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Abstrak 

Nyamuk Culex sp. adalah salah satu nyamuk yang banyak terdapat di sekeliling kita dan terbukti 

sebagai vektor penyakit berbahaya, seperti filariasis. Pengendalian terhadap nyamuk perlu dilakukan sebagai 

upaya pencegahan penyebaran penyakit, salah satunya dengan menggunakan insektisida. Biji manggis 

(Garcinia mangostana) mengandung flavonoid, tannin, saponin, terpenoid dan alkaloid yang sangat beracun 

untuk serangga sehingga berpotensi sebagai insektisida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi 

dari ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan rancangan true experimental-post test only control group 

design. Sampel terdiri dari 625 ekor nyamuk Culex sp., dipilih dengan simple random sampling dibagi menjadi 5 

kelompok dandilakukan 5 kali pengulangan. Tiap kelompok nyamuk dimasukkan dalam experiment box. 

Kelompok 1 (negatif) mendapat aquades, kelompok 2 (positif) mendapat transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025%, 

kelompok 3 mendapat ekstrak biji manggis dengan konsentrasi 30%, kelompok 4 mendapat ekstrak biji manggis 

dengan konsentrasi 40%, dan kelompok 5 mendapat ekstrak biji manggis dengan konsentrasi 50%. Jumlah 

nyamuk Culex sp. yang jatuh diukur dalam 24 jam. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik Kruskal-

Wallis dilanjutkan Mann Whitney dengan α=0,05. Hasil analisis Kruskal-Wallis menginformasikan perbedaan 

yang signifikan pada rata-rata jumlah nyamuk yang jatuh (p<0,05). Hasil Mann-Whitney menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kontrol positif dengan kelompok perlakuan dengan konsentrasi 50%. 

Sedangkan kontrol negatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan semua kelompok perlakuan. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah ekstrak biji manggis memiliki efek insektisida terhadap nyamuk Culex sp. 

Kata Kunci : Biji Manggis(Garcinia mangostana), insektisida, Culex sp 
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Abstract 

Culex sp. mosquito is one of the many mosquitoes around us and has been revealed as a vector of 

dangerous diseases, such as lymphatic filariasis. Control of mosquitoes should be done as an effort to prevent 

the spread of disease, one of them by using insecticide. Garcinia mangostana’s seed contains flavanoids, tannin, 

saponin, terpenoid and alkoloid that are highly toxic to insects and potentially as insecticides. The purpose of this 

study was to prove the potential effect of mangosteen seed extract (Garcinia mangostana) as insecticide against 

Culex sp. This research is a laboratory experimental study with true experimental-post test only control group 

design. The sample consisted of 625 Culex sp., selected by simple random sampling divided into 5 groups and 

performed 5 repetitions. Each group of mosquitoes is included in the experiment box. Group 1 (negative) got 

aquades, group 2 (positive) received Transflutrin 0,040% and siflutrin 0,025%, group 3 got mangosteen seed 

extract with concentration of 30% , group 4 got mangosteen seed extract with concentration of 40%, and group 5 

got mangosteen seed extract with concentration of 50%. The number of the falling Culex sp. mosquitoes adult 

were measured in 24 hours. The data obtained were analyzed by Kruskal-Wallis statistic test followed by Mann 

Whitney with α = 0,05. The results of Kruskal-Wallis analysis showed a significant difference in the average 

number of falling mosquitoes (p <0.05). Mann-Whitney results showed a non significant difference between 

positive control and treatment group dose 50%. While the negative controls have significant differences with all 

treatment group. The conclusion of this study is mangosteen seed extract has a insectiside effect on Culex sp. 

 keywords: Mangosteen seed(Garcinia mangostana), insecticide, Culex sp  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara tropis di dunia. Iklim tropis menyebabkan 

adanya berbagai penyakit tropis yang penularannya melalui nyamuk seperti Malaria, 

Demam Berdarah, Filariasis (Kaki Gajah) dan Chikungunya. Penyakit-penyakit ini     

sering berjangkit di masyarakat, bahkan menimbulkan epidemi yang berlangsung 

dalam spektrum yang luas dan cepat. Penyebab utama munculnya epidemi berbagai 

penyakit tropis tersebut adalah perkembangbiakan dan penyebaran nyamuk sebagai 

vektor penyakit yang tidak terkendali (Lailatul et al.,  2010).  

Nyamuk merupakan vektor atau penular beberapa jenis penyakit berbahaya 

dan mematikan bagi manusia, seperti demam berdarah (Aedes aegypti L), malaria 

(Anopheles), Filariasis atau Kaki Gajah (Culex quinquefasciatus Say). (Farida, 

2009). Umumnya nyamuk yang berkeliaran di rumah-rumah penduduk adalah 

nyamuk jenis Culex. Gigitan nyamuk ini juga menyebabkan gatal-gatal dan alergi. 

Nyamuk dari genus Culex sp juga  dapat  menyebarkan  penyakit  Japanese 

Encephalitis (radang otak) (Lee et al.,  1980). 

Filariasis limfatik mengenai lebih dari 90 juta orang di seluruh dunia dan 

ditemukan pada negara tropis dan subtropis. Di Afrika Tengah, Amerika Tengah, 

dan Amerika Selatan, sedikitnya 21 juta orang terkena filariasis. Sekitar 337 

kabupaten di Indonesia masih merupakan daerah endemis (World Health 

Organization, 2010). Penyakit Kaki Gajah di Indonesia tersebar luas hampir di 



 
 

2 
 

seluruh propinsi. Berdasarkan laporan dari hasil survei pada tahun 2000 yang lalu 

tercatat sebanyak 1553 desa di 647 Puskesmas tersebar di 231 Kabupaten 26 

Propinsi sebagai lokasi yang endemis, dengan jumlah kasus kronis 623 (Rina, 

2007). Di Indonesia, sampai Oktober 2009 penderita kronis filariasis tersebar di 386 

kabupaten/kota. Keadaan kasus Filariasis di Jawa Timur pada tahun 2003 

dilaporkan sebanyak 175 kasus yang menyebar di 32 Kabupaten/Kota. Filariasis 

limfatik juga telah ditetapkan sebagai masalah kesehatan publik oleh WHO pada 

tahun 1997 sehingga diadakan program eliminasi secara global. Berbagai upaya 

untuk menghindari penularan dapat dilakukan untuk mengurangi angka kejadian 

filariasis (Center for disease control and prevention,2007). 

 Kasus Japanese Encephalitis banyak dilaporkan di daerah Bali. Berdasarkan 

dari hasil penelitian identifikasi kasus Japanese Encephalitis di rumah sakit di Bali 

antara tahun 2001-2004 ditemukan 163 kasus dugaan Japanese Encephalitis dan 

94 diantaranya secara serologis mengarah pada kasus Japanese Encephalitis (Liu 

et al., 2010). Selain itu, kasus Japanese Encephalitis pada manusia juga dilaporkan 

di beberapa daerah yaitu di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua 

(Ompusunggu, 2005). 

Pembasmian terhadap nyamuk menjadi kegiatan yang tidak pernah berhenti 

yang dilakukan oleh manusia karena jika nyamuk dibiarkan berkembangbiak dapat 

menimbulkan masalah yang serius. Berbagai upaya pengendalian diantaranya 

melalui penyemprotan (fogging) dengan menggunakan bahan insektiksida sintetik, 

obat nyamuk bakar, elektrik dan semprot sintetik untuk memutus siklus hidup 
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nyamuk, sehingga mengurangi kontak antara manusia dengan vektor. Namun efek 

penggunaan insektisida sintetik dapat menimbulkan polusi yang akan 

membahayakan kelangsungan hidup manusia, binatang dan makhluk lain (Nursal 

dan Siregar, 2005).   

Pengendalian cara kimiawi dengan aplikasi insektisida merupakan cara yang 

paling praktis, ekonomis dan efisien. Namun dampak negatifnya seperti 

meningkatnya residu serta timbulnya pencemaran lingkungan menjadi masalah yang 

harus diperhatikan. Dampak negatif penggunaan inskestisida sintetik dapat berupa 

ketidak-stabilan ekosistem, adanya residu pada hasil panen dan bahan olahannya, 

pencemaran lingkungan dan keracunan bahkan kematian pada manusia 

(Kementerian Pertanian, 2011).  

Berdasarkan masalah di atas maka perlu dicari metode alternatif untuk 

pengendalian vektor penyakit nyamuk Culex yang ramah terhadap lingkungan dan 

berkesinambungan. Salah satu alternatif yang cukup potensial adalah bahan 

insektisida dari tumbuhan (insektisida nabati). Insektisida nabati umumnya bersifat 

lebih selektif dibandingkan insektisida sintetik dan tidak mencemari lingkungan 

karena mudah terurai di alam, selain itu insektisida nabati juga cukup aman terhadap 

musuh alami (Parjino et al.,1995).      

 Salah satu tanaman yang diduga bijinya berpotensi sebagai insektisida 

adalah manggis (Garcinia mangostana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa biji 

manggis  tersusun atas kulit biji, endosperma, dan embrio. Biji manggis 

mengandung metabolit sekunder seperti tanin, saponin, tripenoid dan alkaloid, dan 

flavonoida (Ajayi, 2011). Senyawa flavonoid ini diduga dapat digunakan sebagai 
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insektisida (Rahman, 2009). Karena itu,akan diteliti potensi dari bji manggis 

(Garcinia mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp karena 

sampai saat ini penelitian untuk mengetahui potensi ekstrak biji manggis sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Culex sp belum pernah dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak biji mangggis (Garcinia Mangostana) memiliki potensi 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui potensi dari ekstrak biji manggis (Garcinia 

mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp 

1.3.2Tujuan Khusus 

1. Mengetahui besar konsentrasi optimum biji manggis (Garcinia 

mangostana) yang memiliki potensi sebagai insektisida terhadap 

nyamuk Culex sp 

2. Mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan potensi  ekstrak 

biji manggis (Garcinia mangostana) sebagai insektisida terhadap 

nyamuk Culex sp 

3. Mengetahui hubungan antara lama paparan waktu dengan potensi  

ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) sebagai insektisida 

terhadap nyamuk Culex sp 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian lanjutan tentang biji manggis yang bisa dijadikan 

insektisida nabati. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menambah wawasan masyarakat tentang insektisida yang berasal 

dari bahan-bahan alami. 

2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat ekstrak biji 

manggis (Garcinia mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk 

Culex sp. 

3. Sebagai solusi alternatif yang aman, ramah lingkungan, murah, dan 

efektif untuk penanggulangan penyakit-penyakit yang berhubungan 

dengan nyamuk Culex sp. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Culex 

2.1.1 Taksonomi  

 Kingdom : Animalia      

 Phylum : Arthropoda      

 Classis  : Insecta      

 Subclassis : Pterygota      

 Ordo  : Diptera      

 Subordo : Nematocera      

 Familia  : Culicianae      

 Genus  : Culex       

 Spesies : Culex quinquefasciatus Say 

     (Romoser & Stoffolano, 1998) 

2.1.2 Morfologi 

2.1.2.1 Nyamuk Dewasa       

 Ciri-ciri nyamuk Culex dewasa adalah berwarna hitam belang- belang putih, 

kepala berwarna hitam dan berwarna putih pada ujungnya. Kepala Culex umumnya 

bulat atau sferik dan memiliki sepasang mata, sepasang antena, sepasang palpi 

yang terdiri atas 5 segmen dan 1 proboscis. Pada nyamuk betina proboscis dipakai 

sebagai alat untuk menghisap darah (Gandahusada et al., 2003), sedangkan pada 



 
 

 
 

nyamuk jantan untuk menghisap air gula atau cairan buah buahan (Staf Pengajar 

Parasitologi, 2015). Bagian mulutnya termaksud jenis penusuk dan penghisap 

(piercing and sucking) yang terdiri dari dua palpus dan satu proboscis. Pada nyamuk 

jantan panjang proboscis sama dengan palpusnya, sedang pada nyamuk betina 

palpusnya jauh lebih pendek daripada proboscisnya. Proboscis ini merupakan alat 

penusuk yang tersusun atas satu buah labrum, satu buah hipofaring satu pasang 

mandibula, satu pasang maksila, satu pasang labium,yang ujungnya terdapat 

sepasang labella (Service, 1993). Nyamuk jantan  dengan bagian mulut yang lemah 

tidak mampu menembus kulit manusia (Brown, 1994). Nyamuk memiliki satu pasang 

antena yang panjang terdiri dari 14-15 ruas, setiap ruas ditumbuhi bulu bulu yang 

lebat pada yang jantan (plumose), sedangkan pada yang betina jarang (pilose) (Staf 

pengajar parasitologi, 2006).        

