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ABSTRAK 
 

Afina Maryam Pratiwi 

Daya Bunuh Air Perasan Rimpang Kunyit (Curcuma domestica Val) 

terhadap Kematian Larva Aedes Aegypti. 

XVIII + 81 halaman + 11 tabel + 10 gambar + 2 grafik + 14 lampiran.  

 

Latar Belakang: Penggunaan larvasida kimia seperti temephos dapat 

menimbulkan dampak negatif yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan dan 

resistensi pada organisme sasaran. Alternatif untuk mengurangi dampak negatif 

tersebut adalah dengan menggunakan larvasida nabati yaitu larvasida yang berasal 

dari tanaman, seperti rimpang kunyit. 

Tujuan: Untuk mengetahui daya bunuh larvasida air perasan rimpang kunyit 

terhadap larva Aedes aegypti dan untuk mengetahui nilai LC50 dan LC90 air 

perasan rimpang kunyit yang dapat mematikan larva Aedes aegypti dalam waktu 

24 jam. 

Metode: Jenis penelitian ini eksperimen murni dengan menggunakan rancangan 

penelitian post test only control group design. Konsentrasi air perasan rimpang 

kunyit yang digunakan sebesar 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Sampel dalam penelitian 

berupa larva Aedes aegypti instar III yang berjumlah 600 ekor. Analisis data 

dilakukan secara univariat dan bivariat (uji probit dan uji kruskal wallis). 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh konsentrasi air perasan 

rimpang kunyit terhadap kematian larva Aedes aegypti dengan p=0,001 (p<0,05). 

Air perasan rimpang kunyit mampu membunuh larva Aedes aegypti dengan LC50 

sebesar 1,144% dan LC90 sebesar 3,018%. 

Simpulan: Berdasarkan hasil penelitian, air perasan rimpang kunyit memiliki 

daya bunuh terhadap larva Aedes aegypti, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif pengganti larvasida kimia yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci : Air perasan rimpang kunyit; lavasida nabati; larva Aedes aegypti. 

Kepustakaan : 81 (1963-2015). 
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ABSTRACT 
 

Afina Maryam Pratiwi 

Lethal Effect of Turmeric Rhizome (Curcuma domestica Val) Juice Against 

Aedes aegypti Larvae Mortality. 

XVIII + 81 pages + 11 tables + 10 images + 2 grafics + 14 attachments.  

 

Background: The usage of chemical larvicides such as temephos caused negative 

impacts on the environment and society if it used continuously, such as causing 

environmental pollution and resistance in target organism. Alternative to reduce 

the negative impacts are use biolarvicides from plants, such as Curcuma 

domestica Val. 

Objective: The purpose of this research is to determine lethal effect of Curcuma 

domestica Val juice against Aedes aegypti larvae mortality and to determine LC50 

and LC90 of Curcuma domestica Val juice that can make mortality of Aedes 

aegypti larvae within 24 hours. 

Methods: This research was experiment design with post test only control group 

design. The concentration of Curcuma domestica Val juice used 0.5%, 1%, 1.5% 

and 2%. The sample used instar III of Aedes aegypti larvae as many as 600. Data 

analysis used univariate and bivariate (probit and kruskal wallis test). 

Result: The results showed that there was an effect of the concentration of 

Curcuma domestica Val juice against mortality of Aedes aegypti larvae with 

p=0,001 (p<0,05). Curcuma domestica Val juice effectively killed Aedes aegypti 

larvae with LC50 and LC90 were 1.144% and 3.018%. 

Conclusion: Based in research that Curcuma domestica Val juice have larvicidal 

effect on Aedes aegypti, so it can be use as an alternative to decrease the usage of 

chemical larvicides that easily to apply by society. 

 

Keywords : Curcuma domestica Val juice; biolarvicide; Aedes aegypti larvae. 

Literature : 81 (1963-2015). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

      Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti sebagai vektor utama (WHO, 2012). Sampai saat ini, penyakit DBD masih 

menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Data pada tahun 

2013 menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus DBD di Indonesia dengan 

jumlah kasus sebanyak 112.511 kasus dan jumlah kematian sebanyak 871 kasus 

(Kemenkes RI, 2014: 149). Data dari Kemenkes RI (2015) juga menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 tercatat penderita DBD di Provinsi Jawa Tengah 

sebanyak 11.075 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 159 kasus, sementara 

itu pada tahun 2015 jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 16.377 

kasus (Dinkes Provinsi Jateng, 2015: 37). 

      Berdasarkan data dari WHO (2012), Indonesia merupakan negara dengan 

peringkat kedua endemisitas virus dengue tertinggi setelah negara Brazil. Salah 

satu provinsi di Indonesia yang masih menjadi wilayah endemis DBD yaitu Jawa 

Tengah dengan wilayah Kota Semarang. Tercatat jumlah kasus DBD di Kota 

Semarang pada tahun 2014 sebanyak 1.628 kasus dengan jumlah kematian 

sebanyak 27 kasus. IR dan CFR Kota Semarang pada tahun 2014 yaitu 92,43 dan 

1,66% (Dinkes Kota Semarang, 2014: 42-45). Data dari Dinkes Kota Semarang 

juga menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus DBD di Kota 
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Semarang pada tahun 2015, yaitu sebanyak 1.729 kasus dengan jumlah kematian 

sebanyak 20 kasus. IR dan CFR Kota Semarang pada tahun 2015 sebesar 92,1 dan 

1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus DBD di Kota Semarang telah 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, sementara itu 

target IR dan CFR di Kota Semarang juga masih belum tercapai, dimana target 

nasional IR sebesar 51 per 100.000 penduduk dan standar nasional CFR sebesar 

<1% (Dinkes Provinsi Jateng, 2015: 28). 

      Mengingat masih meningkatnya kasus DBD dan belum tercapainya target 

nasional IR dan CFR DBD di Kota Semarang, maka diperlukan suatu usaha untuk 

menanggulangi penyakit DBD dikarenakan penyakit ini berpotensi menimbulkan 

Kejadian Luar Biasa atau KLB (Kemenkes RI, 2013: 13). Salah satu indikator 

upaya penanggulangan penyakit DBD yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan 

target nasional sebesar ≥95%, sementara itu data ABJ di Indonesia pada tahun 

2013 dan 2014 berturut-turut yaitu sebesar 80,09% dan 24,06% (Kemenkes RI, 

2014: 151). Berdasarkan data dari Dinkes Kota Semarang (2014: 48) juga 

menunjukkan bahwa ABJ di Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 84,69% dan 

pada tahun 2014 sebesar 84,76%. Hal ini menunjukkan bahwa ABJ di Kota 

Semarang masih belum sesuai dengan target nasional yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah. 

      Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi penyakit DBD 

saat ini dititikberatkan pada pemberantasan nyamuk dewasa penularnya yaitu 

Aedes aegypti, mengingat obat dan vaksin yang efektif untuk memberantas virus 

dengue belum ditemukan (Safar, 2009: 286). Pemberantasan nyamuk biasa 
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dilakukan dengan penyemprotan insektisida, namun selama jentik atau larvanya 

masih dibiarkan hidup, maka nyamuk baru yang selanjutnya dapat menularkan 

penyakit ini dapat timbul kembali (Irianto, 2014). Oleh karena itu, diperlukan 

suatu usaha untuk menekan transmisi nyamuk melalui pemberantasan larva 

(WHO, 2009). Usaha ini dilakukan dengan menggunakan larvasida dan larvasida 

yang paling luas digunakan oleh masyarakat untuk memberantas larva yaitu 

larvasida dari bahan kimia berupa temephos. Temephos sebagai larvasida 

penggunaannya sangat luas karena sangat efektif dan cepat dalam mengendalikan 

larva nyamuk, namun apabila digunakan secara berulang dapat menimbulkan 

dampak negatif seperti menyebabkan keracunan pada manusia, ternak peliharaan, 

polusi lingkungan, dan hama menjadi resisten (Kardinan, 2002: 2). 

      Resistensi larva maupun nyamuk terhadap insektisida golongan kimia telah 

ditemukan di daerah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Pangestika (2014), menunjukkan bahwa di Kota Semarang yaitu di 

Kecamatan Mijen, Aedes aegypti sudah toleran terhadap temephos dengan variasi 

efektivitas temephos di setiap kelurahan. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh 

Istiana dkk (2012) juga menunjukkan bahwa telah terjadi resistensi larva Aedes 

aegypti terhadap temephos 1% di wilayah Kota Banjarmasin Barat, Kalimantan 

Selatan. Penggunaan temephos yang secara berulang dapat menimbulkan 

terjadinya resistensi, sehingga perlu adanya alternatif pengendalian vektor selain 

menggunakan temephos. Alternatif penggunaan insektisida seperti insektisida 

nabati dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya resistensi pada organisme 

sasaran (Djojosumarto, 2008: 269). Tumbuhan dapat memberikan alternatif 



4 

 

 

pengendalian vektor sebagai insektisida nabati dengan efektivitas yang tergolong 

tinggi, resistensi relatif rendah, dan zat yang terkandung di dalamnya dapat terurai 

dengan cepat menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi manusia (Untung, 2006: 

252). Beberapa senyawa bioaktif yang terkandung dalam tumbuhan yang dapat 

berpotensi sebagai insektisida nabati, diantaranya yaitu golongan sianida, saponin, 

tanin, flavonoid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2002: 20). 

      Salah satu tumbuhan yang diduga dapat berfungsi sebagai insektisida nabati 

yaitu rimpang kunyit (Curcuma domestica Val). Rimpang kunyit mengandung 

senyawa bioaktif yaitu minyak atsiri dengan komponen utama berupa ar-turmeron 

(Purba, 2013). Berdasarkan penelitian Cahyani dan Suhartanti (2015: 258), hasil 

uji fitokimia senyawa rimpang kunyit di daerah Banguntapan menunjukkan hasil 

senyawa polifenol positif, alkaloid positif, saponin negatif, flavonoid positif, dan 

tanin positif. Rimpang kunyit di kawasan Bogor juga menunjukkan hasil 

fitokomia senyawa alkaloid positif, saponin negatif, flavonoid positif, triterpenoid 

positif, minyak atsiri positif, dan tanin positif (Sunanti, 2007: 9). Kandungan 

senyawa rimpang kunyit di wilayah Mranggen, Demak juga menunjukkan bahwa 

rimpang kunyit mengandung senyawa tanin, flavonoid, dan minyak atsiri 

(Kusumawati dkk, 2015: 287). Menurut Ikpeama dkk (2014), pada ekstrak 

rimpang kunyit sebanyak 5 ml dengan menggunakan metode Person 

menunjukkan terdapat senyawa tanin sebanyak 1,08% dan pada 1 ml ekstrak 

rimpang kunyit dengan menggunakan metode Haborne menunjukkan hasil 

terdapat senyawa flavonoid sebanyak 0,40%. 

Purba (2013) menyebutkan bahwa terdapat senyawa minyak atsiri dalam
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rimpang induk kunyit sebesar 4,33% dan pada cabang rimpang kunyit sebesar 

3,32%. Menurut Diaz dkk (2012), senyawa minyak atsiri dapat digunakan sebagai 

larvasida dan repellent. Cara kerja dari senyawa minyak atsiri yaitu dengan 

menghambat perkembangan serangga (Said, 2007). Purba (2013) juga 

menyebutkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan GC-MS (Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry) terdapat senyawa utama dalam minyak 

atisiri rimpang induk dan cabang rimpang kunyit yaitu ar-turmerone. Kandungan 

senyawa ar-turmerone dalam minyak atsiri rimpang induk kunyit sebesar 25,63% 

dan dalam minyak atsiri cabang rimpang kunyit sebesar 15,98%.  

      Senyawa ar-turmerone merupakan senyawa yang tergolong ke dalam keton 

seskuiterpen turunan senyawa minyak atsiri rimpang kunyit yang berfungsi 

sebagai antifeedant pada serangga. Lenny (2006) menyatakan bahwa senyawa 

seskuiterpen memiliki bioaktifitas yang cukup besar, antara lain sebagai 

antifeedant. Adanya aktivitas antifeedant inilah yang menjadi penanda aktivitas 

larvasida (Nopitasari, 2013: 4). Mekanisme kerja dari antifeedant yaitu 

menyebabkan gangguan pada sistem pengiriman sinyal perangsang makan melalui 

penghambatan reseptor-reseptor perasa pada larva. Hal ini menyebabkan aktivitas 

makan yang rendah pada larva, sehingga mengakibatkan asupan energi yang 

digunakan untuk perkembangan larva menjadi berkurang dan proses pertumbuhan 

menjadi terhambat (Dono dkk, 2010). Senyawa metabolit sekunder lainnya yang 

terkandung dalam rimpang kunyit yaitu senyawa flavonoid yang bekerja sebagai 

racun pernafasan pada larva. Senyawa tersebut menimbulkan kelayuan saraf dan 

kerusakan siphon pada larva, sehingga mengakibatkan larva tidak dapat bernafas 
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(Dinata, 2008). Terdapat juga senyawa tanin dalam rimpang kunyit, yang mana 

apabila senyawa ini masuk ke dalam tubuh larva akan mengakibatkan sistem 

pencernaan pada larva menjadi terganggu, sehingga pertumbuhan larva menjadi 

terhambat dan akhirnya mati. Senyawa ini berfungsi sebagai stomach poisoning 

atau racun perut (Suyanto, 2009).  

      Menurut Perveeen (2012), penelitian tentang kemampuan tumbuhan sebagai 

larvasida alami menggunakan senyawa metabolit sekunder yang berasal dari 

tumbuhan terbukti aman bagi lingkungan karena sifatnya yang mudah menguap, 

sehingga tidak menyisakan residu di tanah. Sejumlah penelitian juga 

menunjukkan bahwa penggunaan larvasida nabati aman untuk digunakan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Listyorini (2012) mengenai uji 

keamanan ekstrak kayu jati (Tectona Grandis L.F) sebagai larvasida nyamuk 

Aedes aegypti, diperoleh hasil bahwa senyawa metabolit sekunder pada ekstrak 

kayu jati aman bagi mencit, tidak membunuh, dan tidak menimbulkan gejala 

toksik pada dosis yang sesuai. Rimpang kunyit selain dapat digunakan sebagai 

bahan bumbu masak juga dapat digunakan sebagai analgetika, antiinflamasi, 

antioksidan, dan antimikroba (Olivia dkk, 2006). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa larvasida yang berasal dari tumbuhan tidak 

memiliki efek toksik terhadap manusia terutama rimpang kunyit. 

Penggunaan rimpang kunyit dalam penelitian ini dipilih sebagai larvasida 

alami dikarenakan keberadaannya yang mudah ditemukan di Indonesia, sehingga 

diharapkan pemanfaatannya menjadi lebih mudah dan lebih ekonomis. Rimpang 

kunyit (Curcuma domestica Val) merupakan tanaman obat yang sudah dikenal 
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luas oleh masyarakat Indonesia. Cara membudidayakan tanaman ini juga mudah 

yaitu dengan cara stek rimpang, selain itu tanaman ini juga mudah diperoleh 

karena pada umumnya ditanam di hutan maupun di pekarangan rumah sebagai 

tanaman hias. Persebaran rimpang kunyit yang secara luas dan merata di seluruh 

wilayah terutama di Indonesia menjadikan rimpang kunyit ini banyak dijual dan 

mudah diperoleh masyarakat (Winarto, 2003: 3-4). Rimpang kunyit juga 

mengandung senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai larvasida alami 

seperti senyawa flavonoid, tanin, dan minyak atsiri dengan komponen utama 

berupa ar-turmerone. Pemakaian air perasan sebagai larvasida alami juga mudah 

dibuat karena hanya melalui proses pelumatan dan pelarut yang digunakan berupa 

air. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Asih Sulistiyani (2015) mengenai 

ekstrak ethanol rimpang kunyit, menunjukkan bahwa ekstrak ethanol rimpang 

kunyit mampu membunuh larva Aedes aegypti dengan LC50 sebesar 0,376%, 

sementara itu hasil penelitian Roselina Panghiyangani (2012) menunjukkan 

bahwa ekstrak rimpang kunyit pada konsentrasi 0,4% mampu membunuh larva 

Aedes aegypti sebesar 50%. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa baik ekstrak ethanol rimpang kunyit maupun ekstrak kunyit memiliki 

pengaruh terhadap kematian larva, akan tetapi perlu adanya alternatif dalam 

membuat sediaan larvasida dari rimpang kunyit yang mudah dan murah untuk 

digunakan oleh masyarakat. 

