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ABSTRAK 
 
 
Ashari, Y.W.. 2013. Uji Potensi Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian (Durio 

zibethinus Murr) Sebagai lnsektisida Nyamuk Culex sp. Dengan 
Metode Elektrik. Tugas Akhir, Program Studi Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) Dr. dr. 
Loeki Enggar Fitri, M. Kes., Sp. ParK (2) dr. Soemardini, M. Pd. 

 
Pengendalian serangga termasuk nyamuk Culex sp. dengan 

menggunakan insektisida kimia dapat menimbulkan masalah baru, yaitu 
pencemaran lingkungan yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia. 
Solusi alternatifnya adalah dengan memanfaatkan bahan alami dari 
tumbuhan yang memiliki efek sebagai insektisida. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuktikan apakah ekstrak kulit buah Durian (Durio 
zibethinus Murr) mempunyai efek insektisida terhadap nyamuk Culex sp. 
Penelitian ini merupakan penelitian experimental laboratories dengan 
rancangan true experimental-post test only control group design. Data yang 
digunakan adalah data dari hasil pengamatan di Laboratorium Parasitologi 
Universitas Brawijaya, Malang dengan melihat kematian nyamuk akibat 
paparan ekstrak kulit durian pada menit ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, ke-25, ke-
30, ke-35, ke-40, ke-45, ke-50, ke-55, dan ke-60. Setelah itu, data dianalisa 
dengan menggunakan uji parametrik. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa seluruh Nyamuk Culex sp. yang diberi perlakuan menggunakan 
larutan ekstrak kulit buah durian mengalami kematian sebesar 93,2% pada 
menit ke 60 menggunakan konsentrasi 40%. Dari hasil pengujian 
menunjukkan bahwa lama waktu paparan ekstrak mempunyai hubungan 
yang bermakna (signifikan) terhadap kematian pada nyamuk (p=0.575, 
r=0.113) dan hubungan antara konsentrasi dengan potensi menunjukkan 
hubungan yang bermakna dan kuat (p= 0.000, r=0700). Kesimpulan hasil 
penelitian ini adalah ekstrak kulit buah Durian (Durio zibethinus Murr) 
memiliki potensi insektisida terhadap nyamuk Culex sp. dengan metode 
elektrik. 
 
Kata Kunci: Durio zibethinus Murr, Culex sp., lnsektisida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
Ashari, Y.W.. 2013. The Experiment of Durian’s Skin Ethanol Extract 

Potency (Durio zibethinus Murr) as mosquito Insecticide (Culex 
sp.) Using Electric Method. Final assigment, Medical Faculty of 
Brawijaya University. Supervisor: (1) Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M. 
Kes., Sp. ParK (2) dr. Soemardini, M.Pd 

 
The insects controllling as well as mosquito (Culex sp.) control using 

chemical insectiside can bring new problems, such as environmental 
pollution which has negative effect for human health. The utilization of plant’s 
natural substances that has efficacy as pesticide is an alternative solution.  
This study aimed to prove that Durian’s skin extract has an insecticide effect 
to the mosquitos (Culex sp.). This study was an experimental laboratory 
research using true experimental-post test only controls group design. Data 
used in this study was an observational data that taken on Parasitology 
Laboratory, Brawijaya University, Malang by counting the amount of 
mosquito’s death caused by durian’s skin extract treatment in 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40 ,45, 50, 55, 60 minutes. Data analysis used parametric test. 
The result showed that the use of Durian’s skin extract had a number of 
93,2% deaths in 60 minutes at concentration of 40%. The experiment 
showed that observation duration has meaningful relationship (significant) to 
the death of the mosquito (p=0.575, r=0.113) as well as the correlation 
beetwen concentration and the potency that had a meaningful and strong 
relationship (p=0.000, r=0.700) .The conclusion from this study is Durian’s 
skin extract (Durio zibethinus Murr) has insecticide potency on mosquito 
(Culex sp.) using electric method. 
 
Keyword: Durio zibethinus Murr, Culexsp, lnsecticide 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Lebih dari 50% fauna yang menghuni muka bumi adalah serangga. 

Selama ini kehadiran beberapa jenis serangga telah mendatangkan manfaat bagi 

manusia, misalnya lebah madu, ulat sutera, serangga penyerbuk, atau musuh 

alami hama tanaman. Meskipun demikian, tidak sedikit serangga yang justru 

membawa kerugian bagi kehidupan manusia. Nyamuk merupakan salah satu 

serangga yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia (Kardinan, 2004). 

Nyamuk merupakan salah satu dari ribuan serangga yang hidup di iklim 

tropis dengan perkembangbiakan yang terbilang mudah sehingga menyebabkan 

populasi nyamuk di bumi meningkat dengan pesat. Sayangnya, kebanyakan dari 

jenis nyamuk ini merupakan vektor dari penyakit yang dapat menyebabkan 

penurunan kualitas hidup bahkan kematian, sebagai contoh adalah demam 

berdarah yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegepti, malaria yang dibawa 

Anopheles sp.,  dan Japanese B enchepalitis dan filariasis yang dibawa oleh 

nyamuk Culex sp. (Natadisastra dan Ridad, 2005). 

Dalam penelitian ini, akan digunakan nyamuk Culex sp. sebagai subyek 

penelitian. Pemilihan nyamuk ini berdasarkan populasinya yang tinggi. Selain itu, 

beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Culex sp. 

cenderung mengalami peningkatan jumlah kasus. Menurut data dari Departemen 

Kesehatan RI, insiden filariasis di Indonesia menunjukkan angka yang 

mengkhawatirkan. Microfilarial rate mencapai 0-17%. Artinya, lebih dari 1/6 

penduduk Indonesia berisiko terkena penyakit kaki gajah ini (Departemen Kese-

hatan RI, 2005).  



 

Banyak sekali insektisida yang sudah tersedia di pasaran, tetapi 

kebanyakan merupakan insektisida yang terbuat dari bahan-bahan kimia.  

Insektisida jenis ini terbukti efektif terhadap nyamuk dan serangga lainnya. 

Namun, efek samping dari bahan kimia ini sangatlah berbahaya. Bahan kimia 

yang biasanya menjadi bahan baku dari insektisida ini adalah diklorvos, 

propoxur, dan pytheroid. Menurut penelitian, bahan-bahan ini merupakan 

karsinogenik jika masuk kedalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, karsinogenik 

merupakan trigger dari kanker, oleh karena itu penggunaan dari insektisida 

kimiawi ini sangat berbahaya (Gandahusada dkk, 2003). 

Sekarang ini, mulai terdapat produk insektisida yang bahan bakunya 

menggunakan herbal. Selain menggunakan bahan-bahan alami, insektisida ini 

diharapkan lebih mudah terurai dan relatif aman bagi manusia. Bahan baku  

yang telah digunakan sebagai insektisida adalah geranium, bunga lavender, 

jeruk nipis, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini,  akan digunakan kulit 

buah durian Monthong (Durio zibhetinus Murr) sebagai bahan baku insektisida. 

Buah durian dipilih karena buah ini tergolong buah yang meninggalkan banyak 

sampah setelah di konsumsi. Buah ini terdiri dari 65% kulit dan 35% buah. 

Hingga sekarang ini, pemanfaatan kulit durian masih minim di masyarakat 

(Ashari, 2011). 

Kulit durian mengandung minyak atsiri, saponin, flavanoid, unsur 

selulosa, lignin, serta kandungan pati. Kandungan tersebut memiliki bau yang 

menyengat yang dapat mempengarui syaraf-syaraf nyamuk yang menyebabkan 

kelabilan dan kematian (Oktavianingrum dkk, 2007).  

Pada penelitian ini akan digunakan metode elektrik. Metode ini dipilih 

karena metode ini merupakan metode yang mudah dilakukan. Selain itu, 



 

insektisida yang diuapkan lebih aman karena tidak mengendap pada perabotan-

perabotan kamar yang memiliki potensi untuk terhirup manusia dan juga metode 

ini hanya sedikit meninggalkan residu. 

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang berapa 

potensi dari ekstrak ethanol kulit durian sebagai insektisida nyamuk Culex sp. 

Sehingga dapat menjadi alternatif insektisida yang berbahan baku dari bahan 

herbal. 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah ekstrak ethanol dari kulit buah durian (Durio zibethinus Murr) 

memiliki potensi sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. dengan metode 

listrik?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan potensi ekstrak ethanol kulit buah durian (Durio zibethinus 

Murr) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. dengan metode listrik. 

1.3.2 Tujuan khusus 

(1) Untuk menentukan berapa konsentrasi minimum ekstrak ethanol kulit 

buah durian (Durio zibethinus Murr) yang dapat berpotensi sebagai 

insektisida terhadap nyamuk dewasa Culex sp.. 

(2) Untuk mengetahui jumlah nyamuk Culex sp. yang mati pada 

pemberian konsentrasi ekstrak ethanol kulit buah durian 20%, 30%, 

dan 40 % pada waktu tertentu. 

(3) Untuk mengetahui jumlah nyamuk Culex sp. yang mati pada 

pemberian konsentrasi ekstrak ethaol kulit buah durian tertentu pada 



 

menit ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, ke-25, ke-30, ke-35, ke-40, ke-45, ke-

50, ke-55, dan ke-60. 

(4) Untuk menganalisa hubungan antara konsentrasi ekstrak ethanol kulit 

buah durian dan lama paparan terhadap kematian nyamuk Culex sp. 

yang mati. 

  1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Sebagai Informasi baru bahan herbal yang bisa dimanfaatkan 

sebagai insektisida. 

 Sebagai tambahan informasi dan dasar bagi penelitian 

selanjutnya  mengenai insektisida alami. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Memperkaya pengetahuan masyarakat  tentang insektisida 

alamiah yang berasal dari bahan-bahan alami. 

 Sebagai dasar bagi masyarakat tentang pemanfaatan kulit buah 

durian sebagai insektisida nyamuk Culex sp.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buah Durian (Durio zibethinus Murr)  

Durian adalah  tumbuhan tropis yang berasal dari Asia Tenggara, 

sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit 

buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. 

Sebutan populernya adalah King of Fruit atau raja dari segala buah (Ashari, 

1995). 

 

2.1.1. Klasifikasi 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Bombacaceae  

Genus  : Durio 

Spesies : Durio zibethinus Murr. 

