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BAB I 

          PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium 

yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles maculatus (Soedarto, 2011a). Pulau 

Jawa pada tahun 2009 mengalami kejadian luar biasa (KLB) malaria dengan 

penderita sebanyak 1.869 orang  dan 11 orang  pasien dinyatakan meninggal 

(Kemenkes RI, 2016). Pengendalian vektor dapat memutuskan rantai penularan 

malaria, sehingga merupakan salah satu cara pencegahan malaria. 

Pengendalian vektor malaria berupa nyamuk Anopheles dapat dilakukan 

dengan insektisida kimia dan insektisida alami. Insektisida kimia yang digunakan 

secara terus menerus akan mengakibatkan resistensi pada target, membunuh 

organisme yang bukan target, dan mengkontaminasi lingkungan (Araujo et al., 

2015). Insektisida alami sebagai larvasida mempunyai kadar besar, sehingga air 

menjadi keruh. Persyaratan kekeruhan air bersih yaitu maksimal 25 skala 

nephelometric turbidity unit  (NTU) (Depkes RI, 1990) seringkali tidak terpenuhi 

apabila air bersih diberi larvasida berupa ekstrak tanaman dengan kadar yang tinggi. 

Usaha untuk meningkatkan potensi ekstrak tanaman sebagai larvasida alami dapat 

dilakukan dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih ekstrak tanaman yang 

telah diketahui potensinya (Ramadhan, 2016). 

Biji srikaya dan buah nanas telah ditelusuri potensinya sebagai larvasida. 

Penelitian mengenai aktivitas larvasida ekstrak etanol biji srikaya (EEBS) telah 

dilakukan oleh Rahastiyan (2018). EEBS mampu membunuh larva nyamuk 
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Anopheles maculatus dengan potensi yang dinyatakan sebagai lethal concentration 

50 (LC50) sebesar 4,087 mg/L. Ellyfas et al. (2012) telah melakukan penelitian 

mengenai aktivitas larvasida ekstrak etanol buah nanas (EEBN) pada larva nyamuk 

Aedes aegypti. Kadar 10 mg/L larutan EEBN mampu membunuh 100% larva 

nyamuk Aedes aegypti. 

Efek larvasida kombinasi ekstrak Trigonella foenum and Nerium oleander 

perbandingan 1:1 pada larva nyamuk Anopheles menghasilkan efek yang sinergis. 

Konsentrasi 3% v/v pada masing-masing ekstrak mampu membunuh larva nyamuk 

Anopheles sebesar 20%  dan 50%, sedangkan efek larvasida kombinasi ekstrak 

mampu membunuh 100% larva Anopheles (Lokesh et al., 2010). Pengkombinasian 

ekstrak etanol biji srikaya dan buah nanas diharapkan dapat meningkatkan 

potensinya sebagai larvasida. 

Pemilihan metode ekstraksi didasarkan pada ketahanan senyawa target 

terhadap pemanasan. Flavonoid dan saponin yang menjadi target dalam biji srikaya 

dan buah nanas merupakan metabolit sekunder yang rusak karena pemanasan 

(Riyanto, 1990 dan Majinda, 2012). Metode ultrasonik dipiih karena prosesnya 

tidak menggunakan pemanasan. Metode ultrasonik mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya lebih aman, lebih singkat, dan meningkatkan jumlah rendemen kasar 

(Handayani dan Sriherfyna, 2016).    

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas larvasida campuran EEBS dan 

EEBN. Perpaduan dua jenis ekstrak tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

aktivitas larvasida yang lebih baik dari ekstrak tunggalnya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah campuran EEBS dan EEBN mempunyai aktivitas larvasida terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus? 

2. Berapakah potensi campuran EEBS dan EEBN sebagai larvasida terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus yang dinyatakan sebagai LC50? 

3. Bagaimanakah efek campuran EEBS dan EEBN dibandingkan ekstrak 

tunggalnya sebagai larvasida terhadap larva nyamuk Anopheles maculatus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan adanya aktivitas larvasida campuran EEBS dan EEBN terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus. 

2. Menetapkan potensi campuran EEBS dan EEBN sebagai larvasida terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus yang dinyatakan sebagai LC50. 