Telah dilakukan uji pendahuluan mengenai daya bunuh air perasan rimpang 

kunyit terhadap larva Aedes aegypti dengan 4 konsentrasi air perasan rimpang 
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kunyit yang berbeda yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Uji pendahuluan ini 

dilakukan menggunakan 20 ekor larva Aedes aegypti pada masing-masing 

konsentrasi dengan pengulangan sebanyak dua kali, sehingga jumlah larva yang 

digunakan sebanyak 80 ekor. Hasil uji pendahuluan menunjukkan pada 

konsentrasi 0,5% air perasan rimpang kunyit mampu mematikan larva sebesar 

50%, pada konsentrasi 1% mampu mematikan larva sebesar 70%, pada 

konsentrasi 1,5% mampu mematikan larva sebesar 90%, dan pada konsentrasi 2% 

mampu mematikan larva sebesar 100%. Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang 

telah dilakukan, maka besar konsentrasi yang akan digunakan pada penelitian 

sebenarnya yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%, dikarenakan pada konsentrasi tertinggi 

air perasan rimpang kunyit pada uji pendahuluan sudah mampu mematikan 100% 

larva. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema larvasida terhadap Aedes aegypti dengan judul “Daya 

Bunuh Air Perasan Rimpang Kunyit (Curcuma domestica Val) terhadap Kematian 

Larva Aedes aegypti”. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

      Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1. Apakah air perasan rimpang kunyit memiliki daya bunuh sebagai larvasida 

terhadap larva Aedes aegypti? 

1.2.2. Berapa Lethal Concentration 50 (LC50) dan Lethal Concentration 90 

(LC90) air perasan rimpang kunyit yang dapat mematikan larva Aedes 

aegypti dalam waktu 24 jam? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Untuk mengetahui daya bunuh larvasida air perasan rimpang kunyit 

terhadap larva Aedes aegypti. 

1.3.2. Untuk mengetahui Lethal Concentration 50 (LC50) dan Lethal 

Concentration 90 (LC90) air perasan rimpang kunyit yang dapat 

mematikan larva Aedes aegypti dalam waktu 24 jam. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

yaitu: 

1.4.1. Bagi Peneliti 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bukti ilmiah 

tentang larvasida alami dari air perasan rimpang kunyit yang dapat digunakan 

sebagai sumber dan bahan peneliti lain yang sejenis dalam menentukan upaya 

pengendalian vektor Aedes aegypti. 

1.4.2. Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan 

pustaka dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai manfaat air perasan rimpang kunyit yang dapat 

digunakan sebagai larvasida alami, sehingga masyarakat dapat melakukan 

pencegahan terhadap penyakit tular vektor khusunya yang disebabkan oleh vektor 

larva Aedes aegypti. 
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1.4.4. Bagi Instansi Kesehatan 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif baru dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pencegahan dan pengendalian vektor Aedes aegypti yang 

ramah lingkungan, terjangkau, dan alami. 

1.5. KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian Ini. 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Ran- 

cangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Efektivitas 

ekstrak 

ethanol 

rimpang 

kunyit 

(Curcuma 

domestica 

Val) sebagai 

larvasida 

terhadap 

larva Aedes 

aegypti 

instar III. 

Asih 

Sulistiyani. 

2015, 

Laboratorium 

Zoologi dan 

Kimia Organik 

Fakultas 

Matematika 

dan Ilmu 

Pengetahuan 

Alam, 

Universitas 

Lampung. 

Eksperi-

mental. 
Variabel 

bebas: 

ekstrak 

ethanol 

rimpang 

kunyit 

(Curcuma 

domestica 

Val). 

Variabel 

terikat: 

jumlah 

kematian 

larva Aedes 

aegypti 

instar III. 

Ekstrak 

ethanol 

rimpang kunyit 

(Curcuma 

domestica Val) 

mampu 

membunuh 

larva Aedes 

aegypti dengan 

LC50 sebesar 

0,376% dan 

LT50 2121,4 

menit. 

2. Efek 

ekstrak 

rimpang 

kunyit 

(Curcuma 

domestica 

Val) sebagai 

larvasida 

Aedes 

aegypti 

vektor 

penyakit 

demam 

dengue dan 

demam 

Roselina 

Panghiya-

ngani, Leni 

Marlinae, 

Yuliana, 

Fauzi R, 

Dwi Noor 

F, dan 

Anggriyani 

WP.  

2012, Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Lambung 

Mangkurat. 

Eksperi-

mental. 
Variabel 

bebas: 

ekstrak 

rimpang 

kunyit 

(Curcuma 

domestica 

Val). 

Variabel 

terikat: 

jumlah 

kematian 

larva Aedes 

aegypti. 

 

Ekstrak 

rimpang kunyit 

(Curcuma 

domestica Val) 

mampu 

membunuh 

larva Aedes 

aegypti dengan 

LC50 sebesar 

0,4%. 
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berdarah 

dengue di 

Kota 

Banjarbaru. 

 

3. Potential of 

Turmeric 

Rhizome 

Essential 

Oils 

Against 

Aedes 

aegypti 

Larvae. 

Roselina 

Panghiya-

ngani, Leni 

Marlinae, 

Isnaini, 

Fauzi 

Rahman. 

2012, Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Lambung 

Mangkurat. 

Eksperi-

mental. 
Variabel 

bebas: 

minyak 

atsiri 

rimpang 

kunyit. 

Variabel 

terikat: 

jumlah 

kematian 

larva Aedes 

aegypti. 

 

Minyak atsiri 

rimpang kunyit  

mampu 

membunuh 

larva Aedes 

aegypti dengan 

LC50 sebesar 

9,239 ppm dan 

LC90 sebesar 

13,565 ppm. 

      Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada variabel bebas. Pada penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan berupa konsentrasi air perasan rimpang kunyit, sementara itu pada 

penelitian sebelumnya, variabel bebas yang digunakan antara lain pada penelitian 

Sulistiyani (2015) yaitu ekstrak ethanol rimpang kunyit, serta pada penelitian 

Panghiyangani (2012) yaitu ekstrak kunyit dan minyak atsiri rimpang kunyit. 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

      Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi, Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

      Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Oktober 2015 dan 

pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Maret 2016. 
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1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan 

      Penelitian ini termasuk dalam lingkup materi kesehatan masyarakat terutama 

di bidang epidemiologi penyakit menular mengenai pengendalian vektor dengan 

pemberantasan larva Aedes aegypti menggunakan larvasida nabati. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Nyamuk Aedes aegypti 

      Aedes aegypti merupakan vektor utama dalam penyebaran penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD). DBD merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti sebagai 

vektor utama (WHO, 2012). DBD dapat menyerang semua orang termasuk anak-

anak, bayi, dan orang dewasa dengan gejala utama berupa demam mendadak, 

perdarahan di kulit dan bagian tubuh lainnya, serta dapat meyebabkan kematian 

(Ishartadiati, 2012). 

2.1.1.1. Klasifikasi Nyamuk Aedes aegypti 

      Uraian klasifikasi dari nyamuk Aedes aegypti sebagai berikut (Sutanto, 2009: 

248): 

Divisi : Arthopoda 

Classis : Insecta 

Ordo : Diptera 

Sub-ordo : Nematocera 

Super-famili : Culicoidea 

Famili : Culicidae 

Sub-famili : Culicinae 

Genus : Aedes 
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Spesies : Aedes aegypti 

2.1.1.2. Morfologi Nyamuk Aedes aegypti 

2.1.1.2.1. Telur Aedes aegypti 

      Telur Aedes aegypti berbentuk oval dan berwarna hitam dengan ukuran ±0,80 

mm yang mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih atau menempel 

pada dinding tempat penampungan air (Kemenkes RI, 2011:53). Telur Aedes 

aegypti dapat bertahan hingga 6 bulan di tempat yang kering tanpa air dan akan 

menetas dalam kurun waktu 2 hari apabila terendam air (Kemenkes RI, 2013: 2). 

 

 

 

 

 

         (1)                    (2) 

Gambar 2.1. Telur Nyamuk Aedes aegypti dengan Perbesaran 400x. (1) Telur 

 Berkelompok; (2) Telur Individu (Sumber: Kemenkes RI, 2013). 

2.1.1.2.2. Larva Aedes aegypti 

      Larva Aedes aegypti memiliki bagian kepala yang dilengkapi dengan sepasang 

antena dan mata majemuk, serta sikat mulut yang menonjol. Bagian perut larva 

terdiri dari 9 ruas dimana ruas terakhir dilengkapi dengan siphon atau corong 

pernafasan yang berbentuk silinder (Sigit dkk, 2006: 3). Larva bergerak sangat 

lincah, tubuhnya langsing, dan membentuk sudut hampir tegak lurus dengan 

permukaan air pada waktu istirahat. Umur perkembangan larva Aedes aegypti 

berkisar antara 6-8 hari (Herms, 2006 dalam Sulina, 2012). Terdapat 4 tingkatan 
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(instar) perkembangan larva Aedes aegypti, yaitu instar I yang berukuran paling 

kecil (1-2 mm), instar II yang berukuran 2,5 – 3,8 mm, instar III yang berukuran 

lebih besar sedikit dari instar II, dan instar IV yang berukuran paling besar yaitu 5 

mm (Kemenkes RI, 2011: 54). Larva Aedes aegypti mampu hidup pada suhu 

20
0
C-30

0
C (Padmanabha et al, 2011).  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Larva Aedes aegypti. (1) Kepala; (2) Thorax (Dada); (3) Abdomen 

 (Perut); (4) Shipon (Sumber: Kemenkes RI, 2013). 

2.1.1.2.3. Pupa Aedes aegypti 

      Pupa Aedes aegypti mempunyai bentuk tubuh yang bengkok dengan bagian 

kepala dan dada lebih besar dibandingkan dengan bagian perut (Achmadi, 2011). 

Pada ruas perut kedelapan terdapat sepasang alat pengayuh yang berguna untuk 

berenang (Hendra, 2007). Pupa bernafas pada permukaan air melalui sepasang 

struktur seperti terompet kecil yang terletak pada toraks (Aradilla, 2009). Stadium 

pupa merupakan stadium tidak makan bagi seekor nyamuk (Kemenkes RI, 2013: 

4).  
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Gambar 2.3. Pupa Aedes aegypti. (1 dan 2) Kepala dan Dada Pupa Menyatu 

(Sumber: Kemenkes RI, 2013). 

2.1.1.2.4. Nyamuk Dewasa 

      Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil dibandingkan dengan 

ukuran nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus). Bagian kepala, dada, dan perut 

nyamuk Aedes aegypti bewarna hitam belang-belang putih. Corak mesonotum 

atau punggung nyamuk berbentuk seperti siku lire (curve) yang berhadapan dan 

memiliki scutelum 3 lobi, serta sisik sayap yang simetris (Heriyanto dkk, 

2011:18). Morfologi antara nyamuk Aedes aegypti yang betina dengan jantan 

dapat dibedakan dari jumlah probosis, dimana nyamuk betina mempunyai 

probosis tunggal dan nyamuk jantan mempunyai probosis ganda (Sutanto, 2009: 

265). Probosis pada nyamuk betina berfungsi untuk menembus kulit dan 

menghisap darah, sedangkan probosis pada nyamuk jantan berfungsi untuk 

menghisap sari bunga atau tumbuhan yang mengandung gula. Nyamuk Aedes 

aegypti betina umumnya lebih suka menghisap darah manusia, dikarenakan 

nyamuk betina memerlukan protein yang terkandung dalam darah untuk 
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pembentukan telur agar dapat menetas jika dibuahi oleh nyamuk jantan (Hoedojo 

R dan Zulhasril, 2008). Sisi kanan dan kiri probosis pada nyamuk terdapat palpi 

yang terdiri dari dua pasang antena. Nyamuk Aedes aegypti jantan memiliki 

antena yang berbulu lebat, sedangkan nyamuk betina memiliki antena dengan 

bulu agak jarang atau tidak lebat (Kemenkes RI, 2011: 54).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Nyamuk Aedes aegypti Dewasa (Sumber: Zettel, 2009). 

2.1.1.3. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

      Nyamuk Aedes aegypti mengalami daur hidup metamorfosis sempurna 

(holometabola) yang terdiri dari empat stadium, yaitu telur-larva-pupa-dewasa. 

Stadium telur-larva-pupa berada di lingkungan air, sedangkan stadium dewasanya 

berada di lingkungan udara. Nyamuk Aedes aegypti akan meletakkan telurnya di 

atas permukaan air satu persatu (Sembel, 2009: 50). Telur akan menetas dalam 

waktu 1-2 hari dan menjadi larva. Terdapat empat tingkatan (instar) pada larva 

Aedes aegypti. Perkembangan dari larva instar 1 ke instar 4 memerlukan waktu 

sekitar 5 hari. Setelah mencapai instar ke-4, larva akan berubah menjadi pupa. 

Perkembangan pupa berlangsung selama 2 hari, kemudian kulit pupa akan pecah 

dan nyamuk dewasa keluar (Sembel, 2009: 50). Nyamuk dewasa setelah keluar 
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dari pupa akan berhenti sejenak di atas permukaan air untuk mengeringkan sayap-

sayapnya, kemudian mengembangkan sayapnya dan terbang untuk mencari 

makan (Sembel, 2009: 53). Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa 

membutuhkan waktu berkisar 9 hari (Sutanto, 2009: 265). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti. (1) Telur; (2) Larva; (3) Pupa; 

 (4) Nyamuk Dewasa (Sumber: CDC, 2012). 

2.1.1.4. Bionomik Nyamuk Aedes aegypti 

2.1.1.4.1. Kesenangan Tempat Perindukan 

      Nyamuk Aedes aegypti betina mempunyai kemampuan untuk memilih tempat 

perindukan yang sesuai dengan kesenangan atau kebutuhannya. Pada saat 

meletakkan telur, nyamuk betina lebih tertarik untuk meletakkan telurnya di 

tempat yang berisi air jernih, terbuka, dan terlindung dari sinar matahari. Tempat 

perindukan yang disukai oleh nyamuk biasanya berupa barang buatan manusia 

yang berisi air jernih, seperti bak mandi, pot bunga, kaleng, botol, drum, 

tempayan, jambangan bunga, dan ban mobil. Kelopak daun pisang dan tempurung 

kelapa yang berisi air hujan juga disukai oleh nyamuk sebagai tempat perindukan 

(Safar, 2009: 287). 
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 2.1.1.4.2. Kesenangan Menggigit 

Nyamuk Aedes aegypti menghisap darah manusia setiap 2-3 hari sekali dan

mencari mangsanya pada siang hari. Aktivitas menggigit biasanya dimulai pada 

pagi sampai petang hari dengan 2 puncak aktivitas, yaitu antara pukul 09.00-10.00 

dan pukul 16.00-17.00. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai kebiasaan menghisap 

darah berulang kali (multiple bites) dalam satu siklus gonotropik untuk memenuhi 

lambungnya dengan darah (Depkes RI, 2010). Siklus gonotropik nyamuk 

merupakan suatu proses dimana nyamuk akan kembali menghisap darah untuk 

siklus bertelur berikutnya. Siklus ini berlangsung setiap 2-3 hari pada daerah 

tropis seperti di Indonesia (Sigit dkk, 2006: 33). 