(Ashari, 2011) 

 

 

 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Bombacaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Durio


 

 

Gambar 2.1 Buah Durian Monthong (Carabudidaya, 2012)  

 

2.1.2 Morfologi 

Durian merupakan tanaman asli Asia Tenggara terutama Indonesia, 

Thailand, dan Malaysia. Beberapa jenis durian liar masih terdapat di Sumatra 

dan Kalimantan, namun, keberadaan pohon durian sekarang telah menyebar ke 

seluruh pelosok dunia, mulai dari Srilangka, India Selatan, hingga Papua Nugini. 

Pohon durian merupakan pohon tahunan, hijau abadi (pengguguran daun tidak 

tergantung musim) tetapi ada saat tertentu untuk menumbuhkan daun-daun baru 

(periode flushing atau peronaan) yang terjadi setelah masa berbuah selesai. 

Tinggi pohon dapat mencapai ketinggian 25–50 m tergantung spesiesnya 

(Ashari, 1995).  

Daunnya berbentuk lanset, berwarna hijau dengan sentuhan kuning,dan 

sisi bawahnya berwarna lebih pucat. Pohon durian membutuhkan waktu kurang 

lebih 4-5 tahun untuk menghasilkan buah. Bunga durian muncul langsung dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_tahunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijau_abadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga


 

batang (cauliflorous) atau cabang-cabang yang tua di bagian pangkal, 

berkelompok dalam karangan berisi 3-10 bunga.  Bunganya memiliki aroma 

wangi berasal dari nectar yang berfungsi sebagai atraktan untuk kelelawar. 

Kelelawar yang tertarik kepada aroma dari bunga durian akan mendatangi bunga 

dan secara tidak langsung membantu penyerbukan dari durian. Buahnya, 

memiliki bentuk bulat hingga lonjong. Permukaan kulitnya berduri, oleh karena itu 

buah ini disebut durian. Proporsi daging buah durian cukup kecil, yaitu berkisar 

antara 20-35% dari berat total buah. Sedangkan proporsi bijinya 5-15% (Ashari, 

1995). 

 

2.1.3. Kandungan Kimia 

Daging buah, biji, dan kulit durian memiliki kandungan kimia yang cukup 

banyak. Setiap 100 gram daging buah durian memiliki kandungan air sebanyak 

67 g, protein 2,5 g, lemak 2,5 g, karbohidrat 28,3 g, serat 1,4 g, abu 0,8 

g,kalsium 20 mg, fosfor 63 mg, potassium 601 mg, thiamin 0,27 mg, riboflavin 

0.29 mg, dan vitamin C  57 mg (Ashari, 1995). Kulitnya memiliki kandungan 

minyak atsiri, saponin, flavonoid, unsur selulosa, lignin, dan kandungan pati. 

Flavonoid bisa bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan, menghambat 

fosfodiesterase, aldoreduktase, monoamina oksidase,  protein kinase, balik 

transcriptase, DNA polymerase, dan lipooksigenase (Robinson dalam Putri, 

2008). Sedangkan saponin apabila kontak dengan permukaan kulit nyamuk akan 

merusak mukosa kulit dan terabsorbsi akan terjadi hemolisis darah sehingga 

enzim pernafasan akan terhambat dan mengakibatkan kematian. Fungsi saponin 

yang diduga dapat berfungsi sebagai insektisida adalah menyebabkan 



 

kerusakan kulit sehingga mudah mengalami trauma dan menurunkan tegangan 

permukaan (Mamur, 2011) 

 

2.1.4. Manfaat Tanaman Buah Durian 

Tanaman durian (Durio zibethinus) merupakan tanaman yang memiliki 

banyak khasiat pengobatan, dan banyak ditemukan di Indonesia. Telah banyak 

penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi senyawa organik dalam Durio 

zibethinus. Tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring. 

Batangnya untuk bahan bangunan/perkakas rumah tangga. Kayu durian setaraf 

dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus. Bijinya yang memiliki 

kandungan pati cukup tinggi, berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan 

(dapat dibuat bubur yang dicampur daging buahnya). Kulit dipakai sebagai bahan 

abu gosok yang bagus, dengan. cara dijemur sampai kering dan dibakar sampai 

hancur (Jombangkab, 2011).  

 

2.2. Nyamuk Culex sp. 

Culex sp merupakan salah satu vektor penting dari virus Chikungunya, 

Filariasis, dan Encephalitis (baik itu Japanesse Encephalitis maupun St Louis 

Encephalitis). Culex sp memiliki kebiasaan menggigit malam hari (night biters). 

Nyamuk ini termasuk zooantropophilic species dan memiliki breeding place di 

segala macam air yang tergenang, terutama air yang kotor (poluted water) (Staf 

Parasitologi FKUB, 2004).  

 



 

 

Gambar 2.2 Nyamuk Culex sp. (ICPMR, 2002) 

2.2.1. Klasifikasi 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Hecapoda 

Order  : Diphtera 

Sub order : Nematocera 

Family  : Culicidae 

Sub family : Culicimae 

Genus  : Culex sp. 

(Brown and Belding, 1964). 

 

2.2.2. Morfologi 

2.2.2.1. Telur 

Telur Culex sp berbentuk banana shape yaitu lonjong seperti pisang 

berukuran sekitar 0,7 cm, dibungkus kulit berlapis 3 yang mempunyai saluran 

berupa corong. Nyamuk Culex sp meletakkan telurnya di permukaan air secara 

berderet dan bergerombol dalam bentuk seperti rakit sehingga mampu untuk 

mengapung. Setiap bentukan rakit terdiri dari 100-200 telur (Staf Parasitologi 

FKUB, 2004). 



 

 

Gambar 2.3 Telur Nyamuk Culex sp (Dohrn, 2002) 

2.2.2.2. Larva 

Setelah kontak dengan air, umumnya telur akan membutuhkan waktu 

untuk menetas sekitar 2-3 hari. Posisi larva akan membentuk sudut dengan 

permukaan air. Ciri-ciri morfologi larva dapat dipelajari dengan mudah pada larva 

stadium 3 dan larva stadium 4.  Pada dasarnya larva juga terdiri dari bagian-

bagian tubuh yaitu kepala, thorax dan abdomen. Perkembangan dan 

pertumbuhan larva tidak lepas dari faktor temperatur, tempat perindukan, dan 

ada tidaknya hewan predator. Pada kondisi optimal,larva akan menjadi dewasa 

pada waktu 5 hari (Suwasono dkk, 2002). 

 

Gambar 2.4 Larva Nyamuk Culex sp. (ICPMR, 2002) 



 

2.2.2.3. Pupa 

Pupa merupakan stadium trakhir nyamuk Culex sp. yang terjadi pada air. 

Pada stadium ini, larva tidak memerlukan makanan lagi dan akan terjadi proses 

pembentukan sayap. Setelah itu, nyamuk akan keluar dari kepompongnya dan 

akan menjadi nyamuk dewasa. Kepalanya menyatu dengan thorax dan disebut 

sebagai cephalothorax. Gerakannya khas (jerky movement), dan pada waktu 

istirahat akan mendekati permukaan air untuk bernafas dengan breathing tube 

(breathing trumpet) berbentuk segitiga yang terdapat pada sisi dorsal thorax. 

Pada segmen terakhir dari abdomen terdapat sepasang paddles untuk berenang 

(Staf Pengajar Parasitologi FKUB, 2004). 

 

 

Gambar 2.5 Pupa Culex sp (ICPMR, 2002) 

 

2.2.2.4. Nyamuk Dewasa 

Secara umum, nyamuk Culex sp. memiliki ukuran tubuh kurang lebih 4 

mm - 13 mm. Vena dan sisik sayapnya menyebar meliputi seluruh bagian sayap 

sampai ke ujung ujungnya. Kepalanya berbentuk spheris atau bulat. Memiliki 



 

sepasang mata majemuk yang pada nyamuk jantan berbentuk holoptic dan pada 

nyamuk betina berbentuk dichoptic. Terdapat antena sebanyak satu pasang 

yang terdiri dari 14-15 ruas. Mulutnya berjenis sucking and piercing, terdiri dari 

dua palpus dan satu proboscis yang merupakan alat penusuk. Pada bagian 

thorax  terdapat tiga segmen dimana pada tiap segmennya terdapat sepasang 

kaki. Pada segmen mesothorax terdapat sepasang sayap untuk terbang, dan 

pada metathorax terdapat sayap halter yang berfungsi sebagai alat 

keseimbangan. Bentuk dari abdomennya memanjang dan silindris, terdiri dari 10 

ruas. Pada ruas 9 dan 10 mengalami modifikasi menjadi alat genitalia dan anus 

(Staf Pengajar Parasitologi FKUB, 2004). 

 

Gambar 2.6 Nyamuk Culex sp Jantan dan Betina (Russel, 2007) 

 

2.2.3. Siklus Hidup 

Siklus hidup nyamuk Culex sp adalah tipe holometabolus (metamorfosis 

sempurna) yaitu melalui empat tahap stadium. Tiap stadium dapat dibedakan 

dengan mudah dari bentukan yang spesial di tiap-tiap stadiumnya. Stadium 



 

tersebut adalah: dewasa, telur, larva, dan pupa. Suhu sangat berpengaruh pada 

fase tekur, larva, dan pupa. Pergantian dari stadium yang satu menuju stadium 

yang lain didahului dengan proses moulting, yaitu melepaskan kulit yang terjadi 

sebanyak 4 kali. Proses moulting dan metamorfosis nyamuk dicetuskan dan 

dikoordinasikan oleh circulating hormones yaitu hormon ecdysteroid dan hormon 

juvenil (McCafferty, 1998).  

Dalam memulai siklus hidupnya, pertama-tama sang induk harus terlebih 

dahulu mencari tempat dimana dia akan meletakkan telurnya. Pemilihan tempat 

dibantu oleh reseptor yang ada dibawah perutnya yang berfungsi sebagai sensor 

suhu dan kelembapan. Setelah menemukan tempat yang cocok,baru induk 

melepaskan telurnya. Pada nyamuk Culex sp., telur diletakkan berderet-deret 

hingga menyerupai rakit. Stadium ini memakan waktu kurang lebih 2 – 3 hari 

pada suhu 30°C, dan bisa mencapai 7 hari pada suhu 16°C. Umumnya,telur – 

telur ini akan menetas dalam waktu yang bersamaan dan berubah menjadi larva 

(Hadi dkk, 2002).  

