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PENGARUH PENAMBAHAN AIR PERASAN BUAH MAHKOTA DEWA
(PHALERIA MACROCARPA) TERHADAP KEMATIAN LARVA AEDES SP.
Oleh:
Erna Kristinawatir
Dosen pada Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram
Abstrak : Aedes sp merupakan vektor utama penyebab penyakit DHF (Dengue Haemorragic Fever) atau
biasa disebut DBD (Demam Berdarah Dengue). Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk
memberantas vektor DBD salah satunya menggunakan insektisida. Namun penggunaan insektisida
sintetik lebih sering digunakan di masyarakat dan memang efektif, akan tetapi dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan dan mempunyai efek toxik terhadap manusia. Beberapa bahan aktif yang
terkandung dalam buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) yang diperkirakan memiliki efek larvasida
terhadap larva Aedes sp adalah Alkaloid, saponinn, dan flavvonoid. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penambahan air perasan buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap
kematian larva Aedes sp. penelitian ini merupakan penelitian experiment. Analisis data yang digunakan
adalah analisa probit. Hasil persentase kematian larva Aedes sp yang diperoleh secara berturut-turut
adalah 11,2%, 40,8%, 60,8%, dan 90.0%. Kesimpulan air perasan buah mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa) memiliki pengaruh terhadap kematian larva Aedes sp. Maka dari itu diperlukan penelitian
lebih lanjut mengenai manfaat tanaman buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) sebagai insektisida
menggunakan bagian dari tanaman buah mahkota dewa yang lainnya.
Kata Kunci : Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa), Larva Aedes sp.,

PENDAHULUAN
Pengetahuan tentang sanitasi lingkungan
sangat penting dalam upaya kesehatan. Baik
individu maupun masyarakat karena derajat
kesehatan sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
Lingkungan yang tidak sehat dapat mengakibatkan
terjadinya penularan penyakit salah satunya
demam berdarah (Hasyimi,1997)
Penyakit demam berdarah merupakan salah
satu penyakit yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat dan endemis di Indonesia.
Hampir setiap tahun terjadi serangan nyamuk
demam berdarah di beberapa daerah yang biasanya
terjadi pada musim penghujan. Demam berdarah
adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh
virus dengue. yang masuk ke peredaran darah
manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti
atau Aedes albopictus. Gejala klinisnya berupa
demam tinggi yang berlangsung terus-menerus
selama 2-7 hari dan manifestasi perdarahan yang
biasanya didahului dengan terlihatnya tanda khas
berupa bintikbintik merah (petechiae) di tubuh
penderita. Penderita dapat mengalami sindrom
syok dan meninggal. Sampai sekaran penyakit ini
masih merupakan masalah kesehatan masyarakat
(Anonim. 2013 : Gandahusa (2003).
Kasus DBD di NTB dalan-: kurun waktu lima
tahun (2006-2010), tertinggi terjadi pada tahun
2010 yang mencapai 1.781 kasus dengan jumlah
kematian sebanyak 8 orang, dimana tahun 2010
terjadii peningkatan dibandingkan dengan 2009