2.1.1.4.3. Kesenangan Tempat Istirahat 

      Nyamuk Aedes aegypti lebih senang beristirahat di dalam rumah, yaitu pada 

benda-benda yang bergantungan, berwarna gelap, dan tempat-tempat lain yang 

terlindung. Tempat-tempat tersebut menjadi tempat dimana nyamuk akan 

menunggu proses pematangan telur. Nyamuk betina akan meletakan telurnya di 

dinding tempat perkembangbiakannya, setelah beristirahat dan proses pematangan 

telur selesai (Depkes RI, 2010). Menurut Sumantri (2010), terdapat dua macam 

arti bagi kesenangan beristirahat nyamuk, yaitu beristirahat yang sebenarnya dan 

beristirahat yang hanya sementara. Beristirahat yang sebenarnya yaitu pada waktu 

nyamuk sedang menunggu proses perkembangan telur dan beristirahat yang hanya 

sementara yaitu pada waktu nyamuk sedang aktif mencari darah. Tempat istirahat 

yang aman bagi nyamuk yaitu jauh dari gangguan musuh alami yang dapat 

mempengaruhi keberadaannya (Heriyanto dkk, 2011: 17). 
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2.1.1.4.4. Penyebaran dan Perilaku Terbang 

      Nyamuk Aedes aegypti tersebar luas baik di rumah-rumah 

maupun di tempat-tempat umum (Depkes RI, 2005). Penyebaran nyamuk Aedes 

aegypti dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu cara aktif yang dilakukan 

nyamuk dengan menggunakan kekuatan terbang dan cara pasif yang dilakukan 

nyamuk melalui perantara dan bantuan transportasi angin (Sumantri, 2010). Jarak 

terbang nyamuk Aedes aegypti rata-rata tidak terlalu jauh yaitu berkisar 40-100 

meter (Depkes RI, 2010). Rata-rata nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan hidup 

dalam kurun waktu 8 hari dan pada saat hujan dapat bertahan hidup lebih lama 

(WHO, 2005: 61). 

2.1.1.5. Upaya Pengendalian Vektor Nyamuk Aedes aegypti 

      Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan faktor risiko 

penularan penyakit DBD yaitu dengan pengendalian vektor nyamuk Aedes 

aegypti. Pengendalian vektor ini bertujuan untuk mengurangi kontak antara vektor 

dengan manusia, meminimalkan habitat potensial perkembangbiakan, 

menurunkan kepadatan vektor, dan umur vektor (Triyadi, 2012: 24). Berdasarkan 

Modul Pengendalian Demam Berdarah Dengue yang diterbitkan oleh Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, metode pengendalian vektor dapat dilakukan 

dengan cara: 

2.1.1.5.1. Pengendalian Vektor Secara Biologi 

      Pengendalian vektor secara biologi merupakan suatu upaya pemanfaatan agent  

biologi untuk pengendalian vektor DBD. Beberapa agent biologi yang sudah 

digunakan dan terbukti mampu digunakan untuk mengendalikan populasi larva 
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vektor DBD diantaranya yaitu kelompok bakteri dan predator. Terdapat dua 

spesies bakteri yang mampu membunuh larva yaitu Bacillus thuringiensis 

serotype H-14 (Bt. H-14) dan B. spaericus (BS). Predator larva di alam yang 

paling mudah digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan larva vektor DBD 

adalah ikan pemakan jentik. Beberapa ikan yang berkembang biak secara alami 

dan dapat digunakan sebagai pengendalian larva yaitu ikan kepala timah dan ikan 

cetul (Sukowati, 2010: 28). 

2.1.1.5.2. Pengendalian Vektor Secara Kimiawi 

      Pengendalian vektor secara kimiawi yang dapat dilakukan untuk menurunkan 

populasi nyamuk yaitu dengan cara ULV atau pengabutan. Insektisida yang 

digunakan dalam proses ULV ini berupa malathion. Pengendalian vektor secara 

kimiawi juga dapat dilakukan pada stadium larva yaitu menggunakan insektisida 

kimia berupa temephos maupun insektisida nabati yang berasal dari tumbuhan 

yang berpotensi sebagai insektisida (Sembel, 2009: 67). 

2.1.1.5.3. Pengendalian Vektor dengan Manajemen Lingkungan 

      Pengendalian vektor dengan manajemen lingkungan merupakan suatu upaya 

pengelolaan lingkungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat 

perkembangbiakan nyamuk sebagai vektor, sehingga kepadatan populasi nyamuk 

berkurang. Manajemen lingkungan ini akan berhasil dengan baik apabila 

dilakukan oleh masyarakat, lintas sektor, para pemegang kebijakan, dan lembaga 

swadaya masyarakat melalui program kemitraan (Sukowati, 2010: 28). 

2.1.1.5.4. Pengendalian Vektor dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk 

Pengendalian terhadap penularan penyakit DBD dapat dilakukan dengan cara 
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memutus rantai penularan melalui pemberantasan jentik. Menurut Depkes RI 

(2005), pemberantasan terhadap jentik Aedes aegypti atau yang dikenal dengan 

istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk/PSN-DBD dapat dilakukan melalui 

kegiatan 3M plus. Konsep 3M plus yaitu menguras penampungan air minimal 

seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, dan mengubur 

barang bekas seperti kaleng di sekitar rumah, serta ditambah (plus) dengan cara 

lainnya, seperti memeriksa jentik secara berkala, memasang obat nyamuk, dan 

menggunakan lotion anti nyamuk (Zulkoni, 2010: 172). 

2.1.1.5.5. Pengendalian Vektor Terpadu (Integrated Vector Management) 

      Pengendalian vektor terpadu merupakan konsep pengendalian vektor yang 

diusulkan oleh WHO dengan tujuan untuk mengefektifkan berbagai kegiatan 

pemberantasan vektor yang melibatkan peran serta berbagai institusi. Kegiatan 

tersebut lebih difokuskan melalui kegiatan pokjanal DBD, kegiatan PSN anak 

sekolah, dan lain sebagainya (Kemenkes RI, 2011: 60).  

2.1.2. Insektisida 

      Insektisida merupakan gabungan dari persenyawaan tertentu yang dapat 

memberikan efek toksin kepada serangga (Rini Wudianto, 2008: 9). Insektisida 

yang baik mempunyai sifat daya bunuh yang besar dan cepat, tidak berbahaya 

bagi binatang vertebrata termasuk manusia dan ternak, harganya terjangkau, serta 

mudah didapat dalam jumlah yang besar. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menggunakan insektisida, diantaranya yaitu mengetahui 

spesies serangga yang akan dikendalikan, ukurannya, susunan badannya, dan 

stadiumnya (Hoedojo, 2006).  
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2.1.2.1. Pembagian Insektisida 

2.1.2.1.1. Berdasarkan Bahan Kimia Insektisida         

      Berdasarkan bahan kimianya insektisida dibedakan menjadi 2, yaitu 

insektisida sintetis dan insektisida alami. 

1. Insektisida Sintetis 

      Insektisida sintetis merupakan insektisida yang bersumber dari bahan dasar 

minyak bumi yang diubah struktur kimianya untuk memperoleh sifat-sifat 

tertentu sesuai keinginan (Novizan, 2004: 2-6). Salah satu contoh insektisida 

sintetis yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu temephos dengan 

formulasi sand granules yang ditaburkan di tempat perindukan nyamuk yaitu 

pada air atau biasa dikenal dengan istilah abatisasi (Soegijanto, 2006). 

2. Insektisida Alami 

      Insektisida alami merupakan insektisida yang bersumber secara alami pada 

bagian-bagian tanaman seperti pada akar, batang, daun, dan buah. Senyawa 

bioaktif yang terdapat pada bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai 

insektisida alami diantaranya yaitu senyawa sianida, saponin, tanin, flavonoid, 

alkaloid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2000 : 8). 

2.1.2.1.2. Berdasarkan Cara Masuk Insektisida ke Dalam Badan Serangga 

      Menurut Rini Wudianto (2008: 9), untuk dapat memberikan efek toksik 

kepada serangga, insektisida masuk ke dalam tubuh serangga melalui beberapa 

cara, diantaranya yaitu: 

1. Racun kontak, merupakan insektisida yang masuk ke dalam badan serangga 

melalui kutikula dan ditransportasikan ke permukaan yang mengandung residu 
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insektisida. Insektisida ini biasanya bersentuhan langsung pada badan serangga 

di saat serangga sedang beristirahat. 

2. Racun perut, merupakan insektisida yang masuk ke dalam badan serangga 

melalui mulut, sehingga insektisida ini masuk bersama makanan serangga yang 

kemudian meracuni lambung dan mengakibatkan alat pencernaannya 

terganggu. 

3. Racun pernafasan, merupakan insektisida yang masuk ke dalam tubuh serangga 

melalui sistem pernafasan serangga yang selanjutnya akan ditransportasikan ke 

tempat racun tersebut bekerja. 

2.1.2.2. Insektisida Nabati  

      Insektisida nabati merupakan insektisida yang bersumber dari bahan alami dan 

bersifat mudah terurai di alam (biodegradable), sehingga tidak mencemari 

lingkungan dan relatif aman bagi manusia maupun ternak peliharaan karena 

residunya mudah menghilang (Kardinan, 2002: 4). Tujuan penggunaan insektisida 

nabati yaitu untuk meminimalisir penggunaan insektisida sintesis, sehingga dapat 

mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan. Insektisida nabati memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu zat pestisidik dalam insektisida yang lebih cepat terurai 

di alam, resistensi terhadap serangga relatif rendah, dan memiliki risiko yang kecil 

dalam menimbulkan gangguan terhadap kesehatan serta lingkungan hidup 

(Untung, 2006: 252). Tanaman yang dapat dijadikan sebagai insektisida nabati 

terutama larvasida diantaranya yaitu daun sirih, jarak pagar, daun selasih, rimpang 

kunyit, dan daun mimba (Permadi, 2013).  
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2.1.3. Tanaman Kunyit 

      Kunyit mempunyai nama ilmiah Curcuma domestica Val. Nama ilmiah lain 

kunyit yaitu Curcuma longa L. Kunyit merupakan tanaman obat atau herbal 

berupa semak dan bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis 

(Soedibyo, 1997). Tanaman ini digolongkan ke dalam tanaman suku temu-temuan 

(Zingiberaceae). Nama popular kunyit berbeda-beda di setiap negara, diantaranya 

yaitu chiang huang (China), safron (India), turmeric (Inggris), kurkuma (Italia), 

dan acafrao da India (Portugis) (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Tanaman Kunyit (Sumber: Yuliani, 2012). 

      Kunyit merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Kunyit tersebar secara merata 

di seluruh wilayah, terutama di Indonesia (Winarto, 2003: 3). Sebutan kunyit di 

wilayah Indonesia sangat beragam, antara lain kunir dan temu kuning (Jawa), 

koneng (Sunda), konyet, temu koneng (Madura), hunik (Batak), kuminu (Ambon), 

kunidi (Sulawesi Utara), kurlai, tunin (Maluku), rame, kandeifu (Irian), cekuh (Bali), 

dan humo poto (Gorontalo) (Hapsoh dan Hasanah, 2011).  

2.1.3.1. Daerah Distribusi Tanaman Kunyit 

Tanaman kunyit tumbuh di Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia,
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 dan Filipina. Menurut Kartasapoetra (1992), kunyit dapat tumbuh di dataran 

rendah pada ketinggian <240 m dpl maupun di dataran tinggi pada ketinggian 

>2.000 m dpl. Kunyit tumbuh liar di ladang atau di hutan dan hidup subur di 

kawasan lapang yang mendapat cahaya matahari. Tanaman kunyit juga tumbuh 

dengan baik di tanah yang tata pengairannya baik, curah hujan yang cukup 

banyak, dan di tempat yang sedikit terlindung. Sebaiknya dibutuhkan tempat yang 

lebih terbuka untuk menghasilkan rimpang kunyit yang lebih besar (Yuliani, 

2012). 

2.1.3.2. Habitat dan Budidaya Tanaman Kunyit 

      Tanaman kunyit pada umumnya ditanam sebagai tanaman monokultur 

maupun sebagai tanaman tumpang sari di kebun, hutan, maupun di pekarangan. 

Tanaman kunyit ini tumbuh berkelompok membentuk rumpun. Cara 

membudidayakan tanaman kunyit yaitu dengan stek rimpang dimana waktu tanam 

yang tepat pada awal musim hujan. Rimpang kunyit pada umumnya dipanen 

ketika tanaman berumur 11-12 bulan dengan ciri-ciri warna daun dan batang pada 

tanaman kunyit mengalami perubahan yang semula bewarna hijau menjadi kuning 

(tanaman terlihat layu) (Winarto, 2003: 4).  

2.1.3.3. Klasifikasi Tanaman Kunyit 

      Klasifikasi tanaman kunyit, yaitu (Winarto, 2003): 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 
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Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Curcuma 

Spesies : Curcuma domestica Val  

2.1.3.4. Morfologi Tanaman Kunyit 

      Kunyit memiliki morfologi sebagai berikut (Winarto, 2003: 4-7): 

2.1.3.4.1. Batang Kunyit 

      Batang kunyit berbentuk bulat, tegak, dan berwarna hijau keunguan yang 

tersusun atas kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit 

bersifat basah, karena mampu menyimpan air dengan baik. Tinggi batang kunyit 

mencapai 0,75 sampai 1 m.   

2.1.3.4.2. Daun Kunyit 

      Daun kunyit tersusun atas pelepah, gagang, dan helai daun. Daun kunyit 

berbentuk bulat telur memanjang dengan permukaan yang agak kasar, terdiri dari 

enam sampai sepuluh helai daun, dan pada ujung serta pangkal daun berbentuk 

runcing. Tepi daun kunyit berbentuk rata dengan panjang berkisar antara 31-84 

cm dan lebar 10-18 cm. Pertulangan daun rata dan ujung daun meruncing atau 

melengkung menyerupai ekor. Permukaan daun kunyit bewarna hijau muda. 

2.1.3.4.3. Bunga Kunyit 

      Bunga kunyit berbentuk kerucut runcing dan berwarna putih atau kuning 

muda dengan pangkal bunga berwarna putih. Setiap bunga kunyit terdiri dari tiga 

lembar kelopak bunga, tiga lembar tajuk bunga, dan empat helai benang sari 

dimana salah satunya berfungsi sebagai alat pembiakan. Tangkai bunga kunyit
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berambut dengan panjang mencapai 16 sampai 40 cm. 

2.1.3.4.4. Rimpang Kunyit 

      Rimpang kunyit merupakan akar kunyit yang berbentuk bulat memanjang dan 

membentuk cabang akar berupa batang yang terdapat di dalam tanah. Bagian 

utama tanaman kunyit adalah rimpangnya yang merupakan tempat tumbuhnya 

tunas. Kulit rimpang kunyit bewarna jingga kecoklatan dan bagian dalamnya 

bewarna jingga kekuning-kuningan. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang induk 

dan cabang rimpang. Rimpang utama pada kunyit berbentuk bulat panjang, seperti 

telur ayam yang merupakan rimpang induk (bulb) yang biasa disebut dengan 

empu. Rimpang induk kunyit rasanya agak pahit dan getir, sedangkan cabang 

rimpang kunyit rasanya agak manis dan berbau aromatis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7.  Cabang Rimpang dan Rimpang Induk Kunyit (Sumber: 

 Dokumentasi Peneliti). 

2.1.3.5. Kandungan Senyawa Bioaktif Rimpang Kunyit 

Rimpang kunyit mengandung senyawa bioaktif berupa minyak atsiri yang 

berkisar antara 3-5% yang terdiri dari 60% senyawa keton seskuiterpen berupa ar-

turmeron (Stahl, 1985). Minyak atsiri yang berasal dari bagian rimpang kunyit 

pada umumnya dipanen ketika tanaman berumur 7-10 bulan (Sulistiyani, 2015: 

26). Menurut Diaz dkk (2012), minyak atsiri pada rimpang kunyit dapat berperan 
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sebagai repellent, larvasida, dan dapat merusak telur nyamuk Aedes aegypti. 

Menurut Purba (2013), terdapat kandungan senyawa minyak atsiri pada rimpang 

induk kunyit sebesar 4,33% dan pada cabang rimpang kunyit sebesar 3,32%. 

