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ABSTRAK 

Rakhmadian, Intan. 2019. Potensi Dekok Daun Serai Wangi (Cymbopogon 

nardus) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Aedes aegypti Melalui 

Metode Semprot. Tugas Akhir Program Studi Kedokteran Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: (1) dr. Rivo Yudhinata Brian Nugraha, M.Biomed, 

(2) dr. Yoga Waranugraha, Sp. JP 

 
 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan di 
Indonesia yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegyptI. Pengendalian nyamuk 

Aedes dapat menggunakan insektisida alami yang ramah lingkungan dan aman 
bagi manusia. Serai wangi (Cymbopogon nardus) merupakan tanaman yang 
murah dan mudah ditemukan, mengandung senyawa aktif alkaloid, saponin, 
tannin, flavonoid yang bersifat insektisida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 
insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti melalui metode semprot. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan rancangan True 
Experimental-Post Test only control group design. Sampel yang digunakan adalah 
nyamuk Aedes aegypti. konsentrasi dekok yang digunakan dalam penelitian 
adalah 12.5%, 25%, 37.5%, 50% diulang sebanyak 4 kali. Penelitian ini 
menggunakan sangkar kaca yang terisi 25 ekor nyamuk. Hasil uji Kruskal-Wallis 
menunjukkan hasil signifikan (p<0.05) pada jam ke 1,2,3,4,5,6, dan 24. Kemudian 
dari hasil uji Mann-Whitney sudah tidak berbeda signifikan antara konsentrasi 50% 
dengan kontrol positif pada jam ke 4 dan konsentrasi 37.5% dan 50% dengan 
kontrol positif pada jam ke 5. Uji korelasi Spearmen (p>0.05) menunjukkan tidak 

ada hubungan antara peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk 
Aedes aegypti (p>0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah dekok daun serai 
wangi (Cymbopogon nardus) berpotensi menjadi insektisida terhadap nyamuk 
Aedes aegypti secara efektif dengan waktu tercepat pada konsentrasi 50%.   

 
 
 

Kata kunci: Potensi; Dekok; Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus); Aedes 
aegypti; Insektisida 

 
 



viii 

 

ABSTRACT 

Rakhmadian, Intan. 2019. Potensi Dekok Daun Serai Wangi (Cymbopogon 

nardus) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Aedes aegypti Melalui 

Metode Semprot. Tugas Akhir Program Studi Kedokteran Universitas 

Brawijaya. Pembimbing: (1) dr. Rivo Yudhinata Brian Nugraha, M.Biomed, 

(2) dr. Yoga Waranugraha, Sp. JP 

 

 
Dengue fever is a health problem in Indonesia caused by Aedes 

aegypti mosquitos. Controlling Aedes aegypti mosquitos can use natural 

insecticide that is eco-friendly and safe for humans. Fragrant lemongrass 
(Cymbopogon nardus) is a plant that can be easy to find and also contains active 

substances used for insecticide such as alkaloid, saponin, tannin, flavonoid. The 
purpose of this study is to find out the potential decoct of fragrant lemongrass 
(Cymbopogon nardus) as an insecticide against Aedes aegypti mosquitos using 
spray method. This study is a laboratory experiment with a true experimental-post-
test only control group design. The sample used was Aedes aegypti mosquitos. 

The concentrations used were 12.5%, 25%, 37.5%, 50% which was repeated 4 
times. This study used a glass cage filled with 25 mosquitoes. Kruskal-Wallis test 
results showed significant results (p <0.05) at 1,2,3,4,5,6 and 24 hours. Then the 
Mann-Whitney test results were not significantly different between 50% 
concentration and positive control at the 4th hour and the concentration of 37.5% 
and 50% with positive control at the 5th hour. Spearmen correlation test (p> 0.05) 
showed no relationship between the increase in concentration with the number 
of Aedes aegypti mosquito deaths (p> 0.05). The conclusion of this study is the 
decoct of fragrant lemongrass (Cymbopogon nardus) had the potential to be an 
effective insecticide against Aedes aegypti mosquitoes with the fastest time at a 

concentration of 50%. 
 

 

Keywords: Potential; Decoct; Fragrant Lemongrass (Cymbopogon nardus); 
Aedes aegypti; Insecticid
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) 

merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk Aedes 

aegypti. Aedes aegypti sangat mudah ditemukan di daerah tropis dan sub tropis 

diseluruh dunia (CDC, 2012). Indonesia merupakan salah satu negara tropis 

dimana nyamuk Aedes sangat mudah untuk berkembang dan menjadi vektor 

untuk menularkan penyakit (Kemenkes, 2017). Menurut Kemenkes (2017 dikutip 

dalam Widoyono, 2005) demam berdarah dengue merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya semakin meningkat 

dan penyebarannya yang semakin luas. Menurut data Kemenkes, kasus DBD di 

Asia Pasifik sebesar 75% pada tahun 2004-2010, sementara di Indonesia sebagai 

negara ke 2 dengan kasus DBD terbesar. Di Indonesia angka kejadian kematian 

yang disebabkan karena demam berdarah dengue pada tahun 2017 sebanyak 439 

jiwa. Untuk angka kejadian kematian tertinggi tahun 2017 terjadi di Provinsi Jawa 

Timur yaitu sebanyak 105 jiwa (Kemenkes, 2017).  

Vaksin untuk pencegahan terhadap infeksi virus dan obat untuk demam 

berdarah dengue masih dalam proses penelitian, sehingga pengendalian vektor 

sangat diperlukan untuk memutus rantai penularannya (Kemenkes, 2017). Salah 

satu cara untuk mengendalikan vektor dengan cara menggunakan insektisida. 

Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor bagaikan pisau bermata dua, 

dimana bisa menguntungkan dan merugikan (Kemenkes, 2010). Salah satu cara 

untuk mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida adalah menggunakan 

insektisida botani (biopestisida). Biopestisida memiliki kelebihan dibandingkan 
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dengan insektisida sintetik yang dapat terbiodegradasi sehingga tidak mencemari 

lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia karena kandungan residu mudah 

hilang (Zulfikar dkk, 2019).  

Indonesia adalah negara tropis yang kaya sumber daya alam. 

Kekayaannya yang menonjol itu telah dikenal dunia sejak lama. Selama berabad-

abad salah satu yang menarik dunia barat untuk datang adalah rempah-

rempahnya. Cymbopogon nardus atau yang sering disebut serai wangi, 

merupakan tanaman yang murah dan mudah ditemukan. Selama ini masyarakat 

di Indonesia belum mengetahui bahwa tanaman serai wangi (Cymbopogon 

nardus) dapat digunakan sebagai bahan alami untuk pengendalian dan 

pemberantasan vektor (Rita dan Ningtyas, 2008). Kandungan alkaloid, saponin, 

tannin, flavonoid, steroid merupakan senyawa yang bersifat insektisida. Menurut 

Hidana dan Novia (2015 dalam Adila. 2008) Ekstrak dari tanaman Cymbopogon 

nardus terbukti mempunyai potensi sebagai repellent atau penolak nyamuk Aedes 

aegypti. 

Dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi 

sediaan herbal dengan air (Badan POM, 2012). Keuntungan dari metode ini adalah 

alat yang digunakan relatif sederhana dan biaya yang diperlukan relatif murah. 

Dekok juga belum pernah dijadikan sebagai penelitian sebagai insektisida, 

khususnya pada tumbuhan serai wangi (Cymbopogon nardus).    

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti potensi dekok 

daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai insektisida terhatap nyamuk 

Aedes aegypti melalui metode semprot.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) berpotensi sebagai 

insektisida terhatap nyamuk Aedes aegypti melalui metode semprot? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

sebagai insektisida terhatap nyamuk Aedes aegypti melalui metode semprot.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1 Mengetahui perbedaan pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk Aedes aegypti. 

2 Mengetahui konsentrasi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

yang dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti secara efektif dengan waktu 

tercepat.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida. 

2. Memberikan peluang dilakukan penelitian yang lain dengan membuat 

insektisida dari bahan alami yang lain. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) sebagai insektisida alami.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aedes Aegypti 

Nyamuk Aedes Aegypti merupakan vektor utama pembawa penyakit 

demam berdarah. Selain dengue nyamuk aedes aegypti merupakan pembawa 

penyakit zika dan chikungunya (CDC, 2019). Penyebaran nyamuk Aedes aegypti 

sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis maupun sub tropis  di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Nyamuk ini memiliki tempat perindukan pada air jernih 

seperti di bak mandi, pot bunga, tempat minum hewan peliharaan serta pada 

barangbarang bekas yang didalamnya tergenang air (CDC, 2012). Penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya semakin meningkat dan 

penyebarannya semakin luas (Kemenkes, 2017).  

