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ABSTRAK 

 

Rizqi Amalia. 

Daya Bunuh Air Perasan Daun Mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

Kematian Larva Aedes aegypty 

XVI + 86 halaman + 11 tabel + 4 gambar + 2 grafik + 14 lampiran 

 

Penggunaan larvasida sintetis dapat menimbulkan terjadinya resistensi. 

Alternatif untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan 

menggunakan larvasida nabati yang berasal dari tanaman yaitu daun mengkudu. 

Daun mengkudu mengandung zat tanin, saponin, dan flavonoid yang berfungsi 

sebagai larvasida. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya bunuh air 

perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap larva Aedes aegypti. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni, dengan rancangan post test 

only with control group design dengan lima variasi konsentrasi air perasan daun 

mengkudu sebesar 6%, 8%, 10%, dan 12% dengan empat kali pengulangan. 

Analisis data yang dilakukan secara univariat dan bivariat (kruskal wallis) 

menggunakan program SPSS. 

Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara air perasan daun 

mengkudu dengan kematian larva (p=0,001).  Analisis probit didapatkan LC50 

pada konsentrasi air perasan daun mengkudu 7,631%dan LC90 pada 14,897%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah air perasan daun mengkudu mempunyai 

efek daya bunuh terhadap kematian larva Aedes aegypti dengan LC50=7,631%dan 

LC90=14,897%. 

Saran peneliti adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara 

menghilangkan aroma dan warna pada air yang diberi air perasan daun mengkudu. 
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ABSTRACT 

Rizqi Amalia 

The Lethal Effect of Noni (Morinda citrifolia) Leaf Juice against Aedes 

aegypti Larvae Mortality 

XVI + 86 pages + 11 tables + 4 images + 2 grafics + 14 attachments 

 

The usage of synthetic larvicide caused resistance. The alternative to 

reduce the negative impact by using biolarvicide from plants such as noni 

(Morinda citrifolia) leaf. Morinda citrifolia leaf contains tanin, saponin, and 

flavonoid which its function as larvicide. This research was conducted to know 

the lethal effect of noni (Morinda citrifolia) against Aedes aegypti larvae 

mortality. 

This research was true experimental research, with post test only control 

groupdesign by five variations of the noni leaf juice concentration 6%, 8%, 10%, 

and 12%  with four times repetitions.The data was analyzed with univariate and 

bivariate analysis (kruskal wallis) using SPSS software. 

The result showed that there was correlation between Morinda citrifolia 

leaf juice with larvae mortality (p=0,001). From probit analysis test, LC50 was 

found in concentration 7,631% and LC90 in concentration 14,897%. 

The conclusion of this research showed that noni (Morinda citrifolia) leaf 

juice had the power to kill Aedes aegypti larvae with LC50 in concentration 

7,631% and LC90 in concentration 14,897%. 

The researcher suggested there should be a further research how to 

disappear the aroma and colour from the water of noni (Morinda citrifolia) leaf 

juice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki iklim 

tropis. Iklim tropis menimbulkan berbagai macam penyakit tropis yang salah 

satunya dapat disebabkan oleh nyamuk, misalnya malaria, demam berdarah, 

filariasis, chikungunya, dsb. Beberapa penyakit tersebut sering terjadi di 

masyarakat, sehingga menimbulkan epidemi yang berlangsung secara luas dan 

cepat. Penyebab utama munculnya epidemi berbagai penyakit tropis disebabkan 

karena penyebaran nyamuk sebagai vektor yang tidak terkendali (Ndione, 2007).  

Masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah banyaknya warga 

yang menderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue 

Hemorrhagic Fever (DHF). Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan 

penyakit endemis di Indonesia. Penyakit ini ditemukan pertama kali pada tahun 

1968 di Surabaya dan Jakarta. Jumlah kasus terus meningkat baik dalam jumlah 

maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi kejadian 

luar biasa (KLB) setiap tahun (Kemenkes RI, 2010). 

Kementerian Kesehatan RI (Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, 

2010) mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 

tertinggi di ASEAN sejak tahun 1968 hingga 2009. Pada tahun 2011 jumlah kasus 

DBD di Indonesia 65.432 dengan jumlah kematian sebanyak 595 orang 

(DepkesRI, 2012). Pada tahun 2012, jumlah penderita DBD yang dilaporkan 

sebanyak 90.245 kasus dengan jumlah kematian 816 orang (Incidence Rate/Angka 
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kesakitan= 37,11 per 100.000 penduduk dan CFR= 0,90%) (Kemenkes RI, 2013). 

Jumlah kasus DBD pada tahun 2013 (Kemenkes RI, 2014) mengalami kenaikan 

sebesar 112.511 dan angka kesakitan tercatat 45,85 per 100.000 penduduk dengan 

angka kematian sebesar 0,77 % (871 kematian). Pada tahun 2014 tercatat 100.347 

kasus dengan angka kematian sebesar 907 (Kemenkes RI, 2015). 

Sejak tahun 2007, sebanyak 33 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di 

Jawa Tengah merupakan daerah endemis DBD. Pada tahun 2008-2009, DBD 

sudah menyebar ke seluruh kabupaten/kota dengan jumlah kasus yang cukup 

tinggi. Pada tahun 2010-2011, semua wilayah mengalami penurunan kasus DBD. 

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk di Jawa 

Tengah enam tahun terakhir adalah 59,2 pada tahun 2008; 57,9 pada tahun 2009; 

56,8 pada tahun 2010; 15,3 pada tahun 2011; 19,29 pada tahun 2012; dan 

mengalami peningkatan sebesar 38,3 pada tahun 2013 (Sunaryo, 2014). 

Menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang (2014), Incidence Rate (IR) 

DBD Kota Semarang dari tahun 2006-2013 selalu jauh lebih tinggi dari IR DBD 

Jawa Tengah dan IR DBD Nasional. Pada tahun 2013, IR DBD Kota Semarang 

dua kali lebih tinggi dari IR DBD Jawa Tengah dan menduduki peringkat ketiga 

IR tertinggi DBD Jawa Tengah setelah Kabupaten Jepara dan Kota Magelang.  

Jumlah kasus DBD tahun 2013 di Kota Semarang sebanyak 2.364 atau naik 

89,11% dari 1.250 kasus pada tahun 2012. Jumlah Kematian sebanyak 27 kasus 

(tahun 2013) atau naik 22,73% dari tahun 2012 yang berjumlah 22 kasus. Tahun 

2014 jumlah kasus DBD sebanyak 1.628 dan jumlah kematian sebanyak 27 kasus 

(Dinkes Kota Semarang, 2015).  
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Salah satu indikator untuk menggambarkan trend DBD adalah angka 

bebas jentik (ABJ). ABJ yang rendah dapat meningkatkan kasus DBD. Capaian 

ABJ di Indonesia tahun 2012 adalah 79% (Kemenkes RI, 2013), dan tahun 2014 

adalah 24,06% (Kemenkes RI, 2015). ABJ Kota Semarang pada tahun 2014 

adalah 84,76% (Dinkes Kota Semarang, 2015). Hal tersebut masih dibawah angka 

standar nasional yaitu ≥95%. 

DBD merupakan penyakit endemis yang terjadi hampir di seluruh 

provinsi di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dengan vektor 

penyakit nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Safar, 2009). Aedes 

aegypti adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini 

(Kemenkes, 2013). Semakin meningkatnya kasus DBD tiap tahun di setiap 

daerah, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan 

penyebaran penyakit tersebut. Untuk memutus mata rantai penularan penyakit 

DBD dapat membasmi atau mengendalikan sumber penularan atau vektor, yaitu 

nyamuk Aedes aegypti. Prinsip dari pengendalian vektor adalah menekan populasi 

vektor suatu penyakit serendah mungkin, sehingga penularan penyakit dapat 

berkurang bahkan berhenti. Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, salah satunya yaitu pengendalian kimiawi (Kemenkes RI, 2010). 

Pengendalian secara kimiawi masih paling populer baik bagi program 

pengendalian DBD dan masyarakat. Penggunaan insektisida kimiawi di Indonesia 

yang cukup populer adalah abate (temephos) yang sudah digunakan sejak tahun 

1976. Empat tahun kemudian yakni tahun 1980, abate (temephos) ditetapkan 

sebagai bagian dari program pemberantasan massal Aedes aegypti di Indonesia. 
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Abate (temephos) sudah digunakan lebih dari 30 tahun di Indonesia (Nugroho, 

2011). 

Penggunaan insektisida khususnya kimiawi dalam pengendalian vektor 

dapat menguntungkan sekaligus merugikan. Insektisida apabila digunakan secara 

tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan cakupan akan mampu mengendalikan 

vektor dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme yang 

bukan sasaran. Namun, penggunaan insektisida dalam jangka tertentu akan 

menimbulkan resistensi vektor. Bukan tidak mungkin, penggunaan abate 

(temephos) yang bisa dikatakan lebih dari 30 tahun di Indonesia menimbulkan 

resistensi (Felix, 2008).  

Data penelitian tahun 2009 di Denpasar yang dilakukan oleh Shinta 

menunjukkan resistensi vektor terhadap insektisida (Kemenkes, 2010). Di Kota 

Semarang khususnya Kecamatan Mijen sudah toleran terhadap temephos dengan 

variasi efektivitas temephos di setiap kelurahan. Penggunaan temephos secara 

terus-menerus dapat menimbulkan terjadinya resistensi (Pangestika, 2014). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu usaha untuk 

mendapatkan larvasida alternatif yaitu dengan menggunakan larvasida alami. 

Larvasida alami merupakan larvasida yang dibuat dari tanaman yang mempunyai 

kandungan beracun terhadap serangga pada stadium larva. Penggunaan larvasida 

alami ini diharapkan tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan, dan 

tidak menimbulkan resistensi bagi serangga (Nugroho, 2011). 

Indonesia memiliki flora yang sangat beragam, mengandung cukup 

banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber bahan insektisida yang 
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dapat dimanfaatkan untuk pengendalian vektor penyakit. Dewasa ini, penelitian 

tentang famili tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida botani khususnya 

larvasida Aedes aegypti telah banyak dilaporkan. Senyawa dalam tumbuhan 

sebagai larvasida antara lain golongan sianida, saponin, tanin, flavonoid, minyak 

atsiri, dan steroid (Untung, 2006). 

Flora yang dapat digunakan sebagai larvasida alami adalah jenis Morinda 

citrifolia atau mengkudu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryadi 

(2014) bahwa ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia) melalui uji skrining 

fitokimia mengandung minyak atsiri, saponin, triterpenoid, fenol, tanin, dan 

glikosida dimana senyawa-senyawa tersebut dapat membunuh larva Aedes 

aegypti. Kandungan flavonoid total dalam daun mengkudu adalah 254 mg/100 

gram material kering (Yang, 2008). Kandungan tanin dalam infusa daun 

mengkudu adalah 10 ± 1 mg/ml (West, 2009). Jus daun mengkudu mengandung 

tanin sebanyak 5,12%, saponin sebanyak 0,18%, dan flavonoid sebanyak 43,9% 

(Anugweje, 2015). 

Kandungan total flavonoid dalam buah mengkudu mentah adalah 2,24%; 

buah mengkudu mengkal 3,65%; dan buah mengkudu matang 6,18% 

(Purwatiningsih, 2014). Jus buah mengkudu mengandung tanin sebanyak 1,2%, 

saponin sebanyak 0,61%, dan flavonoid sebanyak 0,83% (Satwadhar, 2010). 

Ekstrak buah mengkudu mengandung alkaloid positif 2, flavonoid positif 2, 

saponin negatif, terpenoid negatif, dan tanin positif. Positif 2 berarti terdapat 

sedikit senyawa, positif berarti terdapat senyawa, dan negatif berarti tidak terdapat 

senyawa (Valli, 2014). 
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Uji kualitatif fitokimia ekstrak daun mengkudu (Wati, 2008) 

menunjukkan hasil bahwa di dalam daun mengkudu terdapat senyawa larvasida 

berupa alkaloid positif 3, saponin positif 4, tanin negatif, fenolik positif, steroid 

negatif, triterpenoid positif 4, dan flavonoid positif 2. Uji fitokimia tanaman 

mengkudu pada bagian daun dan batang (Sibi, 2012) menunjukkan hasil bahwa 

pada bagian daun mengandung flavonoid positif, alkaloid positif 2, fenol positif, 

steroid negatif, tanin positif 2, saponin positif, dan triterpenoid positif 2. Bagian 

batang mengandung alkaloid positif, tanin positif, triterpenoid positif, fenol 

negatif, flavonoid negatif, saponin negatif, dan steroid negatif. Positif 2 berarti 

mengandung senyawa banyak, positif berarti terdapat senyawa, dan negatif tidak 

terdapat senyawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa daun mengkudu mengandung 

senyawa larvasida yang lebih tinggi daripada batang maupun buah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pudjiastuti (2006) menunjukkan 

bahwa jus daun mengkudu dengan dosis sebesar 20.000 mg/kg BB tidak 

menyebabkan kematian pada tikus. West (2009) melakukan tes toksisitas infusa 

daun mengkudu pada udang dan tikus dimana tidak terdapat efek toksik pada 

udang (LC50> 1 mg/ml), dan tidak terdapat efek toksik akut oral pada tikus (LD50> 

2000 mg/kg). Selain itu, West (2009) juga melakukan uji kepekaan kulit ekstrak 

daun mengkudu dimana hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi alergi 

maupun iritasi pada 25 orang sebagai relawan. Kandungan iridoid memiliki fungsi 

antara lain sebagai antihepatotoksik, hipoglikemik, antispasmodik, antiinflamasi, 

antitumor, antivirus, imunomodulator, dan aktivitas purgatif (El Moaty, 2010), 
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sehingga larvasida dari daun mengkudu tidak memiliki efek toksik terhadap 

manusia. 

Berdasarkan penelitian tentang larvasida nabati terbukti efektif dalam 

mematikan larva. Penelitian tersebut dilakukan oleh Frihartini (2008) mengenai 

air perasan buah mengkudu (Morinda citrifolia) dimana didapatkan LC50 sebesar 

13,218% dan LC90 sebesar 25,271%, dan Saripuspita (2005) mengenai jus 

mengkudu (Morinda citrifolia) dimana didapatkan LC50 sebesar 8,97013% dan 

LC90 sebesar 10,72482%. Penelitian lain tentang larvasida nabati dalam bentuk 

sediaan perasan adalah perasan buah mentimun dimana didapatkan LC50 sebesar 

43,06% (Syamsul dan Eka, 2014). Hal tersebut membuktikan bahwa larvasida 

nabati dalam bentuk sediaan perasan terbukti memiliki efek dalam membunuh 

larva. Selain itu, larvasida nabati dalam bentuk sediaan perasan lebih mudah 

dibuat daripada ekstrak karena hanya melalui proses pelumatan dan pelarut yang 

digunakan adalah air. Dengan demikian, air perasan pada daun mengkudu dapat 

dijadikan sebagai larvasida nabati. 

Cara kerja senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalam daun 

mengkudu (Morinda citrifolia) adalah sebagai stomach poisoning atau racun perut 

yang dapat mengakibatkan gangguan sistem pencernaan larva Aedes aegypti, 

sehingga larva gagal tumbuh dan akhirnya mati (Suyanto, 2009). Menurut Yunita 

dkk (2009) bahwa saponin dapat menurunkan tegangan permukaan selaput 

mukosa traktus digestivus larva, sehingga dinding traktus digestivus larva menjadi 

korosif. Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan masuk ke dalam tubuh 

larva melalui sistem pernapasan yang kemudian akan menimbulkan kelayuan 
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pada syaraf serta kerusakan pada sistem pernapasan dan mengakibatkan larva 

tidak bisa bernapas dan akhirnya mati (Cania dan Endah, 2013). Tanin dapat 

menurunkan kemampuan mencerna makanan dengan cara menurunkan aktivitas 

enzim pencernaan (protease dan amilase). Respon jentik terhadap senyawa ini 

adalah menurunnya laju pertumbuhan dan gangguan nutrisi (Suyanto, 2009).  

Peneliti melakukan uji pendahuluan dimana konsentrasi yang digunakan 

pada uji pendahuluan yaitu air perasan daun mengkudu dengan konsentrasi 6%, 

8%, dan 10%, kontrol positif berupa temephos 1%, dan kontrol negatif berupa 

aquades 100 ml. Tiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Jumlah 

larva Aedes aegypti yang digunakan dalam uji pendahuluan sebanyak 150 ekor. 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah kematian larva selama 24 jam. 