Berdasarkan hasil analisis dengan GC-MS (Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry) terdapat senyawa utama dalam minyak atisiri rimpang induk dan 

cabang rimpang kunyit yaitu ar-turmerone. Kandungan senyawa ar-turmerone 

dalam minyak atsiri rimpang induk kunyit sebesar 25,63% dan pada cabang 

rimpang kunyit sebesar 15,98%. Rimpang kunyit juga mengandung senyawa 

metabolit sekunder berupa flavonoid dan tanin. Menurut Ikpeama dkk (2014), 

pada ekstrak rimpang kunyit sebanyak 5 ml dengan menggunakan metode Person 

menunjukkan terdapat senyawa tanin sebanyak 1,08% dan pada 1 ml ekstrak 

rimpang kunyit dengan menggunakan metode Haborne menunjukkan bahwa 

terdapat senyawa flavonoid sebanyak 0,40%. Senyawa bioaktif ini dapat 

dimanfaatkan sebagai larvasida (Utami dan Desti, 2013:62).  

2.1.3.5.1. Minyak Atsiri 

      Minyak atsiri merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

bagian tanaman seperti daun, bunga, rimpang, batang, buah, dan biji. Menurut 

Guenther (2006), minyak atsiri atau minyak esensial (volatile oil) merupakan jenis 

minyak yang berasal dari bahan nabati yang bersifat mudah menguap pada suhu 

kamar dan memiliki bau seperti tanaman asalnya. Minyak atsiri memiliki banyak 

manfaat salah satunya sebagai larvasida. Mekanisme utama larvasida dari minyak 

atsiri yaitu mengganggu susunan saraf dan pertumbuhan pada larva dengan cara 

menghambat daya makan pada larva (Sulistiyani, 2015: 27). 
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      Minyak atsiri memiliki turunan senyawa aktif berupa terpenoid atau terpena

dimana senyawa inilah yang menyebabkan adanya aroma atau bau khas yang 

terdapat pada tanaman (Yuliani, 2012). Terdapat dua golongan senyawa terpena 

yang terdapat dalam minyak atsiri yaitu senyawa monoterpen yang mempunyai 

titik didih antara 140-180
0
C dan senyawa seskuiterpen yang mempunyai titik 

didih >200
0
C (Yuliani, 2012). Minyak atsiri dalam rimpang kunyit mengandung 

senyawa terpen berupa seskuiterpen yang meliputi ar-turmerone. Senyawa ar-

turmerone yang tergolong ke dalam seskuiterpen turunan minyak atsiri rimpang 

kunyit dapat berfungsi sebagai antifeedant. Menurut Dono, dkk (2010), 

mekanisme kerja senyawa seskuiterpen yaitu sebagai antifeedant atau penghambat 

aktivitas makan pada serangga. Senyawa ini akan mengakibatkan gangguan pada 

organ perasa, sehingga larva tidak dapat melakukan aktivitas makan secara 

normal. Aktivitas makan yang rendah pada larva akan mengakibatkan energi yang 

digunakan untuk perkembangan larva menjadi berkurang, sehingga proses 

pertumbuhah larva menjadi terhambat. 

2.1.3.5.2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa turunan fenol. Flavonoid 

mempunyai sifat khas yaitu bau yang tajam, rasa yang pahit, larut dalam air dan 

pelarut organik, serta mudah terurai dalam temperatur tinggi (Suyanto, 2009). 

Cara kerja senyawa flavonoid yaitu sebagai racun pernafasan. Senyawa tersebut 

masuk ke dalam tubuh larva melalui siphon. Mekanisme kerja senyawa ini yaitu 

menimbulkan kelayuan pada saraf dan mengakibatkan kerusakan pada siphon, 

sehingga sistem pernafasan larva menjadi terganggu (Cania dan Endah, 2013). 
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2.1.3.5.3. Tanin 

      Senyawa tanin merupakan polifenol yang larut dalam air dan dapat 

menggumpalkan protein. Senyawa ini dapat ditemukan pada berbagai tumbuhan 

berkayu dan herba yang berperan sebagai pertahanan tumbuhan dengan cara 

menghalangi serangga dalam mencerna makanan. Senyawa tanin dapat 

menurunkan kemampuan serangga dalam mencerna makanan dengan cara 

menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan mengganggu aktivitas protein pada 

serangga. Senyawa ini akan mengendapkan protein dalam sistem pencernaan yang 

diperlukan oleh serangga untuk pertumbuhan, sehingga proses penyerapan protein 

dalam pencernaan larva menjadi terganggu. Senyawa ini memiliki rasa pahit, 

tajam, dan dapat menyebabkan iritasi pada lambung apabila dimakan oleh 

serangga (Yunita dkk, 2009). 

2.1.3.6. Manfaat Rimpang Kunyit 

      Menurut pakar pengobatan alami Wijayakusuma (2010), kunyit dapat 

digunakan sebagai penyegar tubuh dan meningkatkan imunitas, serta stamina 

tubuh agar tidak mudah lelah. Rimpang kunyit juga bermanfaat sebagai analgetika, 

antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, antitumor, pencegah kanker, dan dapat 

dimanfaatkan untuk menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai 

pembersih darah (Olivia dkk, 2006), disamping itu senyawa minyak atsiri yang 

terkandung di dalam rimpang kunyit juga dapat dimanfaatkan sebagai repellent 

maupun sebagai larvasida (Diaz dkk, 2012). Rimpang kunyit juga mengandung 

senyawa bioaktif lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai larvasida, seperti senyawa 

flavonoid dan tanin. 
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2.1.4. Air Perasan 

      Air perasan merupakan larutan dalam air yang terdiri dari seluruh bahan yang 

terkandung dalam tumbuhan segar yang dihaluskan dalam perbandingan yang 

sama dengan material awalnya dan yang tetap tinggal hanyalah bahan yang tidak 

larut (Nopianti, 2008). Menurut Voight (1995), metode pemerasan merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk memperoleh simplisia. Simplisia adalah 

bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan 

apapun yang berupa bahan yang telah dikeringkan. Cairan yang diperoleh dari 

metode peras umumnya disaring terlebih dahulu untuk membebaskan cairan dari 

partikel-partikel kecil pengotor. Bahan yang digunakan sebagai material awal 

dalam metode pemerasan berupa tumbuhan segar yang dihaluskan. Untuk 

memudahkan proses penghalusan, bagian tanaman rimpang, temu-temuan dan 

kayu biasanya dirajang terlebih dahulu. Ketebalan rajangan untuk rimpang temu-

temuan pada umumnya sekitar 4-5 mm. Proses perajangan ini bertujuan untuk 

memperkecil ukuran bahan serta mempercepat proses pengeringan (Yuliani, 

2012). 

2.1.5. Uji Daya Bunuh 

      Menurut WHO (2005: 10), tingkat konsentrasi suatu larvasida yang dapat 

menyebabkan kematian terhadap larva uji dapat ditentukan dengan konsentrasi 

letal atau lethal concentration (LC) yang meliputi: 

2.1.5.1. Lethal Concentration 50 (LC50) 

Lethal Concentration 50 (LC50) merupakan konsentrasi yang menyebabkan 

kematian sebanyak 50% dari hewan uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan



33 

 

 

perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu (Rossiana, 2006).  

2.1.5.2. Lethal Concentration 90 (LC90) 

      Lethal Concentration 90 (LC90) merupakan konsentrasi yang menyebabkan 

kematian sebanyak 90% dari hewan uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan 

perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu (Rossiana, 2006).  
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2.2. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Kerangka Teori (Sumber: Cania, 2013 (dengan modifikasi)). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

3.1. KERANGKA KONSEP 

      Kerangka konsep penelitian merupakan suatu hubungan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya yang ingin diamati dan diukur melalui penelitian yang 

akan diteliti (Notoatmodjo, 2010: 100). Skema kerangka konsep dalam penelitian 

ini dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

3.2. VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1. Variabel Bebas 

      Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi air perasan rimpang 

kunyit (Curcuma domestica Val). Menurut WHO (2005), kelompok perlakuan 

untuk uji larvasida berkisar antara 4-5 kelompok. Konsentrasi air perasan rimpang 

kunyit yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. 

Penetapan konsentrasi ini berdasarkan pada uji pendahuluan yang telah dilakukan. 

Penelitian ini juga menggunakan 2 kelompok kontrol, yaitu kelompok kontrol 

positif dan kelompok kontrol negatif. Kelompok kontrol positif digunakan 10 

mg/100 ml temephos dan kelompok kontrol negatif digunakan aquadest sebanyak 
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100 ml atau konsentrasi 0%. Aquadest digunakan sebagai kontrol negatif 

dikarenakan pada saat penelitian, air perasan rimpang kunyit sebagai larvasida 

nabati dilarutkan dalam aquadest. Kontrol negatif berfungsi untuk membuktikan 

tidak adanya efek toksik pada media uji (aquadest) terhadap larva Aedes aegypti. 

3.2.2. Variabel Terikat 

      Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu jumlah kematian larva Aedes 

aegypti instar III setelah pemberian perlakuan. Berdasarkan petunjuk pengujian 

larvasida dari WHO (2005: 10), lama waktu perlakuan untuk uji larvasida yaitu 

selama 24 jam. Larva dianggap mati apabila tidak menunjukkan tanda-tanda 

kehidupan seperti larva tidak bergerak aktif dan tidak merespon terhadap 

rangsang, yaitu larva diberi rangsangan berupa gerakan air tidak menunjukkan 

respon gerakan dan larva disentuh dengan lidi tidak menunjukkan respon gerakan 

(WHO, 2005: 10-11). 

3.3. HIPOTESIS PENELITIAN 

      Hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

Ha    : Air perasan rimpang kunyit memiliki daya bunuh sebagai larvasida terhadap 

 larva Aedes aegypti. 

Ho  : Air perasan rimpang kunyit tidak memiliki daya bunuh sebagai larvasida 

 terhadap larva Aedes aegypti. 

3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL

      Definisi operasional merupakan definisi yang membatasi ruang lingkup atau

variabel-variabel yang akan diamati atau diteliti dalam penelitian (Notoatmodjo,

2010: 85). 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel. 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

1. Konsentrasi air 

perasan 

rimpang kunyit 

(Curcuma 

domestica 

Val). 

Angka yang menunjukkan 

perbandingan antara air 

perasan rimpang kunyit dengan 

air media uji yang dinyatakan 

dalam satuan persen pada 

berbagai konsentrasi yang akan 

digunakan pada penelitian ini,  

yaitu sebesar 0,5%, 1%, 1,5%, 

dan 2%. Penetapan konsentrasi 

ini berdasarkan pada uji 

pendahuluan yang telah 

dilakukan. 

Gelas ukur. Ordinal 

2. Jumlah 

kematian larva 

Aedes aegypti. 

Jumlah larva Aedes aegypti 

instar III yang dianggap mati 

apabila tidak menunjukkan 

tanda-tanda kehidupan seperti 

larva tidak bergerak aktif dan 

tidak merespon terhadap 

rangsang, yaitu larva diberi 

rangsangan berupa gerakan air 

tidak ada respon gerakan dan 

larva disentuh dengan lidi tidak 

ada respon gerakan. 

Pengamatan 

langsung 

dengan 

satuan ekor, 

mengguna-

kan  lidi. 

Rasio 

3.5. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

      Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan desain studi eksperimen

murni (true eksperimen). Menurut Sugiyono (2010:72), penelitian eksperimental 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, sehingga jenis 

penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

larva Aedes aegypti instar III yang mendapat perlakuan secara langsung terhadap 

air perasan rimpang kunyit (Curcuma domestica Val) dengan berbagai konsentrasi 

yang berbeda. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan rancangan post test only 

control group design. Desain ini dipilih karena tidak dilakukan pre test terhadap 
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sampel sebelum dilakukannya perlakuan, yaitu telah dilakukan randomisasi baik 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, dimana kelompok-

kelompok tersebut dianggap sama sebelum dilakukan perlakuan. Cara ini 

memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap pengaruh perlakuan pada 

kelompok eksperimen yang satu dengan cara membandingkannya dengan 

kelompok eksperimen yang lain dan kelompok kontrol (Notoatmodjo, 2010: 50). 

Bentuk rancangan percobaan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Cp = O1                         Xp                 O2 

Cn = O1                         Xn                 O2 

E1 = O1                           X1                  O2 

E2 = O1                           X2                  O2 

E3 = O1                           X3                  O2 

E4 = O1                       X4                 O2 

Gambar 3.2. Rancangan Post Test Only Control Group Design (Sumber:  

 Notoatmodjo, 2010: 60). 

Keterangan : 

Cp   : Kelompok kontrol positif yang mendapat perlakuan dengan 10 mg/ 

 100 ml temephos. 

Cn : Kelompok kontrol negatif yang mendapat perlakuan dengan 100 ml 

 aquadest atau konsentrasi 0%. 

E1,2,3,4 : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan air perasan 

 rimpang kunyit pada berbagai konsentrasi. 

Xp : Perlakuan kontrol positif dengan 10 mg/100 ml temephos. 

Xn : Perlakuan kontrol negatif dengan 100 ml aquadest atau konsentrasi 

 0%. 

X1,2,3,4 : Perlakuan air perasan rimpang kunyit pada berbagai konsentrasi 

 yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. 
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O1 : Observasi terhadap jumlah larva Aedes aegypti yang mati pada 

 kelompok eksperimen dan kontrol sebelum perlakuan selama 24 jam. 

O2 : Observasi terhadap jumlah larva Aedes aegypti yang mati pada 

 kelompok eksperimen dan kontrol setelah perlakuan selama 24 jam. 

      Menggunakan rancangan penelitian ini, maka peneliti mengukur pengaruh 

perlakuan pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkannya dengan 

kelompok kontrol postif dan kelompok kontrol negatif. 

3.6. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1. Populasi Penelitian  

      Menurut Notoatmodjo (2010: 115), populasi penelitian yaitu keseluruhan 

objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

larva Aedes aegypti instar III. 

3.6.2. Sampel Penelitian 

      Sampel penelitian merupakan obyek yang akan diteliti dan dianggap mewakili 

seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010: 115). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu larva Aedes aegypti instar III yang berasal dari penetasan telur 

Aedes aegypti yang diperoleh dari Laboratorium Balai Besar Pengembangan dan 

Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. 

3.6.2.1. Besar Sampel 

      Berdasarkan rekomendasi dari WHO (2005), besar sampel yang digunakan

untuk pengujian larvasida yaitu sebesar 25 ekor larva untuk masing-masing 

perlakuan dengan pengulangan sebanyak 4 kali untuk setiap perlakuan. 

Pengulangan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam eksperimen dan 
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juga untuk mempertinggi ketepatan dalam eksperimen. Banyaknya pengulangan 

pada masing-masing perlakuan dalam penelitian ini didasarkan pada rumus 

Federer (1993) mengenai pengulangan, yaitu (t-1)(r-1) ≥ 15. 

Keterangan: t = jumlah perlakuan 

 r  = jumlah pengulangan 

sehingga, (t-1)(r-1) ≥ 15 

 (6-1)(r-1) ≥ 15 

 5r-5         ≥ 15 

 5r            ≥ 20 

 r              ≥ 4 

      Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengulangan perlakuan 

dilakukan sebanyak 4 kali, sehingga jumlah seluruh besar sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

25 x 4 x 6 = 600 ekor larva. Rincian sampel yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Rincian Jumlah Sampel Penelitian. 

Perlakuan 
Jumlah Larva x Jumlah 

Pengulangan 
Total 

Kontrol (+)   : Temephos 1%. 25 larva x 4 100 larva 

Kontrol (-)    : Aquadest. 25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan I   : Air perasan rimpang 

kunyit 0,5%. 
25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan II  : Air perasan rimpang 

kunyit 1%. 
25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan III : Air perasan rimpang 

kunyit 1,5%. 
25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan IV : Air perasan rimpang 

kunyit 2%. 
25 larva x 4 100 larva 

 
Jumlah larva yang 

digunakan: 
600 larva 

jumlah larva x jumlah pengulangan x jumlah perlakuan 
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3.6.2.2. Cara Pengambilan Sampel 

      Pengambilan sampel larva Aedes aegypti instar III pada penelitian ini 

dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling), dimana setiap 

anggota sampel memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

3.7. ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

3.7.1. Alat Pembuatan Air Perasan Rimpang Kunyit (Curcuma domestica 

Val) 

1. Baki, untuk tempat rimpang kunyit.  

2. Keranjang plastik dengan ukuran panjang 24,5 cm, lebar 24,5 cm, dan tinggi 

7,5 cm. 