 Setiap antena terdiri dari cincin dasar yang sempit (narrow basal ring), scape, 

pedicel, dan ruas-ruas antena yang hampir seluruhnya ditumbuhi flagella. Johnston’s 

organ adalah organ sensori yang penting. Terdapat pada pedicel dan mengandung 

banyak scolopidia. Scolopidia pada nyamuk jantan dapat mendeteksi kedatangan 

nyamuk betina.  Ketika ada nyamuk betina mendekat, getaran suara yang 

ditimbulkan oleh sayapnya akan ditangkap oleh antena nyamuk jantan, antena 

meneruskan getaran pada cincin dasar ,yang akan ditangkap oleh scolopidia yang 

terdapat di pedicel (Rockstein & Morris,1973). Satu pasang mata majemuk 

(coumpound eyes) yang pada nyamuk jantan berdekatan (holoptic) dan pada 

nyamuk betina tampak jelas terpisah (dichoptic) (Brown,1994).  

 Bagian toraks nyamuk terdiri atas 3 bagian yaitu protoraks, mesotoraks dan 



 
 

 
 

metatoraks. Bagian metatoraks mengecil dan terdapat sepasang sayap yang 

mengalami modifikasi menjadi halter (Setiawati,2000). Bagian dorsal thorax (scutum) 

tampak berbentuk ovoid atau segiempat, tertutup oleh bulu bulu  atau sisik. Scutum 

sangat besar karena pada bagian ini terdapat otot otot untuk terbang. Bagian 

belakang dari scutum adalah scutellum. Bentuk scutellum dapat dijadikan pedoman 

identifikasi spesies. Scutellum pada Culex sp terdiri atas tiga lobus (trilobe) (Staf 

Pengajar Parasitologi, 2006). Pada bagian toraks ini juga terdapat 2 garis putih 

berbentuk kurva (Kardian, 2003).      

 Abdomen berbentuk memanjang, silindris, dan terdiri dari sepuluh segmen, 

dua segmen terakhir mengadakan modifikasi menjadi alat genetalia dan anus, 

sehingga yang tampak hanya delapan segmen (Staf Pengajar Parasitologi, 2015). 

Sedangkan menurut Setiawati, 2000, Abdomen terdiri atas 8 segmen tanpa bintik 

putih di tiap segmen. Genus Culex dikenali dengan struktur sketelumnya yang 

trilobus, ujung abdomen yang tumpul dan badannya yang penuh dengan sisik-sisik. 

Selain itu, struktur yang membedakan genus ini dengan genus yang lain adalah 

struktur yang disebut pulvilus yang berdekatan dengan kuku diujung kaki nyamuk 

(Setiawati, 2000).  

 

Gambar 2.1. Nyamuk Dewasa Culex sp. (Galindo dan Blanton, 2006) 

 



 
 

 
 

2.1.2.2 Telur 

Telur Culex berbentuk seperti pisang atau disebut banana shape, biasanya 

diletakan bergerombol dengan bentuk seperti rakit (Rockstein & Morris, 1973). 

Setiap rakit terdiri dari 200-300 telur. Biasanya Culex meletakan telurnya pada 

malam hari, setiap tiga hari sekali selama siklus hidupnya (Mosquitues Czar, 2005) 

 

Gambar 2. 2.Telur Nyamuk Culex sp. (Anonymous, 2005) 

 

2.1.2.3 Larva 

 Larva nyamuk Culex berbentuk silindris dengan posisi istirahat membentuk 

sudut dengan permukaan air. Mempunyai siphon degan banyak hair tuft dan 

bentuknya panjang dan langsing (Staf Pengajar Parasitologi, 2015). Larva nyamux 

Culex dikenal juga dengan nama Wigglers (Mosquitues Czar, 2005).  Terdiri dari 

empat stadium larva yaitu : larva 1, larva 2, larva 3, dan larva 4. Ciri-ciri morfologinya 

dapat dipelajari dengan mudah pada larva 3 dan larva 4 (Staf Pengajar Parasitologi, 

2015). Empat tingkatan atau instar sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu: 

a. Larva instar I, berukuran paling kecil yaitu 1 – 2 mm atau 1 – 2 hari setelah 

menetas. Duri-duri (spinae) pada dada belum jelas dan corong pernafasan 

pada siphon belum jelas. 



 
 

 
 

b. Larva instar II, berukuran 2,5 – 3,5 mm atau 2 – 3 hari setelah telur 

menetas.Duri-duri belum jelas, corong kepala mulai menghitam. 

c. Larva instar III, berukuran 4 – 5 mm atau 3 – 4 hari setelah telur 

menetas.Duri-duri dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna coklat 

kehitaman. 

d. Larva IV, berukuran paling besar yaitu 5 – 6 mm atau 4 – 6 hari setelah telur 

menetas, dengan warna kepala. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Larva nyamuk Culex sp (Matsumura, 1985) 

2.1.2.4 Pupa         

 Pupa merupakan suatu bentukan yang menyerupai koma, dan merupakan 

stadium yang non feeding. Kepalanya menyatu dengan thorax yang disebut dengan 

cephalothorax. Pupa memiliki gerakan yang khas (Jerky movement) dan pada waktu 

istirahat akan mendekati permukaan air untuk bernapas dengan breathing tube 

(breathing trumpet) yang terdapat pada sisi dorsal thorax. Pada segmen terakhir dari 

abdomen terdapat sepasang paddles untuk berenang (Staf Pengajar Parasitologi, 

2006). setelah 1 - 2 hari akan menjadi nyamuk culex (Kardinan, 2003). 



 
 

 
 

 

Gambar 2.4. Pupa Culex sp (Matsumura, 1985) 

2.1.3 Siklus Hidup 

 Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna yaitu : telur – larva – pupa – 

dewasa. Stadium telur, larva, dan pupa hidup didalam air, sedangkan stadium 

dewasa hidup di udara (berterbangan) (Gandahusada et al., 2003). Bentuk dewasa 

dapat hidup selama kurang lebih dua minggu sampai beberapa bulan.  Nyamuk 

jantan hidup dengan menghisap air gula atau cairan buah-buahan, sedangkan 

nyamuk betina selain makanan tersebut membutuhkan darah untuk pemasakan sel 

telurnya. Oleh karenanya hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Ini 

disebut dengan siklus gonadotropik (Gandahusada et al, 2003) 



 
 

 
 

 

. Gambar 2.5. Siklus Hidup Nyamuk Culex sp. (Metcalff, 1985) 

 Setelah kawin beberapa waktu kemudian nyamuk betina mulai bertelur. 

Telur-telurnya diletakkan di tempat yang berair secara bergerombol seperti rakit 

(Staf Pengajar Parasitologi,2015). Telur yang baru diletakan biasanya berwarna 

putih, tetapi sesudah 1-2 jam berubah menjadi hitam (Gandahusada et al, 2003). 

Telur yang diletakan dalam air menetas dalam waktu  1-3 hari pada suhu 30°C tetapi 

membutuhkan waktu 7 hari pada 16°C (Brown,1994). Pada Culex sp setelah 2-4 hari 

menetas menjadi larva lalu mengadakan pengelupasan kulit sebanyak 4 kali. 

Pengelupasan kulit dipengaruhi oleh hormon ekdison (Staf Pengajar Parasitologi, 

2015).         

 Pertumbuhan larva tediri dari 4 stadium (instar) dan mengambil makanan dari 

tempat perindukannya. Pertumbuhan larva stadium 1 sampai larva stadium 4 

berlangsung 6-8 hari untuk kemudian menjadi pupa (Gandahusada et al, 2003). 

Kecepatan pertumbuhan larva juga bervariasi, tergantung beberapa faktor antara 



 
 

 
 

lain kondisi air, suhu, jumlah dan jenis makanan, serta plankton yang terdapat dalam 

air (Staf Pengajar Parasitologi, 2015).     

 Pertumbuhan pupa ke dewasa bervariasi, antara 1-5 hari (Staff Pengajar 

Parasitologi, 2015). Pupa jantan menetas lebih dulu, nyamuk jantan ini biasanya 

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

nyamuk betina kemudian menghisap darah yang diperlukan untuk pembentukan 

telur (Gandahusada dkk,2003). 

2.1.4 Perilaku dan Kebiasaan Nyamuk     

 Umur nyamuk tidak sama, pada umumnya nyamuk betina hidup lebih lama 

daripada nyamuk jantan (Gandahusada et al., 2003). Umur rata rata nyamuk 

dewasa betina kira kira 30 hari, jarang mencapai 8 minggu (Brown, 1994). Nyamuk 

Culex mempunyai kebiasaan menghisap darah pada malam hari (night biter). Jarak 

terbang nyamuk Culex rata-rata hanya 7 meter. Nyamuk Culex sp bersifat zoofilik 

yaitu lebih suka binatang sebagai mangsanya dari pada manusia. Namun karena 

densitas Culex sp yang sangat padat, nyamuk ini dapat menyerang manusia 

(Suharsono, 2005). Nyamuk Culex sp menggigit beberapa jam setelah matahari 

terbenam sampai sebelum matahari terbit. Puncak menggigit nyamuk ini adalah 

pada pukul 01.00-02.00 dan setelah menggigit manusia dan hewan nyamuk tersebut 

akan beristirahat selama 2-3 hari (Tanaya, 2013). Setiap spesies nyamuk 

mempunyai kesukaan beristirahat yang berbeda – beda. Untuk tempat istirahat, 

nyamuk Culex sp lebih senang berada diluar rumah (eksofilik) pada rumput dan 

tumbuhan pendek (Gandahusada et al.,  2003). Nyamuk Culex sp suka berkembang 

biak di sembarang tempat misalnya di air yang kotor yaitu genangan air, got terbuka, 



 
 

 
 

dan saluran pipa (Tanaya. 2013). Culex pipiens complex tempat berkembang 

biaknya berupa air hujan dan air lainnya yang mempunyai kadar organik yang tinggi, 

Culex tersalis menyukai segala jenis genangan air terutama yang terkena sinar 

matahari, sedangkan Culex tritaeniorhynchus menyukai air dan rawa-rawa 

(Soedarto, 1992). Culex sp tersebar di berbagai belahan dunia dari benua Amerika 

sampai benua Asia (The walter Reed Biosystematic Unit, 2002). 

2.1.5 Kepentingan Medis       

 Nyamuk Culex sp berperan sebagai vektor biologis dari beberapa penyakit 

seperti filariasis, Japanese B Encephalitis, St. Louis Encephalitis, Western Equine 

Encephalitis dan California Encephalomyelitis (Staf Pengajar Parasitologi, 2015). 

selain itu nyamuk Culex sp juga berperan sebagai vektor dari penyait Chikungunya 

(Rahardjo, 2008). 