3. Mengetahui efek campuran EEBS dan EEBN sebagai larvasida terhadap larva 

nyamuk Anopheles maculatus. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

campuran EEBS dan EEBN sebagai larvasida alami. Bila campuran EEBS dan 

EEBN mempunyai aktivitas larvasida yang poten, diharapkan dapat menekan efek 

negatif penggunaan larvasida kimia secara tidak langsung dengan mengganti 

penggunaan larvasida kimia dengan larvasida ini. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Nyamuk Anopheles 

Nyamuk Anopheles merupakan satu-satunya vektor yang dapat 

menularkan penyakit malaria pada manusia. Terdapat sekitar 30 spesies 

Anopheles yang dapat menjadi vektor penular malaria. Nyamuk Anopheles 

penular malaria pada manusia spesiesnya berbeda antar satu tempat dengan 

tempat lainya. Anopheles penular malaria di Indonesia antara lain adalah 

Anopheles sundaicus, Anopheles aconitus, Anopheles barbirostris, Anopheles 

subpictus, dan Anopheles maculatus (Soedarto, 2011a). 

a. Klasifikasi Nyamuk Anopheles 

Klasifikasi nyamuk Anopheles sp menurut Sturchler (2008) adalah 

sebagai  berikut : 

  Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthopoda 

Class   : Hexapoda (Insecta) 

Ordo   : Diptera 

Family  : Culicidae 

Subfamily : Anophelinae 

Genus : Anopheles 

Species : Anopheles sp 

b. Morfologi Nyamuk Anopheles 

Nyamuk Anopheles dewasa secara umum terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Kepala nyamuk Anopheles 
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memiliki alat-alat pemantau informasi sensorik dan perlengkapan untuk 

makan. Bagian kepala nyamuk Anopheles juga terdapat mata dan sepasang 

antena yang panjang dan bersegmen-segmen. Antena berfungsi 

mendeteksi bau badan hospes maupun bau tempat nyamuk betina 

meletakkan telurnya. Antena pada nyamuk Anopheles dapat digunakan 

untuk membedakan antara nyamuk betina dan jantan. Nyamuk jantan 

mempunyai antena yang berbulu panjang (plumose), sedangkan nyamuk 

betina mempunyai antena yang berbulu pendek (pilose) (Soedarto, 2011b).  

Thorax pada nyamuk Anopheles terdiri dari sayap, scutellum, dan 

kaki. Nyamuk Anopheles mempunyai sayap yang berbercak sisik berwarna 

hitam putih (Soedarto, 2011b). Scutellum nyamuk Anopheles berbentuk 

lengkungan, urat sayapnya bernoda dengan warna gelap. Kaki nyamuk 

Anopheles panjang dan langsing. Kaki belakang nyamuk Anopheles 

terdapat bintik-bintik noda warna hitam (Prasetyowati et al., 2013). 

Abdomen pada nyamuk Anopheles berfungsi khusus untuk 

pencernaan makanan dan perkembangan telur. Segmentasi abdomen pada 

nyamuk Anopheles memungkinkan tubuhnya membesar pada saat nyamuk 

menghisap darah. Darah yang dihisap nyamuk Anopheles betina akan 

dicerna menjadi sumber protein untuk memproduksi telur (Soedarto, 

2011b). 

c. Daur Hidup Nyamuk Anopheles 

Daur hidup (life cycle) nyamuk Anopheles secara sempurna 

terdapat empat stadium perkembangan yaitu telur berubah menjadi larva 
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yang bertukar kulit sampai empat kali, lalu menjadi pupa, kemudian 

berubah menjadi nyamuk dewasa jantan dan betina. Waktu yang 

dibutuhkan mulai dari telur sampai menjadi dewasa secara umum selama 

2 – 5 minggu yang dapat bervariasi tergantung kepada spesies, makanan 

yang tersedia, dan suhu tempat perindukannya seperti zona pantai, zona 

pedalaman, dan zona kaki gunung (Safar, 2009). Gambar 1 adalah gambar 

daur hidup nyamuk Anopheles betina. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daur hidup nyamuk Anopheles betina (UNICEF, 2000) 

1) Stadium Dewasa 

Nyamuk dewasa betina di alam umumnya berumur kurang dari 

dua minggu, namun nyamuk dewasa yang dipelihara di laboratorium 

dapat hidup lebih dari satu bulan (Soedarto, 2011b). Nyamuk 

Anopheles betina secara umum menggigit manusia pada malam hari 

atau mulai senja sampai subuh. Jarak terbang nyamuk ini hanya 

sekitar 300 – 500 meter dari tempat perindukannya (Anies, 2006). 

Gambar 2 adalah  gambar nyamuk Anopheles dewasa. 
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Gambar 2. Nyamuk Anopheles dewasa (CDC, 2017) 

2) Stadium Telur 

Seekor nyamuk betina mengeluarkan 50 – 200 butir telur 

setiap kali bertelur. Telur yang mempunyai pelampung di kedua 

sisinya berukuran 0,5 x 0,2 mm, diletakkan satu per satu secara 

langsung di permukaan air. Telur yang tidak tahan kekeringan ini akan 

menetes dalam waktu 2 – 3 hari pada musim panas dan baru menetas 

2 – 3 minggu pada waktu musim dingin (Soedarto, 2011b). 

