
 

BAB 6 

PEMBAHASAN 
 

 Lalat Musca domestica berperan sebagai vektor transmisi mekanis dari 

bibit penyakit misalnya demam tifoid, kolera, diare, scarlatina, difteri, penyakit 

gatal-gatal pada kulit dan mungkin membawa virus penyakit polio (Sinaga, 2004). 

Oleh karena itu perlu adanya tindakan preventif agar tidak tertular penyakit yang 

disebabkan oleh Musca domestica dengan menggunakan insektisida alami yang 

aman dan ramah lingkungan.  

Penelitian ini menggunakan ekstrak etanol daun sirih merah (Piper 

crocatum) karena diduga dalam daun sirih merah mengandung senyawa yang 

dapat membunuh lalat , yaitu flavonoid, alkaloid, tannin dan saponin. Salah satu 

senyawa yang terdapat pada daun sirih merah ini tidak larut dalam air karena 

golongan alkaloid termasuk senyawa semi polar yang dapat larut dalam senyawa 

semipolar. Sedangkan senyawa flavonoid dan tannin dapat larut dalam pelarut 

polar seperti methanol. etanol, etilasetat dan pelarut polar lainnya (Harbourne, 

1984), sehingga untuk mendapatkan efek dari senyawa ini dilakukan proses 

ekstraksi dengan pelarut etanol.(Wikipedia, 2013). 

Pengujian potensi insektisida yang terdapat dalam ekstrak etanol daun 

sirih merah dalam penelitian ini menggunakan metode semprot yang disesuaikan 

dengan kebiasaan dalam masyarakat dimana salah satu pilihan masyarakat 

untuk mengatasi gangguan lalat adalah dengan metode yang sederhana dan 

mudah yaitu dengan insektisida semprot. 

Data yang didapatkan berupa jumlah lalat yang mati pada setiap 

perlakuan pada masing-masing waktu pengamatan. Dari data kematian lalat 
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diolah menjadi data potensi insektisida dengan menggunakan Formula Abbott 

(WHO, 2006). Data potensi insektisida ini akan dianalisa statistik dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution).  

Didapatkan variasi rerata persentase kematian lalat Musca sp. masing-

masing pengulangan dengan konsentrasi yang sama, kemungkinan disebabkan 

daya sensitifitas dari masing-masing lalat Musca sp. coba yang berbeda-beda, 

berkaitan dengan adanya resistansi lalat terhadap bahan toksik tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun sirih yang diberikan, bukti statistik menunjukkan potensi insektisida 

terhadap lalat Musca sp. juga akan semakin tinggi karena jumlah lalat yang mati 

menjadi semakin banyak. Dari uji One-way ANOVA didapatkan taraf signikansi 

yang mewakili persentase kematian lalat didapatkan angka 0.000, oleh karena p 

value < 0,05 sehingga paling tidak terdapat dua kelompok yang berbeda 

signifikan yang kemudian dilanjutkan dengan Post Hoc Tukey (HSD) untuk 

mengetahui kelompok yang mana memiliki perbedaan bermakna. Dari hasil Post 

Hoc Tukey diketahui bahwa perlakuan kontrol negatif, kontrol positif, 10%, 20% 

dan 30% masing-masing berada pada subset yang berbeda, berarti taraf 

signifikansinya bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kematian lalat 

atau nilai abbot lalat meningkat dengan signifikan pada dosis yang berbeda.   

Pada jam pertama, konsentrasi ekstrak 10% memiliki potensi 20%, 

konsentrasi ekstrak 20% memiliki potensi 30%, konsentrasi ekstrak 30% memiliki 

potensi 40% dan kontrol positif memiliki potensi 48%. Pada jam pertama ini mulai 

terlihat perbedaan yang bermakna pada setiap masing-masing kelompok 

perlakuan, namun belum ada yang menyamai insektisida dengan kontrol positif. 
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Pada jam ke-2 sampai jam ke-5 perbandingan insektisida sirih merah 

konsenterasi 10%, 20%, dan 30% berbeda nyata dengan kontrol positif dan 

belum ada yang bisa menyamai potensi kontrol positif. Pada jam ke-6 sampai 

jam ke-24 perbandingan potensi insektisida 10% dan 20% berbeda nyata dengan 

potensi insektisida kontrol positif. Hal ini berarti baik potensi 10% maupun 20% 

tersebut masih belum menyamai potensi insektisida kontrol positif. Artinya adalah 

potensi insektisida konsenterasi 30%  sudah menyamai insektisida kontrol positif. 