sebanyak 625 kasus dengan kematian sebanyak I
orang. Sedangkan pada tahun 2008 kasus DBD
meningkat menjadi 777 kasus, dengan jumlah
kematian sebanyak 4 orang, dan kembali menurun
pada tahun 2007 sebanyak 720 kasus. 2 orang
meninggal dunia. Pada tahun 2006 kasus DBD
menurun lagi menjadi 623 kasus, dengan jumlah
kematian sebanyak 4 orang (Anonim, 2010)
Kasus demam berdarah di Kota Mataram saat
ini sudah mulai meningkat. hal ini disebabkan
karena ditemukannya 314 kasus penderita DBD
dari Januari hingga Juni 2012. Berdasarkan basil
laboratorium dari 314 penderita, sebanyak 170
orang dinyatakan positif DBD dan 144 dinyatakan
masih ‘susfect’. Semua itu tidak terlepas dari
pengaruh dan dampak kebersihan ditengah
lingkungan yang masih sangat kurang. akibatnya
jentik-jentik nyamuk DBD berkembang biak
dengan pesat. Berdasarkan hasil penelitian
lembaga dari Pulau Jawa di Kota Mataram
menyebutkan bahwa nyamuk DBD di Provinsi
Nusa Tenggara Barat sudah kebal terhadap
pemusnahan nyamuk dewasa melalui pengasapan
‘togging’ di rumah-rumah warga. Penggunaan
‘fogging’ secara terus menerus memiliki dampak
yang kurang baik terhadap kesehatan karena dapat
menyebabkan penyemaran lingkungan, gangguan
kesehatan serta menyebabkan nyamuk menjadi
resisten (Anonim, 2012).
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Usaha alternatif yang lebih efektif dan rarnah
lingkungan dalam pengendalian populasi dan
penyebaran nyamuk sebagai vektor penyakit
sangat diperlukan. Salah satu cara yaitu dengan
penggunaan insektisida havati dari buah mahkota
dewa guna pengendalian terhadap larva nyamuk
Aedes Aegypti.
Mahkota dewa (Phaleria Inacroccnpa)
merupakan tanaman asli Indonesia yang habitat
aslinya berada di Papua. tanaman ini biasanya
dijadikan tanaman hias, namun saat ini banyak
masyarakat yang memanfaatkanya sebagai obat
karena dikenal memiliki banyak khasiat, salah
satunya sebagai larvasida. Kandungan kimia
mahkota dewa yang berkhasiat sebagai larvasida
adalah alkaloid, flavonoid dan saponin. Senyawa
alkaloid dan saponin merupakan racun perut,
alkaloid juga dapat menghambat pertumbuhan
larva, sedangkan flavonoid merupakan racun
pernafasan pada larva (Dewi indri astuti, 2008).
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah
dilakukan di Laboratorluin Parasitologi Jurusan
Analis Kesehatan Mataram menunjukan bahwa
pada konsentrasi 100% air perasan buah mahkota
dewa dapat membunuh 96% larva (LD,90)
sedangkan pada konsentrasi 20% air perasan buah
Mahkota Dewa dapat membunuh 12% larva
(LD10). Maka dari itu penulis ingin meneliti
tentang Pengaruh Penambahan Air Perasan Buah
Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) Terhadap
Kematian Larva Aedes sp.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kuasi eksperimen yaitu
penetian yang bertujuan untuk mengetahui suatu
gejala/pengaruh yang timbul sebagai adanya
perlakuan tertentu. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah larva Aedes, sp instar III.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan
sampel didasarkan pada suatu pertimbangan yang
dibuat oleh peneliti tersebut. Adapun kriteria
sampel yang diambil adalah larva instar III. Dibuat
air perasan buah mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa) dengan konsentrasi dengan cara buah
mahkota dewa di blender lalu diperas sehingga
menghasilkan air perasan buah mahkota dewa
murni 100%. Kemudian dilakukan pembuatan
konsentrasi yang bervariasi. Larva uji yang telah
dipersiapkan dimasukkan ke dalam mangkok uji
yang berisi air dan air perasan buah mahkota dewa.
Analisa data menggunakan analisa probit untuk
mengetahui konsentrasi air perasan buah mahkota
dewa yang dapat menimbulkan 10% kematian
larva Aedes sp (LD,10) dan mengetahui konsentrasi
air perasan buah mahkota dewa yang dapat
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menimbulkan 90% kematian larva Aedes sp.
(LD90).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan uji di laboratoriun
mengenai pengaruh pemberian air perasan buah
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap
kematian larva Aedes sp, maka didaptkan hasil
yang tertulis pada label dibawh ini menunjukkan
kematian Aedes sp, maka didapatkan hasil yang
tertulis pada tabel dibawah ini menunjukkan Aedes
sp yang mati dengan berbagai konsentrasi air
perasan
buah
mahkota
dewa
(Phaleria
macrocarpa).
Tabel 1. Aedes sp yang mati dengan berbagai