Apabila angka kematian kontrol di antara 5%-20% yang mati, maka persentase 

angka kemudian dikoreksi dengan rumus Abbot’s (Munif dan Imron, 2010). 

Hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa air perasan daun mengkudu 

dengan konsentrasi 10% merupakan konsentrasi yang paling banyak 

menyebabkan kematian larva uji sebesar 24 ekor (80%) dari 30 ekor larva yang 

diujikan pada replikasi 1, 2, dan 3, sedangkan kontrol negatif tidak ditemukan 

larva yang mati, dan kematian 100% ekor larva terjadi pada kontrol positif, 

sehingga angka kematian tidak perlu dikoreksi dengan rumus Abbot’s. Menurut 

WHO (2005), suatu larvasida dikatakan memiliki efek larvasida jika dapat 

menyebabkan kematian larva uji sebesar 10%-95%. Hal tersebut dapat 

membuktikan bahwa air perasan daun mengkudu memiliki efek larvasida yang 

dapat membunuh larva Aedes aegypti. 
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Daun mengkudu yang jarang dimanfaatkan dapat digunakan sebagai 

larvasida nabatikarena kandungan kimia yang ada di dalam daun mengkudu 

tersebut. Daun mengkudu mudah didapatkan dan harganya pun relatif ekonomis. 

Selain itu, larvasida nabati dengan cara mengambil air perasan daun mengkudu 

juga mudah dibuat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema larvasida dengan judul “DAYA BUNUH AIR 

PERASAN DAUN MENGKUDU (Morinda citrifolia) TERHADAP 

KEMATIAN LARVA Aedes aegypti”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian adalah : 

1. Apakah air perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) mempunyai 

daya bunuh terhadap larva Aedes aegypti dengan konsentrasi 6%, 8%, 

10%, dan 12%? 

2. Berapakah Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Concentration 

90% (LC90) dari air perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) yang 

mematikan larva Aedes aegypti dalam 24 jam ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dibahas dalam 

penelitian adalah : 
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1. Untuk mengetahui daya bunuh air perasan daun mengkudu (Morinda 

citrifolia) terhadap larva Aedes aegypti dengan konsentrasi 6%, 8%, 

10%, dan 12%. 

2. Untuk mengetahi Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal 

Concentration 90% (LC90) dari air perasan daun mengkudu (Morinda 

citrifolia) yang mematikan larva Aedes aegypti dalam 24 jam. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis 

maupun aplikatif. 

1.4.1. Aspek Teoritis 

Memberikan bukti-bukti empiris tentang daya bunuh larvasida air 

perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap Aedes aegypti. 

1.4.2. Aspek Aplikatif 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dan ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat luas tentang manfaat air perasan daun mengkudu 

(Morinda citrifolia) yang dapat digunakan sebagai larvasida. 

2. Meningkatkan pemanfaatan daun mengkudu (Morinda citrifolia) untuk 

membunuh larva Aedes aegyptidan dapat membantu menurunkan angka 

kejadian DBD. 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. 
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Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

 

Pengaruh 

pemberian jus 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) dan 

jus lada (Piper 

nigrum) 

terhadap 

kematian larva 

Aedes aegypi 

di 

laboratorium. 

Hendra 

Saripuspita. 

2005, 

Semarang. 

Post test only 

control group 

design. 

Variabel 

bebas : 

konsentrasi 

jus 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

dan jus lada 

(Piper 

nigrum). 

Variabel 

terikat : 

jumlah rata-

rata 

kematian 

larva Aedes 

aegypti. 

Ada perbedaan 

rata-rata 

kematian larva 

Ae. aegypti 

pada berbagai 

konsentrasi jus 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) dan 

jus lada (Piper 

nigrum). LC50 

pada jus 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

adalah 

8,97013%, 

sedangkan 

pada jus lada 

(Piper nigrum) 

sebesar 

0,68138%. 

LC90 pada Jus 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

adalah 

10,72482%, 

sedangkan 

pada jus lada 

adalah 

1,55933%. 

Efektivitas air 

perasan buah 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

dalam 

membunuh 

larva Aedes 

Evi 

Frihartini. 

2008, 

Surakarta. 

Post test only 

with control 

group design. 

Variabel 

bebas : 

konsentrasi 

air perasan 

buah 

mengkudu. 

Variabel 

terikat : 

Air perasan 

buah 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

efektif dalam 

membunuh 

larva Aedes 
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aegypti. kematian 

larva Aedes 

aegypti. 

aegypti. 

Uji Efektifitas 

Ekstrak Biji 

dan Daun 

Mengkudu 

(Morinda 

citrifolia L.) 

sebagai 

Larvasida 

Aedes sp. 

Khairun 

Nisa, Ovi 

Firdaus, 

Ahmadi, 

dan Hairani. 

2015, 

Aceh. 

Post test only 

with control 

group design. 

Variabel 

bebas : 

konsentrasi 

ekstrak biji 

dan daun 

mengkudu. 

Variabel 

terikat : 

kematian 

larva Aedes 

sp. 

Ada perbedaan 

signifikan 

antara 

efektifitas 

ekstrak biji 

mengkudu 

dengan ekstrak 

daun 

mengkudu 

sebagai 

larvasida 

terhadap Aedes 

sp. LC50 pada 

ekstrak biji 

mengkudu 

adalah 

0,937%, 

sedangkan 

pada ekstrak 

daun 

mengkudu 

sebesar 

0,384%. LC90 

pada ekstrak 

biji mengkudu 

adalah 

4,687%, 

sedangkan 

pada ekstrak 

daun 

mengkudu 

sebesar 

1,597%. 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh pemberian 

jus mengkudu (Morinda citrifolia) dan jus lada (Piper Nigrum) terhadap kematian 

larva Aedes aegypi di laboratorium (Hendra Saripuspita), efektivitas air perasan 
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buah mengkudu (Morinda citrifolia) dalam membunuh larva Aedes aegypti (Evi 

Frihartini), dan uji efektifitas ekstrak biji dan daun mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) sebagai larvasida Aedes sp (Khairun Nisa, dkk). Pada penelitian ini meneliti 

tentang daya bunuh air perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

kematian larva Aedes aegypti. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Lingkup tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi 

Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Lingkup waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016. 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan pada penelitian ini dibatasi pada daya bunuh air 

perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia) sebagai larvasida alami terhadap 

kematian larva Aedes aegypti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Aedes aegypti 

2.1.1.1. Klasifikasi 

Menurut Linnaeus (1757) dalam atlas vektor penyakit di Indonesia 

(Heriyanto dkk, 2011), klasifikasi nyamuk Aedes aegypti, yaitu : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo   : Diptera 

Famili  : Culicidae 

Sub famili  : Culicinae 

Genus  : Aedes 

Spesies  : Aedes aegypti 

2.1.1.2. Morfologi 

Nyamuk Aedes aegypti berukuran kecil 4-13 mm dan rapuh, berwarna 

hitam dengan bintik-bintik putih di tubuhnya dan cincin-cincin putih di kakinya. 

Bagian tubuh terdiri atas kepala, thorax, dan abdomen. Tanda khas Aedes aegypti 

berupa gambaran lyre form pada bagian dorsal thorax (mesonotum). Kepala 

mempunyai probosis halus dan panjang yang melebihi panjang kepala. Pada 

nyamuk betina, probosis dipakai sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan 

pada nyamuk jantan probosis dipakai untuk menghisap bahan-bahan cair seperti 
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cairan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan juga keringat. Di kiri kanan probosis 

terdapat palpus yang terdiri dari 5 ruas dan sepasang antena yang terdiri dari 15 

ruas. Antena pada nyamuk jantan berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk 

betina jarang (pilose). Sebagian besar toraks yang tampak (mesonotum) diliputi 

bulu halus. Bagian posterior dari mesonotum terdapat skutelum yang membentuk 

3 lengkungan (trilobus) (Safar, 2009).  

Sayap nyamuk panjang dan langsing dengan ukuran 2,5-3 mm, 

mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wing scales) 

yang letaknya mengikuti vena. Pada pinggir sayap terdapat sederetan rambut yang 

disebut fringe. Abdomen berbentuk silinder dan terdiri dari 10 ruas. Dua ruas 

yang terakhir berubah menjadi alat kelamin. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki 

(heksapoda) yang melekat pada toraks dan tiap kaki terdiri atas 1 ruas femur, 1 

ruas tibia, dan 5 ruas tarsus (Sutanto, 2008). 

2.1.1.3. Siklus Hidup 

Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna dengan 

bentuk siklus hidup berupa telur, larva (beberapa instar), pupa, dan dewasa. 

Stadium telur, larva, dan pupa hidup di dalam air, sedangkan stadium dewasa 

hidup di darat atau udara. Telur yang baru diletakkan berwarna putih, tetapi 

sesudah 1-2 jam berubah menjadi hitam (Sutanto, 2008). Telur diletakkan di atas 

permukaan air satu per satu. Telur dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup 

lama dalam bentuk dorman. Namun, apabila air cukup tersedia, telur-telur tersebut 

biasanya menetas 2-3 hari sesudah diletakkan (Sembel, 2009). 
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Telur menetas menjadi larva atau sering juga disebut jentik. Untuk 

mendapatkan oksigen dari udara, larva Aedes aegypti biasanya menggantungkan 

tubuhnya agak tegak lurus pada permukaan air. Pertumbuhan larva stadium I 

sampai IV berlangsung 6-8 hari. Larva melakukan pergantian kulit (molting) 

sebanyak empat kali dan berubah menjadi pupa sesudah sekitar 7 hari. Sesudah 

melewati pergantian kulit keempat, maka terjadi pupasi (Sembel, 2009). 

Pupa berbentuk agak pendek, tidak makan, namun tetap aktif bergerak 

dalam air terutama bila diganggu. Pupa Aedes aegypti berenang naik turun dari 

bagian dasar ke permukaan air. Apabila perkembangan pupa sudah sempurna, 

yaitu sesudah 2 atau 3 hari, maka kulit pupa pecah dan nyamuk dewasa keluar 

serta terbang (Safar, 2009). 

Nyamuk dewasa yang baru keluar dari pupa berhenti sejenak di atas 

permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya terutama sayap-sayapnya dan 

sesudah mampu mengembangkan sayapnya, nyamuk dewasa terbang mencari 

makan. Pada keadaan istirahat, bentuk dewasa dari Aedes aegypti hinggap dalam 

keadaan sejajar dengan permukaan (Sembel, 2009). Nyamuk jantan biasanya tidak 

pergi jauh dari tempat perindukan, menunggu nyamuk betina untuk berkopulasi. 

Nyamuk betina kemudian menghisap darah yang diperlukannya untuk 

pembentukan telur (Sutanto, 2008). 
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Gambar 2.1.Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. (1) Telur; (2) Larva; (3) 

Pupa; (4) Nyamuk dewasa (Kemenkes RI, 2011) 

 

2.1.1.4. Habitat 

Nyamuk Aedes aegypti biasanya meletakkan telur dan berbiak pada 

tempat-tempat penampungan air bersih di dalam maupun luar rumah ataupun air 

hujan (Sembel, 2009). Selain itu, habitat Aedes aegypti ada di dalam rumah 

dimana terdapat baju yang tergantung atau lipatan gorden (Kemenkes RI, 2010). 

Jenis tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dapat 

dikelompokan sebagai berikut : 

1. Tempat Penampungan Air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti 

drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/WC, dan ember. 

2. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti 

tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, barang-barang bekas 

(ban, kaleng, botol, plastik, dan lain-lain). 
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3. Tempat penampungan air alamiah, seperti lubang pohon, lubang batu, 

pelepah daun, tempurung kelapa, dan pelepah pisang (Kemenkes RI, 

2010). 

Hasil penelitian Aprianto Jacob dkk tahun 2014 menunjukkan bahwa 

nyamuk Aedes spp tidak hanya mampu hidup pada perindukan air jernih saja, tapi 

dapat juga bertahan hidup dan tumbuh normal pada air got yang didiamkan dan 

menjadi jernih. Pada air sumur gali dan PAM ketahanan hidup nyamuk Aedes spp 

sangat rendah dan tidak dapat tumbuh normal, serta air limbah sabun mandi tidak 

memungkinkan untuk hidup nyamuk Aedes spp. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhastuti tahun 2005 menunjukkan 

hasil bahwa jenis kontainer atau penampungan air mempengaruhi keberadaan 

jentik nyamuk Aedes aegypti dimana TPA untuk keperluan sehari-hari (bak 

mandi, bak WC, drum, tempayan, tandon, dan ember) sebanyak 94% ditemukan 

adanya jentik Aedes aegypti dan hanya 6% ditemukan jentik di TPA bukan untuk 

keperluan sehari-hari (vas bunga dan tempat minum hewan piaraan). 

2.1.1.5. Perilaku 

Nyamuk Aedes aegypti jantan menghisap cairan tumbuhan atau sari 

bunga untuk keperluan hidupnya, sedangkan nyamuk betina menghisap darah. 

Nyamuk betina lebih menyukai darah manusia daripada darah binatang (bersifat 

antropofilik) dan bisanya nyamuk betina ini menghisap darah manusia pada siang 

hari yang dilakukan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Penghisapan 

darah dilakukan dari pagi sampai petang dengan dua puncak waktu yaitu setelah 
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matahari terbit (08.00-10.00) dan sebelum matahari terbenam (15.00-17.00) 

(Kemenkes RI, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahribulan (2012) di 

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa waktu aktivitas menghisap darah Aedes 

aegypti baik dengan metode umpan orang dalam  (UOD) maupun dengan metode 

umpan orang luar  (UOL) tertinggi ditemukan pada pukul 17.00-18.00 WITA. 

Hasil penelitian Hadi dkk (2012) menunjukkan bahwa aktivitas menggigit Aedes 

aegypti tidak hanya hanya di siang hari, tetapi juga malam hari baik di dalam 

maupun luar rumah. 

Tempat istirahat berupa semak-semak atau tanaman rendah termasuk 

rerumputan yang terdapat di halaman/ kebun/ pekarangan rumah, serta benda-

benda yang tergantung di dalam rumah seperti pakaian, sarung, kopiah, dan 

sebagainya. Umur nyamuk dewasa betina di alam bebas kira-kira 10 hari, 

sedangkan di laboratorium mencapai 2 bulan. Aedes aegypti mampu terbang jauh 

sejauh 2 kilometer, walaupun umumnya jarak terbang adalah pendek yaitu kurang 

lebih 40 meter (Sutanto, 2008). 

2.1.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Larva Aedes 

aegypti 

Berbagai faktor yang berhubungan dengan perkembangan larva Aedes 

aegypti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Suhu Udara 

Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan larva Aedes aegypti. Gandham (2013) menjelaskan bahwa 
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rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25-27
0
C dan 

pertumbuhan nyamuk akan berhenti sama sekali bila suhu <10
0
C atau 

>40
0
C. Hasil penelitian Arifin dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan suhu dalam rumah dengan keberadaan larva dengan p=0,040. 

Penelitian Oktaviani (2012) menunjukkan hasil bahwa suhu udara 

berpengaruh terhadap perkembangan larva Aedes aegypti dengan 

presentase sebesar 59,2%. 

2. Kelembaban Udara 

Menurut Yudhastuti (2005), kelembaban udara yang optimal untuk 

proses embriosasi dan ketahan embrio nyamuk berkisar antara 81,5-

89,5%. Kelembaban udara <60% dapat menghambat kehidupan larva 

Aedes aegypti. Hasil penelitian Yudhastuti (2005) menunjukkan bahwa 

pada kelembaban udara <81,5% atau >89,5% tidak ditemukan adanya 

larva Aedes aegypti dengan presentase 78,6%. Hasil penelian Ridha dkk 

(2013) menunjukkan bahwa kelembaban udara dapat mempengaruhi 

perkembangan larva Aedes aegypti. Begitu pula hasil penelitian 

Oktaviani (2012) yang menunjukkan bahwa kelembaban udara 

berpengaruh terhadap densitas nyamuk A. aegypti pada stadium larva 

dengan presentase sebesar 58,5%. 