3) Stadium Larva  

Larva nyamuk Anopheles tampak mengapung sejajar dengan 

permukaan air. Larva nyamuk Anopheles mempunyai bagian-bagian 

badan yang bentuknya khas, yaitu spirakel pada bagian posterior 



8 

 

 

 

abdomen dan pada bagian tengah sebelah dorsal abdomen (Agoes, 

2009). 

Larva atau jentik nyamuk Anopheles memiliki kepala yang 

tumbuh dengan baik dan dilengkapi mulut untuk makan. Larva 

nyamuk Anopheles mempunyai thorax yang besar dan tidak 

mempunyai kaki. Berbeda dengan larva nyamuk Aedes dan Culex, 

larva nyamuk Anopheles tidak mempunyai sifon yang merupakan alat 

pernafasan. Larva Anopheles mencari udara di permukaan air dengan 

posisi mendatar pada permukaan air untuk bernafas (Soedarto, 2011b). 

Larva mengambil makanan dari tempat perindukannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Safar, 2009).  

Larva nyamuk Anopheles terdiri atas 4 instar. Larva akan 

berganti kulit pada akhir masa setiap instar dengan cara melepaskan 

kerangka luar atau kulitnya agar dapat tumbuh lebih leluasa. Panjang 

instar 1 sekitar 1 mm, sedangkan instar ke-4 panjang badannya sekitar 

5 – 8 mm (Soedarto, 2011b). Perubahan larva menjadi pupa 

membutuhkan waktu selama 8 – 12 hari (Soedarto, 2011a). 

Suhu optimal untuk perkembangan larva adalah 25 – 30oC 

(Yulidar dan Dinata, 2016). Larva akan berkembang baik pada pH 

antara 6 – 7. Larva nyamuk Anopheles cenderung menepati air yang 

tidak mengalir, sehingga dapat berkembang biak dengan baik 

(Setianingrum et al., 2008). 
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4) Stadium Pupa  

Pupa nyamuk Anopheles mempunyai kepala dan thorax yang 

menyatu menjadi cephalothorax, sedangkan abdomennya 

melengkung ke bawah (Soedarto, 2011b). Saat bernafas, pupa 

mempunyai tabung pernafasan yang disebut respiratory trumpet 

berbentuk lebar dan pendek yang berguna untuk mengambil oksigen 

dari udara (Safar, 2009). Pupa dalam beberapa hari akan mengalami 

pelepasan kulit bagian dorsal dan nyamuk dewasa akan keluar dari 

kepompongnya (Soedarto, 2011b). 

2. Usaha Pengendalian Nyamuk Anopheles 

Prinsip manajemen berbasis lingkungan memegang peran penting 

dalam pengendalian nyamuk Anopheles. Manajemen berbasis lingkungan 

menekankan pada pemberantasan media transmisi dari plasmodium, yaitu 

Anopheles. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya habitat nyamuk 

diantaranya adalah pemberantasan jentik menggunakan larvasida dan nyamuk 

dewasa menggunakan penyemprotan (foging) (Anies, 2006). 

Penampungan air seperti drum, tangki, dan gentong ditutup rapat agar 

tidak menjadi habitat larva. Sampah yang dapat menampung air sebaiknya 

dikubur atau dibalik agar tidak ada air yang menggenang dan menjadi tempat 

perkembang biakan larva. Memberi ikan pemangsa larva pada kolam atau 

aquarium merupakan pengendalian biologi yang dapat dilakukan (WHO, 

1999). 
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3. Larvasida 

Insektisida adalah semua zat kimia, bahan lain, jasad renik, serta virus 

yang digunakan untuk memberantas binatang-binatang yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. Insektisida kesehatan masyarakat adalah 

insektisida yang digunakan untuk pengendalian vektor penyakit dan hama 

permukiman seperti nyamuk, serangga penggangu lain (lalat, kecoa, belalang), 

tikus, dan lainnya yang dilakukan di daerah permukaan endemis, pelabuhan, 

bandara, dan tempat umum lainnya (Kemenkes RI, 2012). Larvasida 

merupakan suatu insektisida yang digunakan untuk membunuh larva 

(Soedarto, 2011a). 

Larvasida temephos (Abate) termasuk insektisida organofosfat yang 

berfungsi untuk membunuh larva nyamuk (WHO, 2004). Temephos bersifat 

toksik untuk larva nyamuk, tetapi tidak toksik untuk manusia. Bentuk 

temephos berupa butiran-butiran pasir (sand granules) 1%. Temephos dipakai 

dengan cara menaburkan dalam tempat penampungan air sebanyak satu gram 

temephos dalam 10 liter air (Agoes, 2009). 