konsentrasi air perasan buah mahkota
dewa (Phaleria macrocarpa)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi maka
semakin banyak jumlah larva Aedes sp yang mati
degnan waktu pengamatan 24 jam. Pada
konsentrasi
20%
dengan
rata-rata
2,8
menyebabkan kematian larva Aedes sp sebesar
11,2%, pada konsentrasi 30% dengan rata 10.2
menyebabkan kematian larva Aedes s.p. sebesar
40,8% pada konsentrasi 60% dengar rata-rata 22,5
dapat menyebabkan kematian larva Aedes sp
sebesar 90% sedangkan larva kelompok kontrol
yang tidak diberikan perlakuan tetap hingga 100%.
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui
bahwa semakin tinggi konsentrasi air perasan buah
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), maka
semakin tinggi persentase kematian larva Aedes sp
Hal ini dikarenakan kandugnan kimia buah
mahkota dewa dapat membunuh larva Aedes sp,
sehingga semakin tinggi konsentrasi air perasan
buah mahkota dewa yang ditambahkan maka akan
semakin banyak jumlah larva yang mati.
Kandungan kimia buah mahkota dewa seperti
saponim, alkaloid, dan flavonoid merupakan atau
racun perut dan racun pernafasan bagi larva.
Mekanisme dari saponin yaitu dapat menurunkan
tegangan permukaan selaput mukosa traktus
digestivus larva sehingga menjadi korosif.
Senyawa alkaloid juga merupakan stomach
poisoning bagi larva, bila senya ini masuk dalam
tubuh larva Aedes aegypti maka alat
pencernaannya akan menjadi terganggu (Ratih,
S.W ; Mitbakhuddin : dan Kiky. Y. 2010).
Flavonoid memiliki efek terhadap organisme
salah satu diantaranya adalah sebagai inhibitor
pernafasan larva. Peran flavonoid sebagai
insektisida adalah menghambat makanan nyamuk
dan juga bersifat toksik (Dinata, 2008).
Peran larvasida flavonoid terjadi melalui
mekanisme hambatan sintesa asam nukleat (DNA)
larva, yang menyebabkan kematian larva tersebut.
Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai
deretan senyawa C6-C3-C6. Efek flavonoid
terhadap organisme bermacarnmacam. Salah satu
diantaranya adalah juga sebagai inhibitor perafasan
larva. Peran flavonoid sebagai insektisida adalah
menghambat makanan nyamuk dan juga bersifat
toksik. Flavonoid yang dikonsumsi masuk ke
dalam organ utama pencernaan nyamuk, yaitu
ventrikulus akan terserap bersama sari makanan
sehingga menurunkan aktivitas enaim pencernaan
dan penyerapan makanan. Selanjutnya akan
diedarkan ke seluruh bagian tubuh nyamuk oleh
hemolimfe. Akibatnya, aktivitas nyamuk seperti
metabolism
pertumbuhan
dan
pergerakan
terhambat sehingga akhirnya nyamuk mati (Dinata,
2008).
Dari data hasil penelitian yaitu pada kelompok
perlakuan dengan konsentrasi 20% menyebabkan
kematian larva Aedes sp sebesar 11,2%, pada
konsentrasi 30% menyebabkan kematian larva
Aedes sp sebesar 40,8%, pada konsentrasi 60%
menyebabkan kematian larva Aedes sp sebesar
60,8% dan pada konsentrasi 100% menyebabkan
kematian larva Aedes sp sebesar 90%. Sedangkan
larva kelompok kontrol yang tidak diberikan
perlakuan tetap hidup 100%. Hasil analisis probit
menunjukkan bahwa pada konsentrasi 1,6653%
dapat menimbulkan 10% kematian larva (LD10),
pada konsentrasi 49,6945% dapat menimbulkan
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50% kematian larva, dan pada konsentrasi
97,7237% dapat menimbulkan 90% kernatian larva
(LD90).
PENUTUP
a.

Simpulan

Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan bahwa konsentrasi air perasan buah
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) 20%
menyebabkan kematian larva Aedes sp sebesar
11,2%. Konsentrasi air perasan buah mahkota
dewa (Phaleria macrocarpa) 30% menyebabkan
kematian larva Aedes sp sebesar 40,8%.
Konsentrasi air perasan buah mahkota dewa
(Phaleria macrocarpa) 60% menyebabkan
kematian larva Aedes sp sebesar 60,8%.
Konsentrasi air perasan buah mahkota dewa
(Phaleria macrocarpa) 100% menyebabkan
kematian larva Aedes sp sebesar 90,0%.
b.

Saran
Buah mahkota dewa dapat dijadikan salah
satu produk insektisida yang dapat membunuh
serangga. Hal ini menunjukkan bahwa ada
pengaruh pemberian air perasan buah mahkota
dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap kematian
larva Aedes sp, dan konsentrasi air perasan buah
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) yang paling
efektif untuk membunuh larva Aedes sp. adalah
100% dengan jumlah kematian sebesar 90%.
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