3. Pencahayaan 

Larva Aedes aegypti lebih menyukai tempat yang tidak terkena cahaya 

secara langsung. Kuswati (2004) menguji pengaruh pencahayaan dan 

bentuk kontainer terhadap jumlah larva Aedes aegypti dalam kontainer, 
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dan penelitian tersebut didapatkan perbedaan yang bermakna di antara 

empat perlakuan, yaitu pada tempayan kondisi gelap, jambangan/ vas 

kondisi gelap, tempayan kondisi terang, dan jambangan kondisi terang. 

Jumlah larva dengan nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada jambangan 

dengan kondisi gelap. 

4. pH Air 

pH air dimana larva Aedes aegypti dapat tumbuh dan berkembang yaitu 

antara 5,8-8,6. Di luar kondisi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan 

larva Aedes aegypti dapat terhambat sehingga larva akan mati. Hal 

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha dkk 

(2013) menunjukkan bahwa air dengan pH <6 atau >7,8 tidak ditemukan 

adanya larva Aedes aegypti. 

5. Suhu Air 

Suhu air dapat mempengaruhi kematian larva Aedes aegypti pada kisaran 

<25
0
C atau >32

0
C. Berdasarkan hasil penelitian Ridha dkk (2013) 

menunjukkan bahwa pada suhu air <27
0
C atau >30

0
C tidak ditemukan 

keberadaan larva Aedes aegypti dengan presentasi sebanyak 75,1%. Pada 

penelitian Arifin (2013) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan 

antara suhu air dengan keberadaan larva dengan p=0,036. 

2.1.1.7. Pengendalian Vektor 

Pencegahan penyakit tular vektor sangat bergantung pada vektornya. 

Metode pengendalian vektor khususnya DBD yang paling efektif adalah dengan 

melibatkan peran serta masyarakat (PSM). Pengendalian vektor diharapkan dapat 
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menurunkan faktor risiko penularan penyakit oleh vektor. Fokus utama 

pengendalian vektor yaitu pada habitat perkembangbiakkan, kepadatan, umur, 

kontak antara vektor, dan dengan manusia (Kemenkes RI, 2011). 

Beberapa metode pengendalian vektor yang telah diketahui dan 

digunakan, antara lain (Kemenkes RI, 2010): 

1. Manajemen Lingkungan 

Lingkungan fisik seperti tipe pemukiman, sarana prasarana penyediaan 

air, vegetasi, dan musim sangat berpengaruh terhadap tersedianya habitat 

perkembangbiakan dan pertumbuhan vektor DBD. Nyamuk Aedes 

aegypti sebagai nyamuk pemukiman mempunyai habitat utama di 

kontainer buatan yang berada di daerah pemukiman. Manajemen 

lingkungan merupakan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan habitat perkembangbiakan nyamuk vektor 

sehingga akan mengurangi kepadatan populasi.  

2. Pengendalian Biologi 

Pengendalian secara biologi merupakan upaya pemanfaatan agen biologi 

untuk pengendalian vektor DBD. Beberapa agen biologi yang sudah 

digunakan dan terbukti mampu mengendalikan populasi larva Aedes 

aegypti adalah dari kelompok bakteri, predator seperti ikan pemakan 

jentik dan cyclop (Copepoda). 

a) Predator 

Predator larva di alam cukup banyak, namun yang bisa digunakan 

untuk pengendalian larva Aedes aegypti tidak banyak jenisnya, dan 
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yang paling mudah didapat dan dikembangkan masyarakat serta 

murah adalah ikan pemakan jentik. Di Indonesia, ada beberapa ikan 

yang berkembang biak secara alami dan bisa digunakan adalah ikan 

kepala timah dan ikan cetul. 

Jenis predator lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan 

larva Aedes aegypti adalah dari kelompok Copepoda atau cyclops, 

jenis ini sebenarnya jenis Crustacea dengan ukuran mikro. Namun, 

jenis ini mampu memakan larva Aedes aegypti. Beberapa spesies 

sudah diuji coba dan efektif, antara lain Mesocyclops aspericornis 

diuji coba di Vietnam, Tahiti, dan juga di Balai Besar Penelitian 

Vektor dan Reservoir, Salatiga.  

b) Bakteri 

Agen biologi yang sudah dibuat secara komersial dan digunakan 

untuk larvasidasi dan efektif untuk pengendalian larva Aedes aegypti 

adalah kelompok bakteri. Dua spesies bakteri yang sporanya 

mengandung endotoksin dan mampu membunuh larva adalah 

Bacillus thuringiensis serotype H-14 (Bt. H-14) dan B. spaericus 

(BS). Endotoksin merupakan racun perut bagi larva, sehingga spora 

harus masuk ke dalam saluran pencernaan larva. Keunggulan agen 

biologi ini tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan 

dan organisme bukan sasaran. Kelemahan cara ini harus dilakukan 

secara berulang dan sampai sekarang masih harus disediakan oleh 

pemerintah melalui sektor kesehatan. Karena endotoksin berada di 
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dalam spora bakteri, bilamana spora telah berkecambah maka agen 

tersebut tidak efektif lagi. 

3. Pengendalian Kimiawi 

Pengendalian vektor secara kimia dilakukan dengan cara ULV untuk 

menurunkan populasi nyamuk dewasa. Insektisida yang digunakan dalam 

proses ULV/pengabutan yaitu malathion, tetapi tidak dapat membunuh 

stadium larva karena tempat hidup larva berada di dalam air. 

Pengendalian stadium larva dilakukan dengan menggunakan insektisida 

temephos maupun larvasida nabati dari hasil ekstraksi tumbuhan yang 

berpotensi sebagai insektisida (Sembel, 2009). 

2.1.2. Insektisida 

2.1.2.1. Definisi Insektisida 

Insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang 

digunakan untuk membunuh serangga. Insektisida yang baik (ideal) mempunyai 

sifat, antara lain mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak 

berbahaya bagi binatang vertebrata termasuk manusia dan ternak, murah harganya 

dan mudah didapat dalam jumlah yang besar, mempunyai susunan kimia yang 

stabil dan tidak mudah terbakar, mudah dipergunakan dan dapat dicampur dengan 

berbagai macam bahan pelarut, dan tidak berwarna dan tidak berbau yang tidak 

menyenangkan (Gandahusada, 2000). Larvasida merupakan salah satu insektisida 

yang berfungsi untuk membunuh serangga dalam stadium larva atau nimfa 

(Sutanto, 2008). 
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Khasiat insektisida untuk membunuh serangga dalam stadium larva atau 

nimfa sangat bergantung pada bentuk, cara masuk ke dalam badan serangga, 

macam bahan kimia, konsentrasi, dan jumlah (dosis). Selain itu, faktor-faktor 

yang harus diperhatikan adalah spesies serangga yang akan diberantas, ukuran, 

susunan badan, stadium, sistem pernapasan, dan bentuk mulut. Juga penting 

mengetahui habitat dan perilaku serangga termasuk kebiasaan makan (Sutanto, 

2008). 

2.1.2.2. Jenis Insektisida  

2.1.2.2.1.Berdasarkan Bahan Kimia Insektisida 

Insektisida berdasarkan bahan kimia dikelompokkan menjadi 3, yaitu :  

1) Insektisida Nabati 

Insektisida nabati atau botani atau organik merupakan insektisida yang 

berasal dari alam (Gandahusada, 2000). Hal ini berarti bahwa insektisida 

jenis ini berasal dari bahan alam alam seperti tumbuhan yang 

mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu 

senyawa bioaktif seperti alkaloid, fenolik, dan zatkimia sekunder 

lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke serangga 

akan mempengaruhi sistem syaraf/otot, kesimbangan hormon, 

reproduksi, perilaku, sistem pernapasan, dll (Naria, 2005). 

Bahan aktif pada insektisida nabati disintesis oleh tumbuhan dan 

jenisnya dapat lebih dari satu macam (campuran). Bagian tumbuhan 

seperti daun, buah, biji, kulit, batang, dan sebagainya dapat digunakan 

dalam bentuk utuh, bubuk, ataupun ekstraksi (dengan air, atau senyawa 
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pelarut organik). Insektisida jenis ini dapat dibuat secara sederhana dan 

kemampuan yang terbatas. Senyawa atau ekstrak dari insektisida nabati 

dapat digunakan di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan 

relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. 

Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan dan diduga berfungsi 

sebagai insektisida diantaranya adalah golongan sianida, saponin, tanin, 

flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Haditomo (2010) tentang efek larvasida 

ekstrak daun cengkeh (Syzygium aromaticum) terhadap larva Aedes 

aegypti menunjukkan hasil bahwa selama 24 jam kematian 50% larva 

Aedes aegypti pada konsentrasi 0,04% atau 400 ppm.  

2) Insektisida Non Nabati 

Insektisida non nabati atau anorganik berasala dari bahan kimia yang 

dapat membunuh serangga (Sutanto, 2008). Kelebihan insektisida jenis 

ini adalah dapat dilakukan dengan segera dalam waktu yang singkat 

telah dapat membunuh serangga. Insektisida jenis ini juga mempunyai 

kekurangan antara lain dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan 

kemungkinan timbulnya resistensi serangga terhadap insektisida 

(Gandahusada, 2000). 

3) Insektisida Sintetik 

Insektisida sintetik bersifat racun, menghambat pertumbuhan atau 

perkembangan, tingkah laku, kesehatan, perkembangbiakan, 

mempengaruhi hormon, maupun penghambat makan. Insektisida jenis 



 
 
 

27 
 

 
 

ini sering merugikan lingkungan. Beberapa kasus yang merugikan 

tersebut antara lain terjadi polusi lingkungan seperti kontaminasi air 

tanah, udara, dan dalam jangka panjang terjadi kontaminasi terhadap 

manusia dan kehidupan lainnya. Serangga menjadi resisten, ataupun 

toleran terhadap insektisida (Kardinan, 2005). Jenis insektisida ini yang 

sering digunakan antara lain abate, malation, maupun paration 

(Gandahusada, 2000). 

2.1.2.2.2.Berdasarkan Bentuk Insektisida  

Menurut bentuknya, insektisida dapat berupa bahan padat, larutan, dan 

gas (Sutanto, 2008). 

1. Bahan padat, terdiri dari: a) serbuk (dust), berukuran 35-200 mikron dan 

tembus 20 mesh screen, b) granula (granules), berukuran sebesar butir 

pasir dan tidak tembus 20 mesh screen, c) pellets, berukuran ± 1 cm
3
. 

2. Larutan, terdiri dari: a) aerosol dan fog, berukuran 0,1-50 mikron, b) 

kabut (mist), berukuran 50-100 mikron, c) semprotan (spray), berukuran 

100-500 mikron. 

3. Gas, terdiri dari: a) asap (fumes dan smokes), berukuran 0,001-0,1 

mikron, b) uap (vapours), berukuran kurang dari 0,001 mikron. 

2.1.2.2.3.Berdasarkan Cara Masuk Insektisida ke dalam Badan Serangga 

(Mode of Entry) 

Insektisida dikelompokkan ke dalam cara insektisida masuk ke dalam 

tubuh serangga yang kemudian ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat 

insektisida aktif bekerja antara lain : 
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1. Racun Kontak (Contact Poisons) 

Insektisida masuk melalui eksoskelet ke dalam badan serangga dengan 

perantaraan tarsus (jari-jari kaki) pada waktu istirahat di permukaan yang 

mengandung residu insektisida. Pada umumnya dipakai untuk 

memberantas serangga yang mempunyai bentuk mulut tusuk isap 

(Gandahusada, 2000). 

2. Racun Perut (Stomach Poisons) 

Insektisida masuk ke dalam badan serangga melalui mulut, kemudian 

masuk ke dalam organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding 

saluran pencernaan. Selanjutnya, insektisida tersebut terus dibawa oleh 

cairan tubuh serangga ke tempat sasaran yang mematikan (misalnya ke 

susunan saraf serangga). Biasanya serangga yang diberantas dengan 

menggunakan larvasida ini mempunyai bentuk mulut untuk menggigit, 

lakat isap, kerat isap, dan bentuk menghisap (Gandahusada, 2000). Salah 

satu tanaman yang memiliki efek racun perut adalah daun mengkudu 

dimana daun mengkudu mengandung saponin, tanin, dan flavonoid yang 

diketahui mempunyai efek anti serangga yang dapat menurunkan 

aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan (Dinata, 2009). 

Apabila senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan 

larva Aedes aegypti akan mengakibatkan gangguan sistem pencernaan, 

sehingga larva gagal tumbuh dan akhirnya mati (Suyanto, 2009). 

3. Racun Pernapasan (Fumigants) 
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Insektisida masuk melalui saluran pernapasan (spirakel) dan juga melalui 

permukaan badan serangga. Insektisida ini dapat juga digunakan untuk 

memberantas semua jenis serangga tanpa harus memperhatikan bentuk 

mulutnya. Serangga hama akan mati bila menghirup insektisida dalam 

jumlah yang cukup. Kebanyakan racun napas berupa gas, atau bila wujud 

asalnya padat atau cair, yang segera berubah atau menghasilkan gas dan 

diaplikasikan sebagai fumiganisia (Gandahusada, 2000). 

2.1.2.2.4.Berdasarkan Sasaran Insektisida (Mode of Action) 

Insektisida dikelompokkan ke dalam lokasi mereka bekerja dalam tubuh 

serangga atau caranya dalam mematikan atau melumpuhkan serangga hama. The 

Insecticide Resistence Action Committee (IRAC, 2014) membagi target sasaran 

insektisida sebagai berikut : 

1. Racun Saraf (Saraf dan Otot) 

Racun saraf merupakan pestisida yang cara kerjanya mengganggu sistem 

saraf jasad sasaran. Gejala yang terjadi pada organisme sasaran yaitu 

apabila terpapar racun saraf umumnya terjadi kekejangan dan 

kelumpuhan sebelum mati dan bereaksi secara cepat (Hudayya dan 

Hadis, 2012). 

2. Racun Pencernaan (Saluran Pencernan Tengah) 

Racun pencernaan berbeda dengan racun perut. Racun pencernaan 

adalah racun yang merusak saluran pencernaan serangga, sehingga 

serangga mati. Kematian serangga diakibatkan karena sistem 

pencernaannya tidak bekerja atau hancur (Djojosumarto, 2008). 
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3. Racun Penghambat Metamorfosis Serangga (Pertumbuhan dan 

Perkembangan) 

Insect Growth Regulators (IGRs) mampu menghalangi pertumbuhan 

nyamuk di masa pra dewasa dengan cara merintangi atau menghalangi 

proses sintesis kitin untuk perubahan pupa dan nyamuk dewasa. Kitin 

merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh serangga sebagai bahan untuk 

menyusun kulitnya. IGRs memiliki tingkat racun yang sangat rendah 

terhadap mamalia (Kemenkes RI, 2011). 

4. Respirasi (Pernapasan) 

Racun pernapasan berbeda dengan racun inhalasi atau fumigan. Racun 

pernapasan adalah racun yang merusak saluran pernapasan serangga, 

sehingga serangga mati. Kematian serangga diakibatkan karena sistem 

pernapasannya tidak bekerja atau hancur. Racun pernapasan dapat 

menonaktifkan enzim-enzim pernapasan (Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Indonesia, 2010). 

5. Non Spesifik (Tidak Diketahui Target Spesifiknya) 

Beberapa insektisida diketahui berdampak kurang efektif dalam 

melumpuhkan dan mengenali target spesifiknya. Insektisida ini dapat 

bereaksi terhadap target tidak spesifik atau lebih dari satu target. 

Misalnya MoA nomor 8 yaitu menghambat pembentukan sel, namun 

mekanismenya belum diketahui (Hudayya dan Hadis, 2012). 
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2.1.2.3. Teknik Menghasilkan Insektisida Nabati 

Pembuatan insektisida alami dilakukan melalui beberapa proses 

penanganan bahan tumbuhan secara baik agar tidak kehilangan aktifitas 

hayatinya. Teknik untuk menghasilkan insektisida nabati menurut Naria (2005), 

antara lain: 

1. Penggerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan untuk 

menghasilkan produk berupa tepung, abu, atau pasta 

2. Rendaman untuk produk ekstrak 

3. Ekstraksi dengan bahan kimia pelarut 

Ekstraksi merupakan sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan 

penyari simplisia menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung (BPOM RI, 2010). Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yakni: 

1) Infusa 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi dengan 

pelarut air pada suhu 100
0
C selama 3 jam. Pembuatan infusa merupakan 

cara yang paling sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan 

lunak, seperti daun dan bunga (BPOM RI, 2010). 

2) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstraksi simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur ruangan. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip 

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi berarti 
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dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi berarti 

dilakukan pengulangan penambah pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama, dan seterusnya (Dirjen POM Depkes RI, 2000). 

3) Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut sampai sempurna (exhaustive 

extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, dan 

tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak) (Dirjen 

POM Depkes RI, 2000). 

2.1.3. Tanaman Mengkudu  

2.1.3.2. Klasifikasi 

Menurut ilmu taksonomi, tanaman mengkudu (Morinda citrifolia) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledone  

Bangsa  : Rubiales  

Suku   : Rubiaceae  

Genus  : Morinda  

Spesies  : Morinda citrifolia (CCRC, 2014) 
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2.1.3.3. Morfologi 

Tanaman mengkudu merupakan tanaman tahunan (perenial) yang 

berbentuk perdu, dengan ketinggian antara 3-8 m, batang tanaman keras dan 

berkayu yang tumbuh ke atas serta mempunyai banyak percabangan. Cabang-

cabang tumbuh mendatar dengan arah keluar kanopi tanaman. Daun termasuk 

daun tunggal, terdiri atas satu helai daun setiap satu tangkai daun (petiolus). 

Berbentuk lonjong, dengan ukuran panjang antara 10-40 cm dan lebar antara 15-

17 cm, tergantung tingkat kesuburan tanaman. Permukaan daun bagian atas 

berwarna hijau mengkilap, sedangkan permukaan bagian bawah berwarna hijau 

agak pucat. Tangkai daun pendek dan melekat pada batang atau cabang secara 

berselang-seling atau berpasangan. Semakin subur pertumbuhan tanaman, 

semakin rimbun dan besar ukuran daunnya (Anonim, 2013). 

2.1.3.4. Kegunaan Tanaman 

Tanaman mengkudu terutama buahnya memiliki banyak kegunaan antara 

lain untuk obat tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang 

ginjal, radang empedu, radang usus, disentri, sembelit, nyeri limpa, limpa 

bengkak, sakit lever, liur berdarah, kencing manis (diabetes melitus), cacingan, 

cacar air, kegemukan (obesitas), sakit pinggang (lumbago), sakit perut (kolik), dan 

perut mulas karena masuk angin, kulit kaki terasa kasar (pelembut kulit), 

menghilangkan ketombe, antiseptik, peluruh haid (emenagog), dan pembersih 

darah. Air perasan buah masak yang diparut digunakan untuk kumur-kumur 

(gargle) pada difteri atau radang amandel. Godogan buah, kulit batang atau akar 

digunakan untuk mencuci luka dan ekzema (Wijayakusuma dkk, 1996). 
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Buah mengkudu dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan 

merangsang sistem imun yang melibatkan makrofag dan atau limfosit (Hirazumi 

dkk., 1994). Ekstrak buah ini juga terbukti paling efektif menghambat sel RAS 

yang menyebabkan kanker di antara 500 ekstrak yang diuji. Younos, dkk (1990) 

melakukan studi mengenai efek analgesik dan sedatif ekstrak tanaman mengkudu 

dan menyatakan bahwa ekstrak mengkudu mempunyai aktivitas analgesik secara 

konsisten, tidak toksik, dan tergantung pada dosis. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa diantara 3 fraksi ekstrak metanolik buah mengkudu yang 

diuji, fraksi etil asetat menunjukkan aktivitas antioksidan yang paling kuat dengan 

nilai IC50 = 46,7 µg/ml diikuti dengan fraksi kloroform dengan nilai IC50 = 227,7 

µg/ml, sedangkan fraksi metanol mempunyai nilai IC50 = 888,6 µg/ml. Daun 

mengkudu berguna sebagai obat amandel, masuk angin, radang usus, mulas, dan 

diabetes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan 

RI, 1991). 

Di Malaysia, rebusan daun mengkudu digunakan untuk penyembuhan 

batuk, pening, mual, dan pembengkakan limpa. Di Philipina digunakan sebagai 

penyembuhan arthritis dan sakit kepala. Jus daun mengkudu untuk penderita asam 

urat dan infusa daun mengkudu untuk pengobatan demam dan diare (Usha dkk, 

2010). Aktivitas antituberkulosis daun mengkudu hampir sama dengan rifampicin. 

Ekstrak etanol daun mengkudu menyebabkan paralisis dan kematian Ascaris 

lumbricoides kurang dari satu hari (Wang dkk, 2002). Senyawa iridoid, 

citrifolinin, dan citrifolinisida dalam daun mengkudu mempunyai aktivitas 

penghambatan terhadap UV B yang diinduksi aktivitas AP-1 (Sang, 2003). 



 
 
 

35 
 

 
 

Tanaman mengkudu juga berarti dalam dunia industri. Akar mengkudu 

berfungsi sebagai zat pewarna merah pada kain batik. Kayu mengkudu dapat 

dijadikan bahan penggosok, bahan bakar, dan tanaman pendukung lada. Selain itu, 

bubur buah mengkudu dapat digunakan untuk membersihkan besi dan baja yang 

berkarat, juga menghilangkan ketombe dari rambut (BPOM RI, 2010). 

2.1.3.5. Kandungan Kimia 

Menurut para ahli kesehatan, bagian-bagian tanaman mengkudu 

(Morinda citrifolia) mengandung zat-zat kimia sebagai berikut (Rukmana, 2002) : 

1. Akar Tanaman  

Akar tanaman mengkudu mengandung zat damnacanthal, sterol, resin, 

asperulosida, morindadiol, morindon, soranjidol, antraquinon, dan 

glikosida. 

2. Kulit Akar 

Kulit akar tanaman mengkudu mengandung zat kimia yang terdiri atas 

morindin, khlororubin, rubiadin, morindon, morindanigrin, aligarind-

methyl-ether, soranjidol, antraquinon, monometil, eter, dan lain-lain. 

3. Bunga 

Bunga tanaman mengkudu mengandung glikosida, antraquinon, dan 

acasetin-7-0-beta-b(+)-glukopiransoida. 

4. Buah 

Buah mengkudu mengandung alkaloid, morindin, triterpenoid, 

skopoletin, acubin, alizarin, antraquinon, asam benzoat, asam malat, 

asam sitrat, asam oleat, asam palmitat, glukosa, eugenol, dan hexanal. 
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5. Daun 

Daun tanaman mengkudu mengandung zat kapur, protein, zat besi, 

karoten, arginin, asam glutamat, tirosin, asam askorbat, asam ursolat, 

thiamin, glikosida, resin, dan antraquinon. Kandungan flavonoid total 

dalam daun mengkudu adalah 254mg/100gram fw. Angka ini termasuk 

tertinggi dibandingkan 90 tanaman lain yang juga diteliti oleh Yang dkk 

(2008). Daun mengkudu juga mengandung spektrum luas antrakuinon 

seperti iridoid, glikosida flavonol, dan triterpen. 

2.1.4. Daun Mengkudu (Morinda citrofolia) 

Tanaman mengkudu dapat tumbuh baik pada daerah dataran rendah 

dengan ketinggian 0-500 mdpl, suhu udara antara 24
0
C-30

0
C. Kelembaban udara 

(RH) antara 60-75%. Curah hujan antara 2.000-3.000 mm/tahun, dan cukup 

mendapat sinar matahari. Mengkudu toleran terhadap naungan atau keadaan 

teduh, sehingga cocock ditanam di pekarangan. Mengkudu dapat tumbuh pada pH 

antara 5,5-6,5 dengan struktur subur, banyak mengandung humus, memiliki aerasi 

dan drainase yang baik. Jenis tanah yang cocok bagi pertumbuhan mengkudu 

adalah latosol, andosol, regosol, dan podsolik (Aditya, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian (Aryadi, 2014) disebutkan bahwa melalui uji 

skrining fitokimia, Morinda citrifolia mengandung komponen bioakif seperti 

minyak atsiri, tannin, triterpenoid, dan saponin dalam jumlah yang signifikan. 

Hasil penelitian Setyawaty (2014) mengenai identifikasi senyawa antrakuinon 

pada daun mengkudu Morinda citrifolia menggunakan kromatografi lapis tipis 

menunjukkan bahwa jenis senyawa antrakuinon yang ditemukan pada daun 
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mengkudu adalah aloin dan trakuinon. Hasil penelitian Etika (2014) yang telah 

dilakukan terhadap kandungan kimia daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

menunjukkan bahwa positif mengandung steroid dan alkaloid. 

Seratus gram daun mengkudu mengandung kuersetin-3-O-α-L-

rhamnopiranosil (16)-β-D-glukopiranosida sebesar 94,3 ± 1,68 mg; kaempferol-

3-O-α-L-rhamnopiranosil-(16)-β-D-glukopiranosida sebesar 371,6 ± 2,47 mg; 

kuersetin sebesar 1,16 ± 0,036 mg; dan kaempferol sebesar 1,71 ± 0,066 mg. 

Selain senyawa golongan flavonoid, di dalam daun mengkudu juga ditemukan 

glikosida iridoid yaitu citrifolinoside, asperuloside, asperulosidic acid (Sang dkk, 

2001), dan citrifosida (Takashima dkk., 2007), senyawa menguap yaitu asam 

palmitat dan e-phytol (West, 2008), senyawa antrakinon 1,5,15-trimetilmorindol, 

dan terpenoid (Takashima dkk., 2007). 

Saponin yang terkandung dalam daun mengkudu merupakan glikosida 

dalam tanaman yang sifatnya menyerupai sabun dan dapat larut dalam air. 

Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan spesies tanaman 

yang berbeda, terutama tanaman dikotil dan berperan sebagai bagian dari sistem 

pertahanan tanaman dan termasuk ke dalam kelompok besar molekul pelindung 

tanaman. Saponin diketahui mempunyai efek anti serangga karena saponin yang 

terdapat pada makanan yang dikonsumsi serangga dapat menurunkan aktivitas 

enzim pencernaan dan penyerapan makanan (Suparjo, 2008). Pengaruh saponin 

terlihat pada gangguan fisik serangga bagian luar (kutikula), yakni mencuci 

lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga dan menyebabkan kematian karena 

kehilangan banyak cairan tubuh. Saponin juga dapat masuk melalui organ 
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pernapasan dan menyebabkan membran sel rusak atau proses metabolisme 

terganggu (Novizan, 2002). 

Flavonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun/aleopati, 

merupakan persenyawaan dari gula yang terikat dengan flavon. Flavonoid 

mempunyai sifat khas yaitu bau yang sangat tajam, rasanya pahit, dapat larut 

dalam air dan pelarut organik, serta mudah terurai pada temperatur tinggi 

(Suyanto, 2009). Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat 

bersifat menghambat makan serangga dan juga bersifat toksik. Flavonoid 

mempunyai sejumlah kegunaan. Pertama, terhadap tumbuhan, yaitu sebagai 

pengatur tumbuhan, pengatur fotosintesis, kerja antimiroba, dan antivirus. Kedua, 

terhadap serangga, yaitu sebagai daya tarik serangga untuk melakukan 

penyerbukan. Ketiga, kegunaan lainnya adalah sebagai bahan aktif dalam 

pembuatan insektisida nabati (Dinata, 2009). 

Flavonoid bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan atau sebagai racun 

pernapasan. Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan masuk ke dalam tubuh 

larva melalui sistem pernapasan yang kemudian akan menimbulkan kelayuan 

pada syaraf serta kerusakan pada sistem pernapasan dan mengakibatkan larva 

tidak bisa bernapas dan akhirnya mati. Posisi tubuh larva yang berubah dari 

normal bisa juga disebabkan oleh senyawa flavonoid akibat cara masuknya yang 

melalui siphon, sehingga mengakibatkan kerusakan sehingga larva harus 

mensejajarkan posisinya dengan permukaan air untuk mempermudah dalam 

mengambil oksigen (Cania dan Endah, 2013). 
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Tanin merupakan polifenol tanaman yang larut dalam air dan dapat 

menggumpalkan protein (Westendarp, 2006). Apabila tanin kontak dengan lidah, 

maka reaksi pengendapan protein ditandai dengan rasa sepat atau astringen. Tanin 

terdapat pada berbagai tumbuhan berkayu dan herba, berperan sebagai pertahanan 

tumbuhan dengan cara menghalangi serangga dalam mencerna makanan. Tanin 

dapat menurunkan kemampuan mencerna makanan dengan cara menurunkan 

aktivitas enzim pencernaan (protease dan amilase) serta mengganggu aktivitas 

protein usus. Serangga yang memakan tumbuhan dengan kandungan tanin tinggi 

akan memperoleh sedikit makanan, akibatnya akan terjadi penurunan 

pertumbuhan. Respon jentik terhadap senyawa ini adalah menurunnya laju 

pertumbuhan dan gangguan nutrisi (Dinata, 2009; Suyanto, 2009). 

Efek larvasida senyawa saponin, flavonoid dan tanin yaitu sebagai 

stomach poisoning atau racun perut. Senyawa-senyawa tersebut larut di dalam air 

dan akhirnya masuk sistem pencernaan serta mengakibatkan gangguan sistem 

pencernaan larva Aedes aegypti, sehingga larva gagal tumbuh dan akhirnya mati 

(Suyanto, 2009). 
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2.2. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Teori 

(Sumber : Heriyanto dkk, 2011; Kemenkes RI, 2010; Sutanto, 2008; 

Yunita, 2009; Cania dan Endah, 2013; Suyanto, 2009) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep 

Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

 

3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila berubah akan mempengaruhi 

variabel lain (Sugiyono, 2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi air perasan daun mengkudu. 

3.2.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel 

bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah larva 

Aedes aegypti yang mati. 

Variabel Perancu 

1. pH Air 

2. Suhu Air 

Konsentrasi Air 

Perasan Daun 

Mengkudu (Morinda 

citrifolia) 

Jumlah Larva Aedes aegypti 

yang Mati 
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3.2.3. Variabel Perancu 

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah pH air, dan suhu air dimana 

kedua variabel perancu tersebut merupakan variabel yang berpengaruh besar 

terhadap kematian larva. Variabel perancu dikendalikan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. pH Air 

pH air merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

perkembangan larva nyamuk. Kadar pH untuk kehidupan larva nyamuk 

Aedes aegypti berkisar antara 5,8-8,6 (Ridha dkk, 2013). Pengendalian 

pH dilakukan dengan menggunakan air yang mempunyai pH yang sama 

dengan cara mengukur pH awal dan pH akhir air. 

2. Suhu Air 

Suhu air merupakan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, maka harus diukur dan dikendalikan dengan cara 

menempatkan media uji pada ruangan yang tertutup, sehingga suhunya 

akan stabil. Larva dapat hidup pada suhu 25-32
0
C (Ridha dkk, 2013). 

Pengukuran suhu pada media tempat pengujian dilakukan dari awal 

sampai akhir selama pengamatan. 

 

3.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2010). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Air perasaan daun mengkudu mempunyai daya bunuh terhadap larva 

nyamuk Aedes aegypti dengan konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12%. 
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2. Didapatkan nilai LC50 dan LC90 dari air perasan daun mengkudu 

yang dapat menyebabkan kematian pada larva nyamuk Aedes 

aegypti selama 24 jam masa pengujian.  

 

3.4. Definisi Operasional 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Skala 

1. Konsentrasi 

air perasan 

daun 

mengkudu 

(Morinda 

citrifolia) 

Air perasan 

adalah larutan 

dalam air dan 

memiliki seluruh 

bahan yang 

terkandung 

dalam tumbuhan 

segarnya, 

sebanding 

dengan material 

awalnya, yang 

tetap tinggal 

hanyalah bahan 

yang tidak 

terlarut. 

Konsentrasi air 

perasan daun 

mengkudu yang 

digunakan 

adalah 6%, 8%, 

10%, dan 12%. 

Pengambilan 

konsentrasi 

tersebut 

berdasarkan uji 

pendahuluan. 

Gelas ukur Ordinal 

2. Jumlah 

kematian larva 

Aedes aegypti 

Banyaknya larva 

Aedes aegypti 

akhir instar II 

hingga awal 

Lembar 

observasi 

Rasio 
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instar III yang 

mati dalam 24 

jam setelah 

pemberian 

perlakuan. Larva 

dianggap mati 

bila tidak ada 

tanda-tanda 

kehidupan, 

misalnya tidak 

bergerak lagi 

walaupun 

dirangsang 

dengan gerakan 

air dan disentuh 

dengan lidi. 

