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 BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Parasitologi Kesehatan Lingkungan 

Politeknik Kesehatan Denpasar dan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018. Penelitian 

dilakukan didalam ruangan tertutup dan terhindar dari sinar matahari langsung. Hasil 

pengukuran suhu ruangan menunjukkan suhu 28oC. Pada penelitian ini, proses ketiga 

replikasi dilakukan sekaligus dalam satu hari saja, hal ini dikarenakan efisiensi waktu. 

Pengamatan dilakukan selama tiga hari dengan tiga dosis perlakuan, dua kali pengulangan 

pengukuran, kontrol dan tiga replikasi.  

Dalam penelitian ini perkembangbiakan larva nyamuk Aedes aegypti juga 

dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi Politeknik Kesehatan Denpasar. Perkembangan 

larva nyamuk Aedes aegypti mulai dari penetasan hingga mencapai larva instar IV 

dibutuhkan waktu ±7 hari dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14-20 Mei 2018. Dari hasil 

pengukuran suhu air 27oC serta dilakukan pengukuran pH air yaitu 7. Kondisi ruangan 

yang digunakan merupakan ruangan tertutup dan terhindar dari sinar matahari dengan suhu 

ruangan 28oC. 

Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak daun kemangi yang dilakukan di 

Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah. Ruangan yang digunakan pada saat 

pembuatan ekstrak dalam kondisi tertutup dan terhindar dari sinar matahari, ventilasi udara 

yang tertutup dikarenakan ruangan ber AC dengan suhu ruangan 24oC, serta penerangan 

yang berasal dari lampu neon. 
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Metode pembuatan ekstrak yang dipilih oleh peneliti yaitu maserasi, pembuatan 

ekstrak dengan metode yang sederhana. Maserasi dilakukan dua hari pada tanggal 18-19 

Mei 2018 dengan meletakkan daun kemangi kedalam oven yang bertujuan untuk 

mengeringkan, setelah kering kemudian ditumbuk hingga menjadi serbuk, kemudian 

serbuk daun kemangi dilarutkan dan direndam ke dalam cairan ethanol 70%, setelah itu 

dilakukan pengadukan satu kali setiap 30 menit kemudian didiamkan agar mengalami 

pengendapan. Hasil akhir dari metode maserasi berupa rendaman daun kemangi, proses 

selanjutnya evaporasi (penguapan) selama ± 1-2 jam dengan suhu 78,37oC yang bertujuan 

untuk menguapkan cairan ethanol agar mendapatkan ekstrak daun kemangi yang murni. 

Tahapan berikutnya penyaringan menggunakan kertas saring, dengan cara menuangkan 

hasil penguapan ekstrak daun kemangi sedikit demi sedikit ke dalam wadah botol. Setelah 

itu, ekstrak daun kemangi dibagi sesuai dengan dosis yang telah ditentukan yaitu 7%, 8%, 

dan 9%. Penentuan ketiga dosis 7%, 8%, dan 9% didapatkan dengan cara memipet larutan 

ekstrak daun kemangi murni menggunakan pipet ukur sebanyak 7 ml, 8 ml, dan 9 ml 

kemudian dilarutkan kedalam 100 ml aquades. 

2. Karakteristik subyek penelitian 

Penelitian ini ditunjukkan sebagai pengendalian vektor khususnya larva nyamuk 

Aedes aegypti yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia. Subyek penelitian ini adalah 

larva nyamuk Aedes aegypti. Larva nyamuk Aedes aegypti yang digunakan sebagai obyek 

penelitian diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya yaitu berupa 

telur Nyamuk Aedes aegypti yang siap ditetaskan. 

Penetasan dilakukan ditempat penelitian, larva yang digunakan adalah larva 

nyamuk Aedes aegypti instar IV yang telah berumur satu hari. Larva instrar IV merupakan 
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larva yang tubuhnya telah lengkap struktur anatominya dan jelas, tubuh dapat dibagi 

menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax), dan perut (abdomen) (Soegijanto, 2004). 

Waktu yang dibutuhkan untuk penetasan hingga mencapai instar IV yang berumur satu 

hari adalah ± 7 hari. Pengondisian ruangan dan suhu air dilakukan agar larva cepat 

berkembangbiak. 