Larva Culex sp. memiliki panjang sekitar 1 cm. Pada stadium ini, larva 

Culex sp. sudah memilki kepala dengan mata majemuk, antena berbulu dan 

bagian mulut dipergunakan untuk menggigit. Kedelapan ruas abdomen terdapat 

spirakel. Lubang anus dikelilingi empat insang anal. Pada larva Culex sp. 

bergantung membentuk sudut, dan memperoleh makanan dengan cara menyapu 

bagian permukaan air atau menggigit bends busuk pada dasar air. Siklus larva 

berlangsung lebih dari 30 minggu pada keadaan baik, tetapi berkisar 6 bulan 

tergantung suhu dan persediaan makanan. Pada stadium ini, larva akan 

mengalami pergantian kulit sebanyak 2 kali (Brown and Belding, 1964). 



 

Stadium pupa merupakan stadium terakhir yang terjadi di dalam air. . 

Stadium ini memakan waktu 2-5 hari. Dan bisa sampai 10 hari pada suhu yang 

rendah. Pupa sangatlah rentan terhadap kebocoran. Untuk bias bertahan, pupa 

memiliki 2 pipa (breathing trumpet) yang keluar dari permukaan air yang berguna 

untuk membant proses pernafasan sebelum nyamuk dewasa bisa keluar dari 

pupa tersebut. Dalam stadium ini juga terjadi proses pembentukan antena, 

belalai, kaki, dada, sayap, perut, dan mata (Brown and Belding, 1964).  

 

 

Gambar 2.7 Siklus Hidup Nyamuk (Eva, 2011) 

 

2.2.4. Tempat Perindukan Larva 

Tempat perindukan larva nyamuk Culex sp. adalah tempat – tempat yang 

tergenang air, terutama air kotor ( polluted water ), misalnya selokan dan 

persawahan ( Staf Pengajar Parasitologi FKUB, 2004). 

 

 



 

2.2.5. Perilaku Nyamuk Culex sp 

Nyamuk Culex sp. mempunyai beberapa sifat penting antara lain jarak 

terbang sekitar 1,25 km - 5,1 km, zooanthropophyli, dan mengigit pada malam 

hari ( night biters ) ( Staf Pengajar Parasitologi FKUB, 2004). 

2.2.6. Kepentingan Medis 

Nyamuk Culex sp. merupakan vektor dari filariasis, demam chikungunya, 

dan Japanese enchepalitis (JE). Berikut ini merupakan penjelasan dari penyakit-

penyakit tersebut. 

2.2.6.1. Filariasis (Brugia malayi dan Wuchereria bancrofti) 

 

 

Gambar 2.8 Peta penyebaran filariasis (Anonim, 2010)  

Filariasis, atau yang biasa kita kenal dengan kaki gajah, merupakan 

penyakit yang dikarenankan adanya infeksi oleh cacing filaria yang di sebarkan 

oleh nyamuk pada kelenjar getah bening. Penyakit ini bersifat kronis,dan bila 



 

tidak diobati akan menimbulkan cacat permanen berupa pembesaran kaki, 

lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki.  

Di Indonesia, penyakit ini memiliki insiden yang cukup tinggi. Menurut 

data dari Departemen Kesehatan RI, insiden filariasis di Indonesia menunjukkan 

angka yang mengkhawatirkan. Microfilarial rate mencapai 0-17%. Artinya, lebih 

dari 1/6 penduduk Indonesia berisiko terkena penyakit kaki gajah ini. Oleh karena 

itu, penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada 

tanggal 8 April 2002, Menteri Kesehatan Indonesia telah mencanangkan 

dimulainya eliminasi penyakit Kaki Gajah di Indonesia dan telah menetapkan 

eliminasi Kaki Gajah sebagai salah satu program prioritas. Sebagai pedoman 

Pengendalian Filariasis ( Penyaki Kaki Gajah ) tertuang dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer: 1582/MENKES/SK/XI/2005 

Tanggal 18 November 2005.  

Adapun Kriteria klinisnya yaitu demam dan peradangan saluran maupun 

kelenjar limfe inguinal. Demam berlangsung 2-5 hari dan dapat sembuh sendiri 

walaupun tidak diobati. Peradangan kelenjar limfe dapat menimbulkan limfangitis 

retrograd. Peradangan pada saluran limfe tampak garis merah yang menjalar ke 

bawah dan bisa menjalar ke jaringan sekitarnya. Pada stadium ini tungkai bawah 

membengkak dan mengalami limfadema. Limfadenitis lama-kelaman menjadi 

bisul dan apabila pecah akan membentuk ulkus. Berbeda dengan Filariasis 

Bancrofti, pada Filariasis Brugia tidak pernah menyerang sistern limfe alat 

genital. Limfadema hilang setelah gejala peradangan tidak ada, tetapi bila terjadi 

serangan berulang-ulang, lama-kelaman pembengkakan pada tungkai tidak 

hilang walaupun sudah tidak terjadi peradangan. Hal ini dapat menimbulkan 

elefantiasis (Gandahusada dkk, 2003). 



 

2.2.6.2. Demam Chikungunya 

 Demam chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

Chikungunya (CHIKV). CHIKV termasuk keluarga Togaviridae, Genus 

alphavirus. Penyakit ini hampir sama dengan Demam berdarah. Karena sering 

muncul bersama penyakit demam berdarah, demam chikungunya sering terjadi 

misdiagnosa. Karena itu jumlah kasus demam chikungunya jauh lebih banyak 

daripada yang dilaporkan. Gejala dari penyakit ini seperti demam yang tiba-tiba, 

sakit kepala, menggigil, mual, muntah, dan rasa nyeri pada sendi. Meskipun 

begitu, penyakit ini tidak terlalu fatal. Kebanyakan pasien hanya mengalami nyeri 

sendi yang tidak terlalu lama (WHO, 2008). 

 

2.2.6.3. Japanese Enchepalitis 

Penyakit ini adalah acute masquitoborne flaviviral infection, yang dapat 

mengenai CNS (Central Nervous System). Japanese Encephalitis (JE) atau 

dikenal juga dengan Japanese B encephalitis atau Russian Autumn Encephalitis 

ini pertama kali diisolasi dari jaringan otak pasien tahun 1924, saat wabah hebat 

melanda Jepang untuk pertama kalinya. Japanese encephalitis ini disebut juga 

Summer encephalitis, yaitu penyakit musim panas. Dan karena di negara tropis 

musim panas terjadi terus menerus sepanjang tahun, maka Japanese 

encephalitis menjadi penyakit endemik di daerah tropis (Soeharsono, 2005). 

Japanese Enchepalitis ini tersebar mulai dari Jepang, China, Taiwan, 

Korea, Filipina, India, Thailand dan kemudian Indonesia. Di Indonesia isolasi 

virus JE pertama kali dilaporkan tahun 1975 oleh Van Peenen, didapatkan dari 

nyamuk C. Triatuaenirhynchs (di Indonesia diketahui sebagai vektor utama), 



 

yang ditangkap dalam kandang babi di desa Rancabangun, dekat Bogor 

(Soeharsono, 2005). 

Masa inkubasi JE berkisar antara 6-16 hari. Gejala klinik dapat berupa 

demam, sakit kepala, kedinginan, nafsu makan turun, mual dan muntah. Pada 

anak-anak gejala yang menonjol adalah nyeri abdominal dan diare. Gejala ini 

diikuti dengan otot distensi, fotofobia, penurunan kesadaran, gerakan mata 

bergetar (termulous), kaki gemetar, parese dan inkoordinasi gerak (Soeharsono, 

2005). 

Di daerah endemik, JE umumnya menyerang anak umur 3-15 tahun. Hal ini 

dikarenakan orang dewasa di daerah endemik sudah mempunyai kekebalan 

alami, sedangkan anak-anak belum punya karena lebih sedikit terpapar nyamuk 

Culex sp. Selain usia, insiden JE lebih sering mengenai prig daripada wanita 

(Soeharsono, 2005). 

Setelah manusia tergigit oleh nyamuk yang terinfeksi, virus akan 

bereplikasi dan masuk ke dalam pembuluh darah. Dengan rnengikuti arah aliran 

pembuluh darah, virus dapat menembus blood brain barrier. Walaupun dalam 

jumlah yang kecil, bila sudah menembus blood brain barrier, tetap akan merusak 

parenkim otak yang kemudian dapat menimbulkan encephalitis (Soeharsono, 

2005). 

 

2.2.7. Pengendalian Populasi Nyamuk 

Ada empat metode dasar pengendalian populasi nyamuk dewasa, yaitu 

pengendalian lingkungan (environmental control), pengendalian fisik (physical 

control), pengendalian biologis (biological control), dan pengendalian kimia 

(chemical control) (Gandahusada dkk, 2003). 



 

1. Pengendalian Lingkungan 

Pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan 

(environmental management), yaitu memodifikasi atau memanipulasi lingkungan, 

sehingga terbentuk lingkungan yang tidak cocok yang dapat mencegah atau 

membatasi perkembangan vector (Gandahusada dkk, 2003).  

a. Modifikasi Lingkungan 

Cara ini paling aman terhadap lingkungan, karena tidak merusak 

keseimbangan alam dan tidak mencemari lingkungan, tetapi harus dilakukan 

terus menerus. Sebagai contoh misalnya pengaturan system irigasi, pengaliran 

air yang menggenang menjadi kering, pengubahan rawa menjadi sawah, dan 

pengubahan hutan menjadi pemukiman. Penggalakan gerakan 3M juga 

merupakan salah satu dari pengendalian lingkungan. Gerakan 3M yang meliputi 

menguras bak mandi atau tempat-tempat penampungan air, mengubur barang 

bekas, dan menutup tempat penampungan air yang bisa menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk merupakan cara preventif untuk mencegah 

perkembangbiakan nyamuk (Gandahusada dkk, 2003).  

 

Gambar 2.9 3M (Anakku, 2011) 



 

b. Manipulasi Lingkungan 

Cara ini berkaitan dengan pembersihan atau pemeliharaan sarana fisik 

yang telah ada supaya tidak terbentuk tempat-tempat perindukan atau tempat 

istirahat serangga (Gandahusada dkk, 2003). 