2.1.1 Taksonomi nyamuk Aedes aegypti 

Phylum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Sub ordo : Nematocera 

Famili  : Culicidae 

Sub Famili : Culicinae 

Genus  : Aedes 

Species  : Aedes aegypti  

(Suyanto, dkk., 2011) 
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2.1.2 Morfologi nyamuk Aedes aegypti 

Pada umumnya tubuh nyamuk terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, Thoraks, 

dan abdomen. Aedes aegypti dewasa mempunyai ukuran 4-7 mm dengan warna 

tubuh hitam kecoklatan. Pada tubuh dan juga tungkainya ditutupi oleh sisik dengan 

garis-garis putih keperakan. Pada bagian punggung tubuh tampak ada dua garis 

yang melengkung vertikal (lyre form) yaitu bagian kiri dan bagian kanan yang 

menjadi ciri-ciri dari spesies tersebut. Pada umumnya, sisik tubuh nyamuk mudah 

rontok atau lepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk tua. Ukuran dan 

warna nyamuk jenis ini terlihat sering berbeda antar populasi, tergantung pada 

kondisi di lingkungan dan juga nutrisi yang didapat nyamuk selama masa 

perkembangan (Susanti dan Suharyono, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lyre form nyamuk Aedes aegypti  

(Sumber: Rahayu dkk, 2013) 

Untuk membedakan antara nyamuk Aedes aegypti jantan dan betina dilihat 

dari antenanya. Pada nyamuk jantan terdapat antena plumous (berambut pendek) 

sedangkan pada nyamuk betina terdapat antenna pilose (berambut panjang). 

Selain itu, palpus maxillaris tidak sama panjang dengan proboscisnya. Nyamuk 
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jantan palpus lebih panjang daripada proboscis, sedangkan pada nyamuk betina 

lebih pendek (Andrew dan Bar, 2013). Jika dilihat di bawah mikroskop, alat mulut 

nyamuk jantan termodifikasi untuk menghisap nektar, dan alat mulut nyamuk betina 

termodifikasi untuk menghisap darah. Probosis jantan dan betina berwarna gelap dan 

klipeus (segmen di atas probosis) memiliki dua kelompok sisik putih. Ujung abdomen 

kedua spesies ini hampir sama karena merupakan karakteristik semua spesies Aedes 

(Cutwa-Francis dan O'Meara 2007 dalam Kemenristekdikti, 2017).  

Gambar 2.2 Morfologi kepala nyamuk Aedes aegypti jantan dan betina 

(Sumber : Zaman, 1997) 

2.1.3 Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 

Dalam siklus hidupnya nyamuk Aedes aegypti mengalami 4 stadium yaitu 

telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai siklus hidup 

sempurna (Susanti dan Suharyono, 2017). Nyamuk dapat hidup dan bereproduksi 

di dalam dan di luar rumah. Seluruh siklus hidup, dari telur hingga dewasa, 
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membutuhkan waktu sekitar 8-10 hari (CDC, 2012). Beberapa thapan dari siklus 

hidup nyamuk Aedes aegypti yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber : CDC, 2012) 

1. Telur  

Nyamuk betina meletakkan telurnya pada permukaan air yang 

bersih. Pada umumnya nyamuk betina dapat bertelur hingga 100 butir. 

Telur nyamuk Aedes aegypti memilki bentuk elips dan berwarna hitam, 

ukurannya 0,8 mm. Telurnya sangat kuat menempel pada dinding wadah 

seperti lem dan dapat bertahan hingga 8 bulan bahkan selama musim 

dingin telur menetas setelah 1-2 hari setelah terendam air (Susanti dan 

Suharyono , 2017).  

Sebelum meletakkan telurnya, nyamuk Ades aegypti terlebih 

dahulu memilih media yang akan di jadikan tempat meletakkan telurnya. 

Pertama nyamuk akan masuk kedalam air lalu membentangkan kaki-

kakinya, lalu segmen pada perutnya melakukan gerakan maju mundur 
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setelah itu nyamuk mencelupkan seluruh tubuhnya hingga segmen terakhir 

pada tubuhnya menyentuh permukaan air, setelah itu nyamuk bangkit 

kembali dan terbang beberapa kali dan mencelupkan kembali tubuhnya. 

Perilaku mencelupkan dan terbang tersebut dilakukakan nyamuk sebanyak 

14 hingga 22 kali sebelum nyamuk meletakan telurnya (Christoper, 1966 

dalam Agustin dkk, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.4 Telur nyamuk Aedes aegypti 

   (Sumber : CDC, 2012) 

2. Larva 

 

 Larva Aedes aegypti dapat ditemukan pada 

genangangenangan air bersih dan tidak mengalir, terbuka serta terlindung 

dari cahaya matahari. Telur akan berubah menjadi larva setelah 

permukaan air menutupi telur. Ini berarti bahwa air hujan atau penambahan 

air ke wadah dengan telur akan memicu larva untuk muncul. Larva akan 

memakan mikroorganisme di dalam air. Setelah berganti kulit tiga kali, 

larva menjadi pupa (Nadifah dkk, 2016).  

Larva Aedes aegypti memiliki sifon yang besar dan pendek, 

serta terdapat sepasang sisik subsentral dengan jarak lebih dari 

seperempat bagian dari pangkal sifon. Untuk membedakan larva Aedes 

aegypti dengan genus yang lain yaitu terdapat tambahan sekurang-
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kurangnya ada tiga pasang yang satu pada sirip ventral, antenanya tidak 

melekat penuh dan tidak ada setae yang besar pada toraks. Larva Aedes 

aegypti bergerak aktif dan lincah di dalam air bersih dari bawah ke 

permukaan air untuk mengambil udara lalu kembali lagi kebawah, 

posisinya membentuk 45 derajat, jika istirahat larva terlihat agak tegak 

lurus dengan permukaan air (WHO, 2009 dalam Susanti dan Suharyono, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Larva nyamuk Aedes aegypti 

   (Sumber : CDC, 2012) 

3. Pupa 

 Pupa Aedes aegypti adalah fase terakhir siklus nyamuk yang 

berada di dalam air. Pada stadium ini memerlukan waktu sekitar 2 hari 

pada suhu optimum atau lebih ;panjang pada suhu rendah. Pada fase ini 

pupa tidak makan dan sedikit bergerak (Silalahi, 2014 dalam Susanti dan 

Suharyono, 2017). 
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Gambar 2.6 Pupa nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber : CDC, 2012) 

4. Nyamuk dewasa 

Setelah dewasa nyamuk jantan akan memakan nektar dari bunga 

dan nyamuk betina akan menghisap darah manusia dan hewan untuk 

menghasilkan telur. Setelah menghisap darah, nyamuk betina akan 

mencari sumber air untuk bertelur. Nyamuk Aedes aegypti hanya terbang 

beberapa meter saja selama hidupnya. Nyamuk Aedes aegypti lebih suka 

tinggal di dekat manusia. Mereka dapat ditemukan di dalam rumah, 

bangunan, di mana pintu atau jendela dibiarkan terbuka (CDC, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.7 Nyamuk dewasa 

  (Sumber : CDC, 2012) 
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2.1.4 Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan 

Menurut Susanti dan Suharyono (2017), ada beberapa faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap perkmenbangan nyamuk, yaitu: 

1. Ph 

 Pada pH yang rendah bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan 

larva menjadi nyamuk dewasa, dikarenakn penurunan pH air pada 

perindukan dapat mempengaruhi pembentukan enzim sitokrom oksidase. 

Enzim sitokrom pada proses pertumbuhan dan perkembangan nyamuk 

Aedes aegypti pra dewasa. Pembentukan enzim ini dipengaruhi oleh 

banyak sedikitnya oksigen yang terlarut dalam air. Pada kondisi asam (pH 

rendah) kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi dari pada kondisi basa (pH 

tinggi) yang kadar oksigen terlarutnya lebih rendah. Menurut Augustin, 

tahun 2017, Ph optimal untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti 

adalah 5,8 - 8,6. 

2. Volume air 

 Volume air yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan nyamuk 

Aedes aegypti minimal tiga mililiter atau tempat perindukan yang disukai 

oleh nyamuk Aedes aegypti , seperti air tanah yang di tampung dalam 

kontainer (air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah).  

3. Kelembapan udara dan suhu 

Pada kelembaban nisbih 60% dapat mempengaruhi usia nyamuk, 

yaitu untuk usia nyamuk betina biasanya sampai 101 hari dan untuk usia 

nyamuk jantan sampai 35 hari. Kelembaban nisbih 55% usia nyamuk 

betina berubah menjadi 88 hari sedangkan pada nyamuk jantan hanya 50 

hari. Maka dilihat dari menurunnya kelembaban udara sampai kurang 50% 

umur nyamuk akan menjadi pendek. Berdasarkan kondisi tersebut nyamuk 
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tidak akan menjadi vektor, karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

memindahkan virus dari lambung ke kelenjar ludah. Menurut Augustin, 

tahun 2017, suhu optimal untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti 

adalah 25˚C-27˚C.  

2.1.5 Habitat nyamuk Aedes aegypti 

Penyebaran nyamuk Aedes aegypti sangat luas, meliputi hampir semua 

daerah tropis maupun sub tropis dan paling banyak ditemukan pada daerah 

perkotaan. Tempat perletakan telur yang disukai oleh nyamuk Aedes aegypti 

adalah wadah tempat penampungan air seperti vas bunga, botol plastic, ban karet, 

ember (Ferede et al, 2018). 

