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Abstrak
Pemberantasan nyamuk Aedes aegypty telah dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi hasilnya

belum memuaskan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemberantasan larva sebelum
berkembang menjadi nyamuk. Penggunaan bahan kimia sebagai larvisida dalam jangka waktu yang
lama dapat menyebabkan resistensi pada larva nyamuk Aedes aegypti.Oleh karena itu dilakukan eksplorasi
berbagai tanaman yang berasal dari daerah Sleman Yogyakarta yang dianggap berpotensi sebagai
larvisida. Dua belas spesies tanaman diekstraksi menggunakan cara maserasi dengan metanol selama 3
hari pada suhu kamar. Pengujian 12 ekstrak pada larva nyamuk dilakukan di laboratorium Parasitologi
menurut metode WHO (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 ekstrak tanaman, diperoleh
3 tanaman yang berpotensi dikembangkan sebagai larvisida (LC50 < 500 ppm) yaitu daun Sirsak (Annona
muricata L) 473,22 ± 5,79 ppm, daun Srikaya (Annona squamosa L) 299,62  ± 3,42 ppm dan rimpang
lempuyang gajah (Zingiber zerumbet  (L) J.E.Smith) 299,62  ± 3,42
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Pendahuluan
Iklim tropis Indonesia memungkinkan nyamuk

berkembang biak dengan baik yang dapat
berfungsi sebagai vector penyebar penyakit-
penyakit seperti dengue, filariasis, malaria, demam
kuning, dan encephalitis (Mardihusodo dkk., 1987).
Salah satu cara yang paling efektif untuk meng-
hambat penyebaran penyakit tersebut adalah
dengan menghindari vektor penularnya, yakni
nyamuk, terutama ketika nyamuk masih dalam
bentuk larva. Wabah demam berdarah sering terjadi
di Indonesia yang berlangsung hampir sepanjang
tahun terjadi di Indonesia.Nyamuk Aedes aegypti
merupakan vektor utama penyebab demam
berdarah dengue di Indonesia.Untuk mengantisi-
pasi penyebar ini lebih efektif apabila diberantas
ketika masih dalam bentuk larva.

Larvisida adalah salah satu cara yang dapat
menekan kepadatan populasi vektor  serendah-
rendahnya. Pemberantasan larva nyamuk  dengan
menggunakan larvisida hingga kini dipergunakan
adalah Abate Pemakaian insektisida secara terus
menerus dalam waktu lama dapat mengakibatkan
resistensi organisme sasaran. Resistensi larva Aedes
agypti terhadap temefos telah dilaporkan terjadi
di French Polynesia , Karibia, Venezuela dan Kuba ,

Thailand  dan Brazil (Failloux et al., 1994, Rawlin
dan Wan, 1995; Rodriguez et al., 2001; Ponlawat et
al., 2005; Braga et al., 2005). Oleh karena itu timbul
suatu masalah yang luas yaitu bahan manakah
yang tidak menimbulkan resistensi pada serangga
terutama larvanya ?

Penggunaan senyawa aktif secara selektif yang
toksik terhadap serangga dari tumbuh-tumbuhan
merupakan pilihan alternatif pada saat ini, karena
mudah mengalami biodegradasi di alam sehingga
dapat digunakan pada manajemen program
pengendalian serangga sasaran.Tujuan penelitian
ini untuk mencari beberapa bahan tumbuhan yang
berpotensi sebagai larvisida dengan indicator LC50.

Metode
Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan

subyek yang digunakan adalah larva instar III
nyamuk Aedes aegypti, obyek penelitian adalah
larvisida. Bahan uji yang digunakan adalah ekstrak
metanol dari beberapa tanaman yang diambil dari
daerah Sleman Yogyakarta.

Ekstraksi
Sebelum dilakukan ekstraksi, bahan tanaman

basah dicuci bersih, ditiriskan, dikeringkan
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kemudian diserbuk. Serbuk kering simplisia
diekstraksi dengan cara maserasi disertai
pengadukan selama 3 hari pada suhu kamar
menggunakan 1 liter metamol. Penyaringan
dilakukan menggunakan corong buchner dan
ampasnya dimaserasi kembali dengan cara yang
sama sebanyak dua kali kemudian disaring. Filtrat
yang didapat digabung dan diuapkan, sehingga
diperoleh ekstrak metanol  kental dan ditimbang
beratnya.

Pengujian larvisida
Pengujian larvisida nyamuk dilakukan di

laboratorium Parasitologi menurut metode WHO
(2005). Pengujian efikasi ekstrak terhadap larva A.
aegypty instar III digunakan tiga wadah gelas
berukuran 225 ml dengan 8 tingkat konsentrasi
dengan replikasi 3 kali. Jumlah larva A. aegypty instar

III sebanyak 20 ekor setiap perlakuan. Pengamatan
dilakukan 24 jam setelah larva kontak dengan
ekstrak simplisia yang diuji. Larva dinyatakan mati
apabila tenggelam atau tidak bergerak setelah
diganggu atau disentuh dengan pipet pada sifon
atau daerah toraks.