Pada penelitian ini, jumlah telur yang ditetaskan sejumlah 1000 telur, dengan 

kebutuhan penelitian sejumlah ±600 ekor larva Aedes aegypti untuk tiga perlakuan, dua 

pengulangan pengukuran, kontrol serta tiga kali replikasi. Penetasan dilakukan dengan 

meletakkan kertas saring yang berisi telur Aedes aegypti kedalam wadah toples yang berisi 

air bersih sebanyak ½ wadah kemudian diberikan penutup plastik lengkap dengan lubang 

udara untuk mempermudah pada saat pengamatan larva Aedes aegypti, setelah itu 

meletakkan wadah baskom kedalam tempat saringan nyamuk, agar nantinya jika ada larva 

yang berubah menjadi nyamuk langsung terperangkap dan tidak beterbangan dan 

menimbulkan bibit penyakit. Telur Aedes aegypti menetas dalam kurun waktu 4 jam, 

kemudian diberi makan dengan makanan ikan yang telah ditumbuk dengan halus. Setelah 

larva menjadi instar IV dalam waktu ±7 hari, kemudian larva dipindahkan ke wadah 

mangkuk plastik yang akan digunakan sebagai media dalam penelitian ini dengan waktu 2 

jam yang bertujuan agar larva mampu beradaptasi sebelum dilakukan perlakuan serta agar 

kematian larva nantinya benar diakibatkan oleh pemberian ekstrak daun kemangi. 

Jumlah larva uji Aedes aegypti yang akan digunakan sebanyak 25 ekor per wadah 

mangkuk plastik yang diberikan perlakuan dengan menambahkan ekstrak daun kemangi 

dosis 7%, 8%, dan 9%. Penambahan ekstrak daun kemangi dilakukan dengan cara memipet 

larutan ekstrak dosis 7%, 8%, dan 9% menggunakan pipet tetes dan meneteskan sebanyak 
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3 tetes dalam 100 ml air. Perbedaan dosis yang diberikan bertujuan untuk mengetahui 

adanya perbedaan pada jumlah kematian larva Aedes aegypti dalam kurun  waktu 2 x 24 

jam. Pemberian perlakuan menggunakan wadah yang telah ditandai untuk dosis 7% 

menggunakan label A, dosis 8% menggunakan label B, dan dosis 9% menggunakan label 

C. 

Daun kemangi yang digunakan dalam penelitian dipilih yang masih segar dan 

berwarna hijau agar nantinya diperoleh ekstrak daun kemangi dengan warna yang masih 

pekat. Pembuatan ekstrak daun kemangi membutuhkan ½ kg daun kemangi kering. 

Pembuatan ekstrak daun kemangi melalui tahap maserasi yaitu bahan dilarutkan dan 

direndam dengan menggunakan ethanol 70% yang didapatkan dari toko bahan kimia. 

Tahapan selanjutnya melakukan evaporasi (penguapan) dengan suhu 78,370C sehingga 

mendapatkan ekstrak daun kemangi murni sebanyak 250 ml. Ekstrak murni yang diperoleh 

kemudian diambil sebanyak 7 ml, 8 ml, dan 9 ml dan dilarutkan dalam 100 ml aquades  

agar mendapatkan dosis yang diinginkan yaitu 7%, 8%, dan 9%. 

3. Pengukuran suhu dan pH air 

Pada penelitian ini, pengukuran suhu air dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 

ekstrak daun kemangi ke dalam wadah mangkuk plastik. Penelitian ini menggunakan air 

bersih yang didiamkan terlebih dahulu di dalam wadah mangkuk plastik yang bertujuan 

agar suhu air dan pH air dapat dikendalikan sesuai dengan suhu optimum perkembangan 

larva Aedes aegypti. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu air adalah thermometer air 

yang berskala 0oC – 100oC. Rata-rata suhu air setelah pengukuran adalah 27oC. 
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Adapun hasil pengukuran seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Hasil Pengukuran Suhu Air Sebelum Dan Sesudah Perlakuan 

Selama 48 Jam 

 

Perlakuan Replikasi 
                                                       Suhu (oC)  

Pengulangan SB SD 

7% I 1 27 27 

 2 27 27 

II 1 27 27 

 2 27 27 

III 1 27 27 

  2 27 27 

Rata – rata   27 27 

8% I 1 27 27,1 

 2 27 27,1 

II 1 27 27,1 

 2 27 27,1 

III 1 27 27 

  2 27 27 

Rata – rata   27 27,06 

9% I 1 27 27,1 

 2 27 27,1 

II 1 27 27,1 

 2 27 27,1 

III 1 27 27,1 

  2 27 27,1 

Rata- rata  27 27,1 

Rata – rata total  27 27,05 

 

Keterangan : 

SB  : Sebelum perlakuan 

SD  : Sesudah perlakuan 
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Begitu juga dengan pengukuran pH air, peneliti mengukur sesudah dan sebelum 

perlakuan pemberian ekstrak daun kemangi pada wadah baskom dengan tiga dosis yang 

berbeda. Pengukuran pH air dilakukan dengan menggunakan pH stik yang dicelupkan ke 

dalam wadah baskom yang berisi air bersih, kemudian membandingkan dengan pH meter 

yang menunjukkan warna yang sesuai dengan nomor stik pH. Jika dilihat dari tabel 

dibawah, rata-rata pH air sesudah dan sebelum dilakukan perlakuan terhadap ketiga dosis 

tersebut tidak ada perbedaan yaitu 7.  
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Adapun hasil pengukuran pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 