2.1.6 Kepentingan medis 

Gigitan nyamuk Aedes aegypti pada manusia menyebabkan rasa gatal dan 

iritasi kulit pada bekas gigitan. Secara medis, gigitan nyamuk Aedes aegypti tidak 

berbahaya, hanya saja terasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas di luar 

ruangan. Nyamuk  Aedes aegypti berbahaya karena sebagai vektor utama dari 

arbovirus (virus yang ditularkan oleh arthropoda) seperti Chikungunya, demam 

kuning, virus Zika dan khususnya demam berdarah dengue (DBD) 

(Kemenristekdikti, 2017). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan 

penyebaran secara global dari arbovirus, seperti meningkatnya urbanisasi yang 

tidak terkendali dan pertumbuhan populasi manusia, kurangnya pengelolaan 

limbah yang tepat, dan langkah-langkah pengendalian vektor yang tidak memadai.  

Peningkatan perjalanan dan perdagangan internasional dapat 

memindahkan virus dan nyamuk Aedes aegypti dari satu bagian dunia ke bagian 

lainnya, sehingga meningkatkan risiko wabah arbovirus (Ferede et al, 2018). 

Indonesia merupakan negara ASEAN dengan jumlah kasus DBD tertinggi. 
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2014) melaporkan 

bahwa pada tahun 2013, terdapat 90.245 kasus DBD dengan 816 kematian. 

Jumlah kematian akibat DBD tertinggi pada tahun 2013 terjadi di Jawa Barat (167 

orang), Jawa Timur (114 orang) dan Jawa Tengah (108 orang), sedangkan Jakarta 

memiliki angka kematian terendah yaitu 4 orang.  

Gejala klinis dari DBD sangat beragam yang dikenal sebagai sindrom 

‘break bone fever’ atau demam sendi, seperti sakit kepala, sakit pada otot, mual, 

dan sebagainya. Dengue merupakan virus positive sense single strand RNA [(+) 

ssRNA] dengan ukuran sekitar 10-11 kb dan termasuk ke dalam genusFlavivirus. 

Virus dengue (DENV) mempunyai empat serotipe (DENV-1, DENV-2, DENV-3 dan 

DENV-4). Jika seseorang terpapar oleh satu serotipe maka individu tersebut akan 

memiliki kekebalan terhadap serotipe tersebut seumur hidupnya. Akan tetapi, 

kekebalan ini hanya untuk serotipe tersebut saja dan tidak membentuk kekebalan 

silang terhadap serotipe lainnya. Paparan dari ketiga serotipe lainnya terhadap 

seseorang yang telah kebal terhadap satu serotipe dapat meningkatkan risiko 

tertular DBD dengan tingkat keparahan yang tinggi (Kemenristekdikti, 2017). 

Kemenkes RI (2014) melaporkan bahwa DENV-3 merupakan serotipe virus 

dengue yang paling sering ditemukan di Indonesia. Masa inkubasi virus dengue di 

tubuh manusia berlangsung selama 4-7 hari dengan kisaran 3-14 hari setelah 

penderita kena gigitan nyamuk. Fase demam rata-rata berlangsung selama lima 

hari. Demam terjadi karena vektor mengisap darah dan virus masuk melalui aliran 

darah. Masa inkubasi yang dibutuhkan patogen yang berada di dalam tubuh 

nyamuk vektor sebelum virus tersebut dapat ditularkan berlangsung sekitar 8-12 

hari.  
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Demam berdarah (DBD) berat merupakan bentuk penyakit yang lebih 

serius yang dapat menyebabkan syok, perdarahan internal, dan bahkan bisa 

menyebabkan kematian. Jika seseorang sudah pernah terpapar oleh virus dengue 

sebelumnya, maka seseorang tersebut berisiko tertular DBD dengan tingkat 

keparahan tinggi. Bayi dan wanita hamil berisiko lebih tinggi terkena demam 

berdarah. Perhatikan tanda dan gejala demam berdarah berat, dimulai dalam 24-

48 jam setelah demam turun.  Terdapat beberapa gejala seperti sakit perut, nyeri 

tekan, muntah (minimal 3 kali dalam 24 jam), perdarahan dari hidung atau gusi, 

muntah darah atau darah pada tinja, merasa gelisah atau mudah tersinggung 

(CDC,2019).  

2.1.7 Pengendalian nyamuk Aedes aegypti 

Pencegahan atau penanggulangan penularan virus dengue sangat 

tergantung pada pengendalian nyamuk vektor dan membatasi kontak antara 

nyamuk dengan manusia. Pemantauan persebaran dan perkembangan populasi 

nyamuk di suatu daerah merupakan komponen utama dalam program 

pengendalian terpadu terhadap vektor penyakit ini (Kemenristekdikti, 2017). 

Menurut Suyanto, dkk (2011), pengendalian vektor DBD dengan cara: 

1. Dengan cara kimiawi 

Cara ini dapat digunakan untuk memberantas nyamuk dewasa 

maupun larva. Pada nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan cara 

pengasapan (thermal fogging) atau pengabutan (cold fogging). 

Pemberantasan nyamukdewasa tidak menggunakan cara penyemprotan 

pada dinding (residual spraying) karena nyamuk Aedes aegypti tidak suka 

hinggap di dinding, melainkan pada benda-benda tergantung seperti 

kelambu. Untuk pemakaian pada rumah tangga dipergunakan berbagai 
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jenis insektisida yang disemprotkan seperti organophospat. Pada larva 

nyamuk dapat menggunakan bubuk abate. Dosis yang digunakan 1 gram 

untuk setiap 10 liter air dan mempunyai efek residu hingga 3 bulan. Cara 

penggunaannya dengan menaburkan bubuk abate pada tempat 

penampungan air seperti bak mandi.  

2. Pengendalian secara biologi 

Pengendalian secara biologi dengan cara memanfaatkan hewan dan 

tumbuhan. Biasanya memelihara ikan cupang yang dimasukkan dalam bak 

mandi atau bisa juga di dalam kolam. Ikan cupang dapat memakan jentik-

jentik nyamuk yang terdapat pada tempat penampungan air (Dinkes, 2016). 

3. Pengendalian secara lingkungan  

Cara ini digunakan untuk mengurangi tempat perindukan, yang pada 

dasarnya memberantas jentik atau mencegah agar nyamuk tidak 

berkembang biak. Program 3M (menguras, menutup, mengubur), menjadi 

salah satu cara mengendalikan perkembangbiakan nyamuk secara 

lingkungan. Menguras tempat penampungan air secara teratur, setidaknya 

seminggu sekali karena nyamuk membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari 

untuk bisa berubah menjadi nyamuk, jadi sebelum telur itu berubah jadi 

nyamuk, tempat perkembangbiakannya sudah kita bersihkan. Menutup 

tempat penampungan air, dilakukan agar tidak dijadikan tempat 

perkembangbiakan nyamuk. Mengubur dan menyingkirkan barang-barang 

bekas yang bisa menampung air.  Mengganti air pada vas bunga atau 

tempat minum di sarang burung, setidaknya dilakukan seminggu sekali. 

Membersihkan saluran air jika tersumbat oleh sampah, karena setiap 
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genangan air bisa dimanfaatkan oleh nyamuk untuk berkembang biak 

(Dinkes, 2016).  

2.2 Insektisida  

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan 

atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Insektisida, insektisida adalah 

semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik, serta virus yang dipergunakan 

untuk memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia. Insektisida kesehatan masyarakat adalah insektisida yang 

digunakan untuk mengendalian vektor penyakit dan hama seperti nyamuk, 

serangga pengganggu lain (lalat, kecoak/lipas), tikus, dan lain-lain yang dilakukan 

di daerah permukiman endemis, pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat umum 

lainnya. Menurut Kementrian Kesehatan RI (2012), terdapat 2 jenis insektisida 

yaitu: 

1. Insektisida kontak atau non residual 

Insektisida jenis ini langsung bersentuhan dengan tubuh serangga. 

Cara pengaplikasiannya dengan penyemprotan (space sprayer). Untuk 

formulasi yang biasa digunakan seperti aerosol. 

2. Insektisida residual  

Insektisida jenis ini biasanya diaplikasikan pada permukaan suatu 

tempat, supaya pada saat serangga hinggap atau melewati permukaan 

tersebut akan terpapar dan akhirnya mati. Untuk formulasi yang biasa 

digunakan seperti serbuk.   

Cara kerja insektisida dalam tubuh serangga atau dikenal dengan istilah 

mode of action. Mode of action adalah cara Insektisida memberikan pengaruh 

melalui titik tangkap (target site) di dalam tubuh serangga. Titik tangkap pada 
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serangga biasanya berupa enzim atau protein. Beberapa jenis Insektisida dapat 

mempengaruhi lebih dari satu titik tangkap pada serangga. Cara kerja Insektisida 

yang digunakan dalam pengendalian vektor terbagi dalam 5 kelompok yaitu 

(Kemenkes, 2012):  

1. Mempengaruhi sistem saraf, 

2. Menghambat produksi energi 

3. Mempengaruhi sistem endokrin  

4. Menghambat produksi kutikula 

5. Menghambat keseimbangan air 

2.2.1 Resistensi Insektisida 

Insektisida bagaikan pisau bermata dua dimana dapat memutuskan 

penularan penyakit dengan cara mematian vektor, tetapi bila penggunaannya 

kurang bijak akan menimbulkan dampak negative seperti menimbulkan kematian 

organisme yang bukan sasarannya, menimbulkan masalah lingkungan, dan 

resistensi vektor. Menurut Kementrian Kesehatan RI (2012), terdapat 2 

mekanisme terjadinya resistensi yaitu: 

1. Mekanisme biokimiawi 

Mekanismenya dengan cara mengurangi molekul insektisida menjadi 

molekul-molekul yang tidak toksik dengan bantuan enzim yang terdapat 

dalam tubuh vektor.  