 

3.5. Jenis Dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksperimen murni (true experiment). Rancangan penelitian 

menggunakan post test only with control group design, yaitu rancangan penelitian 

yang terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Desain tersebut dipilih karena tidak dilakukan pre test terhadap 

sampel penelitian sebelum perlakuan dan telah dilakukan randomisasi baik pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perlakuan hanya diberikan pada 

kelompok eksperimen dimana banyaknya perlakuan dalam penelitian ini adalah 4 

macam perlakuan yaitu air perasaan daun mengkudu dengan konsentrasi 6%, 8%, 

10%, dan 12%. Kelompok kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kontrol negatif yaitu kelompok yang hanya diberikan air saja, dan kontrol positif 

yaitu kelompok yang mendapatkan perlakuan temephos 1%. Metode pendekatan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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TreatmentPostest 

C0 = O1       X0     O2 

C1 = O1      X1  O2 

E1 = O1      X2  O2 

E2 = O1      X3  O2 

E3 = O1      X4  O2 

E4 = O1      X5  O2 

 

Gambar 3.2. Rancangan Penelitian (Sugiyono, 2010) 

Keterangan : 

E1 : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan air perasan  

    daun mengkudu konsentrasi 6%. 

E2 : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan air perasan  

    daun mengkudu konsentrasi 8%. 

E3 : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan air perasan  

    daun mengkudu konsentrasi 10%. 

E4 : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan air perasan  

    daun mengkudu konsentrasi 12%. 

C0 : Kelompok kontrol negatif. 

C1 : Kelompok kontrol positif. 

O1 : Pengamatan terhadap jumlah larva Aedes aegypti pada kelompok 

   eksperimen dan kontrol sebelum perlakuan. 

O2 : Pengamatan terhadap jumlah larva Aedes aegypti pada kelompok 

   eksperimen dan kontrol setelah perlakuan selama 24 jam. 

X0 :  Perlakuan dengan pemberian air 100 ml. 
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X1 :  Perlakuan dengan pemberian temephos 1%. 

X2 : Perlakuan dengan pemberian air perasan daun mengkudu  

    konsentrasi 6%. 

X3 : Perlakuan dengan pemberian air perasan daun mengkudu  

    konsentrasi 8%. 

X4 : Perlakuan dengan pemberian air perasan daun mengkudu  

    konsentrasi 10%. 

X5 : Perlakuan dengan pemberian air perasan daun mengkudu  

    konsentrasi 12%. 

 

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah semua larva Aedes aegypti yang dibiakkan 

di Laboratorium Biologi FMIPA UNNES yang berasal dari telur yang diperoleh 

dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor Reservoir Penyakit 

(B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. 

3.6.2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah larva Aedes aegypti akhir instar II 

hingga awal instar III yang masih aktif. Sampel diambil dengan menggunakan 

pipet dari tempat penetasannya setelah larva menjadi akhir instar II hingga awal 

instar III, kemudian dimasukkan ke dalam cup. Besar sampel larva Aedes aegypti 

untuk satu perlakuan adalah 25 ekor dan pengulangan dilakukan sebanyak 4. Jadi, 

jumlah seluruh sampel sebanyak 600 ekor larva Aedes aegypti karena jumlah 
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perlakuan sebanyak 6 kelompok. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

sederhana (simple random sampling). 

 

3.7. Replikasi Eksperimen 

Replikasi eksperimen untuk masing-masing konsentrasi air perasan daun 

mengkudu dilakukan sebanyak 4 kali. Tujuan dilakukannya replikasi eksperimen 

adalah untuk memberikan keakuratan data kematian larva Aedes aegypti hasil 

penelitian dimana kematian larva Aedes aegypti yang terjadi dalam penelitian 

adalah karena pemberian air perasan daun mengkudu. Adapun cara untuk 

menghitung replikasi eksperimen mengacu pada rumus Federer sebagai berikut 

(Sudigdo, 2003) :  

              

Keterangan : 

t = jumlah perlakuan = 6 (2 kelompok kontrol, 4 kelompok eksperimen) 

r = jumlah pengulangan 

15 = konstanta 

Sehingga, 

              

              

        

      

    

Jadi, banyaknya pengulangan dalam penelitian adalah sebanyak 4 kali. 
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3.8. Alat dan Bahan 

3.8.1. Alat Pembuatan Air Perasan Daun Mengkudu 

1. Pisau, untuk mengiris daun mengkudu. 

2. Baki, untuk tempat daun mengkudu. 

3. Blender, untuk melumat daun mengkudu dan aquades. 

4. Kain, untuk memeras daun mengkudu. 

5. Timbangan, untuk menimbang berat daun mengkudu. 

6. Saringan plastik, untuk menyaring perasan daun mengkudu. 

3.8.2. Bahan Pembuatan Air Perasan Daun Mengkudu 

1. Daun mengkudu tua sebanyak 100 gr sebagai bahan dasar 

pembuatan larvasida. 

2. Aquades, untuk pengenceran konsentrasi air perasan daun 

mengkudu. 

3.8.3. Alat Penelitian 

1. Pipet, untuk mengambil konsentrasi air perasan daun mengkudu. 

2. Gelas ukur, untuk pembuatan konsentrasi air perasan daun 

mengkudu dengan pencampuran air perasan daun mengkudu dengan 

aquades. 

3. Cup test plastik ukuran 240 ml, dengan ukuran diamater atas 9 cm, 

diameter bawah 6 cm, tinggi 9,5 cm, dan sisi miring 9,5 cm yang 

digunakan sebagai tempat kontainer larva nyamuk. 

4. Arloji, untuk menghitung periode waktu pemajanan. 

5. Mikropipet, untuk mengambil larva uji. 
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6. Thermometer, untuk mengukur suhu media penelitian. 

7. pH stik, untuk mengukur air pada media uji. 

8. Lidi, untuk memberikan rangsangan kepada larva. 

9. Lembar obeservasi, untuk mencatat hasil pengamatan. 

10. Alat tulis, untuk menulis hasil pengamatan . 

3.8.4. Bahan Penelitian 

1. Air perasan daun mengkudu, sebagai larvasida. 

2. Aquades, sebagai bahan pengencer. 

3. Larva Aedes aegypti, sampel penelitian yang akan digunakan. 

 

3.9. Prosedur Penelitian 

3.9.1. Pengadaan Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Larva nyamuk Aedes aegypti yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

larva nyamuk Aedes aegypti akhir instar II hingga awal instar III yang dibiakkan 

di Laboratorium Biologi FMIPA UNNES. Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti 

keseluruhan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 600 ekor. 

3.9.2. Pembuatan Air Perasan Daun Mengkudu 

1. Daun mengkudu tua sebanyak 100 gr dengan warna hijau tua, 

panjang daun ±15 cm, dan lebar daun ±8 cm yang dipetik langsung 

dan diperoleh dari Desa Sikunir Kecamatan Bergas Kabupaten 

Semarang. 

2. Daun mengkudu tua dicuci bersih dengan air mengalir untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel dan diangin-anginkan. 
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3. Daun mengkudu tersebut kemudian diiris untuk mempermudah dalam 

memperolah hasil perasan. 

4. Irisan daun mengkudu dilarutkan dengan 100 ml aquades dan 

dilumatkan dengan blender dengan kekuatan 1 selama ±1 menit. 

5. Hasil blenderan diperas secara manual dan disaring dengan saringan 

plastik yang dilapisi kain dan ditempatkan di gelas plastik. 

3.9.3. Tahap Uji Penelitian  

1. Ditentukan konsentrasi air perasan daun mengkudu yang akan 

digunakan. Konsentrasi air perasan daun mengkudu yang digunakan, 

yaitu 6%, 8%, 10%, dan 12%. Acuan pemilihan konsentrasi tersebut 

berdasarkan uji pendahuluan dimana pada uji pendahuluan 

(konsentrasi 6%, 8%, dan 10%) belum dapat mematikan larva uji 

sebanyak 100%. Oleh karena itu, konsentrasi pada penelitian diambil 

dari nilai di atas konsentrasi uji pendahuluan. 

2. Air perasan daun mengkudu diambil dengan pipet ukur kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilakukan pengenceran dengan 

aquades.  

Tabel 3.2. Komposisi Air Perasan Daun Mengkudu dan Aquades  

Konsentrasi 

(%) 

Komposisi 

Air perasan daun 

mengkudu (ml) 
Aquades (ml) 

6 6 94 

8 8 92 

10 10 90 

12 12 88 
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Air perasan daun mengkudu dapat mengendap di dalam air sebagai 

tempat hidup larva nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, air perasan 

daun mengkudu dapat merubah warna dan menimbulkan aroma pada 

air media uji dengan konsentrasi air perasan yang tinggi. Kandungan 

flavonoid dan saponin pada daun mengkudu menyebabkan air media 

uji memiliki rasa pahit maupun bau tajam khususnya pada 

konsentrasi yang tinggi air perasan daun mengkudu. Meskipun 

demikian, air perasan daun mengkudu masih bisa diaplikasikan pada 

masyarakat dalam kontainer larva nyamuk Aedes aegypti. 

3. Setiap konsentrasi air perasan daun mengkudu dilakukan 4 kali 

pengulangan dengan mengacu pada rumus Federer. 

4. Dibuat kontrol positif sebagai pembanding, yaitu temephos 1% 

dicampurkan ke dalam 100 ml aquades dengan pengulangan 4 kali. 

Pemberian temephos sebagai kontrol positif, dikarenakan temephos 

masih sangat efektif membunuh larva Aedes aegypti pada sumber air 

sumur maupun air PAM dengan persentase kematian 95%-100% 

(Raharjo, 2009). Lauwrence dkk (2014) menyatakan bahwa abate 

(temephos) masih terbukti sangat efektif sebagai larvasida. 

Keefektifan abate (temephos) tertinggi dapat dilihat selama 24 jam 

yang mampu mematikan jentik nyamuk Aedes aegypti. Jentik 

nyamuk yang mati tergeletak di dasar wadah dan tidak lagi bergerak. 

5. Dilakukan pengukuran pH media dan suhu media pada awal 

penelitian. 
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6. Larva nyamuk yang telah dihitung dimasukkan ke dalam cup test 

plastik ukuran 240 ml yang telah berisi aquades dan larvasida sesuai 

dengan konsentrasi yang telah ditentukan. 

7. Jumlah larva yang mati dihitung pada jam ke-24 setelah perlakukan 

diberikan. 

8. Dilakukan pengukuran pH media dan suhu media pada akhir 

penelitian. 

9. Menurut panduan WHO (2005), konsentrasi dianggap memiliki efek 

apabila menyebabkan kematian larva uji 10% - 95%. 

10. Jika angka kematian kontrol diantara 5% sampai 20% yang mati, 

maka persentase angka kemudian dikoreksi dengan rumus Abbot’s 

(Munif dan imron, 2010). 

              
                                     

                           
      

11. Larva Aedes aegypti yang tidak mati setelah penelitian berakhir akan 

diberikan temephos (abate) dan ditunggu hingga larva tersebut mati. 

Kemudian setelah larva mati, maka larva tersebut dibuang beserta 

larva yang mati akibat perlakuan penelitian di tempat yang telah 

disediakan. 

 

3.10. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

3.10.1. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari 

hasil perhitungan jumlah kematian larva Aedes aegypti selama penelitian, 

kemudian pengolahan data melalui tahap-tahap berikut : 
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1. Editing, yaitu meneliti data kematian larva Aedes aegypti yang 

diperoleh meliputi kelengkapan dan pengisian lembar hasil 

pengamatan. 

2. Coding, yaitu kegiatan untuk mengklasifikasikan data menurut 

kategori masing-masing. 

3. Entry, yaitu kegiatan memasukkan data yang telah didapat ke dalam 

program komputer yang sudah ditetapkan. 

4. Tabulating, yaitu tahap melakukan penyajian data melalui tabel agar 

mempermudah untuk dianalisis. 

3.10.2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat 

dengan menggunakan program komputer dan data diolah secara statistik, sebagai 

berikut : 

3.10.2.1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian. 

Variabel yang diuji secara univariat adalah persen kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti setelah kontak dengan larvasida air perasan daun mengkudu pada setiap 

konsentrasi. 

3.10.2.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui 

Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Concentration 90% (LC90) dari 

konsentrasi air perasan daun mengkudu untuk membunuh larva nyamuk Aedes 
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aegypti. Analisis ini juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan persen kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi air perasan daun 

mengkudu yang digunakan untuk larvasida. Data disajikan secara deskriptif dalam 

bentuk tabel, sedangkan secara analitis menggunakan uji statistik sebagai berikut : 

1. Uji Probit 

Penentuan letal konsentrasi dan waktu yang menyebabkan mortalitas 

pada larva Aedes aegypti dilakukan dengan menggunakan analisis 

Probit. Analisis probit merupakan metode statistik yang digunakan 

untuk memahami hubungan dosis-respon dan digunakan untuk 

melihat estimasi besar dosis yang dapat mengakibatkan mortalitas 

larva Aedes aegypti sebesar 50% (LC50) dan 90% (LC90). Selain itu, 

penelitian ini juga menghitung LT50 dan LT90. 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

shapiro wilk, karena jumah sampel ˂50. Apabila nilai probabilitas 

>0,05, maka data terdistribusi secara normal. 

3. Uji Homogenitas Varian 

Uji homogenitas varian yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui data persen kematian larva yang memiliki varian data 

yang sama sebagai salah satu syarat untuk data lebih dari 2 kelompok 

dan tidak berpasangan untuk uji parametrik. Uji homogenitas varian 

menggunakan uji Levene.  Apabila nilai signifikansi atau nilai 
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probabilitas >0,05, maka data berasal dari populasi-populasi yang 

mempunyai varian yang sama. 

4. Uji Anova 

Uji satistik yang digunakan untuk mengetahui perbandingan kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi air perasan 

daun mengkudu. Uji ini menggunakan program komputer. Uji one 

way anova dilakukan apabila data terdistribusi normal dan varians 

data sama. Apabila tidak memenuhi syarat keduanya maka 

menggunakan uji kruskal wallis. Apabila hasil uji one way anova 

maupun uji kruskal wallis menunjukkan nilai p<0,05, maka 

dilanjutkan dengan analisis post hoc.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1. Bahan Pembuatan Air Perasan Daun Mengkudu  

Peneliti melakukan uji fitokimia terhadap air perasan daun mengkudu 

sebanyak 50 ml. Daun mengkudu yang dipilih adalah daun mengkudu tua. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang (2011) menunjukkan hasil bahwa 

daun mengkudu tua memiliki kandungan total fenol (±16,1 mg/g) lebih banyak 

daripada daun mengkudu muda (±14,6 mg/g). Daun mengkudu dapat tumbuh baik 

pada daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 mdpl (Aditya, 2013). Oleh 

karena itu, uji fitokimia dilakukan pada air perasan daun mengkudu yang 

diperoleh dari dua tempat yang berbeda, yakni Desa Welahan Jepara dan Desa 

Sikunir Semarang. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui banyaknya senyawa 

kimia tanin, saponin, dan flavonoid. 

Uji fitokimia terhadap air perasan daun mengkudu dilakukan di 

Laboratorium Chem-Mix Pratama Bantul Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2016. 

Uji fitokimia didapatkan hasil bahwa air perasan yang diperoleh dari daun 

mengkudu Desa Sikunir Semarang memiliki lebih banyak kandungan saponin 

(0,15%), tanin (0,22%), dan flavonoid (0,37%) daripada air perasan yang 

diperoleh dari daun mengkudu Desa Welahan Jepara (saponin 0,1%, tanin 0,03%, 

dan flavonoid 0,12%). Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan daun 

mengkudu yang didapatkan dari Desa Sikunir Semarang. 
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Daun mengkudu yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun 

mengkudu yang diperoleh dari Desa Sikunir Kecamatan Bergas Kabupaten 

Semarang. Kondisi daun tersebut masih segar, dipilih daun yang tua, dipetik pada 

pagi hari, kemudian dikeringkan dengan diangin-anginkan selama ±5 menit.  