4. Malaria 

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 

Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia, yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina (Depkes RI, 2008). 

Beberapa jenis plasmodium penyebab malaria yang ada di Indonesia yaitu 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan 

Plasmodium ovale (Kemenkes RI, 2012). 
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Siklus hidup parasit malaria melibatkan dua host yaitu nyamuk 

Anopheles betina dan manusia (CDC, 2017). Siklus pada manusia dimulai 

ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi malaria memindahkan 

sporozoit ke tubuh manusia. Sporozoit  akan masuk ke sel hati dan matang 

menjadi skizon. Skizon yang matang akan pecah dan melepaskan merozoit. 

Siklus tersebut disebut siklus ekso-eritrositik yang berlangsung selama kurang 

lebih 2 minggu. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, sebagian 

sporozoit hati tidak langsung berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang 

menjadi bentuk dorman yang disebut hipnozoit. Hipnozoit tersebut dapat hidup 

berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ketika imunitas tubuh menurun, 

skizon akan kembali aktif  (Depkes RI, 2008). 

Merozoit yang berasal dari pecahnya skizon akan masuk ke peredaran 

darah dan menginfeksi sel darah merah. Parasit berkembang biak dalam sel 

darah merah dari stadium tropozoit sampai skizon. Parasit pada fase ini 

mengalami perkembangan aseksual. Eritrosit yang terinfeksi skizon pecah dan 

merazoit yang keluar akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini 

disebut siklus eritrositik. Beberapa parasit membentuk tahap eritrositik seksual 

yaitu gametosit jantan (mikrogametosit) dan betina (makrogametosit). Parasit 

pada stadium darah bertanggung jawab atas manifestasi klinik penyakit ini 

(Depkes RI, 2008).   

Siklus pada nyamuk Anopheles betina terjadi ketika nyamuk menghisap 

darah manusia yang mengandung gametosit jantan dan gametosit betina. 

Gametosit jantan dan gametosit betina melakukan pembuahan dalam tubuh 
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nyamuk Anopheles. Hasil pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot berkembang 

menjadi ookinet kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Ookinet akan 

menjadi ookista pada dinding luar lambung nyamuk. Ookista tumbuh, pecah, 

dan melepaskan sporozoit yang masuk ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoit ini 

bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia. Perbanyakan parasit dalam 

nyamuk dikenal sebagai siklus sporogonik (Depkes RI, 2008). Siklus hidup 

plasmodium terdapat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus hidup plasmodium (CDC, 2017) 

5. Srikaya 

Srikaya atau buah nona merupakan tanaman yang tergolong ke dalam 

genus Annona yang berasal dari daerah tropis. Buah srikaya berbentuk bulat 

dengan kulit bermata banyak (serupa sirsak). Daging buahnya berwarna putih 

dan biji berwarna hitam (Molika, 2013). 
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a. Klasifikasi Tanaman Srikaya 

Kedudukan tanaman srikaya dalam sistematika tanaman 

(taksonomi) menurut Molika (2013) adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom   : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Superdivisi  : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua atau dikotil) 

Subkelas   : Magnoliidae 

Ordo    : Magnoliales 

Famili   : Annonaceae 

Genus   : Annona L. 

Spesies   : Annona squamosa L. 

b. Deskripsi Tanaman Srikaya 

Tanaman srikaya berbentuk pohon tegak dan dapat hidup bertahun-

tahun. Pohon srikaya tingginya mencapai 8 m dan memiliki batang 

berbentuk perdu dengan banyak cabang. Daun srikaya berselang-seling, 

ujungnya meruncing, berwarna hijau muda, panjang 7 – 12 cm, dan lebar 

3 – 4 cm. Bunga tanaman srikaya berwarna kuning keputih-putihan dan 

keluar dari ketiak daun pada ujung cabang atau ranting. Bunga tanaman 

srikaya mempunyai lebar 2 – 3 cm, dengan enam daun bunga atau kelopak. 

Mahkota bunga srikaya panjang, terdiri atas 3 lembar, dan tersusun secara 

acyclic dengan pistil majemuk (Molika, 2013). 
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Buah srikaya bersisik halus dan setiap sisik berisi satu butir biji. 

Buah srikaya muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua 

berwarna hijau kekuningan, pecah, lembek, dan mengeluarkan aroma 

harum yang khas. Daging buah berwarna putih dan terasa seperti berpasir. 