Sampai dengan jam ke-24 potensi insektisida ekstrak etanol daun sirih 

merah konsenterasi 10% dan 20% belum menyamai potensi insektisida kontrol 

positif, sedangkan potensi insektisida konsenterasi 30% sudah menyamai 

insektisida kontrol positif. Dari hasil analisis ini diketahui bahwa ekstrak etanol 

daun sirih merah memiliki potensi yang sama dengan insektisida kontrol positif 

adalah pada konsenterasi 30%.  

 Hasil Post Hoc tukey dilanjutkan dengan analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu waktu (X1), 

konsentrasi (X2), terhadap variabel terikat yaitu jumlah lalat yang mati (Y) yaitu 

dengan melihat signifikansinya yaitu 0,00ᵃ kurang dari 0.05, hal ini berarti ada 

hubungan antara waktu dan dosis terhadap kematian lalat. Lalu dari hasil uji 

korelasi Pearson didapatkan nilai  R konsentrasi 0.787 yang artinya semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak ethanol daun sirih merah, maka potensi insektisida 

daun sirih merah juga semakin tinggi terhadap lalat Musca. Dan didapatkan nilai  

R waktu 0.307 yang artinya semakin lama waktu paparan ekstrak ethanol daun 

sirih merah, maka potensi insektisida daun sirih merah juga semakin tinggi 

terhadap lalat Musca dewasa. 
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Meskipun ekstrak daun sirih merah memiliki potensi sebagai insektisida 

karena dapat membunuh lalat sampai 100% dalam waktu 24 jam, tetapi ekstrak 

daun sirih merah masih belum bisa menyaingi malathion sebagai insektisida 

yang biasa digunakan oleh masyarakat. Malathion (0,28%) menyebabkan 

kematian serangga dengan memberi efek pada sistem saraf. Metabolit malathion 

yaitu malaoxon, menghambat enzim  acetylcholinesterase (AChE), yang 

memecah acetylcholine, zat kimia penghantar rangsangan saraf. Tanpa fungsi 

AChE, asetilkolin berakumulasi dan menyebabkan inkordinasi, konvulsi, paralisa 

dan menyebabkan kematian sel. (Cremlyn, 1991). 

Daun sirih merah diduga dapat bermanfaat sebagai insektisida, hal ini 

didukung dengan berbagai teori dan literatur bahwa daun sirh merah 

mengandung bahan-bahan kimia alami yang diduga bisa bermanfaat sebagai 

insektisida. Zat aktif yang diduga berperan sebagai insektisida pada ekstrak sirih 

merah adalah flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin.  

Flavonoid  masuk ke dalam mulut serangga melalui sistem pernafasan 

berupa spirakel yang terdapat di permukaan tubuh dan menimbulkan kelayuan 

pada saraf. Ini menyebabkan kerusakan pada spirakel, sehingga akibatnya tidak 

bisa bernafas dan akhirnya mati (Arda, 2002). Alkaloid dan Saponin akan 

menghambat kerja enzim asetilkoliesterase sehingga terjadi penumpukan 

asetilkolin yang akan menyebabkan terjadinya kekacauan pada sistem 

penghantaran impuls ke otot yang dapat berakibat kejang, terjadi kelumpuhan 

(paralisis) dan berakhir kematian (Ningtyas, 2012).  

Faktor-faktor yang memerlukan penelitian lebih lanjut adalah mengenai 

kemampuan ekstrak daun sirih merah sebagai racun kontak bagi lalat Musca 

http://id.wikipedia.org/wiki/Saraf
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domestica apabila digunakan pada tempat luas, mengingat bahwa dalam 

penelitian ini menggunakan tempat percobaan dengan diameter yang sempit. 

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor luaran yang 

tidak diketahui penguji antara lainnya adalah faktor cuaca kelembapan, 

temperatur udara, lama penyimpanan ekstrak daun sirih merah  terhadap 

potensinya sebagai insektisida  atau habitat yang tidak sesuai. Selain itu, faktor 

kelemahan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang 

diperoleh mungkin sudah terpapar oleh insektisida lain sebelumnya. Beberapa 

hal lain yang dapat dikemukakan pula, adanya keterbatasan alat, waktu, biaya, 

dan bahan  serta kemungkinan sampel yang tidak sesuai digunakan dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian dan analisis data di 

atas, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirih merah mempunyai 

potensi insektisida. Penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dari 

ekstrak etanol sirih merah perlu dilakukan sehingga hasilnya dapat diaplikasikan 

dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