Pembuatan air perasan daun mengkudu dilakukan di Laboratorium 

Biologi UNNES. Daun mengkudu ditimbang sebanyak 100 gram kemudian diiris 

untuk mempermudah dalam memperolah hasil perasan. Irisan daun mengkudu 

dilarutkan dengan 100 ml aquades dan dilumatkan dengan blender dengan 

kekuatan 1 selama ±1 menit. Hasil blenderan diperas secara manual dan disaring 

dengan saringan plastik yang dilapisi kain dan ditempatkan di gelas plastik.  

4.1.2. Pengujian  Air Perasan Daun Mengkudu 

Pengujian air perasan daun mengkudu dalam membunuh larva nyamuk 

Aedes aegypti dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri 

Semarang pada tanggal 21-22 Maret 2016. Larva Aedes aegypti yang 

digunakanuntuk penelitian diperoleh dari B2P2VRP Salatiga berupa telur Aedes 

aegypti kemudian dikembangbiakan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang untuk keperluan penelitian. Pengujian dilakukan terhadap larva 

nyamuk Aedes aegypti akhir instar II hingga awal instar III sebanyak 25 ekor yang 

dimasukkan ke dalam cup test yang berisi 100 ml aquades. Cup test yang 

digunakan sebanyak 24 buah dengan konsentrasi air perasan daun mengkudu yaitu 

6%, 8%, 10%, dan 12%. Selain itu, menggunakan 2 kontrol yaitu 100 ml aquades 

untuk kelompok kontrol negatif, dan temephos 1%  untuk kontrol positif. 

Perhitungan dilakukan setelah 24 jam dan jumlah kematian dicatat tiap periode 
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waktu tertentu yaitu setelah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 

jam, 2 jam, 3 jam, dan 24 jam sesuai dengan lembar observasi yang digunakan. 

4.1.3. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui LC50 dan LC90 dari air perasan 

daun mengkudu. Pengamatan dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan 

berbagai konsentrasi yaitu 6%, 8%, 10%, dan 12%, dan dilakukan pengulangan 

sebanyak 4 kali. Selain itu menggunakan 2 kontrolyaitu 100 ml aquades untuk 

kelompok kontrol negatif, dan temephos 1% untuk kontrol positif.  

4.1.3.1. Hasil Pengukuran pH 

Berikut adalah hasil pengukuran pH awal dan pH akhir media pada saat 

pengujian larvasida selama penelitian 24 jam. 

Tabel 4.1. Hasil Pengukuran pH Pengujian Larvasida 

Konsentrasi 

Replikasi ke-

1 

Replikasi ke-

2 

Replikasi ke-

3 

Replikasi ke-

4 
 

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir  

6% 6 6 6 6 6 6 6 6  

8% 6 6 6 6 6 6 6 6  

10% 6 6 6 6 6 6 6 6  

12% 6 6 6 6 6 6 6 6  

Aquades 7 7 7 7 7 7 7 7  

Temephos 

1% 
7 7 7 7 7 7 7 7  

 

Hasil pengukuran pH awal dan akhir dari air perasan daun mengkudu 

pada berbagai konsentrasi menambah keasaman dari media uji tersebut, akan 

tetapi pH hanya pada angka 6, sedangkan pH pada kelompok kontrol sama, yaitu 

7. 
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4.1.3.2. Hasil Pengukuran Suhu 

Berikut adalah hasil pengukuran suhu awal dan suhu akhir media pada 

saat pengujian larvasida selama penelitian 24 jam. 

Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Suhu Pengujian Larvasida 

Konsentrasi 

Replikasi ke-1 Replikasi ke-2 Replikasi ke-3 Replikasi ke-4  

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

 

6% 27 27 27 27 27 27 27 27  

8% 27 27 27 27 27 27 27 27  

10% 27 27 27 27 27 27 27 27  

12% 27 27 27 27 27 27 27 27  

Aquades 27 27 27 27 27 27 27 27  

Temephos 

1% 
27 27 27 27 27 27 27 27 

 

 

Hasil pengukuran suhu pada media air dengan menggunakan termometer 

menunjukkan bahwa suhu pada setiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sama yaitu suhu awal dan suhu akhir sebesar 27
0
C. 

4.1.4. Analisis Univariat 

4.1.4.1. Hasil Pengamatan Kematian Larva 

Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti pada pengujian larvasida selama 24 jam. 

Tabel 4.3. Hasil Pengamatan Kematian Larva 

Konsentrasi 
Jumlah Larva 

Uji (Ekor) 

Jumlah kematian 

pada replikasi ke- 
Jumlah 

Kematian 

Rata-rata 

Kematian 
1 2 3 4 

6% 25 9 7 9 8 33 8,25 

8% 25 12 14 13 12 51 12,75 

10% 25 17 16 17 17 67 16,75 

12% 25 21 22 21 21 85 21,25 

Aquades 25 0 0 0 0 0 0,00 

Temephos 

1% 
25 25 25 25 25 100 25,00 
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Grafik 4.1. Hasil Pengamatan Kematian Larva 

 

Pada pengujian larvasida air perasan daun mengkudu dengan 4 kali 

pengulangan pada setiap konsentrasi selama 24 jam, didapatkan hasil kematian 

larva pada konsentrasi terkecil yaitu konsentrasi 6% dengan kematian sebanyak 

33% larva uji, konsentrasi 8% dengan kematian sebanyak 51% larva uji, 

konsentrasi 10% dengan kematian sebanyak 67% larva uji, konsentrasi 12% 

dengan kematian sebanyak 85% larva uji. Pada kelompok kontrol yaitu kontrol 

positif dengan memberikan temephos 1% terjadi kematian pada semua larva uji 

yaitu 100%, sehingga angka kematian tidak perlu dikoreksi dengan rumus 

Abbot’s karena kematian pada kelompok kontrol sebanyak 100% dan kontrol 

negatif dengan memberikan aquades sebanyak 100 ml tidak terjadi kematian pada 

larva uji. 

4.1.4.2. Hasil Pengamatan Rata-rata Kematian Larva Berdasarkan Periode 

Waktu 

Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti pada pengujian larvasida selama 24 jam berdasarkan periode waktu. 
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Tabel 4.4. Hasil Pengamatan Rata-rata Kematian Larva Berdasarkan 

Periode Waktu 

Perlakuan 
Waktu 

5’ 10’ 15’ 30’ 45’ 60’ 120’ 180’ 1.440’ 

Air perasan daun 

mengkudu 6% 
0 0 0 0 0 0,5 1,25 2,25 4,25 

Air perasan daun 

mengkudu 8% 
0 0 0 0 0,5 1 1,5 3,25 6,5 

Air perasan daun 

mengkudu 10% 
0 0 0 0,75 1 1,5 2,25 4,25 7 

Air perasan daun 

mengkudu 12% 
0 0 0 1 1 1,75 2,5 5,5 9,5 

Temephos 1% 0 0 0 3,75 21,25 0 0 0 0 

Aquades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Grafik 4.2. Hasil Pengamatan Rata-rata Kematian Larva Berdasarkan 

Periode Waktu 

 

Pada pengujian larvasida air perasan daun mengkudu dengan berbagai 

konsentrasi didapatkan hasil bahwa kematian larva tercepat terjadi pada menit ke-

30 yaitu pada kelompok perlakuan pemberian air perasan daun mengkudu 

konsentrasi 10%, dan 12%, sedangkan kematian larva tertinggi terjadi pada menit 
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ke-1.440 yaitu pada kelompok perlakuan pemberian air perasan daun mengkudu 

konsentrasi 12%.  Pada kelompok kontrol, kematian tercepat terjadi pada menit 

ke-15 yaitu kelompok pemberian temephos, sedangkan kematian larva tertinggi 

terjadi pada menit ke-30 yaitu kelompok pemberian temephos. 

Pada pengujian larvasida air perasan daun mengkudu dengan konsentrasi 

6% didapatkan kematian larva sebanyak 31 ekor. Kematian tercepat terjadi pada 

menit ke-60 dengan rata-rata kematian sebanyak 2%. Kematian tertinggi terjadi 

pada menit ke-1.440 dengan rata-rata kematian sebanyak 17%. Pada pengujian 

larvasida air perasan daun mengkudu dengan konsentrasi 8% didapatkan kematian 

larva sebanyak 51 ekor. Kematian tercepat terjadi pada menit ke-45 dengan rata-

rata kematian sebanyak 2%. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 

dengan rata-rata kematian sebanyak 26%. Pada pengujian larvasida air perasan 

daun mengkudu dengan konsentrasi 10% didapatkan kematian larva sebanyak 67 

ekor. Kematian tercepat terjadi pada menit ke-30 dengan rata-rata kematian 

sebanyak 3%. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 dengan rata-rata 

kematian sebanyak 28%. Pada pengujian larvasida air perasan daun mengkudu 

dengan konsentrasi 12% didapatkan kematian larva sebanyak 85 ekor. Kematian 

tercepat terjadi pada menit ke-30 dengan rata-rata kematian sebanyak 4%. 

Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 dengan rata-rata kematian 

sebanyak 38%. 

Pada pengujian larvasida kelompok kontrol positif, yaitu temephos 1%  

didapatkan kematian larva sebanyak 100 ekor. Kematian tercepat terjadi pada 

menit ke-30 dengan rata-rata kematian sebanyak 15%. Kematian tertinggi terjadi 
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pada menit ke-45 dengan rata-rata kematian sebanyak 85%. Pada pengujian 

larvasida kelompok kontrol negatif, yaitu aquades 100% didapatkan hasil tidak 

terjadi kematian. 

4.1.5. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Sebelum melihat perbedaan rata-rata jumlah kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti dengan berbagai konsentrasi dilakukan uji normalitas 

data dan uji homogenitas varian. Uji normalitas data digunakan untuk melihat data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Jumlah sampel pada kelompok penelitian 

ini kurang dari 50, maka uji normalitas data yang dipakai adalah shapiro wilk, 

yang pengolahannya dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data adalah jika 

nilai p>0,05, maka sebaran data terdistribusi normal, sedangkan jika p<0,05, maka 

sebaran data tidak terdistribusi normal. 

Uji homogenitas varian digunakan untuk mengetahui varian datanya 

homogen atau tidak. Uji homogenitas varian menggunakan uji Levene. Kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui varian data homogen atau tidak adalah jika 

nilai p>0,05, maka varian data homogen, sedangkan jika p<0,05, maka varian data 

tidak homogen. 

Uji one way anova digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata jumlah 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti dengan berbagai konsentrasi. Apabila data 

terdistribusi secara normal dan varian data homogen, maka uji one way anova 

dapat digunakan. Namun, apabila data tidak terdistribusi secara normal ataupun 
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varian data tidak homogen, maka menggunakan uji alternatif yaitu uji kruskal 

wallis. Untuk mengetahui kelompok yang memiliki perbedaan, maka harus 

dianalisis post hoc. Untuk melakukan analisis post hoc pada uji kruskal wallis 

adalah dengan melakukan uji mann whitney. 

4.1.5.1. Uji Probit 

Berikut ini hasil uji probit pada air perasan daun mengkudu terhadap 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi : 

Tabel 4.5. Hasil Uji Probit 

Probability Estimate Lower Bound Upper Bound  

LC50 7,631 6,081 8,743  

LC90 14,897 11,907 29,241  

LT50 156,363 117,932 250,369  

LT90 548,030 317,839 1646,386  

 

Hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 air perasan daun 

mengkudu adalah 7,631%. Hal tersebut berarti bahwa konsentrasi air perasan 

daun mengkudu yang dapat membunuh 50% larva uji adalah 7,631%. Nilai LC90 

air perasan daun mengkudu adalah 14,897%. Hal tersebut berarti bahwa 

konsentrasi air perasan daun mengkudu yang dapat membunuh 90% larva uji 

adalah 14,897%. Nilai lethal time 50 (LT50) air perasan daun mengkudu adalah 

156,363 menit atau 2,61 jam, sedangkan LT90 air perasan daun mengkudu adalah 

548,030 menit atau 9,13 jam. 

4.1.5.2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data yang digunakan adalah shapiro wilk. Hasil dari uji 

normalitas data adalah sebagai berikut : 

 

 



 
 
 

65 
 

 
 

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Data 

Kelompok 

data 

Shapiro-wilk  

Statistic Df Sig.  

6% 0,895 4 0,272  

8% 0,630 4 0,272  

10% 0,849 4 0,001  

12% 0,945 4 0,001  

Aquades - - -  

Temephos - - -  

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada 

konsentrasi6%, 10%, dan 12% dapat dikatakan data terdistribusi normal. Hal ini 

dikarenakan nilai p>0,05. Nilai signifikansi pada konsentrasi 10% dan 12% dapat 

dikatakan data tidak terdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai p˂0,05. Nilai 

signifikansi temephos dan aquades tidak menunjukkan hasil karena data tidak 

penuh dan memiliki nilai yang sama pada masing-masing kelompok (omitted) 

yaitu nilai 0 pada kelompok kontrol aquades dan nilai 25 pada kelompok kontrol 

temephos. Karena terdapat nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tidak 

memenuhi syarat uji one way anova, sehingga harus dilakukan alternatif 

pengujian dengan kruskal wallis. 

4.1.5.3. Uji Kruskal Wallis 

Hasil dari uji kruskal wallis adalah sebagai berikut  : 

Tabel 4.7. Hasil Uji Kruskal Wallis 

Kruskal Wallis Kematian  

Chi-square 22,666  

df 5  

Asymp. Sig. 0,001  

 

Uji beda menggunakan uji alternatif yaitu kruskal wallis dikarenakan 

salah satu syarat uji one way anova tidak terpenuhi, yaitu data tidak terdistribusi 
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normal. Hasil dari uji kruskal wallis adalah p=0,001. Hal tersebut berarti terdapat 

perbedaan jumlah rata-rata kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada semua 

kelompok perlakuan yang diberikan air perasan daun mengkudu konsentrasi 6%, 

8%, 10%, dan 12% maupun kontrol positif dengan temephos 1% dan kontrol 

negatif dengan aquades.  

4.1.5.4. Uji Post Hoc 

Analisis post hoc untuk uji kruskal-wallis adalah uji mann-whitney. Hasil 

dari uji mann-whitneyyang didapat adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8. Hasil Uji Mann-Whitney 

No. Konsentrasi Konsentrasi Significance (p) 

1. Temephos 1% 

Aquades 0,008* 

6% 0,013* 

8% 0,011* 

10% 0,013* 

12% 0,013* 

2. Aquades 

6% 0,013* 

8% 0,011* 

10% 0,013* 

12% 0,013* 

3. 6% 

8% 0,017* 

10% 0,019* 

12% 0,019* 

4. 8% 
10% 0,017* 

12% 0,017* 

5. 10% 12% 0,019* 

 

Keterangan : (*) menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kematian larva Aedes 

aegypti berbeda signifikan. 

 

Hasil uji post hoc menunjukkan nilai p<0,05 yang berarti terdapat 

perbedaan pada setiap kelompok. Perbedaan terjadi pada kelompok 

temephosdengan semua kelompok perlakuan yang diberikan air perasan daun 

mengkudu konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12%, dan aquades dengan hasil lebih 
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efektif pada temephos. Perbedaan antara kelompok kontrol aquades dengan semua 

kelompok perlakuan yang diberikan air perasan daun mengkudu dengan hasil 

lebih efektif pada air perasan  daun mengkudu konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 

12%. Perbedaan juga terjadi pada antar kelompok air perasan  daun mengkudu 

konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12% dengan hasil lebih efektif pada air perasan 

daun mengkudu konsentrasi 12%.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. Pembahasan 

5.1.1. pH Media 

pH media merupakan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Oleh karena itu, pH media uji harus diukur untuk mengetahui 

perubahan pH pada media akibat penambahan air perasan daun mengkudu. 

Pengukuran pH media uji dilakukan pada awal dan akhir penelitian selama 

pengamatan 24 jam. 

Pada pengukuran pH masing-masing media uji, pada kelompok kontrol 

yakni kelompok kontrol positif diberikan temephos 1% dan kelompok kontrol 

negatif diberikan aquades dimana keduanya menunjukkan pH air normal yaitu 7 

baik pada pH awal maupun pH akhir. Penambahan air perasan daun mengkudu 

menyebabkan keasaman pH media uji menjadi 6 pada konsentrasi 6%, 8%, 10%, 

dan 12% pada pH awal maupun pH akhir. 