Biji srikaya berwarna coklat kehitaman, halus, keras, dan bagian ujungnya 

tumpul. Satu buah srikaya terdapat sekitar 20 – 40 butir biji dengan berat 

rata-rata 0,6 gram per biji (Radi, 1997). Bentuk buah srikaya tersaji pada 

gambar 4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Buah srikaya (Radi, 1997) 

c. Kandungan Kimia Biji Srikaya 

Hasil identifikasi senyawa kimia dalam ekstrak EEBS menunjukan 

kandungan flavonoid dan alkaloid (Rianto et al., 2015). Ravaomanarivo et 

al. (2014) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi senyawa dalam 

EEBS. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa biji srikaya positif 

mengandung flavonoid, triterpenoid, sterol, polifenol, tanin, dan 

polisakarida. 
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d. Penggunaan Tanaman Srikaya 

Biji srikaya secara empiris dapat digunakan untuk memacu enzim 

pencernaan, antelmintik, abortivum, dan pembunuh serangga (Molika, 

2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djajanegara dan Wahyudi 

(2009) menyatakan bahwa ekstrak etanol 70% daun srikaya bermanfaat 

sebagai antikanker. Penelitian Shirwaikar et al. (2004) menyatakan bahwa 

daun srikaya yang mengandung flavonoid bermanfaat sebagai antioksidan. 

Berdasarkan hasil penelitian Rianto et al. (2015), EEBS 

mengandung flavonoid yang dapat digunakan untuk antidiare yang 

disebabkan oleh bakteri Shigella dysentriae. Penelitian  Khasanah (2009) 

menyatakan bahwa ekstrak biji srikaya bermanfaat sebagai insektisida 

nabati untuk mengendalikan hama daun kubis. Penelitian yang dilakukan 

Kadja (2010) menunjukkan bahwa ekstrak biji srikaya menyebabkan 

kematian pada serangga hama akibat kandungan senyawa alkaloid 

annonain yang dapat berperan sebagai larvasida, insektisida, dan repellent 

dengan kerja sebagai racun kontak dan racun perut. 

6. Nanas  

Nanas biasa dijumpai di kebun-kebun, pekarangan, dan tempat-tempat 

lain yang cukup mendapat sinar matahari pada ketinggian 1 – 1.300 m dpl. 

Nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia sepanjang tahun 

(Wijoyo, 2008). Tanaman nanas terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, 

dan tunas. 
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a. Klasifikasi Tanaman Nanas 

Klasifikasi tanaman nanas menurut Samadi (2014) adalah sebagai 

berikut: 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)   

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas     : Monocoteledonae  

Ordo     : Farinosae  

Famili          : Bromiliaceae  

Genus          : Ananas 

Species        : Ananas comosus (L.) Merr. 

b. Deskripsi Tanaman Nanas 

Tanaman nanas memiliki sistem perakaran yang dangkal dan 

terbatas. Kedalaman perakaran di dalam tanah tidak lebih dari 30 cm. 

Selain akar tanah, tanaman nanas juga memiliki akar samping yang keluar 

dari ruas-ruas batang yang kemudian masuk ke dalam tanah melalui sela-

sela di antara daun (Samadi, 2014). 

Batang nanas pendek dan tertutup oleh daun-daunnya. Bentuk 

batang seperti gada, beruas-ruas pendek ± 5 – 10 mm (Samadi, 2014). 

Batang nanas terbentuk dalam roset akar dan pangkalnya melebar 

membentuk pelepah. Batang nanas mempunyai warna hijau kekuningan 

atau keunguan (Putra, 2014). 

Daun tanaman nanas berkumpul dalam roset akar dan pada bagian 

pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun mempunyai bentuk 
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pedang, tebal, liat, ujung lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang 

membengkok ke atas, dan sisi bawah bersisik putih. Panjang daun 80 – 

120 cm dan mempunyai lebar 2 – 6 cm. Daun mempunyai warna hijau 

atau hijau kemerahan (Wijoyo, 2008).  

Beberapa tunas tumbuh pada tanaman nanas diantaranya tunas 

akar, tunas batang, dan tunas mahkota. Tunas akar biasanya muncul dari 

tanah dan telah berakar, sehingga cocok untuk bibit tanaman. Penanaman 

bibit dari tunas akar biasanya akan berbuah setelah berumur 1 tahun. 

Penanaman bibit dari tunas batang biasanya dapat berbuah setelah 

berumur 1,5 tahun. Tanaman nanas memerlukan waktu 24 bulan untuk 

berbuah (Samadi, 2014). 