Penyakit Chikungunya yang berasal dari Afrika ini mulai ditemukan di 

Indonesia tahun 1973. Demam chikungunya dilaporkan pertama kali di Samarinda, 

kemudian berjangkit di Kuala Tunga, Martapura, Ternate, Yogyakarta selanjutnya 

berkembang di wilayah wilayah lain. Awal tahun 2001, Kejadian Luar Biasa (KLB) 

demam Chikungunya terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan dan Aceh. Disusul 

Bogor bulan Oktober tahun 2001. Setahun kemudian, demam Chikungunya 

berjangkit lagi di Bekasi (Jawa Barat), Purworejo dan Klaten (Jawa Tengah). Jumlah 

kasus Chikungunya yang terjadi sepanjang tahun 2001 – 2003 mencapai 3.918 

kasus tanpa kematian (Depkes RI, 2005). Pada tahun 2007, Kejadian Luar Biasa 

(KLB) diberlakukan di kabupaten Sukabumi, Jawa Barat karena 119 warga di dua 

kecamatan terserang penyakit Chikungunya (Depkes, 2008). Akhir akhir ini 



 
 

 
 

Chikungunya masih cenderung meningkat dalam hal jumlah kasus dan jumlah 

wilayah endemis di Indonesia (Republika,2005).    

 Penyakit Chikungunya ini disebabkan oleh sejenis virus yang disebut virus 

Chikungunya. Virus ini termaksud keluarga Togaviridae, Genus Alphavirus atau 

“group A” antrophoborne viruses (Rahardjo, 2008). Masa inkubasi Chikungunya 2-4 

hari, sementara manifestasi klinisnya 3-10 hari. Gejala klinisnya mirip dengan 

demam berdarah dengue yaitu demam yang tinggi, menggigil, sakit kepala, mual, 

muntah, sakit perut, nyeri sendi, dan otot serta bintik bintik merah pada kulit 

terutama badan dan lengan. Bedanya, pada Chikungunya tidak ada perdarahan 

hebat, renjatan (shock) maupun kematian (Soeharsono, 2002).  

 Filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Angka kejadian filariasis dikebanyakan daerah masih di atas satu persen (PDPERSI, 

2006). Filariasis atau penyakit kaki gajah di Indonesia tersebar luas hampir di 

seluruh propinsi. Berdasarkan hasil laporan dari hasil survey pada tahun 2000 yang 

lalu tercatat  sebanyak 1553 desa di 647 puskesmas yang tersebar di 231 

kabupaten dan 26 propinsi sebagai lokasi endemis, dengan jumlah kasus kronis 

6233 orang. Hasil survei laboratorium, melalui darah jari, rata rata Microfilaria rate 

(Mfrate) 3,1%, berarti sekitar 6 juta orang sudah terinfeksi cacing filarial dan sekitar 

100 juta orang mempunyai resiko tinggi untuk tertular, karena nyamuk penularnya 

tersebar luas (Parasites and health, 2004). Data dinas kesehatan Kabupaten Luwu 

Timur (Lutim), Sulawesi Selatan per 31 desember 2007 menunjukan sebanyak 65 

warga di daerah ini yang tersebar di 11 kecamatan terjangkit filariasis (Sicmawan, 

2008). Jumlah penderita filariasis di Jawa Timur pada tahun 2007 berjumlah 45 



 
 

 
 

orang dan semua penderita sudah ditangani (Dinkes Jatim, 2008).  

 Filariasis disebabkan oleh infestasi cacing jenis Filaria yaitu Wuchereria 

bancrofti, Brugia Malayi dan Brugia timorri (Mansjoer dkk, 2001). Filiariasis dikenal 

sebagai penyakit kaki gajah atau elephantiasis, namun tidak semua filariasis 

menimbulkan gejala elephantiasis. Ada dua tipe filariasis yaitu filariasis limfatik klasik 

dan tropical pulmonary eosinophilia/TPE/occult filariasis. Sebagian besar (sekitar 

95%) infeksi filariasis limfatik di Asia tenggara disebabkan oleh Wucheria bancrofti. 

Filariasis bancrofti disebarkan oleh vektor, yang utamanya adalah nyamuk Culex 

quinquefasciatus (WHO, 2010). Gejala filariasis limfatik klasik adalah limfangitis, 

limfoedema, dan elephantiasis. Gejala filariasis tersamar (TPE) adalah batuk 

dimalam hari, sesak napas, demam yang tidak terlalu tinggi, pembesaran kelenjar 

limfe inguinal, leher, dan hepatosplenomegali. Penderita filariasis dapat mengalami 

penurunan produktivitas kerja yang disebabkan perjalanan penyakit yang menahun 

dan sering berakhir dengan cacat tubuh yang sulit disembuhkan (Nurhayati, 2005).

 Diagnosa dari filariasis dapat ditegakkan dengan gejala klinis, maupun 

melalui pemeriksaan laboratorium. Penemuan mikrofilaria dari sampel darah 

penderita, melalui pemeriksaan mikroskopik dengan metode tetes tebal (thick 

smear), yang kemudian dicat dengan pengencatan Giemsa adalah prosedur 

diagnostik yang paling mudah. Dapat juga melalui diagnostik molekuler 

menggunakan polymerase chain reaction (PCR). Deteksi pergerakan cacing dewasa 

pada pemeriksaan ultrasound di scrotal lymphatics (pada pria) atau payudara dan 

limfatik retroperitoneal (pada wanita) juga dapat digunakan untuk mendiagnosa 

filariasis (Parasites and Health, 2004). Selain metode diagnostik di atas, dapat pula 



 
 

 
 

dilakukan pemeriksaan yang lain, misalnya dengan mendeteksi antigen dari 

Wuchereria bancrofti menggunakan  imuno-serologis untuk mendeteksi circulating 

filarial antigen (CFA) dan pemeriksaan ini sekarang menjadi gold standard untuk 

mendiagnosa filariasis yang disebabkan karena Wuchereria bancrofti (Global 

Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis,  2005).    

 Japanese Encephalitis (JE) adalah suatu penyakit yang menyerang susunan 

saraf pusat yaitu otak, medula spinalis, dan meningen. (Marwani, 2006). Wabah JE 

yang hebat terjadi pada manusia di Jepang tahun 1924, kemudian disusul tahun 

1935 dan 1948. Penyebabnya dapat melewati filter bakteri dan dapat ditularkan ke 

kelinci serta kera. Di Korea ditemukan wabah tahun 1949 (Soeharsono, 2002). The 

US Centers for the  desease Control (CDC) mengatakan sekitar 50.000 kasus 

Japanese Encephalitis terjadi setiap tahunnya, terutama pada anak anak dibawah 

10 tahun. Di Indonesia isolasi virus JE dilaporkan pertama kali tahun 1975 oleh Van 

Peenen, dari nyamuk Culex tritaeniorhyncus (Soeharsono, 2002).  Penyebabnya 

adalah virus RNA dari family Flaviviridae dan genus Flavivirus. Ukuran virus ini 

bervariasi antara 40-50 nm. Japanese Encephalitis ini disebut juga Summer 

Encephalitis, yaitu penyakit yang menyukai musim panas, dan karena di Negara 

tropis musim panas terjadi terus menerus sepanjang tahun, maka Japanese 

Encephalitis  menjadi penyakit endemik pada daerah tropis (Soeharsono, 2002). 

Penyakit JE termaksud arthropod borne viral disease (Arbovirosis) yaitu penyakit 

yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh artropoda. Untuk dapat 

berlangsungnya penyakit  Arbovirosis diperlukan adanya reservoir utamanya 

(sumber infeksi) dan vektor. Sebagian penyakit Arbovirosis reservoir utamanya 



 
 

 
 

adalah  manusia dan vektornya nyamuk (Marwani, 2006).    

 Diagnosis dapat ditegakkan melalui uji serologik. Penegakan diagnosis 

memerlukan isolasi virus penyebab. Jaringan dari fetus babi dapat digunakan 

sebagai spesimen untuk isolasi virus. Isolasi dapat dilakukan melalui inokulasi pada 

mencit yang masih menyusu secara intraserebral. Anak mencit akan mengalami 

gangguan syaraf 4-14 hari pasca inokulasi (Soeharsono, 2002). Masa inkubasi 

Japanese Enchepalitis berkisar antara 6-16 hari. Gejala klinik dapar berupa demam, 

sakit kepala, kedinginan, nafsu makan menurun, mual dan muntah. Pada anak-anak 

gejala yang menonjol adalah nyeri abdominal dan diare. Gejala ini diikuti dengan 

kaku otot, fotofobia, penurunan kesadaran, gerakan mata bergegar (tremulous), kaki 

gemetar, parese, dan inkoordinai gerak (Soeharsono, 2002). 

2.2 Insektisida 

 Insektisida adalah zat kimia sintesis yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan hama dan penyakit yang disebabkan oleh serangga yang 

menyerang tanaman (Cahyono, 2002). Insektisida yang baik (ideal) memiliki sikap 

mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak berbahaya  bagi bintang 

vertebrata termaksud manusia dan ternak, murah harganya dan mudah didapat 

dalam jumlah besar, mempunyai susunan kimia yang stabil dan tidak mudah 

terbakar, mudah digunakan dan dapat dicampur dengan berbagai macam bahan 

pelarut, tidak berwarna dan tidak berbau tidak menyenangkan. Menurut bentuknya 

dapat berupa bahan padat, larutan, dan gas (Gandahusana et al., 2003 ) 

a. Bahan padat   

- dapat berupa serbuk (dust), berukuran 35-200 mikron 



 
 

 
 

- Granula (granules), berukuran sebesar burit butir gula  

- Pellets, berukuran kira kira 1 cm³ 

b. Larutan 

- Aerosol dan Fog, berukuran 0,1-200 mikron 

- Kabut (mist), berukuran 50-100 mikron 

- Semprotan (spray) berukuran 100-500 mikron 

c. Gas 

- Asap (Fumes dan smokes) berukuran kurang dari 0,0001 mikron 

- Uap (Vapours), berukuran kurang dari 0,001 mikron 

 Tinambunan (2004), menyatakan bahwa cara masuknya racun ke dalam 

tubuh serangga terdiri atas 3 cara, yaitu:  

1. Racun kontak (contact poison)  

Insektisida masuk melalui eksoskelet ke dalam badan serangga dengan 

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

mengandung residu insektisida.  

2. Racun perut (stomach poison)  

Insektisida masuk ke dalam badan serangga melalui mulut, jadi harus 

dimakan. Insektisida akan masuk ke organ pencernaan serangga dan 

diserap oleh dinding usus halus kemudian ditranslokasikan ke tempat 

sasaran. Misalkan menuju ke pusat syaraf serangga, menuju ke organ-organ 

respirasi atau meracuni sel sel lambung dan sebagainya. 

 

 



 
 

 
 

3. Racun pernapasan (fumigants)  

Insektisida masuk melalui sistem pernapasan (spirakel) dan juga melalui 

permukaan badan serangga. Insektisida ini dapat digunakan untuk 

memberantas semua jenis serangga tanpa harus memperhatikan bentuk 

mulutnya. Penggunaan insektisida ini harus hati-hati sekali terutama bila 

digunakan untuk pemberantasan serangga di ruang tertutup. 

Penggolongan insektisida berdasarkan bahan aktifnya disajikan pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.6  Klasifikasi Insektisida Secara Umum (Natawiria 1973 dalam Adharini, 
2008). 
 