3. Timbangan 3 kg, untuk menimbang rimpang kunyit yang diperlukan. 

4. Pisau, untuk mengiris rimpang kunyit. 

5. Alat pemarut, untuk memarut rimpang kunyit. 

6. Saringan, untuk memisahkan hasil perasan rimpang kunyit dengan ampasnya.  

7. Pot dengan ukuran diameter 4 cm dan tinggi 5 cm, untuk tempat air perasan 

rimpang kunyit.  

3.7.2. Bahan Pembuatan Air Perasan Rimpang Kunyit (Curcuma domestica 

Val) 

1. Rimpang kunyit sebanyak 60 gram, sebagai bahan dasar pembuatan air perasan 

rimpang kunyit. Rimpang kunyit yang digunakan yaitu rimpang induk kunyit, 

dikarenakan menurut Purba (2013), jumlah kandungan senyawa bioaktif 

minyak atsiri pada rimpang induk kunyit lebih besar daripada rimpang cabang 

kunyit. Berdasarkan hasil uji fitokimia yang telah dilakukan juga menunjukkan 
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bahwa jumlah kandungan senyawa bioaktif seperti minyak atsiri, flavonoid, 

dan tanin pada rimpang induk kunyit lebih besar dibandingkan dengan cabang 

rimpang kunyit, yaitu pada cabang rimpang kunyit jumlah kandungan senyawa 

flavonoid sebesar 0,03%, senyawa tanin sebesar 0,06%, dan senyawa minyak 

atsiri sebesar 0,13%, sementara itu pada rimpang induk kunyit jumlah 

kandungan senyawa flavonoid sebesar 0,09%, senyawa tanin sebesar 0,09%, 

dan senyawa minyak atsiri sebesar 0,28%.  

 3.7.3. Alat Penelitian 

1. Cup test ukuran 240 ml, dengan ukuran diameter atas sebesar 9 cm, diameter 

bawah 6 cm, tinggi 9,5 cm, dan sisi miring 9,5 cm yang digunakan sebagai 

tempat kontainer larva Aedes aegyppti. 

2. Pipet ukuran sedang, untuk memindahkan larva uji. 

3. Gelas ukur 100 ml, untuk mengukur jumlah aquadest yang diperlukan. 

4. Arloji, untuk menghitung periode waktu pemajanan. 

5. Kertas label, untuk labelisasi konsentrasi di setiap cup test. 

6. Lidi, untuk memberikan rangsangan terhadap larva uji. 

7. Lembar observasi, untuk mencatat hasil pengamatan. 

8. Alat tulis, untuk menulis hasil pengamatan. 

3.7.4. Bahan Penelitian 

1. Air perasan rimpang kunyit sebanyak 20 ml. 

2. Larva Aedes aegypti instar III sebagai sampel penelitian yang akan digunakan. 

3. Temephos 1% (10 mg/100 ml). 

4. Aquadest sebanyak 3 liter, sebagai bahan pengencer. 
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3.8. PROSEDUR PENELITIAN 

      Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pra penelitian,

pelaksanaan penelitian, dan post penelitian. Tahap pra penelitian terdiri dari 

persiapan sampel penelitian dan persiapan air perasan rimpang kuyit. Tahap 

pelaksanaan penelitian terdiri dari tahap pembagian kelompok dan tahap 

menentukan nilai LC50 dan LC90. Tahap post penelitian berupa analisis data hasil 

penelitian dengan menggunakan program komputer. 

3.8.1. Tahap Pra Penelitian 

3.8.1.1. Persiapan Sampel Penelitian 

      Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu larva Aedes aegypti instar 

III yang berasal dari penetasan telur yang diperoleh dari laboratorium B2P2VRP 

Salatiga yang kemudian dibiakkan hingga mencapai larva Aedes aegypti instar III. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh larva instar III yang seragam dan sehat. 

Tahap persiapan sampel dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Menyiapkan kertas saring yang berisi telur larva yang akan ditetaskan. 

2. Menyiapkan nampan dan aquadest sebagai tempat untuk penetasan telur. 

3. Kertas saring yang berisi telur larva tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

 nampan yang telah berisi aquadest. 

4. Proses penetasan telur ini dilakukan pada waktu yang sama, sehingga diperoleh 

 larva Aedes aegypti instar III yang sama. 

5. Mempersiapkan lampu untuk diletakkan dia atas nampan guna pencahayaan 

 agar suhu air tetap stabil. 

6. Larva Aedes aegypti diberi makan berupa dog food setiap dua hari sekali pada
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  saat fase pertumbuhan larva berlangsung. 

7. Larva Aedes aegypti instar III siap digunakan untuk uji larvasida setelah lima 

 hari proses pembiakkan. 

8. Larva yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 600 ekor larva, karena 

 jumlah perlakuan sebanyak 6 kelompok yang terdiri dari 25 ekor untuk 

 masing-masing kelompok dengan pengulangan sebanyak 4 kali. 

3.8.1.2. Persiapan Air Perasan Rimpang Kunyit (Curcuma domestica Val) 

      Pembuatan air perasan rimpang kunyit dalam penelitian ini menggunakan 

rimpang induk kunyit, dikarenakan menurut Purba (2013), jumlah kandungan 

senyawa bioaktif pada rimpang induk kunyit lebih besar daripada rimpang cabang 

kunyit. Proses persiapan air perasan rimpang kunyit dalam penelitian ini, yaitu: 

1.  Rimpang induk kunyit sebanyak 60 gram dengan usia berkisar 11-12 bulan, 

bewarna kuning, tebal rimpang 4,5 cm, dan panjang 3-5 cm yang diperoleh dari 

perkebunan wilayah Ungaran, dengan ketinggian <500 m dpl. 

2. Rimpang induk kunyit yang telah diperoleh kemudian dicuci sampai bersih 

menggunakan air mengalir, untuk membersihkan kotoran yang melekat  pada 

rimpang induk kunyit. 

3. Rimpang induk kunyit kemudian diletakkan dalam keranjang plastik, untuk 

ditiriskan agar sisa air cucian yang tertinggal dapat dipisahkan. 

4. Masing-masing rimpang induk kunyit dikeringkan dengan cara 

dikeringanginkan.

5. Rimpang induk kunyit kemudian ditimbang sebanyak 60 gram. 
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6. Kulit luar rimpang induk kunyit dikupas dengan pisau. 

7. Rimpang induk kunyit kemudian diparut dan ditimbang, sehingga diperoleh 

hasil parutan rimpang induk kunyit sebesar 30 gram. 

8. Hasil parutan rimpang induk kunyit sebesar 30 gram tersebut lalu diperas

 menggunakan saringan, sehingga diperoleh air perasan rimpang kunyit 

sebanyak 20 ml. 

9. Untuk membuat berbagai konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang 

dibutuhkan, dapat digunakan rumus pengenceran, yaitu V1M1=V2M2 (John

 dan Rachmawati, 2011). 

 Keterangan : 

 V1 = Volume larutan yang akan diencerkan (ml). 

 M1 = Konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang tersedia (%). 

 V2 = Volume larutan (aquadest+air perasan kunyit) yang diinginkan (ml). 

 M2 = Konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang akan dibuat (%). 

Tabel 3.3. Jumlah Air Perasan Rimpang Kunyit yang Dibutuhkan. 

M1 V2 M2 V1 Pengulangan (V1 x 4) 

100% 100 ml 0,5% 0,5 ml 2 ml 

100% 100 ml 1% 1 ml 4 ml 

100% 100 ml 1,5% 1,5 ml 6 ml 

100% 100 ml 2% 2 ml 8 ml 

   Total 20 ml 

3.8.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.8.2.1. Pembagian Kelompok 

      Pada tahap pembagian kelompok, sebanyak 600 ekor larva Aedes aegypti 

instar III dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 25 ekor untuk masing-

masing kelompok dengan empat kali pengulangan. Enam kelompok tersebut,
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yaitu:

1. Kelompok I (kontrol positif) : Air perasan rimpang kunyit dengan

penambahan temephos 1% (10 mg/100 ml). 

2. Kelompok II (kontrol negatif) : Air perasan rimpang kunyit dengan

konsentrasi 0% atau penggunaan aquadest 100 ml. 

2. Kelompok III (perlakuan I) : Air perasan rimpang kunyit dengan 

konsentrasi 0,5%. 

3. Kelompok IV (perlakuan II) : Air perasan rimpang kunyit dengan 

konsentrasi 1%. 

4. Kelompok V (perlakuan III) : Air perasan rimpang kunyit dengan 

konsentrasi 1,5%. 

5. Kelompok VI (perlakuan IV) : Air perasan rimpang kunyit dengan 

konsentrasi 2%. 

Adapun proses pembagian kelompok dalam pelaksanaan penelitian ini,

sebagai berikut: 

1. Larva yang diuji berasal dari penetasan telur Aedes aegypti dari laboratorium 

B2P2VRP Salatiga yang kemudian dibiakkan hingga mencapai larva instar III. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh larva instar III yang seragam dan sehat. 

Larva diambil dengan menggunakan pipet sebanyak 25 ekor, kemudian 

dimasukkan pada gelas plastik ukuran 350 ml. 

2. Menyiapkan aquadest sebanyak 3 liter, untuk pengenceran. 

3. Cup test ukuran 240 ml disusun sesuai dengan jumlah kelompok dan jumlah 

pengulangan, yaitu sebanyak 24 cup test. 
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4. Masing-masing cup test kemudian diberi label dan keterangan untuk tiap

kelompok dan pengulangan. 

5. Air perasan rimpang kunyit diambil dengan menggunakan pipet, kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas ukur dengan  ukuran 5 ml untuk mengukur tiap

 konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang diperlukan dalam setiap cup test, 

sementara itu banyaknya aquadest yang diperlukan dalam setiap cup test 

diukur dengan menggunakan gelas ukur 100 ml. Komposisi air perasan 

rimpang kunyit dan aquadest pada konsentarsi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Komposisi Air Perasan Rimpang Kunyit dan Aquadest Pada Berbagai 

 Konsentrasi. 

Konsentrasi Air Perasan 

Rimpang Kunyit (%) 

Komposisi 

Air Perasan 

Rimpang Kunyit (ml) 
Aquadest (ml) 

0 0 100 

0,5 0,5 99,5 

1 1 99 

1,5 1,5 98,5 

2 2 98 

 

6. Konsentrasi air perasan rimpang kunyit dan aquadest yang telah diukur 

tersebut, kemudian dimasukkan kedalam cup test berukuran 240 ml pada

 masing-masing kelompok dan pengulangan. 

7. Larva Aedes aegypti yang telah dihitung kemudian dipindahkan ke dalam cup 

test ukuran 240 ml yang telah berisi aquadest dan larvasida air perasan 

rimpang kunyit sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. 

8. Pemindahan larva dilakukan dengan menggunakan gelas plastik ukuran 350 

ml, kemudian didiamkan selama 24 jam, setelah itu dapat dihitung hasilnya. 
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3.8.2.2. Menentukan Nilai LC50 dan LC90 

Uji ini dilakukan untuk menentukan nilai LC50 (Lethal Concentration 50) dan

LC90 (Lethal Concentration 90) air perasan rimpang kunyit sebagai larvasida 

nabati terhadap larva Aedes aegypti instar III. Larutan uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 

1,5%, dan 2%. Beberapa tahapan dalam menentukan nilai LC50 dan LC90 dari 

kematian larva Aedes aegypti instar III terhadap air perasan rimpang kunyit 

sebagai larvasida nabati di 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Melakukan pengamatan, penghitungan, dan pencatatan larva yang mati pada 

setiap interval waktu ke-5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, dan 1440 menit pada 

masing-masing kelompok perlakuan dan kontrol, setelah larva uji dipindahkan 

ke dalam cup test berukuran 240 ml yang telah  berisi aquadest dan air perasan 

rimpang kunyit pada masing-masing kelompok dan pengulangan. Hal ini 

disesuaikan dengan acuan WHO (2005) tentang Guidline For Laboratory and 

Field Testing of Mosquito Larvacides dimana pengukuran untuk uji larvasida 

pada kelompok-kelompok sampel dilakukan selama 24 jam dan dibagi setiap 

interval waktu 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, dan 1440 menit.

2. Menghitung dan mencatat jumlah dan persentase rata-rata kematian larva pada

masing-masing kelompok perlakuan dan kontrol di tiap masing-masing waktu 

pengamatan.

3. Apabila dalam kelompok kontrol ditemukan kematian larva lebih dari 20%,

maka percobaan harus diulangi minimal 4 kali pengulangan. 
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4. Hasil pemeriksaan dari masing-masing kelompok dibuat dalam satu garis

regresi untuk menentukan nilai LC50 dan LC90. 

5. LC50 ditunjukkan dengan adanya kematian 50% larva uji dan LC90 ditunjukkan  

dengan adanya kematian 90% larva uji. 

6. Berdasarkan WHO (2005: 10), larvasida dianggap memiliki efek apabila dapat  

 menyebabkan kematian larva uji sebesar 10-95%. 

3.8.3. Tahap Post Penelitian 

      Tahap post penelitian dalam penelitian ini berupa analisis data jumlah 

kematian larva Aedes aegypti setelah diberi perlakuan selama 24 jam. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS. 16.0 for Windows 

 yang meliputi uji probit, uji normalitas data, uji homogenitas varians, dan uji one

 way anova. 

3.9. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.9.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

      Data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengamatan jumlah kematian larva Aedes aegypti selama 

penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Editing, bertujuan untuk meneliti data yang telah diperoleh dari hasil observasi 

dengan cara memeriksa kelengkapan dan konsistensi data yang ada. 

2. Coding, bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data dengan cara 

memberikan kode atau atribut pada data. 

3. Data entry atau processing, memasukkan data yang telah diperoleh untuk
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 diolah menggunakan komputer. 

4. Cleaning, bertujuan untuk pengecekan data yang telah dimasukkan. 

3.9.2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis 

bivariat dengan menggunakan program komputer yang kemudian data diolah

secara statistik. 

3.9.2.1. Analisis Univariat 

      Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan setiap variabel penelitian dan 

pada umumnya hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari setiap variabel 

(Notoatmodjo, 2010: 182). Variabel yang diuji secara univariat dalam penelitian 

ini yaitu persen kematian larva Aedes aegypti setelah mendapatkan perlakuan

dengan air perasan rimpang kunyit pada setiap konsentrasi. 

3.9.2.2. Analisis Bivariat 

      Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010: 183). Analisis bivariat dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai LC50 dan LC90 dari berbagai konsentrasi air 

perasan rimpang kunyit yang mampu membunuh larva Aedes aegypti. Analisis ini 

juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan persen (%) kematian larva Aedes 

aegypti pada berbagai konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang digunakan 

sebagai larvasida nabati. Terdapat beberapa uji statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data secara bivariat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Uji Probit 

Uji probit dilakukan untuk mengetahui nilai LC50 dan LC90 pada tiap waktu
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pengamatan. Lethal Concentration digunakan untuk mengukur daya racun dari 

larvasida. Hasil uji ditunjukkan nilai LC50 yang berarti berapa ppm atau persen 

per konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian 50% dari hewan percobaan 

dan nilai LC90 yang berarti berapa ppm atau persen per konsentrasi yang

dapat menyebabkan kematian 90% dari hewan percobaan. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

baik dalam independent variable mempunyai data berdistribusi normal atau 

tidak (Priyatno, 2008). Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji shapiro wilk dikarenakan besar sampel kurang dari 50. Apabila nilai  

probabilitas >0,05, maka distribusi data tersebut dinyatakan normal.  

3. Uji Homogenitas Varians 

Uji ini digunakan untuk menilai homogen atau tidaknya data persen kematian 

larva Aedes aegypti yang memiliki varians data yang sama. Hal ini merupakan 

syarat mutlak untuk data lebih dari dua kelompok tidak berpasangan untuk uji 

parametrik. Uji homogenitas varians dalam penelitian ini menggunakan 

levene’s test. Apabila dalam uji diperoleh hasil probabilitas sebesar >0,05, 

maka data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama. 