Nanas termasuk buah majemuk karena terdiri dari kumpulan buah 

kecil yang jumlahnya antara 100 – 200. Buah-buah tersebut dihubungkan 

oleh batang tengah yang disebut hati. Secara visual hanya tampak satu 

buah berbentuk bulat panjang atau bulat telur. Bekas putik bunga menjadi 

mata buah nanas. Buah nanas umumnya tidak berbiji karena saat bunga 

mekar, bakal biji berguguran. Biji nanas berbentuk bulat telur, berwarna 

coklat, dan berukuran kecil (Samadi, 2014). Bentuk buah nanas tersaji 

pada gambar 5 berikut ini. 
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Gambar 5. Buah nanas (Lobo dan Yahia, 2017) 

c. Kandungan Kimia Buah Nanas 

Buah nanas mengandung beragam zat yang baik untuk tubuh. Zat-

zat tersebut antara lain karbohidrat, serat, kalsium fosfor, magnesium, 

kalium, karoten, vitamin B, vitamin C, dan bromelin (Sulihandari, 2013). 

Nanas juga mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan polifenol 

(Putra, 2014).  

d. Penggunaan Tanaman Nanas 

Secara empiris mengkonsumsi sari buah nanas akan meningkatkan 

metabolisme protein dalam tubuh. Nanas juga dapat mengurangi 

dehidrasi. Buah ini mengandung vitamin C dan vitamin A yang memiliki 

aktivitas sebagai antioksidan dan mampu menghentikan reaksi berantai 

pembentukan radikal bebas dalam tubuh yang diyakini sebagai penyebab 

berbagai penyakit. Enzim bromelin yang ada pada nanas berkhasiat 

membantu mencerna protein dan memperbaiki gangguan lambung. 

Bromelin juga mengurangi peradangan (antiinflamasi) dan 

pembengkakan, mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat 
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agregasi tromboist (platelet), melarutkan dahak pada saluran nafas 

(seperti pneumonia dan bronkhitis), antibakteri, mempunyai aktivitas 

fibrinolitik (dapat menghancurkan trombus yang menyumbat pembuluh 

darah), dan proteolitik (pengurangan protein) (Budiana, 2013).   

Air perasan daging buah nanas berpotensi sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Klebsiella pneumonia (Makalew et al., 2016). Air perasan 

daging buah nanas juga memiliki potensi sebagai antelmintik terhadap 

kematian cacing Ascaris suum (Dewi, 2012).  Ellyfas et al. (2012) telah 

membuktikan khasiat buah nanas sebagai larvasida. Buah nanas ini dibuat 

ekstrak etanol dan diuji aktivitas larvasidanya terhadap larva nyamuk 

Aedes aegypti. Kematian 100% larva nyamuk Aedes aegypti dicapai pada 

larutan EEBN kadar 10 mg/L.  

7. Flavonoid  

Flavonoid mempunyai rumus kimia C6-C3-C6 dan termasuk golongan 

fenolik. Flavonoid mempunyai dua cincin aromatik dalam struktur kimianya 

yaitu cincin aromatik A dan B. Cincin tengah pada kerangka flavonoid berupa 

cincin heterosiklik yang mengandung oksigen. Flavonoid dibagi menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan teroksidasinya bentuk cincin heterosiklik. 

Karbon di sekitar molekul diberi nomor untuk membedakan posisinya 

(Harborne, 1987). Gambar 6 adalah struktur dasar flavonoid. 
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Gambar 6. Struktur dasar flavonoid (Kumar dan Pandey, 2013) 

Flavonoid mudah mengalami peruraian karena panas (Riyanto, 1990). 

Flavonoid glikosida bersifat polar sehingga lebih mudah larut dalam air atau 

campuran pelarut polar seperti etanol, butanol, dan aseton (Markham, 1998).  

Flavonoid sebagai metabolit sekunder tumbuhan mempunyai berbagai 

macam fungsi yaitu sebagai antimikroba, antivirus, insektisida, pengatur 

fotosintesis, dan zat pengatur tumbuh pada tumbuhan. Penyerbukan tumbuhan 

dalam prosesnya dibantu oleh flavonoid yang berperan sebagai pigmen bunga 

untuk menarik serangga (Kristanti et al., 2008). 

Flavonoid pada tumbuhan berbunga digunakan sebagai komponen 

utama pewarna. Buah dan sayur merupakan sumber utama flavonoid pada 

manusia. Flavonoid jenis flavonol paling banyak ditemukan pada makanan. 

Warna, rasa, pencegahan oksidasi lemak, pelindung vitamin, dan enzim pada 

makanan berasal dari flavonoid (Kumar dan Pandey, 2013). 

Ekstrak terpurifikasi dari bunga Vitex negundo diketahui mengandung 

banyak senyawa fenolik, termasuk flavonoid. Keberadaan kandungan 

flavonoid diketahui melalui analisa dengan gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS). Ekstrak tersebut mampu membunuh 100% larva 

nyamuk Anopheles stephensi pada konsentrasi 200 mg/L (Gautam et al., 2013). 
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Penghambatan terhadap asetilkolinesterase pada larva nyamuk menyebabkan 

hilangnya koordinasi syaraf, sehingga larva mati (Gade et al., 2017). 

8. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa-senyawa organik bahan alam yang 

terbesar jumlahnya, baik dari segi jumlah dan sebarannya. Alkaloid 

didefinisikan sebagai senyawa yang bersifat basa, mengandung atom nitrogen, 

serta berasal dari tumbuhan dan hewan. Alkaloid adalah senyawa metabolit 

sekunder yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam 

bentuk cincin heterosiklik dan bersifat aktif secara biologis (Paramawati dan 

Dumilah, 2016). Struktur senyawa alkaloid jenis piperidin terdapat pada 

gambar 7. 

 

 

 

 

              piperidin 

Gambar 7. Struktur  senyawa piperidin (Kristanti et al., 2008) 

Alkaloid pada suhu ruang kebanyakan berupa padatan. Alkaloid padat 

umumnya berwarna putih atau tidak berwarna, tetapi ada juga yang berwarna 

kuning contohnya berberina. Alkaloid padat sukar larut air, tetapi larut dalam 

pelarut organik, seperti kloroform, alkohol, ester, dan benzen. Sebaliknya, 

garam-garam alkaloid mudah larut air, tapi sukar larut dalam alkohol. Alkaloid 

atau garam-garamnya banyak digunakan sebagai obat, misalnya morfin dan 

kodein (Sumardjo, 2009). 
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Alkaloid piperin dan pipernonalin hasil dari isolasi ekstrak metanol 

buah Piper longum mempunyai efek larvasida terhadap nyamuk Culex pipiens 

pallens dengan LC50 0,21 mg/L (Lee, 2000). Alkaloid dapat mengganggu 

sistem kerja syaraf larva, sehingga dapat mengakibatkan larva mati (Eka dan 

Setyaningrum, 2013). 

9. Saponin 

Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida 

steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun 

serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan 

menghemolisa sel darah merah. Pola glikosida saponin kadang-kadang rumit. 

Kebanyakan saponin mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen yang 

umum ialah asam glukuronat (Harborne, 1987). Saponin larut pada air dan 

etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Robinson, 1991). Struktur kimia saponin 

jenis sapogenin tertera pada gambar 8. 

 

 

 

 

       

Gambar 8. Struktur kimia sapogenin (Makfoeld et al., 2002) 

Fraksi saponin terpurifikasi dari tanaman Chlorophytum borivilianum 

Sant. and Fernand. diuji aktifitas larvasidanya pada larva nyamuk Anopheles 

stephensi. Fraksi saponin tersebut menunjukkan aktivitas larvasida dengan 
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nilai LC50 sebesar 4.000 mg/L (Deore dan Khadabadi, 2009). Saponin berperan 

sebagai larvasida dengan cara mengganggu feeding behavior, mengganggu 

growth regulation, dan sifatnya sebagai entomotoxicity (Chaieb, 2010).         

10. Tanin 

Tanin merupakan senyawa organik polifenol dengan rasa pahit yang 

kuat dan berefek adstringen. Asam galat merupakan penyusun kebanyakan 

tanin. Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin terhidrolisis yang 

berbentuk molekul sederhana dan tanin kondensasi (proantosianidin) yang 

merupakan produk kompleks tidak larut (Supriyatna et al., 2014). 

Senyawa tanin paling banyak pada saat buah masih muda, namum 

berangsur-angsur berkurang ketika buah semakin tua (Suprapti, 2004). Tanin 

dapat larut dalam air dan pelarut organik yang polar, tetapi tidak larut dalam 

pelarut organik non polar seperti benzen dan kloroform (Robinson, 1991). 

Struktur kimia senyawa tanin jenis catechin terdapat pada gambar 9. 

 

 

 

 

Gambar 9. Struktur senyawa catechin (Supriyatna et al., 2014) 

Fraksi metanol daun Aglaia glabrata mempunyai efek larvasida 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Tanin yang terdapat dalam fraksi 

metanol daun Aglaia glabrata merupakan senyawa aktif yang diduga berperan 

sebagai larvasida dengan LC50 sebesar 849,090 mg/L (Supriadin et al., 2017). 
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Secara histopatologi diketahui bahwa asam tanat merusak epitel midgut pada 

larva, sehingga larva mati (Rey et al., 1999). 

F. Landasan Teori 

Penelitian mengenai aktivitas larvasida EEBS telah dilakukan oleh 

Rahastiyan (2018). EEBS mampu membunuh larva nyamuk Anopheles maculatus 

dengan potensi yang dinyatakan sebagai LC50 sebesar 4,087 mg/L.  