Kehidupan larva Aedes aegypti pada air perindukan dari telur sampai 

dengan menetas menjadi nyamuk dewasa dapat bertahan hidup pada pH 4,4-9,3. 

pH air yang optimum bagi perkembangan larva nyamuk Aedes Aegypti adalah pH 

7 (Sukamsih, 2006). Menurut Ridha dkk (2013), kadar pH untuk kehidupan larva 

nyamuk Aedes aegypti berkisar antara 5,8-8,6. Berdasarkan pengukuran, apabila 

terjadi perbedaan jumlah kematian pada larva Aedes aegypti antar media uji, maka 

perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh pH pada media uji. 
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5.1.2. Suhu Media 

Suhu air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan kelangsungan hidup larva Aedes aegypti selain pH. Oleh 

karena itu, suhu media diukur dan dikendalikan dengan caramenempatkan media 

uji dalam ruangan, sehingga suhunya stabil. Pengukuran media uji dilakukan pada 

awal dan akhir pengujian selama pengamatan 24 jam. Pengukuran suhu media 

saat penelitian didapatkan hasil bahwa suhu stabil pada media uji yaitu suhu awal 

dan suhu akhir sebesar 27
0
C pada semua kelompok uji. 

Suhu pada masing-masing media uji tidak mempengaruhi pertumbuhan 

larva. Hal tersebut dikarenakan suhu optimum untuk pertumbuhan larva adalah 

25-27
0
C dan pertumbuhan larva akan berhenti sama sekali bila suhu <10

0
C atau 

>40
0
C (Dini dkk, 2010). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, apabila terjadi 

perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti antar media uji, maka perbedaan 

tersebut tidak disebabkan oleh suhu media uji. 

5.1.3. Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Penelitian ini menggunakan 2 kelompok kontrol, yaitu 100 ml aquades 

untuk kelompok kontrol negatif dan temephos 1% untuk kelompok kontrol positif. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 24 jam didapatkan hasil bahwa 

rata-rata % kematian larva uji pada temephos 1% adalah sebesar 100%, sedangkan 

pada kelompok dengan pemberian 100 ml aquades tidak terdapat kematian larva. 

Temephos tetap memiliki efek larvasida paling baik dibandingkan 

aquades. Aquades tidak memiliki efek larvasida yang menyebabkan kematian 

pada larva uji. Hal ini dapat terjadi, karena aquades ataupun air merupakan habitat 
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larva nyamuk Aedes aegypti dan tidak memiliki kandungan zat toksik (Heriyanto 

dkk, 2011). Selain itu, air memiliki pH 7 yang merupakan tempat perkembangan 

optimal bagi larva nyamuk Aedes aegypti (Sukamsih, 2006). 

Kematian larva Aedes aegypti terdapat pada semua kelompok perlakuan 

yang diberikan air perasan daun mengkudu. Hal ini membuktikan bahwa kematian 

pada kelompok perlakuan disebabkan oleh air perasan daun mengkudu (Morinda 

citrifolia), bukan karena faktor lingkungan (suhu, pH). Pada kelompok perlakuan 

yang diberikan air perasan daun mengkudu konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12% 

didapatkan hasil rata-rata % kematian larva tertinggi terjadi pada konsentrasi 12% 

dan rata-rata % kematian larva terendah terjadi pada konsentrasi 6%. 

Kematian pada kelompok uji air perasan daun mengkudu mulai terjadi 

pada menit ke-30, yakni air perasan daun mengkudu konsentrasi 10% dan 12%. 

Kemudian kematian larva uji meningkat pada berbagai konsentrasi air perasan 

daun mengkudu sebanyak 2 kali lipat pada menit ke-180 dan pada menit ke-1.440 

merupakan waktu puncak dalam kematian larva uji. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Cania dan Endah (2013) yang membuktikan bahwa angka kematian 

tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 yakni sebanyak 83% larva uji karena 

senyawa metabolit sekunder seperti tanin, saponin, dan flavonoid sebagian besar 

dapat larut setelah 24 jam. 

Kematian larva berbanding lurus dengan lama waktu dan besarnya 

konsentrasi yang diberikan, yaitu semakin lama waktu kontak larva Aedes aegypti 

dengan larvasida nabati, maka kematian larva semakin meningkat dan semakin 

tinggi konsentrasi, maka semakin cepat terjadinya kematian larva Aedes aegypti 
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(Wardani dkk, 2010). Pada penelitian ini terjadi kematian tertinggi pada menit ke-

1.440 yakni sebanyak 85% larva uji pada konsentrasi 12%. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama pajanan waktu, maka 

semakin tinggi juga kematian larva uji dimana sesuai dengan teori menurut 

Hoedojo dan Zulhasril (2004) bahwa khasiat insektisida untuk membunuh 

serangga tergantung pada bentuk, cara masuk ke dalam tubuh serangga, macam 

bahan kimia, konsentrasi dan jumlah (dosis) insektisida. 

Pada hasil pengujian air perasan daun mengkudu terhadap larva nyamuk 

Aedes aegypti dilakukan uji beda menggunakan uji alternatif yaitu kruskal wallis. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah 

kematian larva Aedes aegypti yang disebabkan adanya air perasan daun 

mengkudu. Hal ini dapat dilihat dari uji kruskal wallis dimana nilai p=0,001 

(p<0,05). 

Pada kelompok perlakuan air perasan daun mengkudu berdasarkan hasil 

uji post hoc secara umum semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi efek 

larvasida yang dapat menyebabkan kematian larva uji. Hal ini dibuktikan dengan 

keunggulan air perasan daun mengkudu 12% dibandingkan dengan air perasan 

daun mengkudu 10%, 8%, dan 6%. Pada konsentrasi air perasan daun mengkudu 

yang lebih tinggi terdapat kandungan zat aktif yang lebih banyak daripada 

konsentrasi yang lebih rendah. Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh 

Murdani (2014) yaitu semakin tinggi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia), maka semakin tinggi pula rata-rata kematian larva Aedes aegypti. 

Kematian pada larva uji penelitian dikarenakan kandungan senyawa aktif yang 
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berada dalam air perasan daun mengkudu. Senyawa aktif yang terkandung dalam 

air perasan daun mengkudu yaitu saponin, tanin, dan flavonoid. 

Kandungan senyawa aktif yang berada dalam air perasan daun mengkudu 

seperti tanin, saponin, maupun flavonoid dapat bekerja secara optimal dalam 

membunuh larva Aedes aegypti karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor fisik, faktor kimia, maupun faktor biologi.  Ketiga faktor tersebut dapat 

mempengaruhi lama tidaknya penguraian senyawa larvasida. Faktor fisik yaitu 

suhu media uji. Semakin tinggi suhu maka suatu zat akan cepat mengalami 

penguraian (Dono dan Sujana, 2006). Pada saat penelitian berlangsung suhu pada 

kelompok kontrol adalah 27
0
C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tersebut tidak 

terlalu tinggi, sehingga proses penguraian berjalan lambat. Faktor kimia yang 

menyebabkan terjadinya penguraian adalah pH. Beberapa insektisida sangat 

sensitif terhadap lingkungan asam dan basa. Senyawa saponin lebih sensitif 

terhadap sifat basa daripada asam (Fajar dkk, 2007) . pH saat penelitian ini adalah 

6. Hal ini menunjukkan bahwa air perasan daun mengkudu bersifat asam, 

sehingga senyawa yang terkandung di dalamnya tidak terurai dengan cepat. 

Faktor biologi yaitu adanya jamur ataupun bakteri. Adanya jamur maupun bakteri 

dapat mempercepat pengurain sehingga toksisitasnya menurun (Santosa dkk, 

2006). Daun mengkudu yang digunakan dalam pembuatan larvasida nabati dicuci 

terlebih dahulu agar tidak ada jamur yang menempel pada daun tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa aktif dalam air 

perasan daun mengkudu tidak mengalami penguraian yang cepat sehingga 

toksisitasnya terhadap larva uji tetap tidak menurun selama pengamatan 24 jam. 
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Hasil uji fitokimia daun mengkudu menunjukkan hasil bahwa di dalam 

daun mengkudu terdapat senyawa saponin positif 4. Hal tersebut berarti di dalam 

daun mengkudu memiliki kandungan saponin yang sangat tinggi (Wati, 2008). Uji 

fitokimia daun mengkudu yang dilakukan oleh Sibi (2012) menunjukkan hasil 

bahwa daun mengukudu terdapat senyawa saponin positif. Hal tersebut berarti di 

dalam daun mengkudu memiliki kandungan saponin. Uji fitokimia 50 ml air 

perasan daun mengkudu terdapat senyawa saponin sebanyak 0,15%. 

Berdasarkan cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga (mode of 

entry), saponin berperan sebagai racun perut, sedangkan berdasarkan organ 

sasaran (mode of action), saponin berperan sebagai racun pencernaan. Saponin 

memiliki rasa pahit dan tajam apabila dimakan. Hal tersebut dapat memicu 

terjadinya iritasi lambung. Saponin dalam larutan air membentuk busa yang stabil. 

Hal tersebut dibuktikkan saat air perasan daun mengkudu ditambah dengan 

aquades membentuk busa-busa kecil. Saponin sebagai bahan yang mirip deterjen 

mempunyai kemampuan untuk merusak membran tubuh larva (Yunita dkk, 2009).  

Saponin dapat dimanfaatkan sebagai larvasida botani karena saponin 

bersifat menyebabkan terjadinya hemolisa sel darah merah dari tubuh larva 

(Mardiana dkk, 2009). Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan selaput 

mukosa traktus digestivus larva, sehingga dinding traktus digestivus menjadi 

korosif. Senyawa atau unsur yang bersifat toksik atau racun walaupun dalam 

konsentrasi rendah, apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian 

pada larva (Yunita dkk, 2009).  
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Senyawa aktif lain yang terdapat dalam daun mengkudu adalah tanin. Uji 

fitokimia daun mengkudu yang dilakukan oleh Sibi (2012) menunjukkan hasil 

bahwa daun mengkudu mengandung senyawa tanin positif 2. Hal tersebut berarti 

di dalam daun mengkudu memiliki kandungan tanin yang cukup tinggi. Pada 

infusa daun mengkudu terdapat kandungan tanin sebesar 10±1 mg/ml (West, 

2009). Uji fitokimia 50 ml air perasan daun mengkudu terdapat senyawa tanin 

sebanyak 0,22%. 

Berdasarkan cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga (mode of 

entry), tanin berperan sebagai racun perut, sedangkan berdasarkan organ sasaran 

(mode of action), tanin berperan sebagai racun pencernan. Cara kerja racun ini 

menyebabkan mekanisme penghambat makan. Apabila tanin kontak dengan lidah 

maka reaksi pengendapan protein ditandai dengan rasa sepat atau astringen. 

Mekanisme kerja tanin hampir sama dengan saponin karena keduanya dapat 

menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan. Tanin akan 

mengendapkan protein dalam sistem pencernaan yang diperlukan serangga untuk 

pertumbuhan. Hal tersebut mengakibatkan proses penyerapan protein dalam 

sistem pencernaan menjadi terganggu (Yunita dkk, 2009). 

Senyawa aktif lain yang terdapat dalam daun mengkudu adalah 

flavonoid. Hasil uji fitokimia daun mengkudu menunjukkan hasil bahwa di dalam 

daun mengkudu terdapat senyawa flavonoid positif 2. Hal tersebut berarti di 

dalam daun mengkudu memiliki kandungan flavonoid yang cukup tinggi. Uji 

fitokimia daun mengkudu yang dilakukan oleh Sibi (2012) menunjukkan hasil 

bahwa daun mengukudu terdapat senyawa flavonoid positif. Hal tersebut berarti 
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di dalam daun mengkudu memiliki kandungan flavonoid. Lebih rinci lagi, 

kandungan flavonoid total dalam daun mengkudu sebesar 254 mg/100 gram 

(Yang, 2008).Kandungan flavonoid 100 gram daun mengkudu yang berasal dari 

daerah Sleman Yogyakarta sebesar 0,21±0,01% (Rohman dkk, 2007). Uji 

fitokimia 50 ml air perasan daun mengkudu terdapat senyawa flavonoid sebanyak 

0,37%. 

Berdasarkan cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga (mode of 

entry), flavonoid berperan sebagai racun pernapasan dimana senyawa ini akan 

masuk melalui siphon, sedangkan berdasarkan organ sasaran (mode of action), 

flavonoid merupakan racun saraf. Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan 

masuk ke dalam tubuh larva melalui sistem pernapasan yang kemudian akan 

menimbulkan kelayuan pada syaraf serta kerusakan pada sistem pernapasan dan 

mengakibatkan larva tidak bisa bernapas dan akhirnya mati. Posisi tubuh larva 

yang berubah dari normal bisa juga disebabkan oleh senyawa flavonoid akibat 

cara masuknya yang melalui siphon, sehingga mengakibatkan kerusakan. Hal ini 

menyebabkan larva harus mensejajarkan posisinya dengan permukaan air untuk 

mempermudah dalam mengambil oksigen (Cania dan Endah, 2013). 

Berdasarkan kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun mengkudu, 

dapat dikatakan bahwa kombinasi dari berbagai senyawa aktif yang terdapat 

dalam daun mengkudu yakni saponin, tanin, dan flavonoid memiliki efek 

larvasida. Kombinasi dari saponin dan tanin sebagai racun perut dan flavonoid 

sebagai racun pernapasan memiliki daya bunuh terhadap kematian larva Aedes 

aegypti. Larva Aedes aegypti yang telah diberikan konsentrasi air perasan daun 
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mengkudu akan mengalami perubahan tingkah laku dimana gerakan yang 

sebelumnya aktif akan menjadi lamban, dan akhirnya akan mati. Larva Aedes 

aegypti dikatakan mati apabila larva tersebut sudah tidak bergerak bila disentuh 

dan berada di dasar air, serta tidak muncul lagi ke permukaan air. Larva yang mati 

nampak kelihatan putih pucat. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa air perasan daun 

mengkudu memiliki efek daya bunuh sebagai larvasida terhadap larva nyamuk 

Aedes aegypti. Hal tersebut dikarenakan air perasan daun mengkudu dapat 

menyebabkan kematian larva uji sebesar 10%-95% (WHO, 2005).Air perasan 

daun mengkudu termasuk kriteria pestisida nabati efektif. Kriteria pestisida nabati 

efektif, yaitu dapat menyebabkan kematian larva uji sebesar 80%-90% dalam 

periode waktu tertentu (Kementerian Kehutanan, 2010). Hal tersebut dibuktikan 

bahwa air perasan daun mengkudu dengan konsentrasi 12% mampu membunuh 

84% larva uji. 

5.1.4. Nilai LC dan LT Air Perasan Daun Mengkudu 

Hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 yaitu konsentrasi yang 

dapat mematikan 50% larva nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan air 

perasan daun mengkudu adalah 7,469% dalam waktu 24 jam. Nilai LC90 yaitu 

konsentrasi yang dapat mematikan 90% larva nyamuk Aedes aegypti dengan 

menggunakan air perasan daun mengkudu adalah 14,529% dalam waktu 24 jam. 

Semakin rendah nilai LC50 dan LC90 suatu zat, berarti zat tersebut mempunyai 

aktivitas yang lebih tinggi dalam membunuh hewan coba. Hal tersebut 
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dikarenakan zat tersebut perlu konsentrasi yang lebih rendah untuk mematikan 

hewan coba dalam waktu yang sama (Haditomo, 2010). 

Nilai LT50 yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 50% larva 

nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan air perasan daun mengkudu dengan 

konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12% adalah 2,61 jam. Nilai LT90 yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk mematikan 90% larva nyamuk Aedes aegypti dengan 

menggunakan air perasan daun mengkudu dengan konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 

12% adalah 9,13 jam. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa semakin besar konsentrasi dan semakin lama waktu perlakuan dapat 

menambah jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti. 

5.2. Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Hambatan dan kelemahan dalam penelitian adalah : 

1. Pemberian air perasan daun mengkudu merubah warna dan menimbulkan 

aroma pada air media uji. Hal tersebut belum sesuai dengan salah satu 

kriteria larvasida yaitu tidak menyebabkan perubahan warna dan aroma. 

2. Pemberian air perasan daun mengkudu yang mengubah warna pada air 

media uji menjadikan pengamatan kematian larva cukup sulit. 

3. Pada penelitian ini, belum diketahui kandungan senyawa mana yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kematian larva nyamuk 

Aedes aegypti. 