Hasil Pengukuran pH Air Sesudah Dan Sebelum Perlakuan 

Selama 48 Jam 

 

Perlakuan Replikasi 
                                                   pH  

Pengulangan SB SD 

7% I 1 7 7 

 2 7 7 

II 1 7 7 

 2 7 7 

III 1 7 7 

  2 7 7 

Rata – rata   7 7 

8% I 1 7 7 

 2 7 7 

II 1 7 7 

 2 7 7 

III 1 7 7 

  2 7 7 

Rata – rata   7 7 

9% I 1 7 7 

 2 7 7 

II 1 7 7 

 2 7 7 

III 1 7 7 

  2 7 7 

Rata- rata  7 7 

Rata – rata total  7 7 

 

 

Keterangan : 

SB : Sebelum penelitian 

SD : Sesudah penelitian 
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4. Pengamatan dan perhitungan jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

Pengamatan larva nyamuk Aedes aegypti yang mati dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah larva yang mengapung dan tidak bergerak selama 48 jam pada dosis 

7%, 8%, dan 9% serta kontrol. Pengamatan berlangsung selama 3 hari untuk melihat 

perubahan larva yang menjadi pupa (dorman). 

Adapun hasil pengamatan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4 

Frekuensi Kematian Larva Aedes Aegypti 

Setelah 48 Jam Perlakuan 

 

Replikasi 
   Dosis (%)  

 Kontrol 7% 8% 9% 

Replikasi I Pengulangan 1 0 17 22 24 

 Pengulangan 2 0 18 23 23 

Replikasi II Pengulangan 1 0 19 23 23 

 Pengulangan 2 0 19 23 24 

Replikasi III Pengulangan 1 0 18 24 25 

 Pengulangan 2 0 19 24 25 

 Jumlah 0 110 139 144 

 Rata-rata 0 18 23 24 

 Presentase 0% 73% 93% 96% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah kematian larva setelah pemberian 

perlakuan selama 48 jam mulai dari 17 ekor hingga 25 ekor. Dari ketiga dosis yang 

diberikan serta kontrol terlihat perbedaan jumlah kematian larva. Pada pemberian dosis 7% 

kematian terendah terletak pada replikasi I, pengulangan 1 yaitu 17 ekor. Pada pemberian 

dosis 8% kematian mulai meningkat secara signifikan, dan pada pemberian dosis 9% 

kematian sudah mencapai 100% dari jumlah larva yang diuji, kematian tertinggi  
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terlihat pada replikasi III pengulangan 1 dan 2. Maka jika dilihat dari hasil rata-rata, jumlah 

kematian larva terbanyak terletak pada dosis 8% dan 9% yaitu 23 dan 24. 

5. Menganalisis efektivitas kematian larva dengan pemberian ekstrak daun kemangi 

dosis 7%, 8%, dan 9%. 

 Tabel 5 

Efektivitas Kematian Larva Aedes Aegypti 

Dengan Dosis 7%, 8%, dan 9% Setelah 48 Jam Perlakuan 

 

Replikasi 
 Efektivitas (%) 

 7% 8% 9% 

Replikasi I Pengulangan 1 68 88 96 

 Pengulangan 2 72 92 92 

Replikasi II Pengulangan 1 76 92 92 

 Pengulangan 2 76 92 96 

Replikasi III Pengulangan 1 72 96 100 

 Pengulangan 2 76 96 100 

 Jumlah 440 556 576 

 Rata-rata 73 93 96 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat efektivitas kematian larva Aedes aegypti 

dengan dosis 7%, 8%, dan 9% memiliki perbedaan. Untuk menghitung nilai efektivitas 

kematian larva  dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

Efektivitas kematian =      jumlah larva mati sesudah perlakuan   x 100% 

kontrol 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, dosis 7% merupakan dosis 

yang efektif untuk membunuh larva, karena pada dosis ini kematian larva sudah mencapai 

50% dari jumlah larva yang diuji (LD50). Pada dosis 8% memiliki rata-rata kematian larva 

sebesar 93 dan pada dosis 9% memiliki rata-rata sebesar 96. Jika dilihat dari ketiga dosis 
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tersebut, dosis 7% memiliki kematian yang paling efektif jika dilihat dari pengertian 

efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana 

makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.  