 Insektisida organik berasal dari tumbuh-tumbuhan (piretrum, retenon, nikotin, 

sabadila) dan golongan insektisida yang berasal dari minyak bumi (minyak tanah, 

minyak solar, minyak pelumas). Insektisida anorganik adalah insektisida yang 

berasal dari bahan-bahan anorganik. Insektisida anorganik yang telah digunakan 



 
 

 
 

adalah minyak bumi, HCN, dan kapur belerang (Hadi dan Soviana, 2000). 

Insektisida organik sintetik terdiri golongan organik klorin, golongan organik fosfor, 

golongan organik nitrogen, golongan sulfur, dan golongan triosianat (Gandahusada 

et al., 2003) 

 Menurut cara kerjanya, insektisida dibagi menjadi (Staf Pengajar 

Parasitologi, 2015) : 

1. Anti kolinesterase, contohnya insektisida golongan organofosfor dan 

carbamat 

2. Racun syaraf (mempengaruhi keseimbangan ion – ion K dan Na dalam 

neuron dan merusak selubung syaraf), contohnya insektisida golongan 

chlorinated hydrocarbon. 

3. A quick knock down (nerve action), memperlama pembukaan kanal sodium 

sehingga menyebabkan delayed repolarisasi. Contohnya pyrethrum, 

limonene, nicotine, neem (Azadirachtin) 

Menurut Wudianto (2007), insektisida dapat dibagi berdasarkan cara kerja untuk 

membunuh hama serangga, yaitu :  

 Insektisida peracun fisik akan menyebabkan dehidrasi yaitu keluarnya cairan 

tubuh dari  dalam tubuh serangga. 

 Insektisida peracun protoplasma dapat mengendapkan protein dalam tubuh 

serangga. 

 Insektisida peracun pernapasan dapat menghambat aktivitas enzim 

pernapasan. 



 
 

 
 

Insektisida organik yang berasal dari tumbuh tumbuhan (insektisida botani) 

merupakan senyawa beracun bagi serangga yang berasal dari tumbuh tumbuhan 

(Sastrautomo, 1992). Insektisida botani yang berasal dari tumbuh-tumbuhan terlebih 

dahulu akan di ekstraksi, diproses, atau dibuat konsentrat dengan tidak merubah 

struktur kimianya, barulah kemudian digunakan. Insektisida botani lebih ramah 

lingkungan daripada insektisida sintesis. Ramah lingkungan yang dimaksudkan di 

sini adalah mengacu pada dua hal. Pertama, residu insektisida botani lebih cepat 

terurai oleh komponen-komponen alam, sehingga tidak akan menyebabkan 

pencemaran air dan tanah. Kedua, daya racun dari insektisida botani bersifat 

selektif. Artinya, insektisida botani hanya mematikan serangga jenis tertentu dan 

relatif aman bagi manusia, mamalia, dan ikan.                                                                                                                                                                                                                  

Meskipun disebut ramah lingkungan, tidak berarti insektisida botani memiliki daya 

racun (toksisitas) yang rendah. Beberapa jenis insektisida botani seperti nikotin 

mempunyai daya racun yang lebih tinggi dibandingkan dengan insektisida sintesis, 

terutama jika termakan (Novizan, 2005). 

Toksisitas insektisida pada organism tertentu biasanya dinyatakan dengan 

istilah LD   (dosis letal). Nilai ini menunjukan jumlah racun per satuan berat yang 

akan membunuh 50% populasi spesies tertentu. LD   biasanya dinyatakan sebagai 

mg per kg (mg/kg) atau kadang-kadang mg per tubuh (mg/tubuh betina lalat). 

Ukuran tinggi rendahnya toksisitas insektisida ditentukan oleh jumlah insektisida 

untuk mematikan 50% yang diuji (Baehaki,1993). Dalam  beberapa hal dosis yang 

tepat untuk serangga tidak dapat ditentukan, oleh karena itu ditentukan dengan 

LC   (konsentrasi letal), yaitu konsentrasi insektisida dalam media yang mampu 



 
 

 
 

membunuh 50% hewan yang dicoba. Sebagai contoh, toksisitas insektisida pada 

larva nyamuk dan ikan umumnya ditentukan oleh konsentrasi toksik insektisida 

dalam air yang akan membunuh setengah hewan pada waktu tertentu (Baehaki, 

1993). Insektisida dapat digunakan dengan cara penyemprotan (spraying), 

penghembusan (dusting), pengabutan (fogging), penguapan (fumigating), 

perendaman (dipping) dan pengumpanan (baiting) (Natawiria 1973 dalam Adharini, 

2008). 

2.3 Buah manggis (Garcinia mangostana) 

2.3.1 Taksonomi 

 Menurut Tjitrosoepomo (1994), kedudukan taksonomi dari Garcinia 

mangostana Linn. yaitu : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Guttiferanales 

Famili   : Guttiferae 

Genus   : Garcinia 

Spesies  : Garcinia mangostana Linn. 

2.3.2 Deskripsi 

 Manggis dengan nama latin Garcinia mangostana Linn. Merupakan tanaman 

buah berupa pohon yang banyak tumbuh secara alami pada hutan tropis di kawasan 

Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tanaman manggis 



 
 

 
 

mudah dijumpai di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Manggis mempunyai 

waktu berbunga antara Mei–Januari (Rukmana, 2002). Tanaman ini dapat mencapai 

tinggi 25 m dengan diameterbatang mencapai 45 cm. Pohon manggis mampu 

tumbuh dengan baik padaketinggian 0-600 m dpl, suhu udara rata-rata 20-300C, pH 

tanah berkisar 5-7.Lahan dengan pH asam seperti di lahan gambut, manggis tetap 

mampu tumbuhdengan baik. Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan manggis 

berkisar 1500-300 mm/tahun yang merata sepanjang tahun (Mardiana, 2012). 

Pohon manggis memiliki cabang yang teratur, berkulit cokelat, danbergetah. 

Bentuk buahnya khas, kulitnya berwarna merah keunguan (Gambar 2.7). ketika 

matang, terdapat varian warna lain di kulit, yakni merah cerah. Buahmanggis 

memiliki beberapa ruang atau segmen dengan satu biji pada tiapsegmennya, namun 

yang dapat menjadi biji sempurna hanya 1-3 biji. Setiap biji diselubungi oleh selaput 

berwarna putih bersih, halus, disertai rasa segar. Secara organoleptik, rasa manggis 

cenderung seragam, yaitu manis, asam, sedikit sepat (Mardiana, 2012). 

 

Gambar 2.7  Garcinia mangostana Linn  (Rukmana,  2002) 

2.3.3 Kandungan Kimia Biji manggis 

 Dalam sebuah manggis terdapat 1-3 biji, diselimuti oleh selaput biji yang 

tebal berair, berwarna putih, dan dapat dimakan (termasuk biji yang gagal tumbuh 

sempurna) (Rukmana, 2002). Biji manggis berbentuk bulat, berdiameter 2 cm. Biji 



 
 

 
 

manggis  tersusun atas kulit biji, endosperma, dan embrio (Hutapea, 1994). Biji 

manggis mengandung metabolit sekunder seperti flavanoid, tannin, saponin, 

terpenoid dan alkaloid (Ajayi et al, 2011). Selain itu, biji manggis mengandung 

vitamin C (Quisumbing, 1978). 

2.3.3.1 Flavonoid 

 Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder 

yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman (Rajalakshmi dan 

Narasimhan, 1985). Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa phenolik dengan 

struktur kimia C6-C3-C6 (White dan Xing, 1951; Madhavi et al., 1985; Maslarova, 

2001). Beberapa fungsi flavonoid untuk tumbuhan adalah pengaturan tumbuh (Kwak 

et al., 1988), pengaturan fotosintesis (Moreland dan Novitzky, 1988), anti mikroba 

dan anti virus (French dan Towers, 1992) dan bekerja sebagai anti serangga (Grayer 

et al.,1992). 

Senyawa flavonoid dipercaya memiliki kemampuan untuk pertahanan 

tanaman dari herbivora dan penyebab penyakit, serta senyawa ini membentuk dasar 

untuk melakukan interaksi alelopati antar tanaman (Andersen dan Markham, 2006). 

Flavonoid juga berkerja sebagai inhibitor pernapasan (Robinson, 1995). Flavonoid 

diduga mengganggu metabolisme energi di dalam mitokondria dengan menghambat 

sistem pengangkutan elektron akan menghalangi produksi ATP dan menyebabkan 

penurunan pemakaian oksigen oleh mitokondria (Bloomquist, 1999). 



 
 

 
 

 

Gambar 2.8 Struktur umum flavonoid (Grotewold, 2006). 

2.3.3.2 Saponin 

 Saponin adalah glikosida triterpenoid dan sterol. Saponin terdapat pada 

berbagai spesies tanaman baik tanaman liar maupun tanaman budidaya. Pada 

tanaman budidaya, saponin triterpenoid merupakan jenis yang utama sedangkan 

saponin steroid umumnya terdapat pada tanaman yang digunakan sebagai tanaman 

obat. Beberapa faktor seperti umur, fisiologis, kondisi agronomi dan lingkungan 

dapat mempengaruhi kandungan saponin dalam tanaman. Tanaman muda dalam 

satu spesies mempunyai kandungan saponin yang lebih tinggi dibanding dengan 

tanaman dewasa (Suparjo, 1998). Saponin bekerja sebagai antimikroba (Robinson, 

1995). Senyawa saponin juga dapat bersifat antibakteri dengan merusak membran 

sel. Rusaknya membran menyebabkan substansi penting keluar sel dan juga dapat 

mencegah masuknya bahan-bahan penting ke dalam sel. Jika fungsi membran sel 

dirusak maka akan mengakibatkan kematian sel (Monalisa et al., 2011). Senyawa 

saponin bersifat sebagai surfaktan yang mempunyai struktur bipolar, yaitu memiliki 

bagian yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik, sehingga dapat mengikat lapisan 

lemak. Sifat tersebut menyebabkan saponin dapat menurunkan tegangan 

permukaan membran sel sehingga  permeabilitas membran sel meningkat dan 



 
 

 
 

akibatnya terjadi lisis (Wina, 2005; Wina et al, 2012). Sedangkan  sesuai dengan 

pernyataan Aminah et al., (2001) bahwa saponin dapat menurunkan tegangan 

permukaan selaput mukosa traktus digestivus sehingga dinding traktus digestivus 

menjadi korosif. Golongan ini terdapat pada berbagai jenis tumbuhan sebagai 

pertahanan diri dari serangan serangga karena saponin yang terdapat pada 

makanan yang biasa dikomsumsi serangga dapat menurunkan enzim pencernaan 

dan penyerapan makanan. Pada konsentrasi tinggi saponin bersifat toksik 

(Davidson, 2008 ).  

2.3.3.3 Terpenoid dan Alkaloid 

Senyawa terpenoid merupakan salah satu metabolit sekunder. Senyawa 

terpen ini ada dalam jumlah yang besar dan kerangka molekul yang beragam, 

namun dapat dengan mudah dikenali melalui keteraturan monomernya yang 

terbentuk dari isopren. (Gunawan et al, 2008). Terpenoid merupakan komponen 

tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan 

penyulingan disebut sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri yang awalnya berasal dari 

bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana yaitu dengan 

perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid yaitu 

8:5 dan dengan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut 

adalah golongan terpenoid (Lenny, 2006). Secara umum terpenoid terdiri dari unsur-

unsur C dan H dengan rumus molekul umum (C5H8)n. 

 Kegunaan terpenoid bagi tumbuhan antara lain (Bhexty, 2008) : 

 Fitoaleksin 



 
 

 
 

Fitoaleksin adalah suatu senyawa anti-mikrobial yang dibiosintesis (dibuat) dan 

diakumulasikan oleh tanaman setelah terjadi infeksi dari mikroorganisme 

patogen atau terpapar senyawa kimia tertentu dan radiasi dengan sinar UV. 