Ellyfas et al. (2012) telah melakukan penelitian mengenai aktivitas larvasida 

EEBN pada larva nyamuk Aedes aegypti. Larutan EEBN kadar 10 mg/L mampu 

membunuh 100% larva nyamuk Aedes aegypti. Temephos sebagai larvasida sintetik 

yang sering digunakan membunuh 100% larva nyamuk Aedes aegypti pada kadar 

10 mg/L. 

Efek larvasida kombinasi ekstrak Trigonella foenum and Nerium oleander 

perbandingan 1:1 pada larva nyamuk Anopheles menghasilkan efek yang sinergis. 

Konsentrasi 3% v/v pada masing-masing ekstrak mampu membunuh larva nyamuk 

Anopheles sebesar 20%  dan 50%, sedangkan efek larvasida kombinasi ekstrak 

mampu membunuh 100% larva Anopheles (Lokesh et al., 2010). 

Hasil identifikasi senyawa kimia dalam EEBS adalah flavonoid, 

triterpenoid, sterol, poliferol, tanin, dan polisakarida (Ravaomanarivo et al., 2014). 

Senyawa kimia dalam EEBN setelah diidentifikasi menunjukkan keberadaan 

senyawa golongan alkaloid, saponin, polifenol, dan steroid (Maulidia, 2015). 

Flavonoid dari biji Millettia mempunyai potensi sebagai larvasida dengan 

LC50  sebesar 14,61 – 28,22 mg/L pada larva nyamuk Culex pipiens pallens dan 

16,13 – 37,61 mg/L larva nyamuk Aedes aegypti. Flavonoid tersebut berdasarkan 
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penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa asetilkolinesterase pada larva nyamuk 

merupakan target aksi utamanya (Perumalsamy et al., 2015).  

Alkaloid piperidin dan pipernonalin hasil dari isolasi ekstrak metanol buah 

Piper longum mempunyai efek larvasida terhadap larva nyamuk Culex pipiens 

pallens. Alkaloid tersebut berpotensi sebagai larvasida dengan LC50 sebesar 0,21 

mg/L (Lee, 2000). 

 Tanaman Tagetus minuta L., Adansonia digitata Linn., Ocimum suave, 

Plectranthus barbatus A., Azadirachta indica A. Juss., dan Lantana camara L. 

mempunyai efek larvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti tahap 4. Ekstrak kadar 

1 mg/L menunjukkan kematian larva hingga 100% pada semua jenis ekstrak 

tanaman. Saponin yang terkandung pada tanaman tersebut diduga berkontribusi 

sebagai larvasida (Musau et al., 2016). 

Ekstrak etanol daun cengkeh memiliki efek larvasida terhadap larva nyamuk 

Aedes aegypti dengan LC50 sebesar 400 mg/L. Tanin yang terdapat dalam ekstrak 

etanol daun cengkeh diduga berperan sebagai larvasida (Haditomo, 2010). Tanin 

berperan sebagai larvasida dengan cara menghalangi serangga dalam mencerna 

makanan dan akhirnya menghambat pertumbuhan serangga (Yunita et al., 2009). 

Penelitian Buslima et al. (2016) menyatakan bahwa metode ultrasonik 

menghasilkan ekstrak dengan kadar flavonoid total lebih banyak dibandingkan 

maserasi pada batang Fragrea acuminatissima Merr. Kadar flavonoid total pada 

ekstrak yang diperoleh dengan metode ultrasonik dan maserasi berturut-turut 

sebesar 873,00 µg quersetin equivalen (QE)/mg ekstrak dan 479,67 µg QE/mg 

ekstrak.   



26 

 

 

 

Polaritas flavonoid meningkat disebabkan adanya gula yang terikat pada 

aglikon, sehingga etanol yang bersifat polar dapat mengekstraksi flavonoid 

(Riyanto, 1990). Air dan etanol melarutkan alkaloid dalam bentuk garam 

(Pengelly, 2004). Campuran etanol dan air merupakan larutan terbaik untuk 

ekstraksi saponin dari buah Sapindus mukorossi (Kose dan Bayraktar, 2016). Tanin 

juga dapat larut dalam air dan pelarut organik yang polar, tetapi tidak larut dalam 

pelarut organik non polar seperti benzen dan kloroform (Robinson, 1991). 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Campuran EEBS dan EEBN mempunyai aktivitas larvasida terhadap larva 

nyamuk Anopheles maculatus. 

2. Campuran EEBS dan EEBN mempunyai efek larvasida lebih baik 

dibandingkan dengan ekstrak tunggalnya . 