2. Pengendalian fisik 

Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan alat fisika untuk 

pemanasan, pembekuan, dan penggunaan alat listrik untuk pengadaan angin, 

penyinaran cahaya yang dapat membunuh atau mengganggu kehidupan 

serangga. Suhu 60o C dan suhu beku akan membunuh serangga. Sedangkan 

suhu dingin menyebabkan serangga tidak mungkin melakukan aktivitasnya. Cara 

ini dapat dilihat di hotel, restoram, dan pasar swalayan yang memasang 

hembusan angin keras di pintu masuk. Memasang lampu berwarna kuning juga 

merupakan salah satu cara untuk menghalau nyamuk (Gandahusada dkk, 2003). 

3. Pengendalian biologis 

Dengan memperbanyak pemangsa dan parasit sebagai musuh alami bagi 

serangga, dapat dilakukan pengendalian serangga yang menjadi vektor atau 

hospes perantara. Beberapa parasit dari golongan nematode (Romanomermis 

iyengari dan Romanomermis culiciforax), bakteri (Bacillus thuringiensis dan 

Bacillus sphaericus), protozoa (Pleistophora culicis dan Nosema algerae), jamur 

(Langenidium giganticum dan Coelomyeces stegomyiae) dan virus (Cytoplasmic 

polyhydrosis) dapat dipakai sebagai pengendali larva nyamuk. Arthropods 

(Arrenurus madarazzi) juga dapat dipakai untuk pengendali nyamuk dewasa  

Predator atau pemangsa yang baik untuk pengendalian larva nyamuk terdiri dari 

beebrapa jenis ikan, larva nyamuk yang berukuran lebih besar, juga larva capung 

dan Crustaceae (Gandahusada dkk, 2003). 



 

4. Pengendalian kimia 

Sejak penemuan insektisida organik pada tahun 1940an, insektisida 

merupakan cara utama untuk mengontrol nyamuk (Salmah, 2005). Insektisida 

adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang digunakan untuk 

membunuh serangga. Insektisida yang baik (ideal) mempunyai sifat sebagai 

berikut: 

1. Mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak berbahaya 

bagi binatang vertebrate termasuk manusia dan ternak.  

2. Murah harganya dan mudah didapat dalam jumlah yang besar. 

3. Mempunyai susunan kimia yang stabil dan tidak mudah terbakar. 

4. Mudah dipergunakan dan dapat dicampur dengan berbagai macam 

bahan pelarut. 

5. Tidak berwarna dan tidak berbau yang tidak menyenangkan 

(Gandahusada dkk, 2003). 

Beberapa istilah yang berhubungan dengan insektisida adalah: 

1. Ovicida = insektisida untuk membunuh stadium telur. 

2. Larvasida = insektisida untuk membunuh stadium larva/nimfa. 

3. Adultisida = insektisida untuk membunuh stadium dewasa. 

4. Akarisida (mitisida) = insektisida untuk membunuh tungau. 

5. Pedikulisida (lousisida) = insektisida untuk membunuh kutu 

(Gandahusada dkk, 2003). 

Khasiat insektisida untuk membunuh serangga sangat bergantung pada 

bentuk, cara masuk ke dalam badan serangga, macam bahan kimia, konsentrasi 

dan jumlah (dosis) insektisida (Gandahusada dkk, 2003). Di samping itu faktor-

faktor yang harus diperhatikan dalam upaya membunuh serangga dengan 



 

insektisida adalah mengetahui species serangga yang akan dikendalikan, 

ukurannya, susunan badannya, stadiumnya, sistem pernapasannya dan bentuk 

mulutnya. Juga penting mengetahui habitat dan perilaku serangga dewasa 

termasuk kebiasaan makannnya (Gandahusada dkk, 2003). 

Menurut bentuknya, insektisida dapat berupa bahan padat, larutan, dan 

gas.  

1. Bahan padat  

 Serbuk (dust), berukuran 35-200 mikron dan tembus 20 mesh 

screen. 

 Granule (granules), berukuran sebesar butir-butir gula pasir dan 

tidak tembus 20 mesh screen. 

 Pellets, berukuran kira-kira 1 cm3.  

2. Larutan  

 Aerosol dan fog, berukuran 0,1-50 mikron. 

 Kabut (mist), berukuran 50-100 mikron. 

 Semprotan (spray), berukuran 100-500 mikron.  

3. Gas 

 Asap (fumes dan smokes), berukuran 0,001-0,1 mikron. 

 Cap (vapours), berukuran kurang dari 0,001 mikron 

(Gandahusada dkk, 2003). 

 



 

 

Gambar 2.10 Bagan Pembagian Insektisida (Gandahusa dkk, 2003) 

 

 



 

2.3. Obat Nyamuk Elektrik 

 

Gambar 2.10 Obat Nyamuk Elektrik (Kaskus, 2011) 

Obat anti nyamuk culex quinquefasciatus berbentuk larutan jernih tidak 

berwarna yang dapat diupakan dengan alat pemanas khusus untuk 

mengendalikan nyamuk efektif untuk ruangan sampai 40m3. Tidak menimbukan 

asap dan debu. Bahan aktif yang terkandung didalam cairan  elektrik adalah 

praletrin 1,3 g/l dan d-aletrin 4 Ig/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 
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Keterangan : 

Kulit buah durian mengandung bermacam-macam zat kimia. Antara lain 

unsur selulosa, lignin, kandungan pati, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin. 

Tetapi, dari semua zat kimia tersebut, hanya saponin dan flavonoid yang memiliki 

efek insektisida. Maka dari itu, dilakukan proses ekstraksi untuk mengisolasi 

senyawa saponin dan flavonoid yang terkandung dalam kulit buah durian. Kedua 

zat kimia ini memiliki efek yang berbeda. Flavonoid akan bekerja sebagai 

inhibitor kuat pernapasan, menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, 

monoamina oksidase,  protein kinase, DNA polymerase, dan lipooksigenase 

pada nyamuk. Sedangkan saponin apabila kontak dengan permukaan kulit 

nyamuk akan merusak mukosa kulit dan terabsorbsi menyebabkan hemolisis 

darah sehingga enzim pernafasan akan terhambat dan mengakibatkan kematian. 

Diharapkan, kombinasi dari kedua zat kimia ini dapat menyebabkan kematian 

pada nyamuk Culex sp. 

3.2 Hipotesis 

(1) Ekstrak ethanol kulit Buah durian (Durio zibethinus Murr.) memiliki 

potensi sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. dengan 

metode listrik. 

(2) Semakin tinggi konsentrasi ekstrak ethanol kulit buah durian (Durio 

zibethinus Murr) yang diberikan dengan menggunakan metode 

elektrik, maka akan semakin banyak nyamuk Culex sp. yang mati. 

(3) Semakin lama waktu paparan ekstrak ethanol kulit buah durian (Durio 

zibethinus Murr) terhadap nyamuk Culex sp. dengan menggunakan 

metode elektrik, Maka akan semakin banyak nyamuk yang mati. 



 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan 

rancangan true eksperimental - post test only control group design, yang 

bertujuan untuk mengetahui efek insektisida dari ekstrak ethanol buah durian 

(Durio zibethinus Murr.) terhadap nyamuk Culex sp. dewasa. 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah nyamuk dewasa 

Culex sp. yang dikembangbiakan dari fase larva di Laboratorium Parasitologi, 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah nyamuk 

dewasa Culex sp. yang memenuhi kriteria, yaitu : 

1. Kriteria Inklusi 

 Pada saat resting position, posisi nyamuk Culex sp. sejajar 

dengan permukaan. 

 Pada stadium larva, terdapat siphon yang panjang dan ramping. 

2. Kriteria Eksklusi 

 Nyamuk yang mati sebelum pemberian ekstrak ethanol kulit 

buah durian tidak boleh digunakan. 

 Nyamuk yang sayapnya tidak lengkap tidak boleh digunakan. 



 

Nyamuk dewasa didapatkan dari larva nyamuk culex sp. yang dibeli dari 

laboratorium Parasitologi Universitas Airlangga Surabaya lalu dikembangbiakkan 

di laboratorium Parasitologi Universitas Brawijaya Malang sampai menjadi 

nyamuk dewasa. 

4.2.3 Estimasi Besar Sampel 

Sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya, terlebih dahulu 

dilakukan penelitian pendahuluan (uji eksplorasi), dengan kriteria rentang waktu 

dan konsentrasi yang akan digunakan pada percobaan ini menggunakan 3 

perlakuan, 1 kontrol positif dan 1 kontrol negatif. Pengulangan akan dilakukan 3 

kali berdasarkan jumlah nyamuk Culex sp. yang tersedia. Setiap perlakuan akan 

menggunakan 25 ekor nyamuk Culex sp. dewasa. 

4.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang, pada bulan April 2012 – Februari 2013. 

4.4 Instrumen Penelitian ( Alat dan Bahan ) 

4.4.1 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 

kelompok. Untuk alat persiapan konsentrasi ekstrak ethanol kulit buah durian 

terdiri dari ekstrak ethanol kulit buah durian, wadah plastik, gelas ukur, spuit 6 

ml/cc, larutan aseton, dan juga kapas. Alat-alat untuk persiapan nyamuk dewasa 

Culex sp terdiri dari sangkar kaca (100 cm x 100 cm x 60 cm) dan jaring 

serangga. Alat-alat untuk uji efek insektisida dari ekstrak ethanol kulit buah 

durian terhadap nyamuk dewasa Culex sp terdiri dari bak penampung aquades, 

timbangan analistik, sangkar kaca (100 cm x 100 cm x 60 cm), alat pemanas 

obat nyamuk elektrik, timer, gelas ukur, dan spet 6 ml / cc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Kotak berukuran 100 cm x 100 cm x 60 cm yang dibuat dengan memodifikasi 

sangkar dan menempelkan kaca pada semua sisi kecuali bagian depan yang 

dilubangi untuk tempat memasukkan nyamuk dan obat nyamuk elektrik. 

4.4.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga dibagi menjadi 3 

kelompok.  

 Bahan untuk pembuatan ekstrak ethanol kulit buah durian adalah 

kulit buah durian monthong yang didapatkan dari toko buah di 

daerah Dinoyo, Malang. Proses ekstraksi dilakukan di Balai Materia 

Medika, Batu.  

 Bahan untuk persiapan nyamuk membutuhkan air selokan untuk 

tempat tinggal larva, dan galon air mineral untuk nyamuk dewasa.  