 Insect antifectan, repellant 

 Pertahanan tubuh dari herbifora 

 Feromon hormon tumbuhan. 

Feromon adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan 

memiliki  daya pikat seks pada hewan jantan maupun betina. 

Senyawa alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang 

kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuh-tumbuhan (Hersipa, 2011). 

Senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu maupun daun dari 

tumbuh-tumbuhan. Senyawa alkaloid merupakan hasil metabolisme dari tumbuhan 

dan dapat berguna sebagai cadangan bagi biosintesis protein (Fahmi, 2005). 

Klasifikasi alkaloid biasanya didasarkan pada prekursor pembentuknya. Pembagian 

alkaloid antara lain alkaloid benzin isoquinon, alkaloid tropan, alkaloid indol, alkaloid 

pirrolizidin, dan alkaloid polihidroksi. Kelompok alkaloid polihidroksi memiliki 

strereokimia mirip dengan gula sehingga mengganggu kerja enzim glukosidase dan 

alkaloid jenis ini merupakan penolak makan bagi serangga (Putra, 2008) 

2.4 Pengendalian Nyamuk 

Pengandalian bentuk dewasa maupun larva dari nyamuk Culex Sp. dapat 

dilakukan secara alamiah maupun buatan (Baskoro dkk., 2005). 
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2.4.1 Pengendalian Alamiah 

Pengendalian nyamuk Culex Sp. secara alamiah dapat terjadi akibat 

pengaruh factor lingkungan, iklim, predator, serta penyakit (Baskoro dkk., 2005). 

2.4.2 Pengendalian Buatan 

1. Environment control 

Yaitu dengan memanipulasi lingkungan hidup nyamuk 

sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat berkembang biak, 

seperti mengeringkan rawa, mengeringkan selokan, mengatur aliran 

air, membersihkan tumbuhan air, menyediakan tempat pembuangan 

sampah, dan mengatur kadar garam (Staf Parasitologi FK Unibraw, 

2005). 

2. Mechanical control 

Mechanical control dilakukan dengan menggunakan alat 

seperti lampu berwarna kuning, menggunakan alat yang dapat 

mengeluarkan suara untuk mengusir nyamuk, dan menggunakan light 

trap (Rahajoe dkk., 2008). 

3. Physical control 

Physical control dilakukan melalui segala sesuatu untuk 

membatasi perkembangan, seperti menggunakan sinar matahari, 

mengatur ventilasi, dan meningkatkan panas atau dingin (Rahajoe  

dkk., 2008) 

 

 



 
 

 
 

4. Biological control 

Biological control dilakukan dengan intervensi melalui 

pemanfaatan musuh-musuh (predator) nyamuk yang ada di alam 

seperti ikan kepala timah dan goppy (Dinata, 2007). 

2.5 Pengendalian Vektor 

2.5.1 Pengendalian umum 

Menurut Dirjen P2PL (2007), tempat perkembangbiakan (breeding 

places) jentik Culex sp dibedakan sebagai berikut :  

1) Artificial (Buatan)  

Tempat perkembangbiakan jentik buatan adalah tempat yang 

dibuat oleh manusia dimana dapat menampung air dan kotor yang 

kemudian digunakan oleh nyamuk Culex sp untuk berkembangbiak. 

Adapun contoh tempat perkembangbiakan 20 jentik buatan yakni 

comberan, ember, dispenser, kulkas, ban bekas, pot/vas bunga, 

kaleng, plastik, dan lain-lain.  

2) Natural (Alamiah)  

Tempat perkembangbiakan jentik alamiah adalah tempat yang 

dapat menampung air jernih dan telah tersedia di lingkungan 

pemukiman. Adapun contoh tempat berupa tempat perindukan 

nyamuk pada tempat alami yakni tanaman yang dapat menampung 

air, ketiak daun, tempurung kelapa, lubang bambu, ataupun pada 

pelepah daun. 
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BAB 3 

Kerangka Konsep dan Hipotesis 

 

1.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak Biji Manggis 

(Garcinia mangostana) 

Saponin Flavonoid 

Menghambat sistem 

pengangkutan elektron dan 

respirasi 

Menggganggu 

metabolisme energi di 

dalam mitokondria 

Produksi ATP 

terhalang 

Penurunan pemakaian 

oksigen oleh mitokondria 

Terpenoid dan alkaloid 

Nyamuk dewasa Culex sp 

mati 

Mengganggu kerja 

enzim glukosidase 

Penolak makan bagi 

serangga 

Sifatnya Lipofilik dan 

hidrofilik 

Sifat membran sel 

lipofilik 

Mengikat lapisan 

lemak 

Menurunkan tegangan 

permukaan membran sel 

Permeabilitas membran sel 

meningkat 

Ekskoriasi & kerusakan 

membran sel 

Lisis 
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3.2 Deskripsi kerangka Konsep : 

Ekstrak biji mangggis mengandung beberapa bahan aktif yang diduga 

memiliki efek insektisida yaitu flavonoid, saponin, tanin, terpenoid dan lakaloid.  

Saponin bersifat sebagai surfaktan yang mempunyai struktur bipolar sehingga 

memiliki sifat lipofilik dan hidrofilik. Akibatnya senyawa ini akan mengikat lapisan 

lemak yang merupakan sifat dari membran sel sehingga menurunkan tegangan 

permukaan membran sel. Hal ini dapat akan menyebabkan permeabilitas membran 

sel meningkat dan terjadi ekskoriasi dan kerusakan pada membran sel sehingga 

mengakibatkan terjadinya lisis. Flavonoid akan menghambat rantai respirasi dan 

fosforilasi oksidatif sehingga metabolisme  energi di mitokondria terganggu. Apabila 

metabolisme terganggu maka produksi ATP akan menurun. Dinding traktus 

digestivus yang korosif dan produksi ATP yang menurun inilah yang akan 

mengakibatkan kematian nyamuk dewasa Culex sp. Kandungan alkaloid dan 

terpenoid pada biji manggis (Garcinia mangostana) akan menggangu kerja enzim 

glukosidase sehingga berperan sebagai penolak makan bagi serangga (antifeedant) 

yang akan menyebabkan selera makan nyamuk menurun sehingga menyebabkan 

kematian nyamuk culex sp. 

3.3 Hipotesis       `

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diperoleh 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) mempunyai potensi sebagai 

insektisida terhadap  nyamuk Culex sp 
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2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) yang 

diberikan, semakin banyak pula nyamuk Culex sp yang mati 

3. Semakin lama waktu paparan ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana), 

semakin banyak nyamuk Culex sp yang mati. 



 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian      

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratories dengan 

rancangan true experimental-post test only control group design yang bertujuan 

untuk mengetahui potensi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) sebagai 

insektisida terhadap Culex sp. 

4.2 Sampel dan Estimasi Besar Sampel 

4.2.1 Sampel Penelitian       

 Sampel penelitian ini adalah Culex sp. yang memenuhi kriteria inklusi dan 

tidak termaksud kriteria eksklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah semua nyamuk 

betina dewasa genus Culex yang masih hidup dan aktif bergerak. Sedangkan kriteria 

eksklusi yang dimaksud adalah nyamuk betina dewasa yang mati sebelum penelitian  

4.2.2 Estimasi Besar Sampel     

 Pengulangan yang dilakukan pada penelitian adalah sebanyak 5 kali 

pengulangan. Maka estimasi besar sampel pada setiap perlakuan menggunakan 25 

Culex sp. dengan 5 kali pengulangan adalah 150 Culex sp. dewasa yang memenuhi 

kriteria inklusi dan telah diseleksi (WHO, 2006).     

 Penelitian ini menggunakan 3 kelompk  perlakuan, 1 kelompok kontrol positif 

dan 1 kelompok kontrol negatif. Rumus untuk estimasi banyaknya pengulangan yaitu

           



 
 

           

           P (n-1)≥ 16             

           5 (n-1)≥ 16    

           5n – 5 ≥ 16    

           5n ≥ 21     

            n ≥ 4,2 

 Keterangan: 
 P : jumlah perlakuan yang dilakukan 
 n : jumlah pengulangan (Tjokronegoro, 2001) : 
 

 Jadi, dari hasil perhitungan didapatkan bahwa pengulangan yang dilakukan 

dalam penelitian ini minimal adalah 5 kali. Jumlah sampel yang digunakan adalam 

penelitian ini adalah 5 x 5 x 25 = 625 ekor nyamuk Culex sp. 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian      

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. 

4.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel bebas (Independent)     

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak biji manggis 

(dalam %) 

4.4.2 Variabel tergantung (Dependent)      

 Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah jumlah nyamux Culex sp 

yang mati. 

P (n-1) ≥ 16 



 
 

4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

4.5.1 Alat Penelitian       

 Alat alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 kelompok yaitu 

alat – alat yang digunakan untuk ekstraksi biji manggis, alat-alat yang digunakan 

untuk persiapan nyamuk, dan alat alat untuk uji potensi ekstrak biji manggis.

 Alat yang diperlukan untuk menghasilkan ekstrak biji manggis (Garcinia 

mangostana) antara lain oven, blender, saringan, kertas saring, gelas ekstraksi 

(botol), neraca analitik, dan seperangkat alat evaporasi vakum. Seperangkat alat 

evaporasi vakum itu sendiri terdiri dari rotatory evaporator, pompa vakum, tabung 

pendingin dan alat pompa sirkulasi air dingin, bak penampung air dingin, labu 

penampung hasil evaporasi, Batu didih, cawan penguap, alat pemanas aquades 

(water bath), pipa plastik.       

 Alat-alat yang digunakan untuk mempersiapkan nyamuk antara lain kotak 

nyamuk dan botol plastik, dan alat-alat yang digunakan untuk menguji potensi 

ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) terdiri dari kotak nyamuk, sprayer, spet, 

timer, dan gelas ukur. 

4.5.2 Bahan Penelitian       

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kelompok 

yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak biji manggis dan 

bahan-bahan yang dugunakan untuk uji potensi ekstrak biji manggis sebagai 

insektisida. 

 



 
 

1. Bahan untuk ekstraksi biji manggis 

a. Biji manggis 

b. Etanol 96% 

2. Bahan untuk uji potensi ekstrak biji manggis sebagai insektisida 

a. Ekstrak biji manggis 

b. Aseton 1% 

c. Culex sp. dewasa 

d. Malathion 0.28% 

e. Aquades 

4.5.3 Defenisi Operasional 

a. Biji manggis yang digunakan penelitian ini diperoleh dari Perkebunan 

Songgon kabupaten Banyuwangi dan telah didentifikasi oleh Laboratorium 

Biologi MIPA UB. 

b. Culex sp yang dipakai dalam penelitian ini adalah Culex sp betina yang 

didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  

c. Ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) adalah hasil evaporasi dari 

ekstraksi biji manggis dengan menggunakan etanol 96% di Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

d. Kontrol negatif digunakan aquades kemudian sebagai kontrol positif 

digunakan transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025%. 

e. Kotak nyamuk adalah sebuah kotak berbentuk kubus yang berukuran 

25x25x25 cm3. Pada keenam sisinya ditutup kaca dan pada salah satu 

sisinya terdapat sebuah lubang yang tertutup kasa untuk penyemprotan. 



 
 

4.6 Prosedur Penelitian 

4.6.1 Ekstraksi Biji Manggis      

 Persiapan penelitian meliputi proses ekstraksi biji manggis kemudian 

hasilnya digunakan dalam proses penelitian selanjutnya, yaitu uji potensi ekstrak biji 

manggis sebagai insektisida.       