6. Hasil Analisis Data 

Dari hasil pengamatan kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian perlakuan 

menggunakan ekstrak daun kemangi dengan dosis 7%, 8%, dan 9%, hasilnya di uji 

menggunakan uji statistik. Berikut merupakan uji statistik yang digunakan : 

a. Uji normalitas data 

Berdasarkan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov  Smirnov nilai asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,122 > α = 0,05 yang berarti data jumlah kematian larva Aedes 

aegypti instar IV normal. Sedangkan berdasarkan test of homogeneity of variances nilai 

sig 0,000 < α = 0,05  yang berarti tidak homogen. Berdasarkan dari hasil uji diatas uji 

alternatif yang digunakan yaitu Uji Kruskal wallis. 

b. Uji Kruskall wallis 

Berdasarkan dari hasil uji normalitas dan hasil uji homogenitas diatas, dapat dilihat 

bahwa data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka uji alternatif yang 

digunakan yaitu Kruskall wallis. 

Dengan hipotesis nihil (Ho) : tidak ada perbedaan secara signifikan jumlah kematian 

larva Aedes aegypti setelah diberikan perlakuan ekstrak daun kemangi dengan ketiga 

dosis. Hipotesis alternatif (Ha) : ada perbedaan secara signifikan jumlah kematian larva 

Aedes aegypti setelah diberikan perlakuan ekstrak daun kemangi dengan ketiga dosis. 

Hasil dari uji Kruskall wallis menunjukkan nilai sig 0,04 < 0,05 yang berarti Ho ditolak 

sehingga ada perbedaan kematian larva dengan kelompok dosis yang berbeda. Untuk 
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dapat mengetahui kelompok yang memiliki perbedaan dapat dilakukan Uji Mann 

Whitney. 

a. Uji Mann Whitney 

Dilakukan uji Mann Whitney karena adanya perbedaan antara kelompok perlakuan. 

Agar mengetahui kelompok mana saja yang berbeda secara signifikan maupun 

tidak dapat dilihat dari (α = 0,05). Adapun hasil dari uji Mann Whitney dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 6 

Hasil Uji Mann Whitney 

 

Kelompok p value (α=0,05) Kemaknaan 

Dosis 7% vs Dosis 8% 0,003 Signifikan 

Dosis 7% vs Dosis 9% 0,003 Signifikan 

Dosis 8% vs Dosis 9% 0,127 Tidak Signifikan 

 

Hasil Uji Normalitas data, Kruskall wallis dan Mann Whitney dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan 3. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni, karena dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan kontrol dalam perlakuannya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan larva nyamuk Aedes aegypti yang masih steril yang  diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. Alasan peneliti mengapa menggunakan larva yang steril dan 

tidak menggunakan larva yang didapat dari ovitrap yaitu, agar nantinya larva yang 

diberikan perlakuan benar mati karena ekstrak daun kemangi. Menurut peneliti apabila 

larva nyamuk Aedes aegypti yang digunakan dalam penelitian tidak steril, maka yang 

dikhawatirkan larva tersebut sudah terkontaminasi insektisida yang lain sehingga pada saat 

diberi perlakuan larva nyamuk Aedes aegypti mati bukan karena pengaruh dari insektisida 

yang diujikan melainkan pengaruh dari insektisida pengontaminasi lainnya (Umar, 2014). 

Penelitian dimulai pada tanggal 14-30 Mei 2018, mulai dari penetasan telur, 

perkembangbiakan larva instar IV, dan pembuatan ekstrak daun kemangi. Telur yang telah 

menetas menjadi larva instar IV dipindahkan ke wadah mangkuk plastik uji coba sesuai 

kebutuhan (bio-essay) yaitu 25 ekor larva. Setelah dipindahkan, telur tidak langsung 

diberikan perlakuan melainkan didiamkan terlebih dahulu selama 2 jam, hal ini bertujuan 

agar larva mampu beradaptasi dan mencegah adanya penyimpangan data kematian larva 

Aedes aegypti yang tidak disebabkan karena pemberian perlakuan ekstrak daun kemangi. 

Sebelum dilakukan eksperimen, hal yang dilakukan yaitu mengukur suhu air dan 

pH air, didapatkan hasil pengukuran suhu air 27oC dan pH air 7. Suhu dan Ph disesuaikan 

dengan kehidupan larva agar larva tetap hidup. Suhu dan pH merupakan variabel kontrol, 

variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2013). 
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Suhu yang optimal untuk perkembangan larva adalah 27 – 30oC, derajat keasaman atau pH 

yang cocok untuk perkembangbiakan larva Aedes aegypti antara 6 - 7,8. pH air yang 

semakin asam maka daya tetas telur nyamuk  Aedes aegypti akan semakin sedikit, pada pH 

air 7 lebih banyak menetas menjadi larva (Ridha,dkk 2013). Dari hasil pengukuran suhu 

dan pH air diatas dapat dikatakan tidak mengganggu pertumbuhan larva karena suhu dan 

pH berada pada kisaran optimum untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes aegypti. 