 Bahan untuk uji efek insektisida ekstrak ethanol kulit buah durian 

terhadap nyamuk dewasa Culex sp terdiri dari ekstrak kulit buah 

durian yang akan digunakan pada uji eksplorasi dengan konsentrasi 



 

25%, 50 %, dan 75 % sebanyak 5 ml, nyamuk dewasa Culex sp., 

aquades steril, air gula, larutan d-aletrin 0.01 lg/l. 

 Bahan untuk metode listrik berupa alat pemanas obat nyamuk dan 

gabus elektrik. Gabus elektrik dibuat dari gabus elektrik bekas yang 

telah di sterilkan. 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional terdiri dari ekstrak kulit durian, nyamuk Culex sp., 

potensi insektisida, obat nyamuk elektrik, dan insektisida. 

4.5.1 Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian 

Ekstrak ethanol kulit buah durian adalah kulit buah durian monthong 

berwarna coklat yang dikeringkan dan diekstrak menggunakan ethanol. 

Kulit buah durian didapatkan dari toko buah di daerah Dinoyo, Malang. 

Proses ekstraksi dilakukan di Balai Materia Medika, Batu.  

4.5.2 Nyamuk Dewasa Culex sp. 

Nyamuk Culex sp. berasal dari ordo diphtera dari family culicidae. Yang 

disebut juga nyamuk rumah. Dalam penelitian ini, nyamuk dewasa Culex 

sp. didapatkan dari proses pengembangbiakan larva nyamuk culex sp. 

yang didapat dari Laboratorium Parasitologi Universitas Airlangga, 

Surabaya. Setelah itu ditunggu pertumbuhannya sampai menjadi nyamuk 

dewasa di Laboratorium Parasitologi Universitas Brawijaya, Malang. 

4.5.3 Potensi Insektisida  

Potensi insektisida didapatkan dari pengamatan jumlah nyamuk Culex sp. 

yang mati akibat paparan dari ekstrak kulit buah durian pada konsentrasi 

dan waktu tertentu. 

 



 

4.5.4 Obat Nyamuk Elektrik 

Obat nyamuk elektrik adalah metode pengontrolan nyamuk yang 

menggunakan gabus yang mengandung insektisida cair lalu diuapkan 

menggunakan alat elektrik. Obat nyamuk elektrik didapatkan dari 

swalayan di daerah Dinoyo, Malang. Dan untuk gabus elektriknya 

menggunakan gabus elektrik bekas. 

4.5.5 Insektisida 

Insektisida adalah suatu bahan kimia yang memiliki bentuk padat, gas, 

dan larutan  yang dapat membunuh serangga. pada penelitian ini 

digunakan sebagai kontrol positif, yang berfungsi sebagai pembanding 

dari ekstrak ethanol kulit buah durian. Insektisida yang digunakan adalah 

insektisida jenis larutan d-aletrin 0.01 lg/l. 

4.6 Prosedur Penelitian 

4.6.1 Persiapan Penelitian 

4.6.1.1 Pembuatan Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian 

Pertama, kulit buah durian dikeringkan terlebih dahulu dengan cara 

dijemur dibawah sinar matahari selama 2 hari. Selain itu juga bisa dengan cara 

dioven sampai kering. Kulit buah durian yang sudah kering dihaluskan menjadi 

bentuk serbuk. Lalu dilakukan proses maserasi. Maserasi merupakan cara 

penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk kulit buah 

durian dalam cairan ethanol 96% selama dua hari pada temperatur kamar dan 

terlindung dari sinar matahari. Setelah itu, dilakukan proses evaporasi pada 

rendaman kulit buah durian sampai ethanol 96% menguap dan didapatkan 

endapan. Hasil endapan tersebut merupakan hasil ekstraksi dari kulit buah 

durian dan siap digunakan. 



 

4.6.1.2 Pembuatan dan Perlekatan Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian pada 

Gabus Elektrik 

Gabus obat nyamuk yang mengandung d-aletrin 0.01 Ig/l dipasang dan 

dipanaskan dengan pemanas obat nyamuk elektrik hingga warna gabus berubah 

menjadi putih. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Kemudian gabus 

direndam dengan alkohol 70% selama 2 x 24 jam agar sisa-sisa d-aletrin 0.01 lg/l 

yang ada hilang. Indikator jika d-aletrin 0.01 Ig/l didalam gabus elektrik sudah 

hilang adalah alkohol akan berubah warna menjadi biru. Setelah proses 

sterilisasi menggunakan alkohol 70% selesai, dilakukan perendaman dengan 

aquades selama 12 jam. Tujuan dari perendaman ini untuk membersihkan sisa-

sisa alkohol yang terkandung dalam gabus elektrik. Proses terakhir adalah 

pengeringan menggunakan inkubator selama 30 menit untuk memastikan bahwa 

gabus benar-benar kering sehingga dapat menyerap ekstrak dengan sempurna. 

Setelah itu, gabus yang sudah kering direndam pada larutan ekstrak sesuai 

konsentrasi yang telah ditentukan dan ditunggu sampai ekstrak terserap kedalam 

gabus kurang lebih 3 menit. Gabus yang sudah mengandung ekstrak siap 

digunakan. 

4.6.1.3 Persiapan Nyamuk Dewasa Culex sp. 

Nyamuk dewasa Culex sp yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

dari proses pengembangbiakan. Larva nyamuk culex sp. didapatkan dari 

Laboratorium Parasitologi Universitas Airlangga, Surabaya. Lalu dilakukan 

pengembangbiakan di Laboratorium Parasitologi Universitas Brawijaya, Malang 

sampai menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang telah diidentifikasi 

sebelumnya diletakkan dalam sangkar kaca yang telah disediakan untuk 

kemudian digunakan sebagai bahan penelitian. 



 

M1 x V1 = M2 x V2 

4.6.1.4 Pembuatan Konsentrasi Larutan Perlakuan 

 Larutan stok ekstrak kulit buah durian akan diencerkan dengan aquades 

sehingga didapatkan dosis yang diinginkan dengan menggunakan rumus 

pengenceran :  

 

Keterangan :  

M1 : Konsentrasi larutan stok ekstrak kulit buah durian 

M2  : Konsentrasi larutan ekstrak kulit buah durian yang diinginkan  

V1  : Volume larutan stok yang harus dilarutkan  

V2 : Volume larutan perlakuan yang diperlukan 

Volume akhir larutan perlakuan yang diperlukan untuk setiap konsentrasi 

adalah 30 ml. Jadi, setelah diambil dari larutan stok kemudian ditambahkan 

dengan aquades sampai mencapai volume 30 ml. 

4.7 Variabel Penelitian 

4.7.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak ethanol kulit 

buah durian 20%, 30%, dan 40%. Konsentrasi ini ditentukan melalui uji 

eksplorasi. 

4.7.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah nyamuk dewasa Culex sp. 

yang mati oleh pemberian ekstrak ethanol kulit buah durian pada konsentrasi dan 

waktu tertentu. 

4.7.3 Cara Kerja Penelitian 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 buah kotak kaca berbentuk 

bujur sangkar berukuran 100x100x60 cm3 yang diletakan diruang Laboratorium 



 

Parasitologi Universitas Brawijaya Malang. Pertama, dilakukan uji eksplorasi 

untuk menentukan dosis yang akan digunakan. Siapkan larutan ekstrak kulit 

buah durian dengan konsentrasi 25%, 50%, dan 75% kemudian direndam 

bersama gabus obat nyamuk elektrik yang sudah disterilkan. Lalu, siapkan 

larutan kontrol positif (Larutan d-aletrin 0.01 lg/l) dalam larutan kontol negatif 

(aquades). Masing-masing larutan juga direndam bersama gabus obat nyamuk 

elektrik, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing kandang lalu 

dihubungkan dengan aliran listrik 220 V sehingga indikator akan menyala tanda 

perlindungan terhadap gangguan nyamuk telah bekerja. Pada kandang 1 

menggunakan Larutan d-aletrin 0.01 lg/l sebanyak 5 ml (kontrol positif), kandang 

2 menggunakan aquades sebanyak 5 ml (kontrol negatif), kandang 3 

menggunakan larutan ekstrak kulit buah durian 25 % (P1), kandang 4 

menggunakan larutan ekstrak kulit buah durian 50% (P2), kandang 5 

menggunakan larutan ekstrak kulit buah durian 75 % (P3). Setelah itu hasil dari 

uji eksplorasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan konsentrasi ekstrak 

kulit buah durian yang akan digunakan dalam penelitan lanjutan. 

Jumlah nyamuk yang mati pada setiap perlakuan di hitung pada menit ke-

5, menit ke-15, menit ke-20, menit ke-25, menit ke-30, menit ke-35, menit ke-40, 

menit ke-45, menit ke-50, menit ke-55, dan menit ke-60. Penelitian ini dilakukan 

dengan pengulangan sebanyak 3 kali untuk tiap perlakuan. 

 

 

 

 

 



 

4.7.4 Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah jumlah nyamuk yang 

mati untuk setiap perlakuan setelah pengamatan waktu. Data kematian nyamuk 

akan diolah dengan menggunakan formula Abbot menjadi data potensi 

insektisida yang disajikan dalam bentuk tabel. Analisa data dilakukan dengan 

menggunakan program Statistical Product Service Solution (SPSS) Edisi 17. 

 

 

 

 

Nyamuk Culex sp. Dewasa 
Kulit Buah Durian  

(Durio zibethinus Murr) 

Kontrol (-) Kontrol (+) P1 P2 P3 

Aquades d-aletrin Ekstrak 25% Ekstrak 50% Ekstrak 75% 

Jumlah nyamuk Culex sp. Dewasa yang mati di hitung setiap menit ke-5, 

ke-10, ke-15, ke-20, ke-25, ke-30, ke-35, ke-40, ke-45, ke-50, ke-55, ke-60 



 

BAB 5 

HASIL DAN ANALISA PENELITIAN 

5.1 Uji Eksplorasi 

Dalam penelitian uji potensi ekstrak kulit buah durian (Durio zibethinus 

Murr) sebagai insektisida terhadap nyamuk Culex sp. dewasa ini, perlu 

ditentukan  konsentrasi yang sesuai untuk membunuh nyamuk Culex sp. 

dewasa, maka  dilakukan uji eksplorasi. Berikut adalah tabel hasil uji eksplorasi. 

