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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Aedes aegypti 

 

 

 

Salah satu spesies nyamuk yang paling sering ditemukan di wilayah tropis 

dan subtropis di dunia, termasuk Indonesia. Aedes aegypti merupakan vektor 

primer penyakit virus, yaitu demam dengue, cikungunya, dan yellow fever 

(CDC, 2012). 

 

1. Morfologi Larva, Pupa, dan Dewasa Aedes aegypti 

1) Larva Aedes aegypti 

Ciri-ciri larva Aedes aegypti yaitu memilki corong udara pada segmen 

terakhir, pada segmen-segmen abdomen tidak dijumpai adanya 

rambut-rambut berbentuk kipas (palmate hairs), pada corong udara 

terdapat pekten, adanya sepasang rambut serta jumbai pada corong 

udara (siphon), pada setiap sisi abdomen segmen kedelapan terdapat 

comb scale sebanyak 8 sampai 21 atau berjejer 1 sampai 3, bentuk 

individu dari comb scale seperti duri. Larva nyamuk bernafas 

terutama pada permukaan air, biasanya melalui satu buluh pernafasan 

pada ujung posterior tubuh (siphon). Saluran pernafasan pada Aedes 

secara relatif pendek dan gembung. Pada waktu istirahat, posisinya 
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hampir tegak lurus dengan permukaan air. Segmen anal pelana tidak 

menutupi segmen (Prianto et al., 1994). 

 

Ada 4 tingkatan perkembangan (instar) larva sesuai dengan 

pertumbuhan larva, yaitu (Hoedojo, 1993): 

a. Larva instar I; berukuran paling kecil yaitu 1-2 mm atau satu 

sampai dua hari setelah telur menetas, duri-duri (spinae) pada dada 

belum jelas dan corong pernapasan pada siphon belum menghitam 

(Hoedojo, 1993). 

 

Gambar 3. Larva Instar I Aedes aegypti 

(Sumber: Gama, Z.P., et al., 2010) 

 

b. Larva instar II; berukuran 2,5-3,5 mm berumur dua sampai tiga hari 

setelah telur menetas, duri-duri dada belum jelas, corong 

pernapasan sudah mulai menghitam (Hoedojo, 1993). 
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Gambar 4. Larva Instar II Aedes aegypti 

(Sumber: Gama, Z.P., et al., 2010) 

 

c. Larva instar III; berukuran 4-5 mm berumur tiga sampai empat hari 

setelah telur menetas, duri-duri dada mulai jelas dan corong 

pernapasan berwarna coklat kehitaman (Hoedojo, 1993). 

 

Gambar 5. Larva Instar III Aedes aegypti 

(Sumber: Gama, Z.P., et al., 2010) 

 

d. Larva instar IV; berukuran paling besar yaitu 5-6 mm berumur 

empat sampai enam hari setelah telur menetas dengan warna kepala 

gelap (Hoedojo, 1993).  
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Gambar 6. Larva Instar IV Aedes aegypti 

(Sumber: Gama, Z.P., et al., 2010) 

 

2) Pupa Aedes aegypti 

Pupa berbentuk koma, gerakan lambat, sering ada di permukaan air. 

Pada pupa terdapat kantong udara yang terletak diantara bakal sayap 

nyamuk dewasa dan terdapat sepasang sayap pengayuh yang saling 

menutupi sehingga memungkinkan pupa untuk menyelam cepat dan 

mengadakan serangkaian jungkiran sebagai reaksi terhadap rangsang. 

Bentuk nyamuk dewasa timbul setelah sobeknya selongsong pupa 

oleh gelembung udara karena gerakan aktif pupa. Pupa bernafas pada 

permukaan air melalui sepasang struktur seperti terompet yang kecil 

pada toraks (Aradilla, 2009). 

 

Gambar 7. Pupa Aedes aegypti 

(Sumber: Zettel, 2010) 
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3) Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil daripada ukuran 

nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus) (Djakaria, 2006). Nyamuk 

Aedes aegypti dikenal dengan sebutan black white mosquito atau tiger 

mosquito karena tubuhnya memiliki ciri yang khas, yaitu dengan 

adanya garis-garis dan bercak-bercak putih keperakan di atas dasar 

warna hitam. Sedangkan yang menjadi ciri khas utamanya adalah ada 

dua garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi 

lateral dan dua buah garis lengkung sejajar di garis median dari 

punggungnya yang berwarna dasar hitam (lyre shaped marking) 

(Soegijanto, 2006). 

 

Gambar 8. Nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber: CDC, 2012) 
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2. Siklus Hidup Aedes aegypti 

 

Gambar 9. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2010) 

 

Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, terdiri atas 4 

stadium yaitu diawali dengan stadium telur, larva, pupa, dan akhirnya 

dewasa. Stadium telur, larva, dan pupa hidup di dalam air, sedangkan 

stadium dewasa hidup di udara (Ridad, 1999). 

 

Nyamuk betina meletakkan telur-telurnya di batas atas permukaan air 

dalam keadaan menempel pada dinding tempat perindukkannya. Seekor 

nyamuk betina dapat meletakkan rata-rata sebanyak 100 butir telur setiap 

kali bertelur. Telur-telur Aedes aegypti diletakkan satu persatu terpisah, 

biasanya pada lubang pohon dan benda-benda yang dapat menampung air 

(Ridad, 1999). 