2. Resistensi perilaku  

Secara alami vektor menghindari kontak dengan insektisida, 

sehingga insektisida tidak sampai pada target. Pada vektor terdapat 

struktur eksoskeletal, sehingga insektisida tidak dapat masuk dalam tubuh 

vektor.  
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2.3 Daun serai wangi  

2.3.1 Taksonomi serai wangi 

Dalam sistematka taksonomi daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom        :        Plantae 

Divisi  

Sub divisi  

Ordo  

Family  

Genus  

Spesies  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

Spermatophyta  

Angiospermae  

Graminales  

Panicodiae  

Cymbopogon  

Cymbopogon nardus L. Rendle  

(Dinas kehutanan dan perkebunan, 2018). 

2.3.2 Morfologi serai wangi 

Menurut Djoar (2012), morfologi serai wangi sebagai berikut: 

1. Daun  

Daun serai wangi, memiliki susunan daun tunggal dan tidak lengkap. 

Pada serai wangi terdapat lidah-lidah yang berfungsi untuk mencegah 

mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan upih daun agar 

tidak terjadi pembusukan. Daun serai wangi berwarna hijau tua dan 

memiliki bentuk pertulangan daun sejajar. Ujung daun serai wangi 

berbentuk runcing. Panjang daun serai wangi dapat mencapai 1 meter dan 

lebarnya mencapai 1-2 meter. Bila daun serai wangi diperas akan tercium 

aroma khas serai wangi (Dephut, 2018).  
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2. Akar  

Akar serai wangi berwarna coklat muda mulai dari pangkal hingga 

ujung akar. Termasuk dalam jenis akar serabut, dan jumlahnya cukup 

banyak. Mampu menyerap unsur hara dalam tanah cukup baik, sehingga 

pertumbuhannya lebih cepat.  

2.3.3 Pertumbuhan serai wangi 

Menurut dinas kehutanan dan perkebunan (2018), ada beberapa syarat 

pertumbuhan dari serai wangi yaitu: 

1. Ketinggian Tempat  

Ketinggian yang ideal untuk tanaman serai wangi tumbuh sekitar 350 

– 600 m dpl dimana serai wangi dapat menghasilkan rendemen dan mutu 

minyak atsiri yang baik.  

2. Iklim  

Suhu yang cocok untuk tanaman serai wangi tumbuh adalah 180 – 

250 C. tanaman serai wangi suka pada suhu panas dan lembab, serta curah 

hujan merata sepanjang tahun. Curah hujan bermanfaat bagi tanaman 

serai wangi sebagai pelarut zat nutrisi, pembentukan saripati dan gula serta 

membantu pembentukan sel dan enzim, juga menjaga stabilitas suhu 

tanaman.  

3. Jenis Tanah  

Tanaman serai wangi cocok tumbuh di tanah subur, gembur dan 

banyak mengandung bahan organic. pH tanah yang cocok untuk budidaya 

tanaman serai wangi 6 – 7,5.  
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2.3.4 Senyawa metabolit sekunder serai wangi 

Menurut Rita dan Ningtyas (2008), senyawa metabolit yang terkandung 

dalam serai wangi adalah alkaloid, saponin, flavonoid, tannin, kuinon, dan steroid. 

Pada penelitiannya juga menjelaskan bahwa kandungan senyawa bioaktif yang 

banyak dimiliki ekstrak adalah tannin dan steroid. Senyawa -senyawa bioaktif yang 

terkandung dalam ekstrak daun mampu memberikan pengaruhh negatif yang 

dapat mematikan atau menghambat pertumuhan dan perkembangan larva untuk 

nyamuk Aedes aegypti menjadi pupa. 

1. Flavonoid 

Flavonoid akan merusak permeabilitas dinding sel dan menghambat kerja 

enzim sehingga mempengaruhi proses metabolisme pada 

serangga. Golongan flavonoid juga terdapat senyawa rotenon yang 

berfungsi sebagai toksik pada respirasi sel, dengan cara menghambat 

transfer elektron dalam NADH-koenzim ubiquinon reductase (komplek I) 

dari sistem transpor electron di dalam mitokondria (Aseptianova, 2017) 

2. Tannin  

Tanin dapat mengganggu kerja enzim pencernaan (protease dan amilase) 

dan mengganggu kerja protein usus, sehingga akan mengalami gangguan 

nutrisi. Tannin juga menyerang polipeptida dinding sel yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada dinding sel tersebut dan dapat 

menggumpalkan protein tersebut (Aseptianova, 2017).  

3. Saponin  

Saponin dapat merusak mukosa kulit dan jika terabsorbsi akan 

mengakibatkan hemolisis sel darah sehingga pernapasan menjadi 

terhambat dan dapat mengakibatkan kematian. Lapisan luar yang terdapat 
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pada tubuh serangga yang berfungsi untuk melindung tubuh serangga 

akan hilang akibat saponin dan menyebabkan kematian karena kehilangan 

banyak cairan tubuh. Saponin juga menyebabkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan menurun serta mengganggu proses 

metabolisme tubuh (Hildamamus,2004 dalam Liem, 2013).  

4. Alkaloid 

Alkaloid dapat menghambat kerja pada sistem saraf dan merusak 

membrane sel. Enzim asetilkolinesterase dihambat, sehingga asetilkolin 

akan tertimbun pada sinaps akhirnya akan menghambat proses transmisi 

saraf. Efek lain yang ditimbulkan adalah proses inhibitor sintesis kitin dan 

kerja hormon yang terhambat (Aseptianova, 2017).  

5. Steroid  

Steroid bekerja sebagai racun saraf karena mempengaruhi neurotransmisi 

dan menghambat transpor ion. Karena system saraf nyamuk terganggu 

oleh masuknya senyawa steroid ke dalam tubuh nyamuk maka 

menyebabkan proses peletakkan telur menjadi terganggu dan nyamuk 

tidak dapat mengeluarkan telurnya (Hidana dan Novia, 2015).  

Menurut penelitian Rita dan Ningtyas (2008), pada hasil uji fitokimia pada 

tumbuhan serai wangi (Cymbopogon nardus) menjelaskan bahwa senyawa 

flavonoid dan alkaloid menunjukkan hasil yang negatif.  

2.4 Dekok 

Menurut Badan POM RI (2012), dekok adalah sediaan cair yang dibuat 

dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90°C selama 30 

menit. Cara pembuatan dekok, campur simplisia dengan derajat halus yang sesuai 

dalam panic dengan air secukupnya, panaskan diatas tangas air selama 30 menit 
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terhitung mulai suhu 90°C sambal diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel, 

tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume dekok 

yang dikehendaki (BPOM, 2012). Hanya senyawa yang larut dalam air yang dapat 

di ekstrak melalui metode ini karena bahan pelarutnya menggunakan air atau 

pelarut non polar (Hartati, 2016)  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP dan HIPOTESIS PENELITIAN 

 3.1 Kerangka Konsep 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 



24 
 

Uraian kerangka konsep 

Kandungan zat aktif yang terdapat dalam dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) adalah saponin, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Zat aktif 

yang terkandung dapat masuk melalui sistem pernapasan dan menyebabkan 

kelayuan pada saraf, serta kerusakan pada spirakel akibatnya tidak dapat 

bernapas dan mati. Senyawa tersebut menghambat kerja enzim 

asetilkolinesterase. Asetilkolin yang dibentuk oleh sistem saraf pusat 

berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel saraf ke sel otot. Setelah 

impuls dihantarkan, prosesnya di hentikan oleh enzim asetilkolinesterase 

yang memecah asetilkolin menjadi asetil ko -A dan kolin. Jika enzim 

asetilkolinesterase dihambat maka akan terjadi penumpukan asetilkolin yang 

akan menyebabkan terjadinya kekacauan pada sistem penghantaran impuls 

ke otot yang dapat berakibat otot kejang, terjadi kelumpuhan (paralysis) dan 

berakhir ke kematian (Rita dan Ningtyas, 2008). Senyawa aktif tersebut juga 

dapat menekan konsumsi makanan dan sebagai racun saraf yang dapat 

menghambat neuritransmiter (Hidana dan Novia, 2015) 

 Dengan adanya senyawa aktif yang terdapat dalam daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) yang dapat digunakan sebagai insektisida alami, 

maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensinya sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Aedes aegyptiI.  

3.2 Hipotesis 

Dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) berpotensi sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti.   
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium 

dengan rancangan True Experimental-Post Test only control group design yang 

bertujuan untuk mengetahui potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti.  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

4.2.1 Populasi Penelitian  

Populasi dari penelitian ini adalah nyamuk Aedes aegypti. 

4.2.2 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel 

yang digunakan adalah nyamuk Aedes aegypti yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

1. Kriteria inklusi penelitian ini adalah nyamuk Aedes aegypti baik jantan 

maupun betina dewasa yang hidup sampai saat dengan diberikan 

perlakuan. 

2. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang mati saat 

sebelum diberikan perlakuan dan nyamuk selain Aedes aegypti. 