 Proses ekstraksi biji manggis dilakukan dengan cara maserasi yaitu dengan 

pelarut  etanol 96%. Adapun prosesnya sebagai berikut : 

a. Biji manggis disediakan sebanyak 0.1 kg atau 100 gram, setelah itu dikeringkan, 

dan  dibungkus kertas saring, kemudian dimasukan kedalam botol untuk 

direndam dengan etanol 96%. 

b. Pelarut etanol 96% dimasukan ke dalam botol tersebut sampai biji manggis yang 

terbungkus kertas saring tersebut terendam dalam pelarut selama kurang lebih 1 

minggu 

c. Hasil ini selanjutnya dievaporasi, yang bertujuan untuk memisahkan hasil ekstrak 

biji manggis yang didapat dengan pelarutnya. 

4.6.2 Evaporasi Hasil Ekstraksi Biji Manggis 

a. Alat evaporasi dirangkai sehingga membentuk sudut 30-40° dari bawah ke atas, 

alat pemanas air, labu penampung hasil evaporasi, rotary evaporator, dan 

tabung pendingin. Selain tabung pendingin dihubungkan dengan alat pompa 

sirkulasi air dingin yang terhubung dengan bak air dingin melalui pipa plastik, 

tabung pendingin juga terhubung dengan pompa vakum dan labu penampung 

hasil penguapan. 



 
 

b. Labu penampung hasil evaporasi diisi dengan hasil ekstraksi, kemudian 

dirangkai kembali, rotary evaporator, alat pompa sirkulasi air dingin dan alat 

pompa vakum semua dinyalakan. Pemanas aquades dinyalakan pula sehingga 

hasil ekstraksi dalam tabung penampung evaporasi ikut mendidih dan pelarut 

etanol mulai menguap. 

c. Hasil penguapan etanol akan dikondensasikan menuju labu penampung etanol 

sehingga tidak tercampur dengan hasil evaporasi, sedangkan uap yang lain 

disedot dengan alat pompa vakum. 

d. Proses ini ditungggu hingga hasil ekstrasi yang dievaporasi volume nya 

berkurang dan menjadi kental, setelah yang ditandai dengan batu batu pengaduk 

yang ikut berputar, maka proses dapat dihentikan dan hasil evaporasi diambil. 

e. Hasil evaporasi kemudian ditampung dalam cawan penguap kemudian di oven 

pada suhu 50-60°C selama 1-2 jam, untuk menguapkan pelarut yang tersisa, 

sehingga didapat hasil ekstrak 100%. 

f. Hasil ektrak kemudian ditimbang dengan neraca analitik dan disimpan didalam 

lemari es untuk memperlambat kerusakan. 

g. Ekstrak ini yang digunakan dalam percobaan. 

4.6.3 Penyiapan Larutan Stok      

 Satu persen adalah dosis, dimana terdapat 1 ml zat terlarut dalam 99 ml 

larutan. Cairan pelarut ekstrak biji Manggis yang dugunakan adalah larutan Aseton 

1%. Untuk membuat larutan aseton 1% sebanyak 100 ml diperlukan campuran 1 ml 

aseton ditambah dengan 99 ml aquades. Untuk membuat larutan Stok sebesar 50% 



 
 

sebanyak 100 ml maka diperlukan ekstrak biji manggis sebanyak 50 ml dilarutkan 

dalam 50 ml larutan aseton 1 %. 

4.6.4 Pembuatan Larutan Uji      

 Larutan stok ekstrak biji manggis akan diencerkan dengan larutan Aseton 

0,2% lagi sehingga didapatkan dosis yang diinginkan dengan menggunakan rumus 

pengenceran : 

 

Keterangan : 
   : Dosis larutan stok yang besarnya sesuai masing-masing konsentrasi 
   : Dosis larutan yang diinginkan 

   : Volume larutan stok yang harus diperlukan 

   : Volume larutan perlakuan yang diperlukan 
 

 
4.6.5 Penyiapan sampel       

 Nyamuk dewasa Culex sp yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Nyamuk yang telah disiapkan 

diletakan dalam botol air mineral 1,5 Liter. Nyamuk dewasa yang telah disiapkan 

diletakan dalam sangkar kaca yang telah disediakan untuk kemudian digunakan 

sebagai penelitian. 

4.6.6 Cara Kerja 

1. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 buah kotak berdinding kaca dan 

berukuran   25×25×25     dan dalam ruang dengan temperatur 27±2 ⁰C. 

2. Ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) dengan konsentrasi 30%, 40%, 50% 

dipersiapkan. 

𝑀 × 𝑉  = 𝑀 × 𝑉  



 
 

3. Menurut metode Smith 2004, pada saat akan digunakan, masing-masing 

konsentrasi kontrol positif, dan kontrol negatif diambil secukupnya untuk 

dimasukkan kedalam  masing-masing sprayer. Sprayer diisi sebanyak 3,5 ml 

disemprotkan ke dalam masing-masing kotak sampai habis. 

4. Kotak 1 disemprot dengan akuades sebanyak 3,5 ml (sebagai kontrol negatif). 

5. Kotak 2 disemprotkan dengan  transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025% sebanyak 3,5 

ml (sebagai kontrol positif). 

6. Kotak 3 disemprot dengan ekstrak biji manggis 30% sebanyak 3,5 ml. 

7. Kotak 4 disemprot dengan dengan ekstrak biji manggis 40% sebanyak 3,5 ml. 

8. Kotak 5 disemprot dengan ekstrak biji manggis 50% sebanyak 3,5 ml. 

9. Arah semprotan diarahkan pada setiap dinding kotak dan disemprotkan sampai 

cairan di dalam sprayer habis. 

10. Jumlah nyamuk yang mati pada setiap perlakuan dihitung setelah 

penyemprotan. 

4.7 Pengamatan       

 Pengamatan dilakukan pada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1440 menit (24 jam). 

Keadaan semua kelompok perlakuan diamati untuk mencari jumlah nyamuk yang 

mati.  Jumlah nyamuk yang mati dihitung dan dimasukan dalam tabel. 

4.8 Pengumpulan Data        

 Data hasil yang telah diperoleh dari pengamatan dimasukan kedalam tabel 

dan diklasifikasikan menurut perlakuan, jumlah nyamuk yang mati, dan waktu 

pengamatan. Dari tabel tersebut, hasilnya akan dianalisis dan dimasukan dalam 



 
 

perhitungan statistik. Prosentase potensi ekstrak biji manggis sebagai insektisida 

dihitung dengan menggunakan rumus Abbott sebagai berikut : (WHO, 2006) 

                

Keterangan : 
X = % jumlah nyamuk yang mati dengan menggunakan ekstrak biji manggis 30%, 40%, 50% 
Y= % jumlah nyamuk yang mati pada kontrol negatif 
 

4.9 Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

        

         

        

 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+) : pemberian transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025%, sebagai kontrol positif 
K(-) : pemberian Akuades steril, sebagai kontrol negative 
P1 : pemberian ekstrak biji manggis 30% 
P2 : pemberian ekstrak biji manggis40% 
P3 : pemberian ekstrak biji manggis 50% 

𝑋−𝑌

 00−𝑌
× 100 

Penyiapan alat dan bahan 
Persiapan ekstraksi biji manggis 

Persiapan sampel nyamuk 

Masukan ke dalam kandang nyamuk 

Pembuatan larutan uji 

K(+) K(-) P1 P2 P3 

Pengamatan pada jam ke-1,2,3,4,5,6 dan 24 

Pengumpulan data 

Analisis data 



 
 

4.10 Analisis Data        

 Untuk membuktikan potensi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp , data yang diperoleh dari penelitian 

ini dianalisa dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji Kruskall-

Wallis, uji Mann-whitney, dan uji korelasi Spearman. Semua analisa data ini diolah 

dengan menggunakan Program SPSS 12 Windows. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

5.1  Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian pendahuluan didapatkan bahwa dari konsentrasi ekstrak biji 

manggis (Garcinia mangaostana) sebesar 5%, 10%, 20%, dan 40% yang cukup 

efektif dalam membunuh nyamuk Culex sp. adalah konsentrasi 40%. Untuk itu 

diputuskan dalam uji potensi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Culex sp. digunakan 3 konsentrasi yang berbeda yaitu 

30%, 40%, dan 50%. Digunakan pembanding sebagai kontrol negatif adalah 

perlakuan yang disemprot menggunakan akuades steril, sedangkan kontrol positif 

adalah perlakuan yang disemprot menggunakan Baygon dengan kandungan 

transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025%. Nyamuk Culex sp. dinyatakan mati apabila 

sudah tidak bergerak dan jatuh ke dasar kandang, kemudian dihitung jumlah 

nyamuk yang mati pada setiap perlakuan. Perhitungan jumlah nyamuk yang mati 

dilakukan pada jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 24 yang kemudian dilakukan pengulangan 

sebanyak 5 kali.hasil penelitian adalah sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.1 Rerata Jumlah Nyamuk Culex sp. yang Mati pada Paparan Esktrak Biji 
manggis (Garcinia mangostana) 

JAM 
KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

  Rerata Potensi Rerata Potensi Rerata Potensi Rerata Potensi Rerata Potensi 

1 9.16 36.67% 10.66 42.67% 16.00 64.00% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

2 13.00 52.00% 14.66 58.67% 19.83 79.33% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

3 16.66 66.67% 19.16 76.67% 23.16 92.67% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

4 20.83 83.33% 21.33 85.33% 24.50 98.00% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

5 23.16 92.67% 24.83 99.33% 25.00 100.00% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

6 24.83 99.33% 25.00 100.00% 25.00 100.00% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

24 25.00 100.00% 25.00 100.00% 25.00 100.00% 25.00 100.00% 0.00 0.00% 

Keterangan: 
K (-) : Kontrol Negatif (Aquades) 
K (+) : Kontrol Positif (Baygon, mengandung transflutrin 0,040% dan siflutrin 0,025%) 
 

 Data total jumlah nyamuk Culex sp. yang mati pada penyemprotan berbagai 

konsentrasi dan berbagai interval waktu pengamatan dianalisis untuk mengetahui 

besarnya potensi insektisida pada setiap konsentrasi menurut rumus Abbot : 

 

Keterangan: 
X = % jumlah nyamuk yang mati dengan menggunakan ekstrak biji manggis 30%, 40%, 50% 
Y= % jumlah nyamuk yang mati pada kontrol negatif  

     
Berdasarkan Tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa perbedaan konsentrasi 

dan waktu akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap jumlah nyamuk 

Culex sp. yang mati dengan masing-masing perlakuan namun tidak ada nyamuk 

yang mati pada perlakuan kontrol negatif. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) maka 

semakin tinggi dan cepat kematian nyamuk. Prosentase 100% nyamuk ditemukan 

mati setelah 24 jam pada semua esktrak biji manggis (Garcinia mangostana) dengan 

konsentrasi 30%, 40%, dan 50%. sedangkan jumlah prosentase kematian nyamuk 

𝑋−𝑌

100−𝑌
× 100 
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terendah pada jam pertama terdapat pada esktrak biji manggis dengan konsentrasi 

30%, yaitu sebesar 36,67%. Demikian pula pada setiap waktu pengamatan. 

Lamanya waktu pengamatan jika dilihat secara keseluruhan memberikan pengaruh 

terhadap kematian nyamuk.semakin lama waktu pengamatan, semakin banyak 

jumlah nyamuk yang mati. Dengan demikian, pada pemberian ekstrak biji manggis 

(Garcinia mangostana) dengan berbagai variasi dosis pada setiap waktu 

pengamatan berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukan adanya 

perbedaan potensi atau kemampuan sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex 

sp., namun untuk mengetahui adanya potensi dari biji manggis (Garcinia 

mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. perlu dilakukan 

pengujian secara statistik.      