Tabel 5.1 Hasil Uji Eksplorasi 

Waktu 
(menit) 

Konsentrasi 
25 % 

Konsentrasi 
50 % 

Konsentrasi 
75 % 

5 0 0 0 

10 0 0 0 

15 0 0 0 

20 0 0 0 

25 0 0 0 

30 0 0 8 

35 0 9 11 

40 3 14 16 

45 6 16 20 

50 10 19 24 

55 12 22 25 

60 15 24 25 

120 25 25 25 

180 25 25 25 

240 25 25 25 

300 25 25 25 

360 25 25 25 

 

5. 2 Penelitian Lanjutan 

Setelah melihat hasil uji eksplorasi di atas, maka ditetapkan tiga 

kelompok perlakuan dengan konsentrasi ekstrak kulit buah durian sebesar   20%, 

30%, 40%, selain itu digunakan satu kelompok kontrol negatif menggunakan 

aquades steril, dan satu kelompok kontrol positif menggunakan larutan d-aletrin 



 

0.01 lg/l. Untuk melihat jumlah nyamuk yang mati akibat kombinasi perlakuan 

konsentrasi ekstrak dengan lama perlakuan ekstrak secara valid dilakukan 

pengulangan/replikasi sebanyak 3 kali. Data jumlah nyamuk yang mati 

selanjutnya dicari rata-ratanya seperti tabel di bawah ini:   

Tabel 5.2 Rata-rata Jumlah Kematian Nyamuk pada Berbagai Konsentrasi 
dan Interval Waktu 

Waktu 
(menit) 

Kontrol 
Negatif (Rata-

rata±SD) 

Kontrol 
Positif (Rata-

rata±SD) 

Konsentrasi 
Ekstrak 20%  

(Rata-rata±SD) 

Konsentasi  
Ekstrak 30% 

(Rata-rata±SD) 

Konsentrasi 
Ekstrak 40% 

(Rata-rata±SD) 

5 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 

10 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 

15 0%± 0 46,8% ± 3,51 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 

20 0%± 0 100% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 

25 0%± 0 100% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 

30 0% ± 0 100% ± 0 0% ± 0 0% ± 0 32% ± 1 

35 0% ± 0 100% ± 0 0% ± 0 2,8% ± 1,15 48% ± 1 

40 0% ± 0 100% ± 0 0% ± 0 25,2% ± 1,53 60% ± 2,08 

45 0% ± 0 100% ± 0 16% ± 1 33,2% ± 0,58 62,8% ± 1,73 

50 0% ± 0 100% ± 0 33,2% ± 3,06 52% ± 1 74,8% ± 0,58 

55 0% ± 0 100% ± 0 41,2% ± 1,15 60% ± 1 86,8% ± 0,58 

60 0% ± 0 100% ± 0 57,2% ± 1,53 73,2% ± 0,58 93,2% ± 0,58  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 5.1 Grafik Potensi Insektisida dari Semua Kelompok Penelitian  

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA), data yang diperoleh untuk setiap perlakuan dianalisa kehomogenan 

ragamnya dengan menggunakan uji Homogenity of Variance (Levene test) 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai 

ragam yang sama. Pada hasil pengujian menunjukkan nilai dari levene test 

sebesar 2.790 dengan nilai signifikansi sebesar 0.063 yang lebih besar dari 

alpha 0,05. oleh karena nila p>0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan mempunyai ragam yang homogen. Selain uji 

kehomogenan ragam juga dilakukan pengujian normalitas data untuk 

mengetahui apakah data yang diuji mempunyai distribusi yang normal atau tidak 

dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnof test. Dari hasil pengujian 

normalitas, menunjukkan nilai dari Kolmogorof Smirnof test dengan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0.324 Oleh karena nila p>0,05, maka Ho diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mempunyai distribusi yang 

tersebar dengan normal. Dengan demikian pengujian dengan menggunakan 

ANOVA dapat dilanjutkan karena kedua asumsi sudah terpenuhi. 
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Pada tabel output uji ANOVA, nilai mean square pada between groups 

adalah 0.298 (0.894/3) dan pada within groups adalah 0.037 (0.841/23), dan nilai 

signifikansi (p) 0,001 (p< 0.05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan di antara 

kelompok  perlakuan. Untuk mengetahui dimana perbedaan tersebut perlu 

dilanjutkan dengan melakukan uji Post-Hoc dengan menggunakan Tukey. 

Berikut hasil dari uji tersebut. 

Tabel 5.3 Hasil uji Post-Hoc  

Waktu Konsentrasi 
Selisih 

rata-rata 
Sig. Keterangan 

Menit ke 

15 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% .00000 1.000 Tidak Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% .00000 1.000 Tidak Berbeda Nyata 

kontrol (+) -11.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% .00000 1.000 Tidak Berbeda Nyata 

kontrol (+) -11.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -11.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

Menit ke 

30 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% .00000 1.000 Tidak Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -8.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -25.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -8.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -25.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -17.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

Menit ke 

35 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -.66667 .717 Tidak Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -12.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -25.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -11.33333
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -24.33333
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -13.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

Menit ke 

40 
konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -6.33333
*
 .004 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -16.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 



 

kontrol (+) -25.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -9.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -18.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -9.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

Menit ke 

45 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -4.33333
*
 .004 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -12.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -21.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -7.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -16.66667* .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -9.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

Menit ke 

50 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -4.66667
*
 .033 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -10.33333
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -16.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -5.66667
*
 .012 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -12.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -6.33333
*
 .006 Berbeda Nyata 

Menit ke 

55 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -4.66667
*
 .001 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -11.33333
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -14.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -6.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -10.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -3.33333
*
 .005 Berbeda Nyata 

Menit ke 

60 

konsentrasi 20% 

konsentrasi 30% -4.00000
*
 .002 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% -9.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -10.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 30% 

konsentrasi 40% -5.00000
*
 .000 Berbeda Nyata 

kontrol (+) -6.66667
*
 .000 Berbeda Nyata 

konsentrasi 40% kontrol (+) -1.66667 .164 Tidak Berbeda Nyata 

 

 



 

Analisis Korelasi Pearson 

Setelah dilakukan uji Post-hoc, maka dilanjutkan dengan melakukan 

analisis korelasi pearson. Uji statistik ini untuk menunjukkan keeratan hubungan 

(korelasi) antara konsentrasi ekstrak kulit buah durian dengan potensi insektisida 

pada tiap waktu pengamatan, dan untuk menunjukkan keeratan hubungan 

(korelasi) antara waktu pengamatan dan potensi insektisida pada tiap 

konsentrasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hubungan antara waktu 

pengamatan dan potensi insektisida didapatkan nilai signifikansi 0.575 dengan 

koefisien korelasi dari analisis Korelasi Pearson adalah 0.113, sedangkan hasil 

analisis tentang hubungan antara konsentrasi ekstrak dan potensi insektisida 

didapatkan nilai signifikansi 0.000 dengan koefisien korelasi dari analisis Korelasi 

Pearson adalah 0,700. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu paparan tidak 

memiliki korelasi yang bermakna dengan potensi, tetapi konsentrasi ekstrak 

memiliki korelasi yang kuat (r=0,700) dan memiliki makna yang berarti (p=0,00).  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

antara variabel bebas yaitu Konsentrasi (X1), Waktui (X2), terhadap variabel 

terikat yaitu jumlah nyamuk yang mati (Y). 

1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows ver 17.00 (Lampiran 

2) didapat model regresi yang dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil tersebut 

dapat dibuat persamaan berikut: 

 

 

 



 

 

Y = 0,093 + 0,216X1+ 0,010X2 

 

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 a = 0,093 artinya jumlah nyamuk yang mati rata – rata  sebesar 0,093 

satuan jika tidak ada variabel X1 (Konsentrasi) dan X2 (Waktu). 

 x1 = 0,216 artinya jumlah nyamuk yang mati akan meningkat sebesar 0,216 

satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 (Konsentrasi ) dengan 

asumsi variabel yang lainnya konstan. Jadi apabila Konsentrasi mengalami 

peningkatan, maka jumlah nyamuk yang mati juga akan mengalami 

peningkatan. 

 x2 = 0,010 artinya jumlah nyamuk yang mati akan meningkat sebesar 0,010 

satuan untuk setiap tambahan satu satuan X2 (Waktu) dengan asumsi 

variabel yang lainnya konstan. Jadi apabila Waktu mengalami peningkatan, 

maka jumlah nyamuk yang mati juga akan mangalami peningkatan. 

 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dari analisa perhitungan diperoleh nilai  R
2
(koefisien 

determinasi) dan koefisien korelasi (R). Koefisien determinas idigunakan untuk 

menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil pengolahan data melalui program SPSS dapat dilihat pada 

lampiran. 

Berdasarkan output dibawah nilai dari Adjusted R Square adalah .700 

atau 0.700 atau 70%. Artinya 70% variabel jumlah nyamuk yang mati 



 

dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu waktu dan konsentrasi, sedangkan 

sisanya 30% variabel jumlah nyamuk yang mati akan dipengaruhi oleh variabel-

variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1  Pengaruh Pemberian Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian pada Culex sp. 

Pada penelitian ini didapatkan seluruh nyamuk Culex sp yang diberi 

perlakuan menggunakan larutan ekstrak ethanol kulit buah durian dengan 

metode elektrik mengalami potensi kematian sebesar 57,2% pada menit ke-60 

menggunakan konsentrasi 20%, sebesar 73,2% pada menit ke-60 menggunakan 

konsentrasi 30%, dan sebesar 93,2% pada menit ke-60 menggunakan 

konsentrasi 40%. 

Dari hasil perhitungan dengan metode One-Way ANOVA didapatkan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0.001. Oleh karena nilai p<0.05, maka dapat diartikan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada pemberian setiap konsentrasi pada 

nyamuk Culex sp.. 

Untuk mengetahui dimana perbedaan tersebut perlu dilanjutkan dengan 

melakukan uji Post-Hoc dengan menggunakan Tukey. Pada lampiran tabel Post-

Hoc, tidak ditampilkan hasil analisa pada menit ke-5, ke-10, ke-20, dan ke-25 

dikarenakan nilai 0 tidak dapat di analisa menggunakan SPSS. Semua 

konsentrasi dibandingkan dengan kontrol (+) agar dapat mengetahui konsentrasi 

kulit buah durian mana yang paling mendekati tingkat kematian dari larutan d-

aletrin 0.01 lg/l .Dari hasil uji post hoc dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

konsentrasi berbeda nyata dengan kontrol (+) pada menit ke-15, ke-30, ke-25 

ke,-40, ke-45, ke-50, dan ke-55. Pada menit ke-60, konsentrasi 40% tidak 

berbeda nyata dengan kontrol (+), yang berarti bahwa pada menit ke 60 tingkat 



 

kematian nyamuk Culex sp. yang disebakan oleh paparan konsentrasi 40% 

hampir sama dengan tingkat kematian nyamuk yang disebabkan oleh paparan 

kontrol (+). 