4. Uji One Way Anova 

Uji one way anova dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbandingan 

atau perbedaan antara perlakuan yang diberikan, yaitu kematian larva Aedes 

aegypti pada berbagai konsentrasi air peraan rimpang kunyit. Uji ini dilakukan 

karena data tidak berpasangan dan memiliki lebih dari dua kelompok. Uji ini 
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mempunyai syarat yaitu data terdistribusi normal atau varians data sama. 

Apabila sebaran data tidak normal atau varians data tidak sama, maka 

dilakukan uji alternatif yaitu menggunakan uji kruskal wallis. Apabila dalam 

hasil uji one way anova maupun dalam uji kruskal wallis didapatkan hasil yang 

signifikan (bermakna) yaitu p<0,05, maka dilakukan analisis post hoc untuk 

mengetahui kelompok perlakuan yang bermakna. Uji post hoc untuk one way 

anova adalah bonferroni, sedangkan uji post hoc untuk kruskal wallis adalah 

mann whitney (Dahlan, 2011). 
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HASIL PENELITIAN 
 

 

 

4.1. GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

4.1.1. Bahan Pembuatan Air Perasan Rimpang Kunyit 

Rimpang kunyit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rimpang kunyit 

yang diperoleh dari daerah Ungaran dengan ketinggian tempat <500 m dpl. Lokasi 

ini dipilih karena memiliki ketinggian tempat yang ideal untuk memiliki 

kandungan senyawa bioaktif yang banyak. Menurut Rukmana (2004), rimpang 

kunyit yang dihasilkan dari ketinggian lokasi yang rendah (dataran rendah) 

mengandung senyawa bioaktif yang lebih banyak dibandingkan dengan rimpang 

kunyit yang dihasilkan di dataran tinggi. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang 

induk dan cabang rimpang (Winarto, 2003). Berdasarkan hasil uji fitokimia yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kandungan senyawa bioaktif dalam 

rimpang induk kunyit lebih tinggi daripada cabang rimpang kunyit. Kadar 

senyawa bioaktif pada rimpang induk kunyit, seperti senyawa minyak atsiri, 

flavonoid, dan tanin berturut-turut sebesar 0,28%, 0,09%, dan 0,09%, sementara 

itu pda cabang rimpang kunyit diperoleh kadar senyawa minyak atsiri, flavonoid, 

dan tanin berturut-turut sebesar 0,13%, 0,03%, dan 0,06%. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian Purba (2013) bahwa berdasarkan hasil uji fitokimia yang telah 

dilakukan, jumlah kandungan senyawa minyak atsiri pada rimpang induk kunyit 

lebih banyak daripada cabang rimpang kunyit. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

rimpang kunyit yang digunakan berupa rimpang induk kunyit. 
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Kondisi rimpang kunyit tersebut masih segar, langsung dibongkar dari tanah, 

dan dipilih rimpang kunyit dengan usia tanam 12 bulan dengan ciri-ciri warna 

daun dan batang pada tanaman bewarna kuning (terlihat layu), dan rimpang 

berwarna jingga kekuningan. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa bioaktif 

pada rimpang kunyit diperoleh pada usia tanam berkisar antara 7-12 bulan 

(Yuliani, 2012). Rimpang kunyit kemudian dibersihkan dari tanah dan kotoran 

yang melekat pada bagian rimpang, setelah itu dibuang batang dan daunnya. 

Rimpang kunyit yang telah dibersihkan selanjutnya ditiriskan dan 

dikeringanginkan, sehingga dihasilkan rimpang kunyit kering, kemudian 

dibedakan antara rimpang induk dan cabang rimpang kunyit, serta dibersihkan 

kulit luarnya. 

Proses pembuatan air perasan rimpang kunyit dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Rimpang induk kunyit yang telah diperoleh ditimbang, kemudian 

diparut dan menghasilkan parutan rimpang induk kunyit. Hasil parutan ini 

kemudian diperas dengan menggunakan saringan, sehingga diperoleh air perasan 

rimpang kunyit. 

4.1.2. Pengujian Air Perasan Rimpang Kunyit 

Pengujian air perasan rimpang kunyit dalam membunuh larva Aedes aegypti 

dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada tanggal 21-22 Maret 2016. 

Pengujian ini dilakukan pada larva Aedes aegypti instar III sebanyak 25 ekor yang 

dimasukkan ke dalam cup test pada masing-masing konsentrasi dan pengulangan. 
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Larva Aedes aegypti yang digunakan diperoleh dari penetasan telur dari 

Laboratorium B2P2VRP Salatiga yang kemudian dikembangbiakkan hingga 

mencapai larva instar III. Proses pembiakkan larva ini juga dilaksanakan di 

Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang selama 4 hari yaitu pada tanggal 18-21 Maret 2016. 

Konsentrasi yang digunakan untuk membunuh larva Aedes aegypti instar III 

dalam penelitian ini yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Konsentrasi yang digunakan 

berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini juga 

digunakan 2 kelompok kontrol yaitu kontrol positif dengan menggunakan 

temephos 1% (10 mg/100 ml) dan kontrol negatif dengan menggunakan aquadest 

100 ml. Banyaknya pengulangan yang dilakukan sebanyak empat kali. 

Perhitungan jumlah kematian larva dilakukan selama 24 jam dan dicatat dalam 

lembar observasi di setiap periode waktu tertentu yaitu pada menit ke 5, 10, 15, 

30, 45, 60, 120, 180, dan 1440. 

4.2. HASIL PENELITIAN 

4.2.1. Analisis Univariat 

Pengujian larvasida air perasan rimpang kunyit diperoleh hasil rata-rata 

kematian larva Aedes aegypti pada konsentrasi terkecil yaitu konsentrasi 0,5% 

sebanyak 4 ekor. Larvasida air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 1% 

diperoleh rata-rata kematian larva sebanyak 9,5 ekor, konsentrasi 1,5% diperoleh 

rata-rata kematian larva sebanyak 15,75 ekor, dan konsentrasi 2% rata-rata 

kematian larva sebanyak 20 ekor. Hasil kematian larva pada kelompok kontrol 

positif yaitu temephos 1% menunjukkan terjadinya kematian pada semua larva uji
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dan pada kelompok kontrol negatif yaitu aquadest tidak ditemukan adanya 

kematian larva uji. 

4.2.1.1. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Berikut adalah hasil pengamatan kematian larva Aedes aegypti pada saat 

pengujian larvasida selama 24 jam. 

Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti. 

Konsentrasi 

(%) 

Jumlah 

Larva Uji 

(Ekor) 

Jumlah Kematian Larva 

Pada Replikasi Ke- 
Jumlah Rata-rata 

Temephos 

1% 
25 25 25 25 25 100 25,00 

Aquadest 25 0 0 0 0 0 0,00 

0,5% 25 6 3 2 5 16 4,00 

1% 25 11 7 9 8 35 8,75 

1,5% 25 17 11 13 16 63 15,75 

2% 25 19 20 21 20 80 20,00 

 

Grafik 4.1. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti. 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3. dan grafik 4.1. di atas, dapat diketahui 

jumlah kematian larva Aedes aegypti selama pengamatan 24 jam pada kelompok 

kontrol positif yaitu temephos 1% sebanyak 100 ekor dengan rata-rata kematian 

larva 25 ekor dan pada kelompok kontrol negatif yaitu aquadest (konsentrasi 0%)
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tidak ditemukan adanya kematian larva pada semua replikasi. 

Pengujian larvasida air perasan rimpang kunyit pada kelompok perlakuan 

menunjukkan hasil jumlah kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 

0,5%, yaitu jumlah kematian larva sebanyak 16 ekor dengan rata-rata kematian 

larva 4 ekor, sedangkan kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 2%, 

yaitu jumlah kematian larva sebanyak 80 ekor dengan rata-rata kematian larva 20 

ekor. Larvasida air perasan rimpang kunyit pada konsentrasi 1% diperoleh hasil 

kematian larva sebanyak 38 ekor dengan rata-rata kematian larva 9,5 ekor, dan 

pada konsentrasi 1,5% diperoleh hasil jumlah kematian larva sebanyak 63 ekor 

dengan rata-rata kematian larva 15,75 ekor. 

Kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Semakin 

tinggi konsentrasi air perasan rimpang kunyit, maka semakin tinggi pula jumlah 

kematian larva Aedes aegypti. Konsentrasi tertinggi air perasan rimpang kunyit 

pada penelitian ini yaitu sebesar 2% tidak didapatkan tingkat persentase kematian 

larva sebesar 100%, namun penelitian ini masih dapat diterima karena menurut 

WHO (2005: 10), konsentrasi larvasida dinyatakan memiliki efek sebagai 

larvasida apabila mampu menyebabkan kematian larva uji sebesar 10-95%. 

4.2.1.2. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Berdasarkan Periode Waktu 

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti Berdasarkan 

Periode Waktu. 

Konsentrasi 

(%) 

Jumlah Kematian Larva Pada Menit Ke- 

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

Temephos 1% 0 0 0 3,5 25 25 25 25 25 

Aquadest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5% 0 0 0 0 0,75 0,75 1,5 1,5 4 

1% 0 0 0 0 1,5 1,5 4,75 6,5 9,5 
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Konsentrasi 

(%) 

Jumlah Kematian Larva Pada Menit Ke- 

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

1,5% 0 0 0 1,5 4 10,75 10,75 10,75 15,75 

2% 0 0 0 1,75 4,75 4,75 9,25 11,25 20 

Grafik 4.2. Hasil Pengamatan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Berdasarkan Periode Waktu. 

 

Berdasarkan hasil pengujian larvasida pada kelompok kontrol, diperoleh hasil 

kematian larva tercepat terjadi pada kelompok temephos 1% yaitu pada menit ke-

30 dengan jumlah kematian larva sebanyak 14 ekor dan kematian tertinggi juga 

terjadi pada kelompok temephos 1% yaitu pada menit ke-45 dengan jumlah 

kematian larva sebanyak 100 ekor. Pengujian larvasida dengan aquadest tidak 

terjadi kematian pada larva uji. 

Pengujian larvasida air perasan rimpang kunyit, diperoleh hasil kematian 

larva tercepat terjadi pada konsentrasi 2% yaitu pada menit ke-30 dengan jumlah 

kematian larva sebanyak 7 ekor dan kematian tertinggi juga terjadi pada 

konsentrasi 2% yaitu pada menit ke-1.440 dengan jumlah kematian larva 

sebanyak 80 ekor. Berdasarkan periode waktu, semakin lama paparan waktu
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larvasida, maka semakin bertambah jumlah kematian pada larva uji. 

4.2.2. Analisis Bivariat 

4.2.2.1. Uji Probit  

Berikut ini adalah hasil uji probit pada air perasan rimpang kunyit terhadap 

kematian larva Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Probit. 

Probability Estimate Lower Bound Upper Bound 

LC50 1,144 0,915 1,426 

LC90 3,018 2,166 6,330 

Hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 air perasan rimpang kunyit 

pada konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% sebesar 1,144%, sementara itu nilai 

LC90 air perasan rimpang kunyit pada konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% 

sebesar 3,018%. 

4.2.2.2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menghitung sebaran data dari data yang 

diperoleh pada saat penelitian. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini

sebanyak 25 ekor larva di setiap kelompok perlakuan dan kontrol, sehingga uji 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji shapiro wilk dikarenakan 

besar sampel kurang dari 50. Hasil dari uji normalitas data disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Data. 

Kelompok data 
Shapiro wilk 

Keterangan 
Statistic df Sig. 

0,5% 0,950 4 0,714 Terdistribusi normal 

1% 0,863 4 0,272 Terdistribusi normal 

1,5% 0,939 4 0,650 Terdistribusi normal 

2% 0,95 4 0,683 Terdistribusi normal 

Temephos - - - - 

Aquadest - - - - 
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Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada 

konsentrasi 0,5% yaitu p=0,714, dimana p>0,05 yang memiliki arti bahwa data 

terdistribusi normal. Data hasil uji normalitas juga menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pada konsentrasi 1% yaitu p=0,272, yang berarti data terdistribusi 

norrmal. Nilai signifikansi pada konsentrasi 1,5% yaitu p=0,650 dimana data juga 

terdistribusi normal dan nilai signifikansi pada konsentrasi 2% yaitu p=0,683 yang 

berarti data terdistribusi normal, sementara itu berdasarkan hasil uji normalitas 

data menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada aquadest dan temephos tidak 

menujukkan hasil dikarenakan data tidak penuh dan data memiiliki nilai yang 

sama pada masing-masing kelompok (omitted) yaitu nilai 0 pada kelompok 

aquadest dan nilai 25 pada kelompok temephos. Berdasarkan hasil uji normalitas 

data dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal, sehingga data tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji one way anova. 

Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan uji alternatif yaitu menggunakan uji 

kruskal wallis. 

4.2.2.3. Uji Kruskal Wallis 

Berikut adalah hasil dari uji kruskal wallis. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Kruskal Wallis. 

Kruskal Wallis Kematian 

Chi-square 22,495 

Df 5 

Asymp. sig. 0,001 

Uji beda dalam penelitian ini menggunakan uji alternatif berupa uji kruskal 

wallis. Hal ini dikarenakan syarat uji one way anova tidak terpenuhi, yaitu data 

tidak terdistribusi normal. Hasil dari uji kruskal wallis menunjukkan bahwa 
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p=0,001 dimana p<0,05 yang memiliki arti terdapat perbedaan jumlah rata-rata 

kematian larva Aedes aegypti antar konsentrasi. Selanjutnya, dilakukan uji post 

hoc mann whitney. 

4.2.2.4. Uji Post Hoc 

Tabel 4.6. Hasil Uji Post Hoc. 

No. Konsentrasi Konsentrasi Significance (p) 

1. Air Perasan Rimpang Kunyit 

0,5% 

1% 0,020
*
 

1,5% 0,021
*
 

2% 0,020
*
 

2. Air Perasan Rimpang Kunyit 

1% 

1,5% 0,038
*
 

2% 0,019
*
 

3. Air Perasan Rimpang Kunyit 

1,5% 

2% 0,020
*
 

4. Aquadest 100 ml 0,5% 0,014
*
 

1% 0,013
*
 

1,5% 0,014
*
 

2% 0,013
*
 

Temephos 1% 0,008
*
 

5. Temephos 1% 

(10 mg/100 ml) 

0,5% 0,014
*
 

1% 0,013
*
 

1,5% 0,014
*
 

2% 0,013
*
 

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

aegypti berbeda secara signifikan. 

Uji post hoc meupakan uji beda lanjutan yang dilakukan untuk mengetahui 

kelompok mana yang paling bermakna dalam menyebabkan kematian larva. Uji 

post hoc dari uji kruskal wallis yaitu mann whitney. Hasil dari uji post hoc 

menunjukkan nilai p<0,05 yang berarti terdapat perbedaan antar konsentrasi 

dalam menyebabkan kematian larva. Perbedaan terjadi antara berbagai konsentrasi 

air perasan rimpang kunyit dengan kelompok kontrol aquadest yang menunjukkan 

hasil lebih efektif pada berbagai konsentrasi air perasan rimpang kunyit. 

Perbedaan juga terjadi pada kelompok kontrol aquadest dan temephos 1% dengan 

hasil lebih efektif pada temephos 1%, antara berbagai konsentrasi air perasan 
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rimpang kunyit dengan kelompok kontrol temephos 1% juga ditemukan adanya 

perbedaan yang menunjukkan hasil lebih efektif pada temephos 1%. 

Perbedaan juga terjadi antar konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang 

menunjukkan hasil bahwa pada konsentrasi air perasan rimpang kunyit sebesar 

2% lebih efektif dibandingkan dengan air perasan rimpang kunyit pada 

konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%. 
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5.1. PEMBAHASAN 

5.1.1. Perbedaan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti antar Kelompok 

Pengujian larvasida air perasan rimpang kunyit diperoleh hasil jumlah 

kematian larva terendah terdapat pada konsentrasi 0,5% yaitu sebesar 16%. 