Pengaruh perlakuan berbagai dosis ekstrak biji manggis (Garcinia 

mangostana) terhadap nyamuk Culex sp. pada setiap waktu pengamatan ditunjukan 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Plot Respon (main effect) Pengaruh Ekstrak Biji Manggis 
(Garcinia mangostana) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Culex sp. Pada 

Setiap waktu Pengamatan.  
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 Gambar plot respon (main effect) di atas menginformasikan bahwa besarnya 

pengaruh perlakuan dari variasi konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia 

mangostana) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. pada setiap waktu 

pengamatan, dimana semakin tinggi konsentrasi esktrak biji manggis yang diberikan 

maka akan memiliki potensi insektisida yang semakin tinggi. 

5.2 Analisis Data          

5.2.1 Uji Normalitas dan Homogenitas 

Berdasarkan hasil uji Normalitas data diketahui bahwa data memiliki sebaran 

yang tidak normal p=0,000 (p<0,05), sedangkan hasil uji Homogenitas 

menunjukan bahwa.data memiliki ragam yang tidak homogen p=0,000 

(p<0,05). Oleh karena data yang tidak normal dan tidak homogen, maka 

syarat melakukan Uji ANOVA tidak terpenuhi.   

5.2.2 Uji Kruskall-Wallis         

Hasil pengujian perbedaan pengaruh konsentrasi ekstrak biji manggis 

(Garcinia Mangostana) terhadap jumlah nyamuk Culex sp yang mati dapat 

dilihat pada tabel 5.2  

 Jam 

ke-1 

Jam 

ke-2 

Jam 

ke-3 

Jam 

ke-4 

Jam 

ke-5 

Jam 

ke-6 

Jam 

ke-24 

Chi Square 
22.90 22.88 23.34 21.23 19.14 21.33 24.00 

Probabilitas 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

Tabel 5.2 Hasil Uji Kruskall-Wallis 
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Tabel di atas menginformasikan bahwa pada pengujian terdapat perbedaan 

pengaruh  konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia Mangostana) terhadap 

jumlah nyamuk yang mati menghasilkan nilai p<0,05 pada semua waktu 

pengamatan yakni mulai jam ke-1 sampai jam ke-24. sehingga dapat 

dinyatakan bahwa minimal ada satu pasang konsentrasi ekstrak biji manggis 

(Garcinia mangostana) terhadap nyamuk Culex sp. yang berbeda signifikan. 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia 

Mangostana) terhadap jumlahnyamuk yang mati yang berbeda signifikan 

dilakukan menggunakan Mann-whitney.  

5.2.3 Uji Mann-Whitney 

Hasil analisis Mann-whitney untuk perbedaan pengaruh konsentrasi ekstrak 

biji manggis (Garcinia Mangostana) terhadap jumlah nyamuk yang mati 

dapat diketahui melalui tabel berikut ini  

Waktu Kelompok Kontrol - 30% 40% 50% Kontrol + 

Jam ke-1 

Kontrol - 0 0.005 0.005 0.005 0.003 

30%   0 0.068 0.008 0.005 

40%     0 0.008 0.005 

50%       0 0.005 

Kontrol +         0 

Jam ke-2 

Kontrol - 0 0.005 0.005 0.005 0.003 

30%   0 0.068 0.009 0.005 

40%     0 0.009 0.005 

50%       0 0.005 

Kontrol +         0 

Jam ke-3 

Kontrol - 0 0.005 0.005 0.005 0.003 

30%   0 0.014 0.008 0.005 

40%     0 0.008 0.005 

50%       0 0.005 

Tabel 5.3 Hasil Uji Mann-Whitney Potensi Insektisida Semua kosentrasi 
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Hasil analisis di atas menginformasikan bahwa pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

dan 24 kontrol negatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

konsentrasi 30%, 40%, 50%, dan kontrol positif. Sedangkan konsentrasi 30% 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsentrasi 40% pada jam 

ke-1, 2, 4, 5, 6, dan 24. Namun berbeda signifikan dengan konsentrasi 50% 

dan kontrol positif pada jam ke 1, 2, 3, dan 4. Konsentrasi 40% tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan konsentrasi 50% dan kontrol positif pada 

jam ke-5, 6, dan 24. Namun berbeda signifikan dengan konsentrasi 50% dan 

kontrol positif pada jam ke-1, 2, 3, dan 4. Konsentrasi 50% tidak memiliki 

Kontrol +         0 

Jam ke-4 

Kontrol - 0 0.005 0.005 0.005 0.003 

30%   0 0.750 0.020 0.005 

40%     0 0.011 0.005 

50%       0 0.136 

Kontrol +         0 

Jam ke-5 

Kontrol - 0 0.005 0.004 0.003 0.003 

30%   0 0.126 0.054 0.054 

40%     0 0.317 0.317 

50%       0 1.000 

Kontrol +         0 

Jam ke-6 

Kontrol - 0 0.004 0.003 0.003 0.003 

30%   0 0.317 0.317 0.317 

40%     0 1.000 1.000 

50%       0 1.000 

Kontrol +         0 

Jam ke-24 

Kontrol - 0 0.003 0.003 0.003 0.003 

30%   0 1.000 1.000 1.000 

40%     0 1.000 1.000 

50%       0 1.000 

Kontrol +         0 
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perbedaan yang signifikan dengan kontrol positif pada jam ke-4, 5, 6, dan 24. 

Namun berbeda signifikan dengan kontrol positif pada jam ke-1, 2, dan 3. 

5.2.6 Uji Korelasi Spearman 

Untuk melihat kekuatan hubungan antara waktu pengamatan dengan potensi 

insektisida serta kekuatan hubungan antara besarnya konsentrasi dengan 

potensi insektisida, maka dilakukan uji korelasi spearman. 

 

Konsentrasi Waktu Pengamatan 

Koefisien Korelasi Probabilitas Koefisien Korelasi Probabilitas 

0.276 0.225 0.913 0.000 

Tabel di atas menginformasikan bahwa pengujian hubungan konsentrasi 

ekstrak biji manggis (Garcinia Mangostana) dengan jumlah kematian nyamuk 

menghasilkan probabilitas sebesar 0.225. Hal ini dapat diketahui bahwa 

probabilitas > alpha (5%), sehingga H0 diterima. Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan konsentrasi ekstrak 

biji manggis (Garcinia Mangostana) dengan jumlah kematian nyamuk. 

Koefisien korelasi sebesar 0.276 menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

positif (searah) dan lemah antara konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia 

Mangostana) dengan jumlah kematian nyamuk. 

Pengujian hubungan waktu pengamatan dengan jumlah kematian 

nyamuk menghasilkan probabilitas sebesar 0.000. Hal ini dapat diketahui 

bahwa probabilitas < alpha (5%), sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan waktu pengamatan dengan 

Tabel 5.4 Uji Korelasi Konsentrasi tehadap Potensi Pemberian Ekstrak Biji 
Manggis (Garcinia mangostana) 
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jumlah kematian nyamuk. Koefisien korelasi sebesar 0.913 menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif (searah) dan sangat kuat antara waktu 

pengamatan dengan jumlah kematian nyamuk. Hal ini berarti semakin lama 

waktu pengamatan maka jumlah kematian nyamuk semakin tinggi, dan 

sebaliknya semakin singkat waktu pengamatan maka jumlah kematian 

nyamuk semakin rendah. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan esktrak biji manggis (Garcinia mangostana) 

karena ekstrak biji manggis mengandung sejumlah zat aktif yang memiliki efek 

sebagai insektisida seperti flavonoid, tannin, saponin, terpenoid dan alkaloid, serta 

xantone yang berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian ini menggunakan metode 

semprot, disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana salah 

satu pilihan masyarakat dalam mengatasi gangguan nyamuk adalah dengan 

memakai insektisida sempot. Dalam penelitian ini, digunakan 3 macam konsentrasi 

ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana), yaitu 30%, 40%, dan 50%. Transflutrin 

0,040% dan siflutrin 0,025% digunakan sebagai kontrol positif dimana kedua zat aktif 

ini merupakan insektisida yang direkomendasi oleh WHO (Kementerian Pertanian, 

2011). Kontrol positif yang mengandung dua zat aktif ini termaksud dalam satu 

golongan yang sama yakni pyrethroid yang merupakan insektisida sintetik yang 

struktur kimianya sama dengan Natural insecticides, derivate tumbuhan 

chrysanthemum (WHO, 1999). Pengamatan dilakukan dilakukan pada jam ke 1, 2, 3, 

4, 5, 6 dan 24.         

 Hasil penelitian ini diolah dengan cara menghitung terlebih dahulu potensi 

insektisida dan rerata untuk masing-masing perlakuan yang disajikan dalam Tabel 

5.1 dan kemudian dari Tabel 5.1 tersebut dapat dibuat Gambar 5.1. Dari gambar 

tersebut dapat diketahui secara keseluruhan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) yang diberikan maka memiliki potensi 

insektisida yang semakin tinggi. Hal ini diduga disebabkan karena semakin tinggi 
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konsentrasi dan semakin lama waktu perlakuan yang diberikan maka akan semakin 

banyak zat aktif yang terkandung dalam ekstrak biji manggis yang akan masuk ke 

dalam traktus digestivus dan sistem respirasi mitokondria nyamuk sehingga semakin 

banyak nyamuk yang mati (Bloomquist, 1999).   

 Berdasarkan Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa dengan perlakuan yang 

mengunakan kontrol positif, pada jam ke-1 sudah dapat membunuh seluruh nyamuk. 

Hal ini disebabkan karena transflutrin dan siflutrin yang merupakan kontrol positif 

sangat potensial untuk membunuh nyamuk. Transflutrin dan siflutrin termaksud 

insektisida golongan pyrethoid. Cara kerja golongan pyrethoid adalah dengan 

mengganggu transport ion melewati membran pada axon syaraf yang menyebabkan 

paralisis otot serangga. Kematian serangga ini tampaknya mengikuti kerusakan 

syaraf beberapa menit setelah absorbsi insektisida (Kementerian Pertanian, 2002).

 Pada hasil analisis yang didapat dari uji Kruskal Wallis menginformasikan 

bahwa pada semua pengujian perbedaan kosentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia 

mangostana) terhadap nyamuk Culex sp menunjukan bahwa adanya perbedaan 

yang signifikan antara kelompok Kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif, 

ekstrak biji manggis 30%, ekstrak biji manggis 40%, dan ekstrak biji manggis 50% 

mulai dari jam ke-1 sampai jam ke-24 hal ini disebabkan karena kelompok kontrol 

negatif tidak bisa mengakibatkan kematian pada nyamuk culex sp. Sedangkan 

kelompok kontrol positif sudah dapat membunuh seluruh nyamuk culex sp sejak jam 

ke-1 sehingga untuk kelompok kontrol positif tidak dapat di analisis.  

 Kelompok perlakuan dengan kosentrasi 30%, 40%, 50% menghasilkan 

masing-masing interpretasi nilai signifikansi yang berbeda-beda terhadap interval 
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waktu. Hal ini karena jumlah nyamuk yang mati pada setiap jam pun berbeda-beda 

sehingga akan menghasilkan nilai signifikansi yang berbeda pula. Dari hasil yang 

didapat pada uji Mann-Whitney secara keseluruhan bahwa perbedaan konsentrasi 

akan memberikan hasil yang berbeda pula. Hal ini mungkin disebabkan karena 

Konsentrasi zat aktif yang terakumulasi dalam tubuh nyamuk juga berbeda sehingga 

jumlah nyamuk yang mati pun berbeda.     