4.2.2.1 Estimasi besar sampel 

Pada penelitian mengenai potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti dilakukan enam 

perlakuan yaitu : 

1. Perlakuan 1 (kontrol negatif) dengan menggunakan aquadest 



26 
 

2. Perlakuan 2 (Kontrol positif) yaitu pemberian insektisida sintesis malathion 

0.28% 

3. Perlakuan 3, yaitu pemberian larutan dekok daun serai wangi dengan 

konsentrasi 12.5% 

4. Perlakuan 4, yaitu pemberian larutan dekok daun serai wangi dengan 

konsentrasi 25% 

5. Perlakuan 5, yaitu pemberian larutan dekok daun serai wangi dengan 

konsentrasi 37.5% 

6. Perlakuan 6, yaitu pemberian larutan dekok daun serai wangi dengan 

konsentrasi 50% 

Perhitungan jumlah estimasi pengulangan yang akan dilakukan, sesuai rumus:  

   

 

Keterangan : 

P : Banyak kelompok perlakuan 

n : Jumlah pengulangan 

P(n-1) ≥ 15 

6(n-1) ≥ 15 

6n – 6 ≥ 15 

6n ≥ 21 

n ≥ 4 

Berdasarkan rumus di atas, pengulangan yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah 4 kali untuk setiap kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada 

penelitian ini menggunakan 5 tabung kaca yang masing-masing berisi 25 ekor 

nyamuk Aedes aegypti (WHO, 2016).     

P(n-1) ≥ 15 
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4.3 Variabel Penelitian  

4.3.1 Variabel Bebas 

Variable bebas dari penelitian ini adalah dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus). 

4.3.2 Variable Tergantung 

Variable tergantung dari penelitian ini adalah angka kematian nyamuk 

Aedes aegypti.  

4.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dimulai pada bulan Agustus 2019.  

4.5 Definisi Operasional 

1. Daun serai wangi (Cymbopogon nardus) yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari Materia Medica Batu, Jawa Timur.  

2. Dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) diperoleh dengan cara 

merebus daun serai wangi pada suhu 90-100oC selama 30 menit. 

3. Nyamuk Aedes aegypti yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Dinas Kesehatan Jawa Timur. 

4. Nyamuk Aedes aegypti yang digunakan adalah bentuk dewasa baik jantan 

maupun betina. 

5. Potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai insektisida 

diukur dari berapa banyak jumlah nyamuk yang mati setelah disemprot 

menggunakan dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus). 

6. Metode semprot adalah metode pemberian insektisida menggunakan 

sprayer yang nantinya dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) di 
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dalam sprayer tersebut akan disemprotkan ke dalam kotak kaca untuk 

membasmi nyamuk yang ada.  

4.6 Instrumen Penelitian 

4.6.1 Alat-alat penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan empat kelompok alat. Kelompok pertama 

adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus). Kelompok kedua adalah alat-alat yang digunakan untuk 

memperoleh nyamuk Aedes aegypti. Kelompok ketiga adalah alat-alat yang 

digunakan untuk potensi dekok serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti.  

4.6.1.1 Alat-alat pembuatan dekok daun serai wangi 

1. Saringan  

2. Gelas beker  

3. Kompor dan panic untuk merebus daun. 

4. Corong gelas 

4.6.1.2 Alat-alat untuk persiapan nyamuk Aedes aegypti 

1. Sangkar kacaa 

2. Jarring serangga 

4.6.1.3 Alat-alat untuk potensi dekok daun serai wangi sebagai insektisida 

terhadap nyamuk Aedes aegypti 

1. Sangkar kaca 

2. Sprayer 

3. Timer 

4. Gelas beker 

5. spuit 
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4.6.2 Bahan-bahan penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan tiga macam kelompok bahan, yakni: 

1. Kelompok pertama, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dekok 

daun serai wangi (Cymbopogon nardus). 

2. Kelompok kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk memperoleh 

nyamuk Aedes aegypti. 

3. Kelompok ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk menguji potensi 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai insektisida 

terhadap nyamuk Aedes aegypti.  

4.6.2.1 Bahan-bahan untuk dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

1. Daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

2. Aquadest 100ml sebagai pelarut 

3. Aluminium foil  

4.6.2.2 Bahan-bahan untuk persiapan nyamuk Aedes aegypti 

1. Larutan glukosa 10% 

4.6.2.3 Bahan-bahan untuk Uji Potensi Dekok Daun Serai Wangi 

(Cymbopogon nardus) sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes 

aegypti 

1. Dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

2. Nyamuk Aedes aegypti 

3. Aquades 
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4.7 Cara Kerja Penelitian 

4.7.1 Persiapan penelitian 

4.7.1.1 Pembuatan dekok daun serai wangi  

1. Daun serai wangi yang sudah dicuci dan dipotong kecil-kecil, kemudian 

dikeringkan.  

2. Setelah kering daun serai wangi ditimbang seberat 100 gram. 

3. Kemudian masukkan daun serai wangi yang sudah dipotong kedalam 

gelas beker dan diisi aquadest sebanyak 100 ml.  

4. Setelah itu gelas beker ditutupi dengan aluminium foil.  

5. Gelas beker tersebut kemudian dimasukkan kedalam air menddih 

selama 30 menit. 

6. Setelah 30 menit, cairan yang diperoleh dalam gelas beker (50ml) 

disaring dan ditampung dalam gelas.  

7. Hasil akhir hingga diperoleh dekok daun serai wangi berupa cairan 

berwarna coklat tua dan dianggap sebagai konsentrasi 100% larutan 

dekok daun serai wangi. Hasil inilah yang akan digunakan dalam 

percobaan. 

4.7.1.2 Penyiapan larutan stok  

Sebelum dilakukannya penelitian utama, dilakukan penelitian pendahulan 

terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi dekok daun serai wangi yang 

efektif sebagai insektisida. Larutan stok yang digunakan adalah dekok daun serai 

wangi konsentrasi 100%. Setelah itu dekok daun serai wangi diencerkan 

menggunakan pelarut aquades untuk mendapatkan dekok daun serai wangi 

yang kemudian di uji efektivitasnya.  
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4.7.1.3 Penyiapan Larutan Uji 

Larutan dekok daun serai wangi yang diencerkan dengan aquades 

sehingga didapatkan dosis yang diinginkan dengan menggunakan rumus 

pengenceran sebagai berikut: 

M1xV1 = M2xV2 

Keterangan: 

M1 : Konsentrasi larutan stok, yaitu sebesar 100% 

M2 : Konsentrasi Larutan yang diinginkan 

V1 : Volume larutan stok yang harus dilarutkan 

V2 : Volume larutan stok yang diperlukan 

Volume akhir larutan yang diperlukan untuk setiap perlakuan adalah 5 ml. Setelah 

diambil dari larutan stok kemudian ditambahkan dengan aquades.  

4.7.1.4 Penelitian Pendahuluan 

Sebelum dilakukan penelitian utama dilakukan penelitian pendahuluan 

terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi efektif dari dekok daun serai wangi 

sebagai insektisida. Hasil dari penelitian ini yang menunjukan potensi efektif 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti akan digunakan pada 

penelitian utama.  

4.7.1.5 Prosedur Penelitian 

1. Siapkan sangkar kaca sebanyak 6 buah untuk uji insektisida 

2. Masukkan nyamuk Aedes aegypti sebanyak 25 ekor kedalam masing-

masing sangkar kaca. 

3. Siapkan alat yang digunakan untuk membuat larutan, seperti gelas ukur 

dan sprayer. 
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A1=
A−B

100−𝐵
 𝑥 100% 

4. Siapkan stok larutan yang disiapkan dalam masing-masing konsentrasi, 

serta kontrol negatif dan positif insektisida. 

5. Setelah itu larutan yang sudah disiapkan tadi dimasukkan kedalam 

gelas ukur 5 ml.  

6. Dengan menggunakan sprayer, larutan dengan konsentrasi serta 

aquades untuk kontrol negatif dan insektisida yang mengandung 

malathion untuk kontrol positif kemudan disemprotkan kedalam sangkar 

nyamuk sebanyak 5 ml.  

7. Setelah penyemprotan sangkar kaca, nyamuk sampel dimasukkan. 

8. Pengamatan dilakukan setiap 1 jam sekali setelah penyemprotan dan 

dihitung berapa banyak nyamuk yang mati. 

9. Dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali pada masing masing perlakuan. 

4.7.2 Uji Fitokimia 

Uji fitokimia bertujuan untuk mengetahui kandungan dari dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus). Uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Parasitologi 

Fakultas kedoteran Universitas Brawijaya.  

4.8 Pengumpulan Data 

Data hasil yang telah diperoleh dari penelitian dimasukkan kedalam tabel 

dan diklasifikasikan menurut jumlah nyamuk Aedes aegypti yang mati dan 

pengulangan. Hasil tersebut akan diuji dengan uji statistik. 

4.9 Tabulasi Data 

Persentasi kemampuan dekok daun serai wangi sebagai insektisida 

dihitung menggunakan formula Abbot dengan rumus (WHO, 2016) :  
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Keterangan:  

A1: Persentase kematian nyamuk  setelah koreksi. 

A:   Persentase kematian nyamuk uji. 

B: Persentase kematian nyamuk kontrol negatif.  