Larvasida air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 1% diperoleh hasil 

jumlah kematian larva sebesar 38% dan pada konsentrasi 1,5% jumlah kematian 

larva sebesar 63%. Jumlah kematian larva tertinggi terdapat pada konsentrasi 2% 

yaitu sebesar 80%. Pengujian larvasida pada kelompok kontrol yaitu kontrol 

positif berupa temephos 1% dan kontrol negatif berupa aquadest menunjukkan 

hasil jumlah kematian larva pada temephos 1% (10 mg/100 ml) sebesar 100% dan 

pada aquadest sebesar 0% atau tidak ditemukan adanya kematian larva. 

Hasil penelitian larvasida air perasan rimpang kunyit tersebut kemudian 

dilakukan uji beda menggunakan uji alternatif yaitu kruskal wallis, dikarenakan 

data tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan jumlah kematian larva Aedes aegypti yang disebabkan karena 

adanya air perasan rimpang kunyit. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kruskal 

wallis yang telah dilakukan dimana p=0,001 (p<0,05). 

Uji selanjutnya yaitu dilakukan uji post hoc menggunakan uji mann whitney. 

Berdasarkan hasil uji post hoc, terdapat perbedaan yang bermakna jumlah 

kematian larva antar berbagai konsentrasi air perasan rimpang kunyit (p<0,05). 
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Jumlah kematian larva antara temephos 1% dengan berbagai konsentrasi air 

perasan rimpang kunyit juga menunjukkan perbedaan yang bermakna (p<0,05), 

demikian juga pada kontrol negatif yaitu aquadest, terdapat perbedaan yang 

bermakna dengan semua perlakuan pada berbagai konsentrasi air perasan rimpang 

kunyit (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa larvasida air perasan rimpang kunyit 

mempunyai pengaruh terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada 

berbagai konsentrasi. 

Berdasarkan hasil uji post hoc pada kelompok perlakuan larvasida air perasan 

rimpang kunyit bahwa secara umum semakin tinggi konsentrasi, maka semakin 

tinggi efek larvasida yang dapat menyebabkan kematian pada larva uji. Hal ini 

dibuktikan dengan keunggulan air perasan rimpang kunyit pada konsentrasi 2% 

dibandingkan dengan air perasan rimpang kunyit pada konsentrasi 1,5%, 1%, dan 

0,5%. Nilai mean rank dan sum of ranks menunjukkan bahwa air perasan rimpang 

kunyit dengan konsentrasi 2% memiliki nilai yang lebih besar, sehingga dapat 

dikatakan air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 2% lebih memiliki efek 

larvasida dibandingkan dengan air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 

1,5%, 1%, dan 0,5%. Pengujian larvasida pada kelompok kontrol yaitu temephos 

tetap memiliki efek larvasida yang lebih baik dibandingkan dengan air perasan 

rimpang kunyit, namun bukan berarti air perasan rimpang kunyit lebih buruk 

secara keseluruhan karena apabila dilihat dari rata-rata jumlah kematian larva, air 

perasan rimpang kunyit dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

menggantikan temephos, dimana jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah 

pemberian air perasan rimpang kunyit dengan konsentrasi 2% yaitu sebesar 80%. 
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Hasil pengamatan pada aquadest tidak memiliki efek larvasida yang 

menyebabkan kematian pada larva uji. Hal ini terjadi karena air merupakan 

habitat larva Aedes aegypti dan tidak memiliki kandungan zat toksik (Heriyanto 

dkk, 2011: 18).  

5.1.2. Waktu Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Kematian tercepat larva uji pada semua kelompok uji air perasan rimpang 

kunyit mulai terjadi pada menit ke-30 dan pada menit ke-1.440 merupakan waktu 

puncak dalam kematian larva. Menurut Cania dan Endah (2013), dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa angka kematian larva tertinggi terjadi pada 

menit ke 1.440 karena senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, 

tanin, dan minyak atsiri sebagian besar dapat larut setelah 24 jam. Besarnya 

konsentrasi dan lama paparan air perasan rimpang kunyit sangat berpengaruh 

terhadap jumlah kematian larva Aedes aegypti. Semakin lama waktu paparan 

perlakuan, maka semakin besar jumlah kematian larva Aedes aegypti. 

5.1.3. Nilai LC50 dan LC90 Air Perasan Rimpang Kunyit sebagai Larvasida 

Berdasarkan hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 yaitu konsentrasi 

air perasan rimpang kunyit yang dapat menyebabkan kematian larva Aedes 

aegypti sebesar 50% dalam kurun waktu 24 jam adalah 1,144%, sementara itu 

nilai LC90 yaitu konsentrasi air perasan rimpang kunyit yang dapat menyebabkan 

kematian larva Aedes aegypti sebesar 90% dalam kurun waktu 24 jam adalah 

3,018%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

semakin tinggi konsentrasi air perasan rimpang kunyit, maka dapat meningkatkan 

jumlah kematian larva Aedes aegypti. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah 
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konsentrasi dari larvasida, maka semakin besar pula jumlah kandungan senyawa 

dalam larvasida tersebut yang dapat mematikan larva uji (Hidayatulloh, 2013). 

5.1.4. Senyawa Bioaktif Air Perasan Rimpang Kunyit 

Kematian pada larva Aedes aegypti disebabkan oleh senyawa bioaktif yang 

terkandung dalam air perasan rimpang kunyit. Senyawa tersebut antara lain 

flavonoid, tanin, dan minyak atsiri (Sunanti, 2007: 9). Menurut Kardinan (2002: 

20), beberapa senyawa bioaktif yang terkandung dalam tumbuhan yang dapat 

berpotensi sebagai insektisida nabati, diantaranya yaitu golongan sianida, saponin, 

tanin, flavonoid, steroid, dan minyak atsiri. 

Menurut Ikpeama, dkk (2014), hasil uji fitokimia pada 1 ml ekstrak rimpang

kunyit dengan menggunakan metode Haborne menunjukkan bahwa terdapat 

senyawa flavonoid sebanyak 0,40%. Berdasarkan hasil uji fitokimia yang telah 

dilakukan, pada air perasan rimpang kunyit sebanyak 50 ml terkandung senyawa 

flavonoid sebesar 0,0996%. Senyawa flavonoid berperan sebagai inhibitor kuat 

pernafasan atau sebagai racun pernafasan. Senyawa tersebut masuk ke dalam 

tubuh serangga melalui siphon. Mekanisme kerja senyawa ini yaitu menimbulkan 

kelayuan pada saraf dan mengakibatkan kerusakan pada siphon serangga, 

sehingga sistem pernafasan larva menjadi terganggu (Cania dan Endah, 2013). 

Kerusakan siphon ini menyebabkan larva harus mensejajarkan posisinya dengan 

permukaan air dengan tujuan mempermudah larva dalam mengambil oksigen. 

Posisi larva yang berubah dari keadaan normal ini disebabkan oleh senyawa 

flavonoid yang kemudian senyawa ini mengakibatkan larva tidak bisa bernafas 

dan akhirnya mati (Oktavia dkk, 2012). 
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Senyawa bioaktif lain yang terdapat dalam air perasan rimpang kunyit yang 

dapat mematikan larva yaitu tanin. Menurut Ikpeama dkk (2014), pada ekstrak 

rimpang kunyit sebanyak 5 ml dengan menggunakan metode Person 

menunjukkan bahwa terdapat senyawa tanin sebanyak 1,08%. Berdasarkan hasil 

uji fitokimia yang telah dilakukan, pada 50 ml air perasan rimpang kunyit terdapat 

kandungan senyawa tanin sebesar 0,0976%. Senyawa tanin ini berperan sebagai 

racun pencernaan. Senyawa ini dapat menurunkan kemampuan serangga dalam 

mencerna makanan dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan 

mengganggu aktivitas protein pada serangga. Senyawa ini akan mengendapkan 

protein dalam sistem pencernaan yang diperlukan oleh serangga untuk 

pertumbuhan, sehingga proses penyerapan protein dalam pencernaan larva 

menjadi terganggu. Senyawa tanin memiliki rasa pahit, tajam, dan dapat 

menyebabkan iritasi pada lambung apabila dimakan oleh serangga (Yunita dkk, 

2009). 

      Senyawa bioaktif terakhir dalam air perasan rimpang kunyit yang berpotensi 

sebagai larvasida yaitu minyak atsiri. Purba (2013) menyebutkan bahwa pada 

rimpang induk kunyit kering terdapat kandungan minyak atsiri sebesar 4,33% dan 

berdasarkan hasil analisis dengan GC-MS (Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry) terdapat senyawa utama dalam minyak atisiri rimpang induk kunyit 

berupa ar-turmerone dimana jumlah kandungan senyawa ar-turmerone dalam 

minyak atsiri rimpang induk kunyit kering sebesar 25,63%. Berdasarkan hasil uji 

fitokimia air perasan rimpang kunyit sebanyak 50 ml diperoleh jumlah kandungan 

senyawa minyak atsiri sebesar 0,2889%. Mekanisme utama larvasida dari minyak 
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atsiri yaitu mengganggu susunan saraf dan pertumbuhan pada larva dengan cara 

menghambat daya makan pada larva (Sulistiyani, 2015: 27). Minyak atsiri 

memiliki turunan senyawa aktif berupa terpenoid atau terpena yang berupa 

senyawa monoterpen dan senyawa seskuiterpen. Minyak atsiri dalam rimpang 

kunyit mengandung senyawa terpena dengan turunannya yaitu senyawa 

seskuiterpen yang berupa ar-turmerone. Senyawa ar-turmerone dalam minyak 

atsiri rimpang kunyit dapat berfungsi sebagai antifeedant atau penghambat 

aktivitas makan pada serangga. Senyawa ini akan mengakibatkan gangguan pada 

organ perasa, sehingga larva tidak dapat melakukan aktivitas makan secara 

normal. Aktivitas makan yang rendah pada larva akan mengakibatkan energi yang 

digunakan untuk perkembangan larva menjadi berkurang, sehingga proses 

pertumbuhah larva menjadi terhambat (Dono dkk, 2010). 

Berdasarkan kandungan dan jumlah senyawa bioaktif dalam air perasan 

rimpang kunyit, diperkirakan senyawa minyak atsiri yang paling potensial 

memiliki efek larvasida terhadap kematian larva Aedes aegypti. Hal ini 

dikarenakan jumlahnya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan senyawa 

tanin dan senyawa flavonoid yang terkandung dalam air perasan rimpang kunyit. 

Mekanisme kerja larvasida dari senyawa minyak atsiri ini diperkuat oleh adanya 

senyawa tanin dan senyawa flavonoid yang memiliki mekanisme kerja larvasida 

yang juga dapat mematikan larva Aedes aegypti. 

5.1.5. Kriteria Efektif Larvasida Air Perasan Rimpang Kunyit 

Berdasarkan hasil penelitian, air perasan rimpang kunyit memiliki efek 

larvasida terhadap larva Aedes aegypti karena mampu menyebabkan kematian 
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larva uji sebesar 10-95% (WHO, 2005: 10). Kematian larva uji pada penelitian ini 

sudah mampu mencapai lebih dari 10% populasi yaitu sebanyak 80% dengan 

konsentrasi air perasan rimpang kunyit sebesar 2%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa air perasan rimpang kunyit memiliki efek larvasida terhadap larva Aedes 

aegypti. Menurut Kementrian Kehutanan (2010: 33), pestisida nabati dikatakan 

efektif apabila dapat menyebabkan kematian larva uji sebesar 80%-90%, sehingga 

air perasan rimpang kunyit efektif sebagai larvasida alami. 

5.1.6. Perbedaan Larvasida Air Perasan Rimpang Kunyit dengan Larvasida 

Lain 

Larvasida air perasan rimpang kunyit apabila dibandingkan dengan larvasida 

ekstrak ethanol rimpang kunyit (Sulistiyani, 2015) dan ekstrak rimpang kunyit 

(Panghiyangani, 2012), maka larvasida ekstrak ethanol rimpang kunyit dan 

larvasida ekstrak kunyit memiliki efek larvasida yang lebih baik daripada 

larvasida air perasan rimpang kunyit. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa nilai LC50 dari larvasida ekstrak ethanol rimpang 

kunyit sebesar 0,376% dan nilai LC50 dari larvasida ekstrak rimpang kunyit 

sebesar 0,4%, sementara itu nilai LC50 dari larvasida air perasan rimpang kunyit 

sebesar 1,144%. Meskipun larvasida ekstrak ethanol rimpang kunyit dan larvasida 

ekstrak kunyit memiliki efek larvasida yang lebih baik dibandingkan dengan 

larvasida air perasan rimpang kunyit, namun bukan berarti air perasan rimpang 

kunyit lebih buruk secara keseluruhan karena apabila dilihat dari nilai LC50, air 

perasan rimpang kunyit juga dapat dijadikan sebagai larvasida alami yang mana 

pembuatannya lebih mudah diaplikasikan oleh masyarakat dibandingkan dengan
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pembuatan secara ekstraksi. 

Apabila larvasida air perasan rimpang kunyit ini dibandingkan dengan 

larvasida air perasan buah belimbing wuluh dan larvasida air perasan buah 

mengkudu, maka larvasida air perasan rimpang kunyit memiliki efek larvasida 

yang lebih baik. Pada penelitian Nopianti (2008), larvasida air perasan buah 

belimbing wuluh memiliki nilai LC50 sebesar 1,580% dan pada penelitian 

Frihartini (2008) mengenai larvasida air perasan buah mengkudu memiliki nilai 

LC50 sebesar 13,218%, sementara itu pada larvasida air perasan rimpang kunyit 

memiliki LC50 sebesar 1,144%. LC90 larvasida air perasan buah belimbing wuluh 

sebesar 5,502% dan LC90 pada air perasan buah mengkudu sebesar 25,751%, 

sementara itu nilai LC90 larvasida air perasan rimpang kunyit sebesar 3,018%. Hal 

ini menunjukkan bahwa larvasida dari air perasan rimpang kunyit memiliki nilai

LC50 dan LC90 yang lebih kecil dalam mematikan larva Aedes aegypti 

dibandingkan dengan larvasida air perasan buah belimbing wuluh dan larvasida 

air perasan buah mengkudu. 

Perbedaan jumlah kematian larva dan efek toksik yang ditimbulkan

dapat terjadi karena senyawa yang terkandung di dalam tanaman berbeda jenis 

dan jumlahnya. Larvasida air perasan buah belimbing wuluh mengandung 

senyawa alkaloid, saponin, dan flavonoid (Nopianti, 2008), sementara itu pada air 

perasan buah mengkudu mengandung senyawa saponin, flavonoid, triterpenoid,

dan alkaloid (Frihartini, 2008). 

Air perasan rimpang kunyit sebagai larvasida alami ini memiliki kelebihan 

dimana cara pembuatannya yang sangat mudah, sehingga masyarakat dapat 
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membuat atau mengaplikasikannya sendiri secara mudah di rumah karena bahan 

dan alat untuk pembuatannya yang juga mudah untuk didapatkan. Air perasan 

rimpang kunyit sebagai larvasida juga memiliki kelemahan yaitu dapat merubah 

warna dan menimbulkan aroma pada air media uji dengan konsentrasi air perasan 

rimpang kunyit yang tinggi, meskipun demikian larvasida air perasan rimpang 

kunyit dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti larvasida kimia yang 

mudah diaplikasikan oleh masyarakat. 

5.1.7. Kepentingan Larvasida Alami Air Perasan Rimpang Kunyit Secara 

Epidemiologi 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup materi kesehatan masyarakat terutama 

di bidang epidemiologi penyakit menular mengenai pengendalian vektor DBD 

melalui pemberantasan larva Aedes aegypti menggunakan larvasida alami. 

Pengendalian vektor DBD pada umumnya dilakukan melalui pemberantasan 

nyamuk penularnya yaitu Aedes aegypti dengan penyemprotan insektisida, namun 

selama jentik atau larvanya masih dibiarkan hidup, maka nyamuk baru yang 

selanjutnya dapat menularkan penyakit ini dapat timbul kembali (Irianto, 2014). 

Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk menekan transmisi nyamuk melalui 

pemberantasan larva yang dilakukan dengan menggunakan larvasida (WHO, 

2009). Larvasida yang paling luas digunakan oleh masyarakat untuk memberantas 

larva yaitu larvasida dari bahan kimia berupa temephos. Temephos sebagai 

larvasida penggunaannya sangat luas karena sangat efektif dan cepat dalam 

mengendalikan larva nyamuk, namun apabila digunakan secara berulang dapat 

menimbulkan dampak negatif seperti menyebabkan keracunan pada manusia, 
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ternak peliharaan, polusi lingkungan, dan hama menjadi resisten (Kardinan, 2002: 

2). 

Adanya dampak negatif dari penggunaan larvasida kimia ini, maka perlu 

adanya alternatif pengendalian vektor selain menggunakan temephos. Alternatif 

penggunaan larvasida seperti larvasida alami dapat berfungsi untuk mencegah 

timbulnya resistensi pada organisme sasaran (Djojosumarto, 2008: 269). 

Tumbuhan dapat memberikan alternatif pengendalian vektor sebagai insektisida 

alami dengan efektivitas yang tergolong tinggi, resistensi relatif rendah, dan zat 

yang terkandung di dalamnya dapat terurai dengan cepat menjadi zat-zat yang 

tidak berbahaya bagi manusia (Untung, 2006: 252). Salah satu tumbuhan yang 

diduga dapat dimanfaatkan sebagai larvasida alami yaitu rimpang kunyit, dimana 

tumbuhan ini memiliki senyawa flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Menurut 

Kardinan (2002:20), terdapat beberapa senyawa bioaktif yang terkandung dalam 

tumbuhan yang dapat berpotensi sebagai insektisida alami, diantaranya yaitu 

golongan sianida, saponin, tanin, flavonoid, steroid, dan minyak atsiri. Oleh 

karena itu, penggunaan tumbuhan sebagai larvasida alami seperti rimpang kunyit 

dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti larvasida kimia yang juga bermanfaat 

untuk memberantas larva Aedes aegypti, sehingga diharapkan jumlah kasus DBD 

dapat ditekan. 
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5.2.1.  Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini yaitu pada saat penelitian, dalam kurun waktu 

24 jam larvasida air perasan rimpang kunyit akan terbentuk adanya endapan pada 

dasar cup test yang mana hal tersebut dapat mengganggu proses pengamatan 

kematian larva pada menit ke 1.440 (24 jam). Hal ini dapat diatasi dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan 2 buah cup test berukuran 240 ml, dengan diameter atas berukuran 

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

dimana salah satu cup test diberi aquadest sebanyak 240 ml dan cup test 

satunya dibiarkan dalam keadaan kosong. 

2. Menyiapkan saringan, kemudian meletakkan saringan tersebut pada cup test 

yang kosong, lalu menyaring larvasida air perasan rimpang kunyit yang telah 

berisi larva Aedes aegypti instar III, sehingga yang tetap tinggal pada saringan 

hanya berupa larva Aedes aegypti instar III. 

3. Saringan yang hanya berisi larva Aedes aegypti instar III tersebut kemudian 

dicelupkan ke dalam cup test yang telah berisi aquadest 240 ml, sehingga dapat 

dihitung jumlah kematian larva. 

5.2.2.  Kelemahan Penelitian 

 Kelemahan dalam penelitian ini yaitu pemberian air perasan rimpang kunyit 

dengan konsentrasi yang tinggi dapat merubah warna dan menimbulkan aroma 

pada air media uji. Hal ini belum sesuai dengan salah satu kriteria larvasida yaitu 

tidak menyebabkan perubahan warna dan aroma. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

6.1. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai daya bunuh air perasan rimpang 

kunyit terhadap kematian larva Aedes aegypti, diperoleh simpulan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian larvasida air perasan rimpang kunyit diperoleh hasil jumlah 

kematian larva Aedes aegypti pada konsentrasi 0,5% sebesar 16%, pada 

konsentrasi 1% sebesar 38%, pada konsentrasi 1,5% sebesar 63%, dan pada 

konsentrasi 2% sebesar 80%. 

2. Nilai LC50 air perasan rimpang kunyit sebagai larvasida Aedes aegypti sebesar 

1,144% dan nilai LC90 air perasan rimpang kunyit sebagai larvasida Aedes 

aegypti sebesar 3,018%. 

3. Air perasan rimpang kunyit memiliki daya bunuh sebagai larvasida terhadap 

larva Aedes aegypti karena mampu membunuh 80% larva uji. 

6.2. SARAN 

      Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

yaitu bagi peneliti selanjutnya, mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai cara 

menghilangkan aroma dan warna pada air yang diberi air perasan rimpang kunyit.
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Lampiran 6. Hasil Uji Fitokimia Air Perasan Rimpang Kunyit 

 

Hasil Uji Fitokimia Rimpang Cabang Kunyit 
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Hasil Uji Fitokimia Rimpang Induk Kunyit 
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Lampiran 7. Lembar Observasi 

 

LEMBAR OBSERVASI 
DAYA BUNUH AIR PERASAN RIMPANG KUNYIT (Curcuma domestica Val) 

TERHADAP KEMATIAN LARVA Aedes aegypti 

 

 
Lokasi Penelitian  : Laboratorium Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Larva Uji  : Aedes aegypti instar III. 

Jumlah Perlakuan  : VI kelompok (temephos 1%, aquadest, air perasan rimpang kunyit konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%). 

Jumlah Pengulangan  : 4 kali. 

Tanggal Pengamatan  : 21-22 Maret 2016. 

 

 

KELOM- 

POK 

PERLA-

KUAN 

DOSIS 

PERLAKUAN 

PENG-

ULA-

NGAN 

JUM-

LAH 

LAR-

VA 

UJI 

JUMLAH KEMATIAN LARVA Aedes aegypti PADA MENIT KE- 

5 10 15 30 45 60 120 180 1440 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

I. Temephos 1% 

(10 mg/100 ml) 

1 25 0 0 0 5 25 25 25 25 25 

2 25 0 0 0 3 25 25 25 25 25 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 

 3 25 0 0 0 4 25 25 25 25 25 

4 25 0 0 0 2 25 25 25 25 25 

Jumlah   0 0 0 14 100 100 100 100 100 

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

II. Aquadest 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

111. Air perasan 

rimpang kunyit 

0,5%. 

1 25 0 0 0 0 1 1 3 3 5 

2 25 0 0 0 0 0 0 2 2 3 

3 25 0 0 0 0 1 1 2 2 4 

4 25 0 0 0 0 1 1 2 2 4 

Jumlah   0 0 0 0 3 3 9 9 16 

Rata-rata   0 0 0 0 0,75 0,75 1,5 1,5 4 

IV. Air perasan 1 25 0 0 0 0 3 3 7 9 11 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 

rimpang kunyit 

1%. 

2 25 0 0 0 0 0 0 3 5 7 

3 25 0 0 0 0 2 2 5 6 9 

4 25 0 0 0 0 1 1 4 6 8 

Jumlah   0 0 0 0 6 6 19 26 35 

Rata-rata   0 0 0 0 1,5 1,5 4,75 6,5 8,75 

V. Air perasan 

rimpang kunyit 

1,5%. 

1 25 0 0 0 2 5 12 12 12 17 

2 25 0 0 0 1 5 11 11 11 15 

3 25 0 0 0 1 3 11 11 11 16 

4 25 0 0 0 2 3 9 9 9 15 

Jumlah   0 0 0 6 16 43 43 43 63 

Rata-rata   0 0 0 1,5 4 10,75 10,75 10,75 15,75 

VI. Air perasan 

rimpang kunyit 

2% 

1 25 0 0 0 1 4 4 9 11 20 

2 25 0 0 0 2 5 5 9 11 20 

3 25 0 0 0 1 3 3 6 7 18 

4 25 0 0 0 3 7 7 13 16 22 

Jumlah   0 0 0 7 19 19 37 45 80 

Rata-Rata   0 0 0 1,75 4,75 4,75 9,25 11,25 20 
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Lampiran 8. Uji Probit LC50 dan LC90 Air Perasan Rimpang Kunyit 

 
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 10 Yes 

Parameter Estimates 

 

Parameter Estimate Std. Error Z Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

PROBITa Konsentrasi 3.043 .650 4.679 .000 1.768 4.317 

Intercept -.178 .142 -1.255 .209 -.320 -.036 

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 .500 2 .779b 

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 -.301 25 4 3.424 .576 .137 

2 .000 25 10 10.732 -1.232 .429 

3 .176 25 16 15.992 -.242 .640 

4 .301 25 20 19.242 .758 .770 

Confidence Limits 

 

Probab

ility 

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 .197 .053 .341 -.706 -1.272 -.467 

0.02 .242 .076 .396 -.616 -1.119 -.403 

0.03 .276 .095 .435 -.560 -1.023 -.361 



95 

 

 

 

0.04 .304 .112 .467 -.517 -.950 -.330 

0.05 .330 .129 .496 -.482 -.891 -.305 

0.06 .353 .144 .521 -.452 -.841 -.283 

0.07 .375 .160 .545 -.426 -.797 -.264 

0.08 .395 .175 .567 -.403 -.758 -.247 

0.09 .415 .189 .587 -.382 -.722 -.231 

0.1 .434 .204 .607 -.363 -.690 -.217 

0.15 .522 .278 .699 -.282 -.555 -.155 

0.2 .605 .355 .784 -.218 -.450 -.106 

0.25 .687 .435 .868 -.163 -.361 -.061 

0.3 .770 .521 .956 -.114 -.283 -.020 

0.35 .855 .612 1.050 -.068 -.213 .021 

0.4 .945 .709 1.156 -.025 -.149 .063 

0.45 1.041 .810 1.279 .017 -.092 .107 

0.5 1.144 .915 1.426 .059 -.039 .154 

0.55 1.259 1.022 1.607 .100 .009 .206 

0.6 1.386 1.133 1.833 .142 .054 .263 

0.65 1.532 1.249 2.119 .185 .096 .326 

0.7 1.702 1.373 2.487 .231 .138 .396 

0.75 1.906 1.513 2.974 .280 .180 .473 

0.8 2.163 1.676 3.647 .335 .224 .562 

0.85 2.507 1.881 4.647 .399 .274 .667 

0.9 3.018 2.166 6.330 .480 .336 .801 

0.91 3.156 2.240 6.823 .499 .350 .834 

0.92 3.314 2.323 7.405 .520 .366 .870 

0.93 3.496 2.417 8.103 .544 .383 .909 

0.94 3.711 2.526 8.963 .570 .402 .952 

0.95 3.973 2.656 10.058 .599 .424 1.002 

0.96 4.304 2.816 11.518 .634 .450 1.061 

0.97 4.750 3.026 13.613 .677 .481 1.134 

0.98 5.414 3.327 17.005 .734 .522 1.231 

0.99 6.654 3.861 24.167 .823 .587 1.383 

a. Logarithm base = 10.      
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Lampiran 9. Uji Normalitas Data  

Konsentrasi 
Case Processing Summary 

 

Konsentrasi 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

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

0,5% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

1% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

1,5% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

2% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

Temephos 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

Descriptivesa,b 

 Konsentrasi Statistic Std. Error 

Kematian 0,5% Mean 4.00 .913 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.09  

Upper Bound 6.91  

5% Trimmed Mean 4.00  

Median 4.00  

Variance 3.333  

Std. Deviation 1.826  

Minimum 2  

Maximum 6  

Range 4  

Interquartile Range 4  

Skewness .000 1.014 

Kurtosis -3.300 2.619 

1% Mean 9.50 .957 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6.45  

Upper Bound 12.55  

5% Trimmed Mean 9.56  

Median 10.00  

Variance 3.667  

Std. Deviation 1.915  

Minimum 7  

Maximum 11  
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Range 4  

Interquartile Range 4  

Skewness -.855 1.014 

Kurtosis -1.289 2.619 

1,5% Mean 14.25 1.377 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9.87  

Upper Bound 18.63  

5% Trimmed Mean 14.28  

Median 14.50  

Variance 7.583  

Std. Deviation 2.754  

Minimum 11  

Maximum 17  

Range 6  

Interquartile Range 5  

Skewness -.323 1.014 

Kurtosis -3.033 2.619 

2% Mean 20.00 .408 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 18.70  

Upper Bound 21.30  

5% Trimmed Mean 20.00  

Median 20.00  

Variance .667  

Std. Deviation .816  

Minimum 19  

Maximum 21  

Range 2  

Interquartile Range 2  

Skewness .000 1.014 

Kurtosis 1.500 2.619 

a. Kematian is constant when Konsentrasi = 0%. It has been omitted.  

b. Kematian is constant when Konsentrasi = Temephos. It has been omitted. 
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Tests of Normalityb,c 

 
Konsentr

asi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kematian 0,5% .208 4 . .950 4 .714 

1% .283 4 . .863 4 .272 

1,5% .237 4 . .939 4 .650 

2% .250 4 . .945 4 .683 

a. Lilliefors Significance Correction     

b. Kematian is constant when Konsentrasi = 0%. It has been omitted.  

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

Test of Homogeneity of Variancea,b 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kematian 
Based on Mean 3.808 3 12 .040 

Based on Median 3.194 3 12 .063 

Based on Median and with 

adjusted df 
3.194 3 9.707 .073 

Based on trimmed mean 3.799 3 12 .040 

a. Kematian is constant when Status = 0%. It has been omitted.   

b. Kematian is constant when Status = Temephos. It has been omitted.  
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Lampiran 10. Uji Kruskal Wallis Air Perasan Rimpang Kunyit  

Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank 

Kematian 0% 4 2.50 

0,5% 4 6.50 

1% 4 10.75 

1,5% 4 14.25 

2% 4 18.50 

Temephos 4 22.50 

Total 24  

Test Statisticsa,b 

 Kematian 

Chi-Square 22.495 

df 5 

Asymp. Sig. .001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Konsentrasi 
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Lampiran 11. Uji Post Hoc Perlakuan Air Perasan Rimpang Kunyit  

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 0,5% dan 1% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0,5% 4 2.50 10.00 

1% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 0,5% dan 1,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0,5% 4 2.50 10.00 

1,5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.309 

Asymp. Sig. (2-tailed) .021 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 
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Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 0,5% dan 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0,5% 4 2.50 10.00 

2% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1% dan 1,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 1% 4 2.75 11.00 

1,5% 4 6.25 25.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U 1.000 

Wilcoxon W 11.000 

Z -2.071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .038 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .057a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 
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Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1% dan 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 1% 4 2.50 10.00 

2% 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: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1,5% dan 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 1,5% 4 2.50 10.00 

2% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 
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Lampiran 12. Uji Post Hoc Aquadest  

Uji Post Hoc Aquadest dan Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 0,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0% 4 2.50 10.00 

0,5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Aquadest dan Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0% 4 2.50 10.00 

1% 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: Konsentrasi 
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Uji Post Hoc Aquadest dan Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0% 4 2.50 10.00 

1,5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Aquadest dan Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentr

asi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0% 4 2.50 10.00 

2% 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: Konsentrasi 
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Uji Post Hoc Aquadest dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0% 4 2.50 10.00 

Temephos 4 6.50 26.00 

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: Konsentrasi 
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Lampiran 13. Uji Post Hoc Temephos 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 0,5% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 0,5% 4 2.50 10.00 

Temephos 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 1% 4 2.50 10.00 

Temephos 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: Konsentrasi 
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Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 1,5% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 1,5% 4 2.50 10.00 

Temephos 4 6.50 26.00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 Kematian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

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

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air Perasan Rimpang Kunyit Konsentrasi 2% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Konsentrasi N Mean Rank Sum of Ranks 

Kematian 2% 4 2.50 10.00 

Temephos 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: Konsentrasi 
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencarian Rimpang Kunyit Bahan Rimpang Induk Kunyit 

 

Penetasan Telur Larva Nyamuk Aedes aegypti 

 

Bahan Air Perasan Rimpang Kunyit Air Perasan Rimpang Kunyit dalam 

  Cup test 
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Pengambilan Larva Uji dengan Pipet 

Pengamatan Kematian Larva Uji 

Proses Peletakkan Larva Uji 

Pencatatan Hasil Kematian Larva Uji 