 Hasil data dengan uji korelasi spearman bertujuan untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara waktu pengamatan dan besarnya konsentrasi dengan 

potensi insektisida. Berdasarkan hasil uji korelasi spearman antara besarnya 

konsentrasi dengan potensi insektisida dapat disimpulkan bahwa  tidak ada 

hubungan yang signifikan antara konsentrasi ekstrak biji manggis dengan jumlah 

kematian nyamuk dan ada hubungan yang positif (searah) dan lemah antara 

konsentrasi ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) dengan jumlah kematian 

nyamuk. Berdasarkan hasil uji korelasi spearman antara hubungan waktu 

pengamatan dengan potensi menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara waktu pengamatan dengan jumlah kematian nyamuk dan ada hubungan yang 

positif (Searah) dan sangat kuat antara waktu pengamatan dengan jumlah kematian 

nyamuk. Nilai positif menunjukan bahwa semakin lama waktu pengamatan maka 

jumlah kematian nyamuk akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin singkat 

waktu pengamatan maka jumlah kematian nyamuk semakin rendah.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) mempunyai potensi sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Culex sp. Penyebab kematian nyamuk Culex sp. 
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diduga kuat adalah zat-zat aktif yang terkandung dalam ekstrak biji manggis. Biji 

manggis mengandung metabolit sekunder seperti Flavonoid, tannin, saponin, 

terpenoid dan alkaloid (Ajayi et al, 2011).      

 Keterbatasan dari penelitian ini adalah area penyemprotan nyamuk hanya 

terbatas pada kandang yang berukuran 25 cm x 25 cm x 25 cm, sehingga 

kemungkinan terjadinya efek akumulasi lebih besar. Potensi yang terukur pada 

penelitian ini mungkin akan menurun jika ekstrak biji manggis digunakan di ruangan 

yang lebih luas maupun diruang terbuka. Selain itu, juga terdapat kesulitan dalam 

memepertahankan suhu ruangan berkisar 27 0C. kelemahan insektisida nabati 

adalah mudah terurai, waktu kerjanya singkat (tidak tahan lama) sehingga 

aplikasinya harus lebih sering (Samsudin, 2008).     
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1. Ekstrak Biji manggis (Garcinia mangostana) memiliki potensi sebagai 

insektisida terhadap nyamuk culex sp. 

2. Konsentrasi minimal ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) untuk 

mencapai potensi insektisida 100% adalah konsentrasi 40% 

3. Semakin lama waktu paparan Ektrak biji manggis (Garcinia mangostana) 

maka akan menghasilkan potensi insektisida yang semakin tinggi pula. 

7.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bahan bahan kandungan lain 

dalam ekstrak biji manggis (Garcinia mangostana) 

2. Pada penelitian yang akan datang hendaknya suhu, kelembapan, dan waktu 

pelaksanaan penelitian lebih diperhatikan 

3. Disarankan untuk mengamati potensi ekstrak biji manggis pada ruangan 

terbuka. 
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Lampiran 01          

PENELITIAN PENGULANGAN I 

 
JAM 

KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 9 10 16 25 0 

2 13 14 19 25 0 

3 16 19 23 25 0 

4 20 22 24 25 0 

5 22 25 25 25 0 

6 25 25 25 25 0 

24 25 25 25 25 0 

 

PENELITIAN PENGULANGAN II 

 
JAM 

KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 8 9 15 25 0 

2 12 13 18 25 0 

3 15 18 22 25 0 

4 19 19 23 25 0 

5 21 24 25 25 0 

6 24 25 25 25 0 

24 25 25 25 25 0 

 

PENELITIAN PENGULANGAN III 

 
JAM 

KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 10 11 17 25 0 

2 14 15 20 25 0 

3 17 20 24 25 0 

4 21 21 25 25 0 

5 23 25 25 25 0 

6 25 25 25 25 0 

24 25 25 25 25 0 

 

 

 

 

Hasil Penelitian Pengulangan 
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PENELITIAN PENGULANGAN IV 

 
JAM 

KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 10 12 17 25 0 

2 14 15 21 25 0 

3 18 19 24 25 0 

4 22 22 25 25 0 

5 25 25 25 25 0 

6 25 25 25 25 0 

24 25 25 25 25 0 

 

PENELITIAN PENGULANGAN V 

 
JAM 

KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 9 11 16 25 0 

2 13 16 22 25 0 

3 18 20 24 25 0 

4 24 23 25 25 0 

5 25 25 25 25 0 

6 25 25 25 25 0 

24 25 25 25 25 0 
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Lampiran 02       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAM Ulangan 
KONSENTRASI 

30% 40% 50% K + K - 

1 

1 9 11 15 25 0 

2 9 10 16 25 0 

3 8 9 15 25 0 

4 10 11 17 25 0 

5 10 12 17 25 0 

Rataan 9.167 10.667 16.000 25.000 0.000 

2 

1 12 15 19 25 0 

2 13 14 19 25 0 

3 12 13 18 25 0 

4 14 15 20 25 0 

5 14 15 21 25 0 

Rataan 13.000 14.667 19.833 25.000 0.000 

3 

1 16 19 22 25 0 

2 16 19 23 25 0 

3 15 18 22 25 0 

4 17 20 24 25 0 

5 18 19 24 25 0 

Rataan 16.667 19.167 23.167 25.000 0.000 

4 

1 19 21 25 25 0 

2 20 22 24 25 0 

3 19 19 23 25 0 

4 21 21 25 25 0 

5 22 22 25 25 0 

Rataan 20.833 21.333 24.500 25.000 0.000 

5 

1 23 25 25 25 0 

2 22 25 25 25 0 

3 21 24 25 25 0 

4 23 25 25 25 0 

5 25 25 25 25 0 

Rataan 23.167 24.833 25.000 25.000 0.000 

6 

1 25 25 25 25 0 

2 25 25 25 25 0 

3 24 25 25 25 0 

4 25 25 25 25 0 

5 25 25 25 25 0 

Rataan 24.833 25.000 25.000 25.000 0.000 

24 

1 25 25 25 25 0 

2 25 25 25 25 0 

3 25 25 25 25 0 

4 25 25 25 25 0 

5 25 25 25 25 0 

6 25 25 25 25 0 

Rataan 25.000 25.000 25.000 25.000 0.000 

Hasil Rata-Rata Nyamuk yang Mati Berdasarkan Konsentrasi dan Waktu 

Pemberian Ekstrak Biji Manggis (Garcinia Mangostana) 
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Lampiran 03 

Analisis Kruskall Wallis 

Ranks 

 
konsentrasi N Mean Rank 

jam_ke1 K- 5 3,00 

30% 5 8,80 

40% 5 12,20 

50% 5 18,00 

K+ 5 23,00 

Total 25  

jam_ke2 K- 5 3,00 

30% 5 8,80 

40% 5 12,20 

50% 5 18,00 

K+ 5 23,00 

Total 25  

jam_ke3 K- 5 3,00 

30% 5 8,20 

40% 5 12,80 

50% 5 18,00 

K+ 5 23,00 

Total 25  

jam_ke4 K- 5 3,00 

30% 5 10,50 

40% 5 10,90 

50% 5 19,10 

K+ 5 21,50 

Total 25  

jam_ke5 K- 5 3,00 

30% 5 11,20 

40% 5 15,80 

50% 5 17,50 



 
 

5 
 

K+ 5 17,50 

Total 25  

jam_ke6 K- 5 3,00 

30% 5 14,00 

40% 5 16,00 

50% 5 16,00 

K+ 5 16,00 

Total 25  

jam_ke24 K- 5 3,00 

30% 5 15,50 

40% 5 15,50 

50% 5 15,50 

K+ 5 15,50 

Total 25  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 jam_ke1 jam_ke2 jam_ke3 jam_ke4 jam_ke5 jam_ke6 jam_ke24 

Chi-Square 22,906 22,888 23,349 21,233 19,147 21,333 24,000 

df 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Lampiran 04          

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

 K- 

Potensi 

K- K+ 

Potensi 

K+ 30% 

Potensi 

30% 

N 42 42 42 42 42 42 

Normal Parameters
a,b

 Mean 6.4286 .0000 6.4286 25.0000 6.4286 18.9524 

Std. 

Deviation 
7.43473 .00000

d
 7.43473 .00000

d
 7.43473 5.88488 

Most Extreme Differences Absolute .380  .380  .380 .162 

Positive .380  .380  .380 .152 

Negative -.233  -.233  -.233 -.162 

Test Statistic .380  .380  .380 .162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
  .000

c
  .000

c
 .007

c
 

 
 

One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 40% 

Potensi 

40% 50% 

Potensi 

50% Jam 1 

Potensi 

Jam 1 

N 42 42 42 42 30 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 6.4286 20.0952 6.4286 22.6429 24.0000 12.1667 

Std. 

Deviation 
7.43473 5.34566 7.43473 3.34096 20.94327 8.39574 

Most Extreme Differences Absolute .380 .225 .380 .284 .274 .137 

Positive .380 .179 .380 .240 .274 .126 

Negative -.233 -.225 -.233 -.284 -.213 -.137 

Test Statistic .380 .225 .380 .284 .274 .137 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 .158

c
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One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 Jam 2 

Potensi 

Jam 2 Jam 3 

Potensi 

Jam 3 Jam 4 

Potensi 

Jam 4 

N 30 30 30 30 30 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 24.0000 14.5000 24.0000 16.8000 24.0000 18.3333 

Std. 

Deviation 
20.94327 8.56517 20.94327 9.07592 20.94327 9.53156 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .274 .185 .274 .232 .274 .328 

Positive .274 .155 .274 .183 .274 .242 

Negative -.213 -.185 -.213 -.232 -.213 -.328 

Test Statistic .274 .185 .274 .232 .274 .328 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .010

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 

 

One-Sample 

Kolmogorov-

Smirnov Test 

 Jam 5 

Potensi 

Jam 5 Jam 6 Potensi Jam 6 Jam 7 

Potensi 

Jam 24 

N 30 30 30 30 30 30 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 24.0000 19.6000 24.0000 19.9667 24.0000 20.0000 

Std. 

Deviation 
20.94327 10.01585 20.94327 10.15563 20.94327 10.17095 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .274 .366 .274 .457 .274 .488 

Positive .274 .295 .274 .310 .274 .312 

Negative -.213 -.366 -.213 -.457 -.213 -.488 

Test Statistic .274 .366 .274 .457 .274 .488 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
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Lampiran 05         

 Analisis Korelasi Spearman 

 

Correlations 

 konsentrasi 

jumlah nyamuk 

yang mati waktu 

Spearman's 

rho 

konsentrasi Correlation 

Coefficient 
1,000 ,276 ,000 

Sig. (2-tailed) . ,225 1,000 

N 21 21 21 

jumlah nyamuk yang 

mati 

Correlation 

Coefficient 
,276 1,000 ,913

**
 

Sig. (2-tailed) ,225 . ,000 

N 21 21 21 

waktu Correlation 

Coefficient 
,000 ,913

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,000 . 

N 21 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 06         

 Foto-Foto Penelitian 

 

Gambar 6.1 Bahan-Bahan Penelitian 

 

Gambar 7.1 Alat-Alat Penelitian 



 
 

10 
 

 

 

 

Gambar 8.1 Tabung Penampung Nyamuk 

 

Gambar 9.1 Proses Pemindahan Nyamuk Ke Dalam Kotak Nyamuk  
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Gambar 12.1 Kotak Nyamuk Yang Telah Mendapat Seluruh Perlakuan 

 

Gambar 10.1 Menghitung Jumlah 

Nyamuk Yang Mati 

Gambar 11.1 Menghitung Jumlah 

Nyamuk Yang Mati 
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Gambar 13.1 Sprayer Yang Berisi Ekstrak Biji Manggis 

 

Gambar 14.1 Esktrak Biji Manggis 
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