4.10 Analisis Data 

Data-data dari hasil penelitian yang telah dikelompokkan dan ditabulasi 

kemudian dilakukan analisis statistik dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) 16.0 for Windows dengan nilai probabilitas 0,05 

(p = 0,05) dan taraf kepercayaan 95% (α = 0,05).  

Untuk mengetahui apakah terdapat keragaman antar perlakuan dilakukan 

uji hipotesis komparatif. Metode yang dapat digunakan yaitu uji One-way ANOVA 

dengan alternatifnya yaitu uji Kruskal-Wallis.  

Jika pada uji One-way ANOVA atau Kruskal-Wallis didapatkan nilai p<0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perbedaan hari penyimpanan 

terhadap potensi insektisida. Kemudian untuk mengetahui kelompok mana yang 

berbeda dilakukan post-hoc test dengan uji Tukey HSD untuk data yang 

menggunakan uji One-way ANOVA untuk data yang menggunakan uji Kruskal-

Wallis (Dahlan, 2004).  
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4.11 Diagram Alur Kerja Penelitian 

Gambar 4.1 Alur penelitian 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

5.1 Uji Kandungan Dekok Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) 

Dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) mengandung flavonoid, 

alkaloid, saponin dan tannin. Terbukti setelah dilakukan uji kandungan daun serai 

wangi dengan terbentuknya warna jingga pada flavonoid, adanya endapan putih 

pada alkaloid, terbentuknya emulsi pada saponin, dan terbentuknya warna hitam 

kebiruan atau hijau pada tannin.  

  

 

Gambar 5.1 Uji fitokimia flavonoid (a), tanin(b), alkaloid(c), saponin(d) 

5.2 Penelitian Pendahuluan  

Pada penelitian uji potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

sebagai insektisida terhatap nyamuk Aedes aegypti melalui metode semprot 

didahului dengan penelitian pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian pendahuluan 

ini dilakukan sebagai dasar dari penelitian utama untuk menentukan konsentrasi 

yang akan digunakan. Pada penelitian pendahuluan ini digunakan konsentrasi 

25%, 50%, dan 75% (Ningsih dan Wahyuni, 2016). Hasil dari penelitian 

pendahuluan dengan beberapa konsentrasi tersebut menjadi dasar pemilihan satu 

konsentrasi minimal yang dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti secara 

maksimal. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan ketiga perlakuan 

tersebut didapatkan hasil sebagaimana tertera sebagai berikut: 

 

 

 

D 
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Tabel 5.1 Jumlah kematian nyamuk pada penelitian pendahuluan 

 
Kelompok Perlakuan (n=25) 

Jam Ke- 25% 50% 75% 

1 0 0 0 

2 4 0 0 

3 7 2 1 

4 8 4 4 

5 10 5 4 

6 13 7 4 

24 18 10 7 

 

Berdasarkan table 5.1 yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa 

konsentrasi minimal yang dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti secara 

maksimal pada konsentrasi 25%. Pada konsentrasi tersebut akan dijadikan 

sebagai acuan untuk dilanjutkannya penelitian utama. Setelah itu, dari konsentrasi 

25% dilakukan penambahan dan pengurangan sebesar setengah dari konsentrasi 

awal, yaitu konsentrasi 12.5%,  25%, 37.5 dan 50%.  

5.3 Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) sebagai insektisida terhatap nyamuk Aedes aegypti melalui metode 

semprot dilakukan selama empat hari dan menggunakan dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) dengan konsentrasi 12.5%, 25%, 37.5%, dan 50%. Pada 

penelitian utama ini menggunakan enam perlakuan dimana dari keempat 

konsentrasi tersebut ditambahkan dengan kontrol positif (malathion) dan kontrol 
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negative (aquadest).   Penelitian ini dilakukan pengulangan sebanyak empat kali, 

tiga hari dan satu hari penelitian pendahuluan 

Penelitian ini menggunakan 6 sangkar kaca yang masing-masing berisi 25 

nyamuk Aedes aegypti. Perhitungan yang dilakukan pada nyamuk Aedes aegypti 

dihitung tiap 1 jam selama 6 jam pertama, setelah itu 24 jam selama satu hari. 

Setelah melakukan penelitian untuk mengamati potensi dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) sebagai insektisida terhatap nyamuk Aedes aegypti melalui 

metode semprot, didapatkan hasil sebagaimana tertera pada lampiran.  

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diasumsikan bahwa pada 

konsentrasi 50% di jam ke 4 sudah mendekati kontrol positif dan pada konsentrasi 

37.5% dan 50% di jam ke 5 juga sudah mendekati kontrol positif. Yang artinya 

sudah dapat membunuh nyamuk sebesar 100%.  

5.4 Analisis Deskriptif 

Tabel 5.2 Rata-rata Jumlah Kematian Nyamuk 

Rata rata jumlah kematian nyamuk (n=25) 

Kelompok Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 24 

12.5% 2 4 6 10 11 13 20 

25% 5 7 13 17 20 21 25 

37.5% 8 12 16 20 24 25 25 

50% 9 14 19 24 25 25 25 

(+) 25 25 25 25 25 25 25 

(-) 0 0 0 0 0 0 0 

 

Berdasarkan table 5.2 yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

jam ke 5 konsentrasi 50% didapatkan kematian nyamuk Aedes aegypti sebanyak 

100%. Kemudian, pada jam ke 6 konsentrasi 37.5% dan 50% didapatkan 
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A1=
A−B

100−𝐵
 𝑥 100% 

kematian nyamuk Aedes aegypti sebanyak 100%. Dan pada jam ke 24 

konsentrasi 25%, 37.5%, dan 50% didapatkan kematian nyamuk Aedes aegypti 

sebanyak 100%.  

Gambar 5.2 Grafik Rata-rata Kematian Nyamuk 

 

Berdasarkan gambar 5.1 yang tersaji diatas dapat disimpulkan dari 

keenam perlakuan tersebut bahwa perlakuan kontrol negatif memiliki rata-rata 

jumlah kematian nyamuk Aedes aegypti yang paling rendah, sedangkan kontrol 

positif memiliki rata-rata jumlah kematian yang paling tinggi.  

Pada perhitungan menggunakan Rumus Abbot untuk mengetahui 

persentase potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida dengan rumus :  

 

 

 

 

Konsentrasi 12.5% 

Konsentrasi 25% 

Konsentrasi 37.5% 

Konsentrasi 50% 



39 
 

Keterangan:  

A1: Persentase kematian nyamuk  setelah koreksi. 

A:   Persentase kematian nyamuk uji. 

B: Persentase kematian nyamuk kontrol negatif.  

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas didapatkan hasil dengan 

rata-rata persentase sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3 Rumus Abbot Rata-rata Potensi Insektisida 

Rata Rata Potensi Insektisida (n=25) 

Kelpmpok Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 24 

12.5% 9 16 23 39 45 53 78 

25% 21 29 52 69 78 83 100 

37.5% 31 46 64 79 95 100 100 

50% 37 57 77 95 100 100 100 

(+) 100 100 100 100 100 100 100 

(-) 0 0 0 0 0 0 0 

 

Berdasarkan table 5.3 yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa potensi 

insektisida dekok pada jam ke 5 konsentrasi 50% sudah dapat membunuh nyamuk 

Aedes aegypti sebanyak 100%. Kemudian, pada jam ke 6 konsentrasi 37.5% dan 

50% sudah dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti sebanyak 100%. Dan pada 

jam ke 24 konsentrasi 25%, 37.5%, dan 50% sudah dapat membunuh nyamuk 

Aedes aegypti sebanyak 100%.  
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Gambar 5.3 Grafik Rumus Abbot Rata-rata potensi insektisida 

 

Berdasarkan gambar 5.2 yang tersaji diatas dapat disimpulkan dari 

keenam perlakuan tersebut bahwa perlakuan kontrol negatif memiliki rata-rata 

jumlah kematian nyamuk Aedes aegypti yang paling rendah, sedangkan kontrol 

positif memiliki rata-rata jumlah kematian yang paling tinggi.  

5.5 Analisis Data Potensi Dekok Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) 

terhadap Kematian Nyamuk Aedes aegypti 

Analisis pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 16. 

Hasil analisis yang didapatkan berupa output program yang tercantum pada 

bagian lampiran. Adapun penjelasan berdasarkan output tersebut dijabarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

Konsentrasi 12.5% 

Konsentrasi 25% 

Konsentrasi 37.5% 

Konsentrasi 50% 
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Penelitian ini menggunakan variable numerik dengan enam faktor yang 

ingin diketahui yaitu faktor perlakuan (dekok daun serai wangi dengan konsentrasi 

12.5%, 25%, 37.5%,50%, kontrol pofitif dan kontrol negatif) pada kematian nyamuk 

Aedes aegypti. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Way ANOVA. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan Analisis 

data sebagai berikut: 

1. Syarat uji One-Way ANOVA, uji distribusi data untuk normalitas dan 

homogenitas terlebih dahulu. Apabila salah satu data tidak terpenuh, maka 

transformasi data terlebih dahulu. Jika data setelah di transformasi tetap 

tidak memenuhi, maka uji One-Way ANOVA tidak boleh dilakukan dan 

diganti dengan uji nonparametrik yaitu uji Kruskal-Wallis.  

2. Melakukan uji One-Way ANOVA, untuk mengetahui perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk 

Aedes aegypti.   