Hal tersebut didukung dengan adanya perbedaan secara signifikan terhadap 

perkembangbiakan larva namun terdapat juga tidak ada perbedaan secara signifikan 

terhadap perkembangbiakan larva. Pada perbedaan secara signifikan sebesar p 

(0,003<0,05) dan sebesar p (0,127>0,05) tidak ada perbedaan secara signifikan. 

Pengamatan dilakukan selama tiga hari, pengamatan pada hari kedua untuk melihat 

larva yang mati, pengamatan pada hari ketiga untuk melihat larva yang berubah menjadi 

pupa (dorman). Menurut Achmadi (2012) tahap pupa nyamuk Aedes aegypti umumnya 

berlangsung dalam waktu 2-4 hari. Stadium pupa biasanya berlangsung selama dua hari 

dalam suasana optimum. 

Pengamatan dilakukan tiap 1 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Pencatatan 

dilakukan dengan melihat larva yang mati, kontrol, serta larva yang berubah menjadi 

dorman. Untuk larva yang tidak mati dan tidak berubah menjadi pupa (dorman) dibunuh 

dengan menggunakan alkohol 96%. 

Pada penelitian ini, terdapat perlakuan yang tidak berbeda secara signifikan yaitu 

antara dosis 8% dengan 9% sebesar p (0,127>0,05). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adanya kematian yang tidak 

signifikan antar dosis dapat disebabkan karena pada saat perlakuan, wadah mangkuk ditata 



54 
 

berdampingan hingga memanjang dan memenuhi meja di Laboratorium Parasitologi dalam 

kondisi ruangan yang tertutup dan terlindung cahaya matahari dan satu AC sebelah utara 

hidup dengan suhu 28oC. Menurut Sugiyono (2013), suhu optimum untuk larva dapat hidup 

27oC – 30oC, diluar kisaran suhu tersebut larva akan mati kedinginan atau kepanasan. Dari 

teori tersebut peneliti membandibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan, pada 

saat perlakuan wadah yang semakin dekat dan terpapar dengan AC memiliki jumlah 

kematian larva yang tinggi yaitu pada dosis 8% dan 9% karena larva mati kedinginan. 

Menurut Jumar (2000) dalam Muna Sari (2017) adanya suhu tinggi dapat memperpendek 

umur larva. Hal ini karena larva melakukan pernafasan, dan saat kelembapan lingkungan 

turun, maka corong pernafasan akan terbuka lebar dan menyebabkan terjadinya penguapan 

dari dalam tubuh larva. Penguapan terjadi karena tidak adanya mekanisme yang mengatur 

proses keluar masuknya udara dari dalam tubuh ke lingkungan. Hal inilah yang dapat 

mengganggu proses respirasi dan akan memperpendek umur larva. 

Berdasarkan penelitian tersebut, hal ini terjadi karena hasil pengukuran suhu air 

serta pH air sebelum dan sesudah perlakuan pada wadah mangkuk uji coba pada dosis 8% 

dan 9% menunjukkan hasil yang tidak tetap yaitu rata-rata suhu air sesudah pelakuan pada 

dosis 8% adalah 27,06oC dan pH 7, sedangkan rata-rata suhu air pada dosis 9% adalah 

27,1oC dan pH 7. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa suhu air pada wadah percobaan 

dosis 8% dan 9% setelah perlakuan menunjukkan kondisi suhu yang menyebabkan jumlah 

kematian larva Aedes aegypti meningkat. 
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1. Angka Kematian Larva Dengan Pemberian Ekstrak Daun Kemangi Dengan Dosis 

7% 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa angka kematian larva 

nyamuk Aedes aegypti yang diberikan dengan dosis 7% memiliki angka kematian yang 

cukup tinggi. Pada dosis ini, pemberian ekstrak daun kemangi dilakukan dengan cara 

memipet larutan menggunakan pipet tetes dan meneteskan sebanyak 3 kali dalam wadah 

yang berisi 100 ml air. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap larva dengan kurun 

waktu 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan 48 jam.  Hal ini dapat dilihat dari jumlah kematian larva 

yang paling rendah yaitu 17 ekor larva dan yang paling tinggi yaitu 19 ekor. Rata-rata 

kematian dari dosis ini sebesar 18 ekor dengan presentase kematian 73% selama 48 jam 

perlakuan. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dengan dosis 7% telah mampu 

membunuh setengah bagian dari jumlah larva yang diuji yaitu 25 ekor dalam waktu 48 jam. 

Dapat dilihat pada lembar observasi (lampiran 1) waktu kematian dari 1 jam pertama 

hingga 48 jam mengalami peningkatan. Untuk hari ketiga, pengamatan dilakukan dengan 

melihat larva yang berubah menjadi pupa (dorman). 