Analisa hasil
Hasil perhitungan mortalitas larva diolah

dengan analisis probit (Finney, 1971), menggunakan
komputer program MINITAB versi 16 untuk
mendapatkan nilai LC50 dan LC90 .

Hasil dan Pembahasan
Bahan simplisia dari 12 tanaman basah yang

dikeringkan dan dibuat ekstrak dengan pelarut
metanol disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Data simplisia yang digunakan pada pengujian larvisida dengan pelarut
metanol pada larva instar III A.aegypti
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Hasil pengujian aktivitas larvisida dari 12 jenis
tanaman disajikan pada tabel 2.Nilai LC50 dan LC90
dari 12 tanaman yang diekstraksi dengan pelarut
metanol, terdapat 3 tanaman yang nilai LC50

dibawah 500 ppm, artinya dalam konsentrasi
dibawah 500 ppm mampu membunuh 50%
populasi larva instar III A. aegypti.Semakin kecil nilai
LC50 toksisitas terhadap larva semakin tinggi.

Tabel 2. Harga LC50 dan LC 90 berbagai ekstrak metanol yang diujikan pada
larva instar III  A. aegypti

Perbedaan pelarut polar dan non polar
ternyata juga berpengaruh terhadap kelarutan
bahan aktif yang terdapat dalam tanaman tersebut.
Hal ini terlihat pada tabel 3  menggunakan pelarut
non polar untuk ekstraksi pada daun sirsak dengan
pelarut kloroform dan eter. Metanol merupakan
pelarut polar yang hanya dapat melarutkan bahan
biokimia yang bersifat polar misalnya bahan yang
mempunyai bobot molekul besar sebagai contoh
protein, glikan dan lainnya. Sementara pelarut semi
polar seperti kloroform, eter  dapat melarutkan
steroid, alkaloid. Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai
LC50 dan LC90 dengan pelarut baik kloroform
maupun eter mempunyai nilai lebih kecil dibanding-
kan dengan etanol pada larva instar III yang sama

yaitu A.aegypti. Dapat diartikan bahwa  ekstrak
daun sirsak  mengandung bahan yang larut dalam
pelarut non polar  lebih poten sebagai larvisida
dibandingkan pelarut polar.

Bahan aktif yang terkandung dalam sirsak
maupun srikaya adalah  acetogenin termasuk
annomuricine, annonacine, isoannonacine, solanin,
squamocin, uvariamicin (Raintree Nutrion, 2004, Kim
et al., 2008). Acetogenin, squamucin dan annonacin
terdapat dalam daun, ranting dan biji menunjukkan
mempunyai aktivitas larvisida (Alvarez et al., 2007)
Kemungkinan salah satu alkaloid tersebut yang larut
dalam pelarut polar yang mempunyai aktivitas
sebagai larvisida yang cukup poten
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Tabel 3. Nilai LC50 dan LC 90  ekstrak daun sirsat (Annona muricata L.)
dengan pelarut kloroform, eter, dan etanol pada larva instar
III A.aegypti

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa dengan
pelarut eter ekstrak rimpang lempuyang gajah
memberikan nilai LC50 dan LC90 lebih kecil
dibandingkan dengan pelarut kloroform maupun
etanol, baik pada larva instar III A.aegypti maupun
Cx.quinquefasciatus. Pengujian pada daun maupun
rimpang  lempuyang gajah diperoleh adanya
golongan sesquiterpen, zederone pada ekstrak

etanol  (Bhuiyan et al., 2009). Sementara Jang dan
Seo (2005) menyatakan golongan sesquiterpenoid
tersebut mempunyai bioaktifitas yang potensial.
Singh et al. (2012) memaparkan beberapa penelitian
tentang rimpang lempuyang gajah dengan banyak
khasiat antaralain sebagai antikanker, antiinflamasi,
antimikroba dan lain sebagainya

Tabel 4. Nilai LC50 dan LC90 ekstrak  rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet
(L). J.E.Smith) dengan pelarut dan larva instar III yang berbeda

Kesimpulan
Pada 12 tanaman yang telah dilakukan

pengujian larvisida, 3 tanaman yang berpotensi
dikembangkan sebagai larvisida (LC50 < 500 ppm)
yaitu daun Sirsak (Annona muricata L) 473,22 ±
5,79 ppm, daun Srikaya (Annona squamosa L)
299,62  ± 3,42 ppm dan rimpang lempuyang gajah
(Zingiber zerumbet  (L) J.E.Smith) 299,62  ± 3,42
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