Hipotesis pada penelitian ini bahwa ekstrak ethanol kulit buah durian 

(Durio zibhetinus Murr) memiliki potensi sebagai insektisida terhadap nyamuk 

rumah (Culex sp.) terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kematian nyamuk 

pada pemberian ekstrak ethanol kulit buah durian dengan konsentrasi 40% 

mencapai angka 93.2% pada menit ke-60 yang hampir mendekati jumlah 

kematian nyamuk oleh paparan kontrol (+). Pada penelitian didapatkan hasil 

bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak ethanol kulit buah durian yang 

digunakan, semakin tinggi pula angka kematian nyamuk rumah (Culex sp.). Serta 

didapatkan hasil bahwa semakin lama paparan ekstrak ethanol kulit buah durian 

terhadap nyamuk rumah (Culex sp.), semakin tinggi pula angka kematian 

nyamuk rumah (Culex sp.). 

Kandungan dari kulit buah durian yang menyebabkan matinya nyamuk 

Culex sp. adalah flavonoid. Flavonoid berfungi sebagai inhibitor kuat 

pernapasan, menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, monoamina oksidase,  

protein kinase, balik transcriptase, DNA polymerase, dan lipooksigenase 

(Robinson dalam Putri, 2008). Untuk itu perlu dilakukan uji spektrofotometri guna 

mengetahui persentase kadar flavonoid dalam kulit buah durian. Spektrofotometri 

merupakan suatu metoda analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan  

sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombamg 

spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan 

detektor fototube. Spektrofotometri dapat dianggap sebagai perluasan suatu 

pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorbsi energi. 



 

Absorbsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang 

dan dialirkan oleh suatu perekam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang 

khas untuk komponen yang berbeda (Saputra, 2009). 

 Dari hasil uji spektofotometri yang dilakukan di LPTT-UGM Yogyakarta, 

kulit buah durian mengandung 184.303 ppm flavonoid, sedangkan untuk nilai 

total flavonoid equivalent quercetin 3.69% flavonoid. Dengan kadar flavonoid 

yang cukup banyak, ekstrak kulit buah durian menjadi efektif membunuh nyamuk 

jika dosis ditingkatkan sampai 60%.  

Kulit buah durian juga bersifat tidak toksik jika terpapar pada manusia dan 

dapat terurai dengan mudah sehingga tidak mengkontaminasi lingkungan sekitar 

(Naria, 2009). Bahan yang melimpah juga menjadi salah satu keuntungan dari 

ekstrak ini. Pemanfaatan dari kulit buah durian masih sangat minim di 

masyarakat dan hampir selalu menjadi sampah. Selain itu ekstrak kulit buah 

durian juga tidak menghasilkan bau yang menyengat. Ini sangat menguntungkan 

karena penggunaan dari ekstrak kulit buah durian sebagai insektisida tidak akan 

mengganggu aktivitas dari manusia seperti saat tidur di malam hari.  

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, penggunaan ekstrak ethanol kulit 

buah durian juga tidak terlalu mahal. Dari 3 kg kulit buah durian dapat dihasilkan 

ekstrak sebanyak 150 ml dengan biaya Rp. 125.000,00. Setiap konsentrasi 

membutuhkan sekitar 5 ml ekstrak sehingga untuk membuat 1 konsentrasi 

dibutuhkan biaya sebesar Rp. 4.165,00. Ditambah dengan gabus obat nyamuk 

(mat) yang harganya sekitar Rp. 233,00. per mat. Sehingga total biaya untuk 

penggunaan ekstrak kulit durian sebagai obat nyamuk sekitar Rp. 4.398,00. 



 

Kelemahan dari ekstrak ethanol kulit buah durian ini adalah masa 

penyimpanan yang singkat. Jika ingin kualitas insektisida dari ekstrak kulit buah 

durian ini terjaga, perlu dilakukan penyimpanan pada suhu yang sejuk dan 

dibungkus menggunakan aluminium foil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

penyimpanan dari insektisida kimia yang jauh lebih mudah. Selain itu, proses 

ekstraksi juga masih harus dilakukan oleh tenaga khusus. Sehingga, masyarakat 

masih belum bisa membuat insektisida ini dirumah. Selain itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang mekanisme penguapan dari flavonoid. Karena sifat 

dari flavonoid yang tidak larut dalam air, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

zat yang dapat melarutkan flavonoid sehingga dapat menguap dengan 

sempurna. Dikhawatirkan kematian nyamuk Culex sp. tidak disebabkan oleh 

paparan dari flavonoid, melainkan dari hal-hal lain yang tidak dibahas pada 

penelitian ini. 

Dari ulasan diatas, maka dapat dibuat tabel kelebihan dan kekurangan 

kulit buah durian dibanding d-aletrin dapat dilihat pada tabel 6.1 

Tabel 6.1 Perbandingan D-aletrin dengan Ekstrak Ethanol Kulit Buah Durian 

Syarat insektisida d-aletrin 
Ekstrak Ethanol Kulit 

Buah Durian 

Efektif +++ ++ 

Mudah Didapatkan +++ + 

Masa Penyimpanan +++ + 

 

Pemanfaatan bagian lain dari buah durian sebagai insektisida sudah 

pernah diteliti. Pada penelitian lain, daging buah durian yang digunakan sebagai 



 

insektisida dapat membunuh 20 nyamuk Culex sp. dengan konsentrasi 70% 

pada menit ke-29 (Pratama, 2011). 

Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah alat, bahan, dan biaya. Alat yang dimaksud adalah gabus serta kandang 

yang dapat mempengaruhi jumlah nyamuk yang mati. Sebagai contoh, jika 

proses pembersihan gabus yang kurang sempurna maka akan terdapat 

peningkatan jumlah nyamuk yang mati. Kondisi ventilasi kandang yang tidak 

sepenuhnya identik juga akan berdampak pada jumlah kematian nyamuk. 

Percobaan dilakukan pada kotak khusus yang terbuat dari kayu dengan dinding 

kasa yang berukuran 100x100x60 cm3 dan pada salah satu sisinya terdapat 

lubang yang tertutup kasa sebagai tempat penyemprotan, sedangkan pada 

aplikasi di masyarakat nyamuk cenderung berada diruang terbuka. Dengan 

dermikian, untuk bisa digunakan di lapangan/diaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari, perlu diadakan penelitian sejenis pada ruang terbuka. Bahan yang 

dimaksud adalah ekstrak kulit buah durian yang digunakan. Jika proses ekstraksi 

kurang sempurna, maka konsentrasi zat aktif yang terdapat dalam ekstrak tentu 

lebih sedikit. Hal ini akan berakibat pada penurunan potensi ekstrak tersebut. 

Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah ada pengaruh dari 

kualitas bahan segar sebelum diproses. 

 

 

 

 



 

BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1. Ekstrak ethanol kulit Buah durian terbukti memiliki potensi insektisida terhadap 

nyamuk Culex sp. dengan metode listrik. 

2. Semakin besar konsentrasi ekstrak ethanol kulit buah durian, maka semakin 

besar pula potensi kematian nyamuk Culex sp.. 

3. Semakin lama waktu paparan ekstrak ethanol kulit buah durian, maka 

semakin banyak pula jumlah nyamuk Culex sp. yang mati. 

4. Dosis efektif dari ekstrak ethanol kulit buah durian adalah 40% pada menit ke-

60. 

7.2 Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dosis minimal dari ekstrak 

ethanol kulit buah durian agar dapat mendapatkan efek knockdown  yang 

lebih mendekati obat nyamuk kimia. 

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai cara kerja flavonoid dan penguapannya 

pada metode elektrik. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek samping yang 

ditimbulkan ekstrak ethanol kulit buah durian terhadap manusia sebagai 

insektisida terhadap nyamuk Culex Sp.. 

4. Perlu dilakukan penelitian potensi ekstrak ethanol kulit buah durian sebagai 

insektisida terhadap nyamuk atau serangga jenis lain seperti lalat, kecoak, dll. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang metode penggunaan flavonoid 

secara sederhana agar mudah diaplikasikan oleh masyarakat 
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LAMPIRAN 

 

1. Uji Eksplorasi 

Waktu 
(menit) 

Konsentrasi 
25 % 

Konsentrasi 
50 % 

Konsentrasi 
75 % 

5 0 0 0 

10 0 0 0 

15 0 0 0 

20 0 0 0 

25 0 0 0 

30 0 0 8 

35 0 9 11 

40 3 14 16 

45 6 16 20 

50 10 19 24 

55 12 22 25 

60 15 24 25 

120 25 25 25 

180 25 25 25 

240 25 25 25 

300 25 25 25 

360 25 25 25 

 

2. Pengulangan 1 

Waktu 

(menit) 

Kontrol (-) Kontrol 

(+) 

Konsentrasi 

20% 

Konsentasi 

30% 

Konsentrasi 

40% 

5 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

15 0 8 0 0 0 

20 0 25 0 0 0 

25 0 25 0 0 0 

30 0 25 0 0 8 

35 0 25 0 0 11 

40 0 25 0 6 14 

45 0 25 5 8 15 

50 0 25 9 13 19 



 

55 0 25 11 15 21 

60 0 25 14 19 23  

120 0 25 24 25 25 

180 0 25 25 25 25 

240 0 25 25 25 25 

300 0 25 25 25 25 

360 0 25 25 25 25 

 

3. Pengulangan 2 

Waktu 

(menit) 

Kontrol (-) Kontrol 

(+) 

Konsentrasi 

20% 

Konsentasi 

30% 

Konsentrasi 

40% 

5 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

15 0 15 0 0 0 

20 0 25 0 0 0 

25 0 25 0 0 0 

30 0 25 0 0 7 

35 0 25 0 0 12 

40 0 25 0 8 15 

45 0 25 4 9 15 

50 0 25 11 12 18 

55 0 25 11 14 22 

60 0 25 16 18 23  

120 0 25 22 25 25 

180 0 25 25 25 25 

240 0 25 25 25 25 



 