3. Analisis Post Hoc Test (LSD), merupakan Analisis lanjutan dalam uji One-

Way ANOVA untuk melihat adanya perbedaan yang lebih spesifik antar 

tiap perlakuan terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes aegypti pada setiap waktu 

pengamatan.  

4. Uji korelasi, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap 

kematian nyamuk Aedes aegypti. Jika data parametrik maka dilakukan uji 

korelasi Pearson. Jika data non parametrik maka dilakukan uji korelasi 

Spearman.  

 



42 
 

5.5.1 Uji Asumsi Data 

Pengujian asumsi data dari hasil penelitian harus dilakukan terlebih dahulu 

sebelum melakukukan pengujian statistik khususnya uji One-Way ANNOVA. 

Pengujian asumsi data berupa uji normalitas dan homogenitas dari keragaman 

distribusi data. Untuk syarat uji One-Way ANNOVA distribusi data harus normal 

dan homogen.  

5.5.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan statistik, maka 

diperlukan pengujian normalitas pada distribusi data. Uji normalitas distribusi data 

dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kriteria dari uji normalitas data 

bila nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0.05, maka data penelitian yang diuji 

normal atau dapat diasumsikan uji normalitasnya terpenuhi. Berdasarkan 

pengujian normal distribusi data didapatkan bahwa pada jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

dan 24 nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat diasumsikan 

uji normalitasnya terpenuhi.  

5.5.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ragam data dapat dilakukan menggunakan uji Levene 

(Levene Test Homogenity of Variance). Data yang memenuhi syarat bila nilai 

signifikansi (p-value) lebih besar dari 0.05. Berdasarkan pengujian ragam data 

didapatkan bahwa pada jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24 nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, maka diasumsikan uji homogenitasnya tidak terpenuhi.  

Bila data tidak homogen langkah selanjutnya dilakukan transformasi data, 

tujuannya untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain 

sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. 

Setelah dilakukan transformasi data didapatkan bahwa tetap tidak memenuhi 
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syarat atau dapat diasumsikan uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Jika setelah 

data ditransformasi tetap tidak homogen, maka tidak bisa dilanjutkan dengan 

menggunakan uji One-Way ANOVA. Pada penelitian ini dilanjutkan dengan 

menggunakan uji non parametrik Kruskal-Wallis. 

5.5.2 Uji Pada Jam Ke 1 

5.5.2.1 Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

 Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 1 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 
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5.5.2.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.4 Uji Mann-whitney jam 1 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.08 0.019 0.019 0.019 0.013 

Konsentrasi 
25%   0.219 0.065 0.013 0.013 

Konsentrasi 
37.5%    0.356 0.013 0.013 

Konsentrasi 
50%     0.013 0.013 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif        

 

Berdasarkan table 5.4 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-1 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 37.5%, 50%, kontrol 

positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan kontrol positif, dan kontrol 

negatif; konsentrasi 37.5% dengan kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 

50% dengan kontrol positif dan kontrol negatif; kontrol positif dengan kontrol 

negatif.  

5.5.2.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 
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aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 1 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 1.  

5.5.3 Uji Pada Jam Ke 2 

5.5.3.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 2 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 
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wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 

5.5.3.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.5 Uji Mann-whitney jam 2 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.037 0.019 0.019 0.019 0.013 

Konsentrasi 
25%   0.041 0.019 0.013 0.013 

Konsentrasi 
37.5%    0.178 0.013 0.013 

Konsentrasi 
50%     0.013 0.013 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       

 
 

Berdasarkan table 5.5 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-2 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan konsentrasi 37.5%, 

50%, kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 37.5% dengan kontrol positif, 

dan kontrol negatif; konsentrasi 50% dengan kontrol positif dan kontrol negatif; 

kontrol positif dengan kontrol negatif.  
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5.5.3.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 

aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 2 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 2.  

5.5.4 Uji Pada Jam Ke 3 

5.5.4.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  
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Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 3 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 

5.5.4.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.6 Uji Mann-Whitney jam 3 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.02 0.02 0.019 0.019 0.013 

Konsentrasi 
25%   0.083 0.02 0.014 0.014 

Konsentrasi 
37.5%    0.028 0.014 0.014 

Konsentrasi 
50%     0.013 0.013 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       

 

Berdasarkan table 5.6 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-3 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan konsentrasi 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 37.5% dengan konsentrasi 50%, 
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kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 50% dengan kontrol positif dan 

kontrol negatif; kontrol positif dengan kontrol negatif 

5.5.4.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 

aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 3 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 3.  

5.5.5 Uji Pada Jam Ke 4 

5.5.5.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 
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nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 4 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 

5.5.5.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.7 Uji Mann-Whitney jam 4 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.021 0.02 0.02 0.02 0.014 

Konsentrasi 
25%   0.375 0.028 0.014 0.014 

Konsentrasi 
37.5%    0.037 0.013 0.013 

Konsentrasi 
50%     0.131 0.013 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       

 

Berdasarkan table 5.7 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-4 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 
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kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan konsentrasi 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 37.5% dengan konsentrasi 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 50% dengan kontrol negatif; kontrol 

positif dengan kontrol negatif. Pada jam ke 4 juga sudah tidak ada perbedaan 

antara konsentrasi 50% dengan kontrol positif.  

5.5.5.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 

aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 4 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 4.  

5.5.6 Uji Pada Jam Ke 5 

5.5.6.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 
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hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 5 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 

5.5.6.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.8 Uji Mann-Whitney jam 5 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.043 0.02 0.014 0.014 0.014 

Konsentrasi 
25%   0.139 0.047 0.047 0.014 

Konsentrasi 
37.5%    0.131 0.131 0.013 

Konsentrasi 
50%     1 0.008 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       



53 
 

Berdasarkan table 5.8 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-5 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan konsentrasi 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 37.5% dengan kontrol negatif; 

konsentrasi 50% dengan kontrol negatif; kontrol positif dengan kontrol negatif. 

Pada jam ke 5 juga sudah tidak ada perbedaan antara konsentrasi 37.5% dan 50% 

dengan kontrol positif.  

5.5.6.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 

aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 5 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 5. 

5.5.7 Uji Pada Jam Ke 6 

5.5.7.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 
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dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 6 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 

5.5.7.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  
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Tabel 5.9 Uji Mann-Whitney jam 6 

MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.029 0.014 0.014 0.014 0.014 

Konsentrasi 
25%   0.047 0.047 0.047 0.014 

Konsentrasi 
37.5%    1 1 0.008 

Konsentrasi 
50%     1 0.008 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       

 

Berdasarkan table 5.15 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-6 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan konsentrasi 37.5%, 

50%, kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 37.5% dengan kontrol negatif; 

konsentrasi 50% dengan kontrol negatif; kontrol positif dengan kontrol negatif. 

Pada jam ke-6 juga sudah tidak ada perbedaan antara konsentrasi 37.5% dan 50% 

dengan kontrol positif.  

5.5.7.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 

aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   
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Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 6 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 6. 

5.5.8 Uji Pada Jam Ke 24 

5.5.8.1 Uji Kruskal-Wallis 

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 

uji Kruskal-Wallis dengan tujuan untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh 

pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Hipotesi awal (H0) yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti. Hipotesis alternatif (H1) adalah ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) 

kurang dari 0.05, yang dapat disimpulkan ada perbedaan pemberian dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida 

nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan bahwa hipotesis hipotesis H1 diterima dan 

hipotesis H0 ditolak.  

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan bahwa pada jam ke 24 nilai 

signifikansi (p-value) kurang dari 0.05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 dapat 

diterima sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk 

Aedes aegypti. 
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5.5.8.2 Uji Mann-Whitney 

Dari hasil uji statistik sebelumnya ditemukan ada perbedaan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap potensinya sebagai 

insektisida nyamuk Aedes aegypti, maka dilakukan pengujian lebih lanjut (post hoc 

test) untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik antar tiap perlakuan 

terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida pada setiap waktu pengamatan.  

Tabel 5.10 Uji Mann-Whitney jam 24 

 MW 
Konsentrasi 

12.5% 
Konsentrasi 

25% 
Konsentrasi 

37.5% 
Konsentrasi 

50% 
Kontrol 
Positif 

Kontrol 
Negatif 

Konsentrasi 
12.5%  0.047 0.047 0.047 0.047 0.014 

Konsentrasi 
25%   1 1 1 0.008 

Konsentrasi 
37.5%    1 1 0.008 

Konsentrasi 
50%     1 0.008 

Kontrol 
Positif      0.008 

Kontrol 
Negatif       

 

Berdasarkan table 5.10 yang tersaji diatas bahwa didapatkan perbedaan 

pada jam ke-6 antara konsentrasi 12.5% dengan konsentrasi 25%, 37.5%, 50%, 

kontrol positif, dan kontrol negatif; konsentrasi 25% dengan kontrol negatif; 

konsentrasi 37.5% dengan kontrol negatif; konsentrasi 50% dengan kontrol 

negatif; kontrol positif dengan kontrol negatif. Pada jam ke-24 juga sudah tidak ada 

perbedaan antara konsentrasi 25%, 37.5%, dan 50% dengan kontrol positif.  

5.5.8.3 Uji Korelasi Spearman 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pemberian 

dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap kematian nyamuk Aedes 
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aegypti. Data yang memenuhi syarat bila nilai signifikansinya (p-value) lebih kecil 

dari 0.05, dapat diasumsikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

signifikan.   