 



 
 

 
 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Daya Bunuh Air Perasan Daun 

Mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap Kematian Aedes aegypti” dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Air perasan daun mengkudu mempunyai efek daya bunuh terhadap 

larva Aedes aegypti dengan konsentrasi 6%, 8%, 10%, dan 12% 

dimana didapatkan hasil kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

tertinggi pada konsentrasi air perasan daun mengkudu 12% yaitu 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti sebesar 84%. 

2. Nilai LC50 air perasan daun mengkudu adalah 7,469%, dan nilai LC90 

air perasan daun mengkudu adalah 14,529%. 

 

6.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Daya Bunuh Air Perasan Daun 

Mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap Kematian Aedes aegypti”, saran yang 

dapat diajukan peneliti adalah mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai cara 

menghilangkan aroma dan warna pada air yang diberi air perasan daun mengkudu. 
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Lampiran 6. Hasil Uji Fitokimia Air Perasan Daun Mengkudu 
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Lampiran 7. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 

 

A. Pengukuran pH Media 

No. 
Dosis 

Perlakuan (%) 

Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 4 

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 

1. Temephos 1% 7 7 7 7 7 7 7 7 

2. Aquades 7 7 7 7 7 7 7 7 

4. Air perasan 

daun mengkudu 

6% 

6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Air perasan 

daun mengkudu 

8%  

6 6 6 6 6 6 6 6 

6. Air perasan 

daun mengkudu 

10% 

6 6 6 6 6 6 6 6 

7. Air perasan 

daun mengkudu 

12% 

6 6 6 6 6 6 6 6 
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B. Pengukuran Suhu Media 

No. 
Dosis 

Perlakuan (%) 

Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 4 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

Awal 

(
0
C) 

Akhir 

(
0
C) 

1. Temephos 1% 27 27 27 27 27 27 27 27 

2. Aquades 27 27 27 27 27 27 27 27 

4. Air perasan 

daun mengkudu 

6% 

27 27 27 27 27 27 27 27 

5. Air perasan 

daun mengkudu 

8%  

27 27 27 27 27 27 27 27 

6. Air perasan 

daun mengkudu 

10% 

27 27 27 27 27 27 27 27 

7. Air perasan 

daun mengkudu 

12% 

27 27 27 27 27 27 27 27 
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C. Pengamatan Kematian Larva Aedes aegypti 

 

 

PERLAKUAN  : 7 kelompok 

Jentik Uji   : Aedes aegypti 

Tanggal masukan jentik uji : 15 Maret 2016 

Tanggal pengamatan  : 21-22 Maret 2016 

 

DOSIS 

PERLAKU

AN (%) 

Ulangan 

Jumlah 

jentik 

uji 

KEMATIAN JENTIK UJI (PEMAPARAN) 

5’ 10’ 15’ 30’ 45’ 60’ 120’ 180’ 1.440’ 

Temephos 

1% 

I 25 0 0 0 4 21 0 0 0 0 

II 25 0 0 0 4 21 0 0 0 0 

III 25 0 0 0 4 21 0 0 0 0 

IV 25 0 0 0 3 22 0 0 0 0 

Total  0 0 0 15 85 0 0 0 0 

Rata-rata  0 0 0 3,75 21,25 0 0 0 0 

%  0 0 0 15 85 0 0 0 0 

Aquades 

I 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Air perasan 

daun 

mengkudu 

6% 

I 25 0 0 0 0 0 0 2 3 4 

II 25 0 0 0 0 0 1 1 2 3 

III 25 0 0 0 0 0 1 1 2 5 

IV 25 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Total  0 0 0 0 0 2 5 9 17 

Rata-rata  0 0 0 0 0 0,5 1,25 2,25 4,25 

%  0 0 0 0 0 2 5 9 17 

Air perasan 

daun 

mengkudu 

8% 

I 25 0 0 0 0 0 1 2 3 6 

II 25 0 0 0 0 0 1 2 4 7 

III 25 0 0 0 0 1 1 1 3 7 

IV 25 0 0 0 0 1 1 1 3 6 

Total  0 0 0 0 2 4 6 13 26 

Rata-rata  0 0 0 0 0,5 1 1,5 3,25 6,5 

%  0 0 0 0 2 4 6 13 26 

Air perasan 

daun 

mengkudu 

I 25 0 0 0 0 1 1 2 5 8 

II 25 0 0 0 1 1 2 2 4 6 

III 25 0 0 0 1 1 1 3 4 7 



 
 
 

98 
 

 
 

10% IV 25 0 0 0 1 1 2 2 4 7 

Total  0 0 0 3 4 6 9 17 28 

Rata-rata  0 0 0 0,75 1 1,5 2,25 4,25 7 

%  0 0 0 3 4 6 9 17 28 

Air perasan 

daun 

mengkudu 

12% 

I 25 0 0 0 1 1 2 2 6 9 

II 25 0 0 0 1 1 2 2 6 10 

III 25 0 0 0 1 1 1 3 5 10 

IV 25 0 0 0 1 1 2 3 5 9 

Total  0 0 0 4 4 7 10 22 38 

Rata-rata  0 0 0 1 1 1,75 2,5 5,5 9,5 

%  0 0 0 4 4 7 10 22 38 
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Lampiran 8. Uji Probit LC50 dan LC90 Air Perasan Daun Mengkudu 

 

Data Information 

  N of Cases 

Valid 4 

Rejected Missing 0 

LOG Transform Cannot be 

Done 
0 

Number of Responses > 

Number of Subjects 
0 

Control Group 0 

 
Convergence Information 

 Number of 

Iterations 

Optimal Solution 

Found 

PROBIT 11 Yes 

 
Parameter Estimates 

 

Parameter Estimate Std. Error Z Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

PROBITa Konsentrasi 4.411 1.208 3.652 .000 2.044 6.779 

Intercept -3.893 1.133 -3.437 .001 -5.026 -2.760 

a. PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 10,000 

logarithm.) 

 
Chi-Square Tests 

  Chi-Square dfa Sig. 

PROBIT Pearson Goodness-of-Fit Test .721 2 .697b 

a. Statistics based on individual cases differ from statistics based on aggregated cases. 

b. Since the significance level is greater than ,150, no heterogeneity factor is used in the 

calculation of confidence limits. 

 
Cell Counts and Residuals 

 
Number Konsentrasi 

Number of 

Subjects 

Observed 

Responses 

Expected 

Responses Residual Probability 

PROBIT 1 .778 25 9 8.063 .687 .323 

2 .903 25 13 13.401 -.651 .536 

3 1.000 25 16 17.444 -1.194 .698 

4 1.079 25 21 20.177 1.073 .807 
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Confidence Limits 

 

Probability 

95% Confidence Limits for Konsentrasi 95% Confidence Limits for log(Konsentrasi)a 

 Estimate Lower Bound Upper Bound Estimate Lower Bound Upper Bound 

PROBIT 0.01 2.266 .481 3.648 .355 -.318 .562 

0.02 2.612 .653 4.008 .417 -.185 .603 

0.03 2.859 .792 4.255 .456 -.101 .629 

0.04 3.060 .917 4.452 .486 -.038 .649 

0.05 3.234 1.032 4.619 .510 .014 .665 

0.06 3.389 1.141 4.767 .530 .057 .678 

0.07 3.532 1.246 4.900 .548 .096 .690 

0.08 3.665 1.348 5.023 .564 .130 .701 

0.09 3.790 1.449 5.138 .579 .161 .711 

0.1 3.909 1.547 5.247 .592 .190 .720 

0.15 4.443 2.031 5.725 .648 .308 .758 

0.2 4.918 2.519 6.144 .692 .401 .788 

0.25 5.366 3.025 6.536 .730 .481 .815 

0.3 5.804 3.560 6.922 .764 .551 .840 

0.35 6.241 4.131 7.315 .795 .616 .864 

0.4 6.686 4.742 7.733 .825 .676 .888 

0.45 7.147 5.395 8.197 .854 .732 .914 

0.5 7.631 6.081 8.743 .883 .784 .942 

0.55 8.148 6.784 9.423 .911 .831 .974 

0.6 8.710 7.473 10.315 .940 .874 1.013 

0.65 9.331 8.129 11.509 .970 .910 1.061 

0.7 10.034 8.757 13.099 1.001 .942 1.117 

0.75 10.851 9.390 15.225 1.035 .973 1.183 

0.8 11.841 10.072 18.136 1.073 1.003 1.259 

0.85 13.108 10.869 22.363 1.118 1.036 1.350 

0.9 14.897 11.907 29.241 1.173 1.076 1.466 

0.91 15.365 12.167 31.212 1.187 1.085 1.494 

0.92 15.889 12.454 33.510 1.201 1.095 1.525 

0.93 16.487 12.775 36.238 1.217 1.106 1.559 

0.94 17.181 13.141 39.554 1.235 1.119 1.597 

0.95 18.008 13.569 43.716 1.255 1.133 1.641 

0.96 19.031 14.086 49.179 1.279 1.149 1.692 

0.97 20.368 14.746 56.854 1.309 1.169 1.755 

0.98 22.293 15.666 68.964 1.348 1.195 1.839 

0.99 25.702 17.225 93.550 1.410 1.236 1.971 

a. Logarithm base = 10.      
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Lampiran 9. Uji Probit LT50 dan LT90 Air Perasan Daun Mengkudu 

 

Data Information 

 N of Cases 

Valid 8 

Rejected 

Missing 0 

LOG Transform Cannot be 

Done 
0 

Number of Responses > 

Number of Subjects 
1 

Control Group 0 

 
Convergence Information 

 Number of 

Iterations 

Optimal Solution 

Found 

PROBIT 16 Yes 

 
Parameter Estimates 

 Parameter Estimate Std. Error Z Sig. 95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

PROBITa 
Waktu_menit 2.353 .429 5.489 .000 1.513 3.193 

Intercept -5.163 .831 -6.215 .000 -5.993 -4.332 

a. PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 10.000 logarithm.) 

 
Chi-Square Tests 

 Chi-Square dfb Sig. 

PROBIT Pearson Goodness-of-Fit Test 1.934 6 .926a 

a. Since the significance level is greater than .150, no heterogeneity factor is used in the 

calculation of confidence limits. 

b. Statistics based on individual cases differ from statistics based on aggregated cases. 

 
Cell Counts and Residuals 

 
Number Waktu_menit Number of 

Subjects 

Observed 

Responses 

Expected 

Responses 

Residual Probability 

PROBIT 

1 .699 25 0 .005 -.005 .000 

2 1.000 25 0 .062 -.062 .002 

3 1.176 25 0 .208 -.208 .008 

4 1.477 25 2 1.145 .605 .046 

5 1.653 25 3 2.539 -.039 .102 

6 1.778 25 5 4.096 .654 .164 

7 2.079 25 8 9.835 -2.335 .393 

8 2.255 25 15 13.930 1.320 .557 
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Lampiran 10. Uji Normalitas Data 

Case Processing Summary 

 

Konsentrasi 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kematian Temephos 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

Aquades 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

6% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

8% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

10% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

12% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

 

Descriptivesa,b 

 
Konsentrasi Statistic Std. Error 

Kematian 6% Mean 8.2500 .47871 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6.7265 
 

Upper Bound 9.7735 
 

5% Trimmed Mean 8.2778 
 

Median 8.5000 
 

Variance .917 
 

Std. Deviation .95743 
 

Minimum 7.00 
 

Maximum 9.00 
 

Range 2.00 
 

Interquartile Range 1.75 
 

Skewness -.855 1.014 

Kurtosis -1.289 2.619 

8% Mean 12.7500 .47871 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 11.2265 
 

Upper Bound 14.2735 
 

5% Trimmed Mean 12.7222 
 

Median 12.5000 
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Variance .917 
 

Std. Deviation .95743 
 

Minimum 12.00 
 

Maximum 14.00 
 

Range 2.00 
 

Interquartile Range 1.75 
 

Skewness .855 1.014 

Kurtosis -1.289 2.619 

10% Mean 16.7500 .25000 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 15.9544 
 

Upper Bound 17.5456 
 

5% Trimmed Mean 16.7778 
 

Median 17.0000 
 

Variance .250 
 

Std. Deviation .50000 
 

Minimum 16.00 
 

Maximum 17.00 
 

Range 1.00 
 

Interquartile Range .75 
 

Skewness -2.000 1.014 

Kurtosis 4.000 2.619 

12% Mean 21.2500 .25000 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 20.4544 
 

Upper Bound 22.0456 
 

5% Trimmed Mean 21.2222 
 

Median 21.0000 
 

Variance .250 
 

Std. Deviation .50000 
 

Minimum 21.00 
 

Maximum 22.00 
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Range 1.00 
 

Interquartile Range .75 
 

Skewness 2.000 1.014 

Kurtosis 4.000 2.619 

a. Kematian is constant when Konsentrasi = Temephos. It has been omitted. 
 

b. Kematian is constant when Konsentrasi = Aquades. It has been omitted. 
 

 

Tests of Normalityb,c 

 

Konsentrasi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kematian 6% .283 4 . .863 4 .272 

8% .283 4 . .863 4 .272 

10% .441 4 . .630 4 .001 

12% .441 4 . .630 4 .001 

a. Lilliefors Significance Correction 
    

b. Kematian is constant when Konsentrasi = Temephos. It has been 

omitted. 

 

c. Kematian is constant when Konsentrasi = Aquades. It has been 

omitted. 
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Lampiran 11. Uji Kruskal Wallis Air Perasan Daun Mengkudu 

Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank 

Kematian Temephos 4 22.50 

Aquades 4 2.50 

6% 4 6.50 

8% 4 10.50 

10% 4 14.50 

12% 4 18.50 

Total 24  

 
Test Statisticsa,b 

 Kematian 

Chi-Square 22.666 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Kosentrasi 
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Lampiran 12. Uji Post Hoc Perlakuan Air Perasan Daun Mengkudu 

Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 6% dan 8% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 6% 4 2.50 10.00 

8% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.381 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 6% dan 10% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 6% 4 2.50 10.00 

10% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 6% dan 12% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 6% 4 2.50 10.00 

12% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 8% dan 10% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 8% 4 2.50 10.00 

10% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.381 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 8% dan 12% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 8% 4 2.50 10.00 

10% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.381 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Daun Mengkudu 10% dan 12% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentra

si N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 10% 4 2.50 10.00 

12% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Lampiran 13. Uji Post Hoc Perlakuan Aquades 

Uji Post Hoc Aquades dan Air Perasan Daun Mengkudu 6% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Aquades 4 2.50 10.00 

6% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

Uji Post Hoc Aquades dan Air Perasan Daun Mengkudu 8% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Aquades 4 2.50 10.00 

8% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.530 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Uji Post Hoc Aquades dan Air Perasan Daun Mengkudu 10% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Aquades 4 2.50 10.00 

10% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

Uji Post Hoc Aquades dan Air Perasan Daun Mengkudu 12% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Aquades 4 2.50 10.00 

12% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

 

  



 
 
 

111 
 

 
 

Lampiran 14. Uji Post HocTemephos 

Uji Post Hoc Temephos dan Aquades  

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Temephos 4 6.50 26.00 

Aquades 4 2.50 10.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.646 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

Uji Post Hoc Temephos dan Air Perasan Daun Mengkudu 6% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Temephos 4 6.50 26.00 

6% 4 2.50 10.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Uji Post Hoc Temephos dan Air Perasan Daun Mengkudu 8% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Temephos 4 6.50 26.00 

8% 4 2.50 10.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.530 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

Uji Post Hoc Temephos dan Air Perasan Daun Mengkudu 10% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Temephos 4 6.50 26.00 

10% 4 2.50 10.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

113 
 

 
 

Uji Post Hoc Temephos dan Air Perasan Daun Mengkudu 12% 

NPar Test 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kosentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian Temephos 4 6.50 26.00 

12% 4 2.50 10.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Kosentrasi 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 

 

Pembelian Telur Aedes aegypti   Perkembangbiakan Telur Aedes 

       dari B2P2VRP Salatiga   aegypti di Lab Biologi UNNES 

 

 

Penimbangan Daun Mengkudu       Pencampuran Air Perasan Daun 

Mengkudu dengan Aquades 

 

 
Pengambilan Larva Uji  Pengukuran Suhu Media 
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Pengukuran pH Media 

 

 

Pengamatan dan Pencatatan Kematian Larva Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