Dosis 7% merupakan dosis efektif dalam penelitian ini karena mampu membunuh 

larva nyamuk Aedes aegypti setengah dari jumlah larva yang diuji atau dapat dikatakan 

LD50. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan metil chavicol dan saponin dalam daun 

kemangi. Menurut Suparjo (2009), metil chavicol dan saponin merupakan senyawa 

metabolit sekunder dengan berat molekul tinggi, cara kerjanya meracuni serangga yaitu 

dengan mencuci lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga dan menyebabkan kematian 

karena serangga akan kehilangan banyak cairan. 
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2. Angka Kematian Larva Dengan Pemberian Ekstrak Daun Kemangi Dengan Dosis 

8% 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dapat diketahui angka kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti yang diberikan dengan dosis 8% memiliki angka kematian 

yang tinggi. Pada dosis ini, pemberian ekstrak daun kemangi dilakukan dengan cara 

memipet larutan menggunakan pipet tetes dan meneteskan sebanyak 3 kali dalam wadah 

yang berisi 100 ml air dan berisi 25 larva. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap larva 

dengan kurun waktu 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan 48 jam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

kematian larva yang paling rendah yaitu 22 ekor larva dan yang paling tinggi yaitu 24 ekor. 

Rata-rata kematian dari dosis ini sebesar 23 ekor dengan presentase kematian 93% selama 

48 jam perlakuan. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dengan dosis 8% telah mampu 

membunuh hampir seluruh bagian dari jumlah larva yang diuji yaitu 25 ekor dalam waktu 

48 jam. Dapat dilihat pada lembar observasi (lampiran 1) waktu kematian dari 1 jam 

pertama hingga 48 jam mengalami peningkatan, namun peningkatan yang paling tertinggi 

terletak pada waktu 12 jam. Untuk hari ketiga, pengamatan dilakukan dengan melihat larva 

yang berubah menjadi pupa (dorman). 

3. Angka Kematian Larva Dengan Pemberian Ekstrak Daun Kemangi Dengan Dosis 

9% 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dapat diketahui angka kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti yang diberikan dengan dosis 9% memiliki angka kematian 

tertinggi. Pada dosis ini, pemberian ekstrak daun kemangi dilakukan dengan cara memipet 

larutan menggunakan pipet tetes dan meneteskan sebanyak 3 kali dalam wadah yang berisi 
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100 ml air dan berisi 25 larva. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap larva dengan 

kurun waktu 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan 48 jam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kematian 

larva yang paling rendah yaitu 23 ekor larva dan jumlah kematian tinggi yaitu 25 ekor. 

Rata-rata kematian dari dosis ini sebesar 24 ekor dengan presentase kematian 96% selama 

48 jam perlakuan. 

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dengan dosis 9% telah mampu 

membunuh hampir seluruh bagian dari jumlah larva yang diuji yaitu 25 ekor dalam waktu 

48 jam. Dapat dilihat pada lembar observasi (lampiran 1) waktu kematian dari 1 jam 

pertama hingga 48 jam mengalami peningkatan, namun peningkatan yang paling tertinggi 

terletak pada waktu 12 jam. Untuk hari ketiga, pengamatan dilakukan dengan melihat larva 

yang berubah menjadi pupa (dorman). 

4. Efektivitas kematian larva dengan pemberian ekstrak daun kemangi dosis 7%, 8%, 

dan 9%. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dapat diketahui efektivitas kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti yang diberikan dengan dosis 7%, 8%, dan 9%. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan pada ketiga dosis ini, dosis yang paling efektif untuk 

membunuh larva adalah dosis 7% karena telah mampu membunuh 50% larva dari jumlah 

larva uji (LD50), dan jika dilihat dari definisi efektivitas itu sendiri yaitu suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang 

dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 
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5. Perbedaan Jumlah Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Pada penelitian yang dilakukan Fitri Nadifah dkk (2014) menggunakan ekstrak 

daun kemangi untuk membunuh larva nyamuk Aedes aegypti instar III dengan konsentrasi 

tertinggi 5% mampu membunuh 10 ekor larva dari jumlah larva uji yaitu 25 ekor, tetapi 

hasil jumlah kematian larva ini masih belum bisa dikatakan efektif sebagai kematian LD50 

karena belum menimbulkan kematian 50% hewan coba setelah diberikan perlakuan. Maka 

pada penelitian ini, peneliti menggunakan perlakuan dosis yang berbeda-beda yaitu dosis 

7%, 8%, dan 9%. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dosis yang paling efektif adalah dosis 

7%, dosis terendah yang telah mampu membunuh setengah dari jumlah larva yang di uji 

(LD50). 

Lethal Dose 50 (LD50) merupakan suatu besaran yang diturunkan secara statistik, 

guna menyatakan dosis tunggal sesuatu senyawa yang diperkirakan dapat mematikan atau 

menimbulkan efek toksik yang berarti pada 50% hewan coba setelah diberikannya 

perlakuan. LD50 juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur kuantitatif yang sering digunakan 

untuk menyatakan kisaran dosis letal (WHO, 2004). 