Berdasarkan uji analisis didapatkan bahwa pada jam ke 24 nilai signifikansi 

(p-value) lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi dengan jumlah kematian nyamuk pada jam ke 24. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Penelitian potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti melalui metode semprot penting untuk 

dilakukan sebagai upaya menghasilkan insektisida alami yang ramah lingkungan. 

Pemanfaatan bahan alami dapat mengurangi penggunaan insektisida yang 

mengandung bahan kimia. Berdasarkan hasil uji fitokimia yang dilakukan di 

Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus) mempunyai kandungan senyawa aktif yang 

berpotensi sebagai insektisida adalah flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin. 

Setiap senyawa aktif yang terkandung dalam daun serai wangi memiliki fungsi 

yang berbeda-beda.  

Flavonoid dapat merusak permeabilitas dinding sel dan menghambat kerja 

enzim sehingga mempengaruhi proses metabolisme pada serangga. Golongan 

flavonoid juga terdapat senyawa rotenon yang berfungsi sebagai toksin pada 

respirasi sel, dengan cara menghambat transfer elektron dalam NADH-koenzim 

ubiquinon reductase (komplek I) dari sistem transpor elektron di dalam mitokondria 

(Aseptianova, 2017). Alkaloid dapat menghambat kerja pada sistem saraf dan 

merusak membran sel. Enzim asetilkolinesterase dihambat, sehingga asetilkolin 

akan tertimbun pada sinaps akhirnya akan menghambat proses transmisi saraf. 

Efek lain yang ditimbulkan adalah proses inhibitor sintesis kitin dan kerja hormon 

yang terhambat (Aseptianova, 2017).  

Tanin dapat mengganggu kerja enzim pencernaan (protease dan amilase) 

dan mengganggu kerja protein usus, sehingga akan mengalami gangguan nutrisi. 

Tanin juga menyerang polipeptida dinding sel yang dapat menyebabkan 
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kerusakan pada dinding sel tersebut dan dapat menggumpalkan protein tersebut 

(Aseptianova, 2017). Saponin dapat merusak mukosa kulit dan jika terabsorbsi 

akan mengakibatkan hemolisis sel darah sehingga pernapasan menjadi terhambat 

dan dapat mengakibatkan kematian. Lapisan luar yang terdapat pada tubuh 

serangga yang berfungsi untuk melindung tubuh serangga akan hilang akibat 

saponin dan menyebabkan kematian karena kehilangan banyak cairan tubuh. 

Saponin juga menyebabkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan menurun 

serta mengganggu proses metabolisme tubuh (Hildamamus,2004 dalam Liem et 

al, 2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti 

melalui metode semprot. Pada penelitian ini didahului dengan melakukan 

penelitian pendahuluan untuk menentukan konsentrasi yang akan digunakan 

sebagai acuan pada penelitian utama. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ningsih dan Wahyuni (2016), konsentrasi efektif untuk daun serai wangi 

adalah 25%, 50%, 75%. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan, didapatkan 

satu konsentrasi minimal yang dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti secara 

maksimal yaitu 25%.  

Penelitian ini menggunakan 6 kotak kaca dan menggunakan 6 perlakuan 

yaitu 4 konsentrasi utama, kontrol positif (malathion), dan kontrol negatif 

(aquadest). Setiap kotak kaca berisi 25 ekor nyamuk Aedes aegypti sehingga 

jumlah nyamuk yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 625 ekor. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari penambahan 

dan pengurangan pada penelitian pendahuluan yaitu 12.5%, 25%, 37.5%, dan 
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50%. Pada penelitian utama dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali untuk 

mengurangi bias dan dilakukan perhitungan pada jam ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) berpotensi sebagai insektisida nyamuk Aedes aegypti. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Kruskal-Wallis didapatkan hasil 

p=0.001 pada jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan lebih kecil dari alpha (0.05), yang dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) terhadap 

potensinya sebagai insektisida nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya dilakukan uji 

Mann-Whitney untuk melihat adanya perbedaan yang lebih spesifik antar tiap 

perlakuan terhadap potensi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) 

sebagai insektisida pada setiap waktu pengamatan. Pada uji Mann-Whitney 

didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan antara konsentrasi 50% dengan 

kontrol positif pada jam keempat serta tidak didapatkan perbedaan antara 

konsentrasi 37.5% dan 50% dengan kontrol positif pada jam kelima. Berdasarkan 

uji Spearman didapatkan hasil p>0.05 pada jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24 maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara peningkatan konsentrasi dengan 

jumlah kematian nyamuk Aedes aegypti.   

Tidak didapatkan hubungan antara peningkatan konsentrasi dengan 

kematian nyamuk Aedes aegypti dikarenakan dekok memiliki kelemahan. Menurut 

Putri (2013), dekok mempunyai kelemahan yaitu sari yang dihasilkan tidak stabil 

dan mudah tercemar oleh bakteri.  

Berdasarkan penelitian ini konsentrasi minimal yang dapat membunuh 

nyamuk Aedes aegypti secara maksimal yaitu konsentrasi 37.5% pada jam kelima, 

dan didapatkan kematian nyamuk sebanyak 95%. Sedangkan konsentrasi 50% 



62 
 

merupakan konsentrasi dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) yang dapat 

membunuh nyamuk Aedes aegypti sebanyak 95% dengan waktu tercepat pada 

jam keempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya.  

Penelitian yang dilakuan oleh Ningsih dan Wahyuni (2016), tentang 

efektivitas ekstrak daun serai (Cymbopogon nardus) sebagai insektisida alami 

dalam mengendalikan semut hitam (Dolichoderus thoracicus) secara 

penyemprotan. Penelitian tersebut ingin membuktikan ekstrak daun serai 

(Cymbopogon nardus) dapat dijadikan sebagai insektisida semut hitam 

(Dolichoderus thoracicus) dengan beberapa konsentrasi (konsentrasi 1%, 2%, 3%, 

4%, 5%, 10%, 15%, dan 20%). Pada penelitian tersebut didapatkan konsentrasi 

5% yang efektif digunakan sebagai insektisida alami, dengan rata-rata kematian 

12,25 (49 ekor dari 80 ekor semut hitam). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pada konsentrasi 5 % LD50 dapat tercapai karena pada konsentrasi 5 % 

Ekstrak Serai dapat membunuh lebih dari 50 persen hewan uji. 

Pada penelitian Rita dan Ningtyas (2008), tentang pemanfaatan 

Cymbopogon nardus sebagai larvasida Aedes aegypti mengatakan bahwa 

senyawa yang terdapat dalam daun serai wangi besifat toksin. Senyawa tersebut 

dapat masuk tubuh larva atau serangga lain melalui berbagai bagian tubuh, antara 

lain dinding permukaan tubuh; jalan pernapasan; dan alat pencernaan makanan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa yang terkandung 

dalam daun serai wangi dapat digunakan sebagai insektisida alami yang ramah 

lingkungan.  

Penelitian sebelumnya yang diakukan oleh Herminanto, Nurtiati, dan 

Kristianti (2010), mengenai potensi daun serai untuk mengendalikan hama 

Collosobruchus analis F. pada kedelai dalam simpanan. Penelitian membuktikan 
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penggunaan daun dan abu serai wangi berpengaruh dalam meningkatkan 

mortalitas imago C. analis. Mortalitas imago C.analis tertinggi yaitu 98.99% yang 

dicapai pada dosis daun serai 6g/500g biji kedelai dengan dosis abu daun serai 

0.6g/500g biji kedelai.  

Penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan seperti efek akumulasi 

dari kotak kaca, faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen yang dapat 

mepengaruhi yaitu suhu, udara, polutan, dan kelembapan. Faktor endogen yang 

mempengaruhi bisa dikarenakan nyamuk Aedes aegypti yang usianya tidak dapat 

dipastikan homogennya dan konsentrasi senyawa aktif yang terdapat pada serai 

wangi (Cymbopogon nardus) yaitu flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin karena 

tidak dilakukannya penelitian yang lebih mendalam.  
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Dekok daun serai wangi (Cymbopogon nardus) berpotensi menjadi insektisida 

terhadap nyamuk Aedes aegypti.  

2. Terdapat perbedaan pemberian dekok daun serai wangi (Cymbopogon 

nardus) terhadap potensinya sebagai insektisida nyamuk Aedes aegypti.  

3. Konsentrasi 50% merupakan konsentrasi dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) yang dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti secara 

maksimal dengan waktu tercepat.  

4. Tidak terdapat hubungan antara peningkatan konsentrasi dengan jumlah 

kematian nyamuk.  

7.2 Saran 

Berdasarkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran 

yang dapat diberikan yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek dari masing-masing 

senyawa aktif (flavonoid, alkaloid, tannin, saponin) terhadap nyamuk Aedes 

aegypti, untuk mengetahui senyawa aktif manakah yang lebih berpotensi. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap perubahan senyawa kimia dalam dekok daun 

serai wangi (Cymbopogon nardus). 

3. Perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa dekok daun serai wangi 

(Cymbopogon nardus) dapat digunakan sebagai insektisida alami yang ramah 

lingkungan.  
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4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai toksisitas dekok daun serai 

wangi (Cymbopogon nardus). 
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