300 0 25 25 25 25 

360 0 25 25 25 25 

 

4. Pengulangan 3 

Waktu 

(menit) 

Kontrol (-) Kontrol 

(+) 

Konsentrasi 

20% 

Konsentasi 

30% 

Konsentrasi 

40% 

5 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

15 0 12 0 0 0 

20 0 25 0 0 0 

25 0 25 0 0 0 

30 0 25 0 0 9 

35 0 25 0 2 13 

40 0 25 0 5 18 

45 0 25 3 8 18 

50 0 25 5 14 19 

55 0 25 9 16 22 

60 0 25 13 18 24  

120 0 25 22 25 25 

180 0 25 25 25 25 

240 0 25 25 25 25 

300 0 25 25 25 25 

360 0 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 



 

5. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Perlakuan trans_mati 

N 48 27 

Normal Parametersa,,b Mean 2.50 1.16485 

Std. Deviation 1.130 .258290 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .171 .183 

Positive .171 .183 

Negative -.171 -.155 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.184 .953 

Asymp. Sig. (2-tailed) .121 .324 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

6. Uji Homogenitas Ragam 
 

Test of Homogeneity of Variances 

trans_mati 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.790 3 23 .063 

 

 

 

 

7. Tabel ANOVA 

ANOVA 

trans_mati 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

.894 3 .298 8.151 .001 

Within Groups .841 23 .037   

Total 1.735 26    



 

8. Tabel Post-Hoc 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent 

Variable 

(I) 

konsentrasi 

(J) 

konsentrasi 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

menit15 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

konsentrasi 

40% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

kontrol (+) -

11.66667* 

1.43372 .000 -16.2579 -7.0754 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

konsentrasi 

40% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

kontrol (+) -

11.66667* 

1.43372 .000 -16.2579 -7.0754 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

konsentrasi 

30% 

.00000 1.43372 1.000 -4.5913 4.5913 

kontrol (+) -

11.66667* 

1.43372 .000 -16.2579 -7.0754 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

11.66667* 1.43372 .000 7.0754 16.2579 

konsentrasi 

30% 

11.66667* 1.43372 .000 7.0754 16.2579 

konsentrasi 

40% 

11.66667* 1.43372 .000 7.0754 16.2579 

menit30 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

.00000 .40825 1.000 -1.3074 1.3074 



 

konsentrasi 

40% 

-8.00000* .40825 .000 -9.3074 -6.6926 

kontrol (+) -

25.00000* 

.40825 .000 -26.3074 -23.6926 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

.00000 .40825 1.000 -1.3074 1.3074 

konsentrasi 

40% 

-8.00000* .40825 .000 -9.3074 -6.6926 

kontrol (+) -

25.00000* 

.40825 .000 -26.3074 -23.6926 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

8.00000* .40825 .000 6.6926 9.3074 

konsentrasi 

30% 

8.00000* .40825 .000 6.6926 9.3074 

kontrol (+) -

17.00000* 

.40825 .000 -18.3074 -15.6926 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

25.00000* .40825 .000 23.6926 26.3074 

konsentrasi 

30% 

25.00000* .40825 .000 23.6926 26.3074 

konsentrasi 

40% 

17.00000* .40825 .000 15.6926 18.3074 

menit35 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-.66667 .62361 .717 -2.6637 1.3304 

konsentrasi 

40% 

-

12.00000* 

.62361 .000 -13.9970 -10.0030 

kontrol (+) -

25.00000* 

.62361 .000 -26.9970 -23.0030 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

.66667 .62361 .717 -1.3304 2.6637 

konsentrasi 

40% 

-

11.33333* 

.62361 .000 -13.3304 -9.3363 

kontrol (+) -

24.33333* 

.62361 .000 -26.3304 -22.3363 



 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

12.00000* .62361 .000 10.0030 13.9970 

konsentrasi 

30% 

11.33333* .62361 .000 9.3363 13.3304 

kontrol (+) -

13.00000* 

.62361 .000 -14.9970 -11.0030 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

25.00000* .62361 .000 23.0030 26.9970 

konsentrasi 

30% 

24.33333* .62361 .000 22.3363 26.3304 

konsentrasi 

40% 

13.00000* .62361 .000 11.0030 14.9970 

menit40 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-6.33333* 1.24722 .004 -10.3274 -2.3393 

konsentrasi 

40% 

-

16.00000* 

1.24722 .000 -19.9940 -12.0060 

kontrol (+) -

25.00000* 

1.24722 .000 -28.9940 -21.0060 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

6.33333* 1.24722 .004 2.3393 10.3274 

konsentrasi 

40% 

-9.66667* 1.24722 .000 -13.6607 -5.6726 

kontrol (+) -

18.66667* 

1.24722 .000 -22.6607 -14.6726 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

16.00000* 1.24722 .000 12.0060 19.9940 

konsentrasi 

30% 

9.66667* 1.24722 .000 5.6726 13.6607 

kontrol (+) -9.00000* 1.24722 .000 -12.9940 -5.0060 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

25.00000* 1.24722 .000 21.0060 28.9940 

konsentrasi 

30% 

18.66667* 1.24722 .000 14.6726 22.6607 

konsentrasi 

40% 

9.00000* 1.24722 .000 5.0060 12.9940 



 

menit45 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-4.33333* .84984 .004 -7.0548 -1.6119 

konsentrasi 

40% 

-

12.00000* 

.84984 .000 -14.7215 -9.2785 

kontrol (+) -

21.00000* 

.84984 .000 -23.7215 -18.2785 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

4.33333* .84984 .004 1.6119 7.0548 

konsentrasi 

40% 

-7.66667* .84984 .000 -10.3881 -4.9452 

kontrol (+) -

16.66667* 

.84984 .000 -19.3881 -13.9452 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

12.00000* .84984 .000 9.2785 14.7215 

konsentrasi 

30% 

7.66667* .84984 .000 4.9452 10.3881 

kontrol (+) -9.00000* .84984 .000 -11.7215 -6.2785 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

21.00000* .84984 .000 18.2785 23.7215 

konsentrasi 

30% 

16.66667* .84984 .000 13.9452 19.3881 

konsentrasi 

40% 

9.00000* .84984 .000 6.2785 11.7215 

menit50 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-4.66667* 1.33333 .033 -8.9365 -.3969 

konsentrasi 

40% 

-

10.33333* 

1.33333 .000 -14.6031 -6.0635 

kontrol (+) -

16.66667* 

1.33333 .000 -20.9365 -12.3969 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

4.66667* 1.33333 .033 .3969 8.9365 

konsentrasi 

40% 

-5.66667* 1.33333 .012 -9.9365 -1.3969 

kontrol (+) -

12.00000* 

1.33333 .000 -16.2698 -7.7302 



 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

10.33333* 1.33333 .000 6.0635 14.6031 

konsentrasi 

30% 

5.66667* 1.33333 .012 1.3969 9.9365 

kontrol (+) -6.33333* 1.33333 .006 -10.6031 -2.0635 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

16.66667* 1.33333 .000 12.3969 20.9365 

konsentrasi 

30% 

12.00000* 1.33333 .000 7.7302 16.2698 

konsentrasi 

40% 

6.33333* 1.33333 .006 2.0635 10.6031 

menit55 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-4.66667* .66667 .001 -6.8016 -2.5318 

konsentrasi 

40% 

-

11.33333* 

.66667 .000 -13.4682 -9.1984 

kontrol (+) -

14.66667* 

.66667 .000 -16.8016 -12.5318 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

4.66667* .66667 .001 2.5318 6.8016 

konsentrasi 

40% 

-6.66667* .66667 .000 -8.8016 -4.5318 

kontrol (+) -

10.00000* 

.66667 .000 -12.1349 -7.8651 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

11.33333* .66667 .000 9.1984 13.4682 

konsentrasi 

30% 

6.66667* .66667 .000 4.5318 8.8016 

kontrol (+) -3.33333* .66667 .005 -5.4682 -1.1984 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

14.66667* .66667 .000 12.5318 16.8016 

konsentrasi 

30% 

10.00000* .66667 .000 7.8651 12.1349 

konsentrasi 

40% 

3.33333* .66667 .005 1.1984 5.4682 



 

menit60 konsentrasi 

20% 

konsentrasi 

30% 

-4.00000* .70711 .002 -6.2644 -1.7356 

konsentrasi 

40% 

-9.00000* .70711 .000 -11.2644 -6.7356 

kontrol (+) -

10.66667* 

.70711 .000 -12.9311 -8.4023 

konsentrasi 

30% 

konsentrasi 

20% 

4.00000* .70711 .002 1.7356 6.2644 

konsentrasi 

40% 

-5.00000* .70711 .000 -7.2644 -2.7356 

kontrol (+) -6.66667* .70711 .000 -8.9311 -4.4023 

konsentrasi 

40% 

konsentrasi 

20% 

9.00000* .70711 .000 6.7356 11.2644 

konsentrasi 

30% 

5.00000* .70711 .000 2.7356 7.2644 

kontrol (+) -1.66667 .70711 .164 -3.9311 .5977 

kontrol (+) konsentrasi 

20% 

10.66667* .70711 .000 8.4023 12.9311 

konsentrasi 

30% 

6.66667* .70711 .000 4.4023 8.9311 

konsentrasi 

40% 

1.66667 .70711 .164 -.5977 3.9311 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Analisis Korelasi Pearson 

a. Hubungan antara konsentrasi ekstrak (perlakuan) dan potensi 
insektisida (trans_mati) 

Correlations 

  trans_mati Perlakuan 

trans_mati Pearson 

Correlation 

1 .700** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 27 27 

Perlakuan Pearson 

Correlation 

.700** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 27 48 

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

b. Hubungan antara waktu pengamatan (waktu) dan potensi insektisida 
(tras_mati). 

Correlations 

  trans_mati waktu 

trans_mati Pearson 

Correlation 

1 .113 

Sig. (2-tailed)  .575 

N 27 27 

waktu Pearson 

Correlation 

.113 1 

Sig. (2-tailed) .575  

N 27 48 

 

 

 



 

10. Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .093 .168  .553 .586 

Perlakuan .216 .029 .918 7.417 .000 

waktu .010 .003 .507 4.098 .000 

a. Dependent Variable: trans_mati 

 

11. Koefisien Determinasi 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .837a .700 .675 .147222 

a. Predictors: (Constant), waktu, Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Uji Spektrofometri 

 



 

 

 