Penelitian ini merupakan salah satu cara penentuan status kerentanan spesies 

nyamuk secara berkala untuk mendapatkan data dasar dan monitoring  terjadinya resistensi. 

Dengan demikian penelitian ini mampu digunakan sebagai strategi pengendalian vektor. 

Penentuan status kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori bio-

essay (Sucipto, 2011). 

Uji bio-essay (hayati) merupakan uji yang digunakan untuk memantau status 

kerentanan. Uji bio-essay menggunakan stadium larva maupun dewasa dari serangga uji. 



59 
 

Persyaratan uji harus dipenuhi yaitu jumlah yang cukup serta kondisi fisiologis serangga 

antara lain keseragaman umur, stadium, ujuran, kondisi hidup, kenyang darah atau kenyang 

gula. Pengumpulan data kematian serangga uji dilakukan setelah pemaparan insektisida 

(Sucipto, 2011). 

Selain itu dosis 7% dikatakan yang paling efektif karena menurut Widarto (2009) 

insektisida organik dengan dosis yang relatif kecil akan lebih mudah terurai 

(biodegradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Disisi lain, pembuatan 

dosis 7% membutuhkan ekstrak daun kemangi lebih sedikit dibandingkan dosis 8% dan 

9%, serta biaya untuk pembuatan ekstrak juga murah dibandingkan dengan pembuatan 

dosis-dosis yang lain. 

Berdasarkan penelitian Fitri Nadifah yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan 

kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, dengan ekstrak daun kemangi 

dosis terendah 7%, larva Aedes yang mati sudah mencapai setengah dari jumlah larva yang 

di uji yaitu 25 ekor larva dan sudah dikatakan sebagai LD50. 

Adapun dosis yang diberikan berbeda-beda guna untuk menguji hipotesis 

penelitian dengan menggunakan uji statistik Kruskal wallis. Uji ini dilakukan untuk 

membuktikan ada tidaknya perbedaan yang bermakna pada hasil analisis. Analisis 

kenormalan data di uji dengan uji Kolmogorov smirnov, dengan hasil angka yang signifikan 

(Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,122) dan apabila signifikan (sig)>0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Akan tetapi varian datanya tidak sama, sehingga distribusi data tidak 

normal. Oleh karena itu uji dilanjutkan dengan uji Kruskal wallis dengan dengan nilai sig 

P (Probabilitas) sebesar 0,04 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima, karena nilai sig P 

(Probabilitas) < 0,05. Hasil ini menyatakan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara 
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kematian larva terhadap masing-masing dosis uji secara siginifikan. Namun pada 

kenyataannya, pada penelitian ini ada dosis yang tidak berbeda secara signifikan. 

Untuk melihat adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan yang signifikan 

dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Pada uji ini menunjukkan bahwa hanya ada satu 

kelompok uji yang berbeda secara signifikan dan ada dua kelompok uji yang tidak berbeda 

secara signifikan. 

Adapun hasil dari uji Mann Whitney antar kelompok uji tersebut yaitu, nilai p<0,05 

yaitu dosis 7% vs dosis 8% (p=0,003), dan dosis 7% vs 9% (p=0,003). Nilai p>0,05 yaitu 

dosis 8% vs dosis 9% (p=0,127). 

Hasil diatas menunjukkan adanya pengaruh pemberian perlakuan ekstrak daun 

kemangi terhadap larva nyamuk Aedes aegypti yang dihitung dalam kurun waktu 48 jam 

setelah pemberian perlakuan. Kemampuan daya bunuh ekstrak daun kemangi pada dosis 

8% dan dosis 9% dengan presentase mencapai 93% dan 96%., dan pada dosis 7% dengan 

presentase 73% kematian larva Aedes aegypti. 

Daya bunuh insektisida hayati berasal dari senyawa kimia yang dikandungnya, 

seperti alkaloid, eugenol, saponin, flavonoid dan tannin. Senyawa-senyawa ini bersifat 

racun perut atau racun kontak terhadap serangga. Sebagai racun perut, insektisida 

memasuki tubuh serangga melalui saluran pencernaan makanan, serta dinding tubuh. 

Disamping itu daun kemangi juga mengandung senyawa kimia yang menyebabkan 

gangguan pada system saraf serangga. Gangguan ini menghalangi rangsangan dari system 

saraf pusat ke otot sehingga dapat menimbulkan kekejangan dan lumpuh pada otot 

serangga. Proses inilah yang menyebabkan kematian dari serangga (Fitri Nadifah dkk, 

2014). 
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Dalam penelitian Fitri Nadifah, dkk (2014) flavonoid merupakan senyawa 

pertahanan tumbuhan yang dapat bersifat menghambat nafsu makan serangga. Saponin 

juga dapat menghambat kerja enzim proteolitik yang menyebabkan penurunan aktivitas 

enzim pencernaan dan penggunaan protein.. fungsi dari tanin juga dapat menurunkan 

aktivitas enzim pencernaan. Selain itu, saponin juga dapat mengikat sterol bebas dalam 

pencernaan makanan, sehingga dengan menurunnya sterol bebas akan mengganggu proses 

pergantian kulit pada serangga. 

Sedangkan untuk kandungan tanin, mampu menurunkan kemampuan mencerna 

makanan pada serangga dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan (protease dan 

amylase). Tanin juga mampu mengganggu aktivitas penyerapan protein pada dinding usus. 

Respon larva terhadap senyawa ini adalah menurunnya laju pertumbuhan dan gangguan 

nutrisi (Fitri Nadifah dkk, 2014). 

6. Kematian efektif ≤ LD50 

Dari hasil pengamatan jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti, dapat 

dikatakan bahwa kematian efektif ≤ LD50 pada dasarnya tidak ada. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dari ketiga dosis yang digunakan yaitu dosis 7%, 8%, dan 9% sama-

sama memiliki daya bunuh yang cukup tinggi yaitu setengah dari jumlah larva uji.  

7. Kematian efektif ≥ LD50 

Dari hasil pengamatan jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti, dapat 

dikatakan bahwa seluruh dosis yang digunakan yaitu dosis 7%, 8%, dan 9%  menunjukkan 

kematian efektif ≥ LD50. Karena jika dilihat dari rata-rata tiap dosis yaitu, dosis 7% 

memiliki rata-rata kematian larva 18 ekor, dosis 8% memiliki rata-rata kematian larva 23 

ekor, dan pada dosis 9% memiliki rata-rata kematian larva 24 ekor dari jumlah larva uji. 
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Akan tetapi, dosis yang paling efektif yaitu dosis 7% karena dengan dosis yang paling 

rendah saja sudah mampu membunuh 50% dari jumlah larva yang diuji serta dosis yang 

rendah dapat dengan mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. 

8. Kelemahan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian inovasi pengendalian vektor dengan cara kimia 

organik yang memanfaatkan daun kemangi yang dijadikan sebagai ekstrak untuk 

membunuh larva nyamuk Aedes aegypti. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fitri 

Nadifah dkk (2014) merupakan peenelitian mengenai ekstrak daun kemangi yang 

digunakan untuk membunuh larva nyamuk Aedes aegypti instar III. Sehingga penelitian ini 

merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dimana peneliti mencoba menggunakan 

larva nyamuk Aedes aegypti instar IV, dimana instar IV merupakan fase terakhir dari larva 

yang bagian-bagian tubuhnya telah lengkap struktur anatominya dan jelas, tubuh dapat 

dibagi menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax), dan perut (abdomen) (Soegijanto, 

2004). Adapun kekurangan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Metode penelitian 

Proses ketiga replikasi dalam penelitian ini dilakukan sekaligus dalam satu hari 

saja, seharusnya dilakukan tiga hari setelah replikasi pertama selesai dan dibutuhkan 

waktu ±9 hari untuk pengamatan kematian. 

Pada penelitian ini, penambahan ekstrak daun kemangi menggunakan pipet 

tetes, sebaiknya pada saat penambahan ekstrak menggunakan pipet ukur agar 

takarannya lebih akurat dan sama saat diaplikasikan ke wadah uji perlakuan. Selain itu, 

peneliti menambahkan dosis 7%, 8%, dan 9% kedalam wadah uji yang berisi air 100 
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ml. Hal ini mempengaruhi kematian larva yang tidak disebabkan karena ekstrak daun 

kemangi melainkan dari suhu air serta suhu ruangan. 

b. Metode maserasi 

Pada penelitian ini, proses ekstraksi menggunakan metode maserasi hanya 

membutuhkan waktu 2 hari saja. Sedangkan jika dilihat pada teorinya, pembuatan 

ekstrak dengan metode maserasi membutuhkan waktu ±10 hari. Hal ini dapat 

menimbulkan kerugian tersendiri. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah 

memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 

kemungkinan beberapa senyawa akan hilang (Mukhriani, 2014). 

c. Efektivitas dosis 7% 

Penggunaan dosis 7% ini jika nantinya diaplikasikan ke dalam bak mandi yang 

berisi 2000 ml air bersih (2L) membutuhkan 3-5 tetes dosis ekstrak daun kemangi. 

Banyak sedikitnya ekstrak daun kemangi yang telah dicampurkan tentunya akan 

merubah kondisi fisik air, seperti warna dan bau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