 

Setelah 2-3 hari telur menetas menjadi larva (jentik) yang selalu hidup di 

dalam air. Selama proses pertumbuhannya larva nyamuk mengadakan 

pengelupasan kulit (moulting) sebanyak 4 kali (Ridad, 1999). 

Pertumbuhan larva stadium I sampai dengan stadium IV (instar I-IV) 
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berlangsung selama 5-7 hari. Perkembangan dari instar I ke instar II 

berlangsung dalam 2-3 hari, kemudian dari instar II ke instar III dalam 

waktu 2 hari, dan perubahan dari instar III ke instar IV dalam waktu 2-3 

hari (Aradilla, 2009). Larva mengambil makanan dari tumbuhan atau 

mikroba di tempat perindukannya (CDC, 2012). 

 

Larva instar IV kemudian tumbuh menjadi pupa kurang lebih selama 3 

hari (Aradilla, 2009). Pupa merupakan stadium yang tidak makan tetapi 

masih memerlukan oksigen yang diambilnya melalui corong pernapasan 

(breathing trumpet). Diperlukan waktu 1-2 hari agar pupa menjadi 

dewasa. Pertumbuhan dari telur menjadi dewasa memerlukan waktu 

sekitar 14 hari (Ridad, 1999).  

 

3. Hormon Pertumbuhan sebagai Pengatur Perkembangan 

Semua kelompok artropoda mempunyai sistem endokrin yang ekstensif. 

Serangga mempunyai eksoskeleton yang tidak bisa meregang. Serangga 

terlihat tumbuh secara bertahap, dengan melepaskan eksoskeleton lama 

dan mengekskresikan eksoskeleton baru pada setiap pergantian kulit. Pada 

serangga pergantian kulit dipicu oleh hormon yang disebut ekdison 

(ecdysone). Pada serangga ekdison disekresi oleh sepasang kelenjar 

endokrin, yang disebut kelenjar protoraks, terletak persis dibelakang 

kepala. Selain merangsang pergantian kulit, ekdison juga merangsang 

perkembangan karakteristik dewasa, seperti perubahan larva menjadi 

nyamuk (Campbell, 2004). 
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Pada serangga produksi ekdison itu sendiri dikontrol oleh hormon yang 

disebut sebagai hormon otak (brain hormone, BH). Sel-sel neurosekretori 

di otak menghasilkan hormon otak (brain hormone, BH), namun hormon 

tersebut disimpan dan dikeluarkan dari organ yang disebut korpus 

kardiakum. Hormon tersebut mendorong perkembangan dengan cara 

merangsang kelenjar protoraks untuk mensekresikan ekdison. Sekresi 

ekdison secara bertahap, dan setiap pembebasan hormon tersebut akan 

merangsang pergantian kulit (Campbell, 2004). 

 

Hormon otak dan ekdison diseimbangkan oleh hormon juvenil (juvenile 

hormone, JH). JH disekresikan oleh sepasang kelenjar kecil persis 

dibelakang otak, yaitu korpus allata. Hormon juvenil menyebabkan 

karakteristik larva tetap dipertahankan. Kadar hormon juvenil dalam tubuh 

serangga pada stadium larva awal akan cukup tinggi, sedangkan pada 

stadium larva akhir mulai berkurang. Demikian juga pada stadium pupa, 

kadar hormon juvenil sedikit. Pada stadium dewasa kadar hormon juvenil 

meningkat kembali, hal ini berhubungan dengan fungsinya dalam proses 

reproduksi (Gilbert, 2004). 

 

Pada konsentrasi JH yang relatif tinggi, pergantian kulit yang dirangsang 

oleh ekdison akan menghasilkan tahapan larva sekali lagi sehingga 

produknya adalah larva yang lebih besar. Dengan demikian JH 

menghambat metamorfosis. Ketika kadar hormon juvenil semakin 

berkurang, maka pergantian kulit yang diinduksi oleh ekdison baru dapat 
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menghasilkan suatu tahapan perkembangan yang disebut sebagai pupa. Di 

dalam pupa tersebut, metamorfosis mengubah anatomi larva menjadi 

bentuk serangga dewasa. Serangga yang sudah dewasa tersebut kemudian 

keluar dari pupa. Versi sintetik JH sekarang sedang digunakan sebagai 

insektisida untuk mencegah perkembangan atau pematangan serangga 

menjadi serangga dewasa yang bereproduksi (Campbell, 2004). 

 

B. Tanaman Legundi (Vitex trifolia L.) 

 

 

 

1. Taksonomi Tanaman 

Berdasarkan penggolongan dan tata nama tumbuhan, tanaman legundi 

termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Family  : Lamiaceae 

Genus  : Vitex L–Chastetree 

Spesies  : Vitex trifolia L.–Simpleleaf chastetree 

(USDA National Plant Database, 2006) 
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2. Deskripsi Tanaman 

Tanaman legundi mempunyai nama yang beragam. Misalnya gendarasi 

(Palembang), lagondi (Sunda), legundi (Jawa), langghundi (Madura), 

galumi (Sumbawa), sangari (Bima), dunuko (Sulawesi), lanra (Makasar), 

lawarani (Bugis), ai tuban (Ambon), lagundi, lilegundi (Melayu). Legundi 

juga memiliki beberapa nama asing yaitu simpleleaf chastetree dan man 

jing (Dalimartha, 2008). 

 

Tanaman legundi tumbuh pada ketinggian 1.100 m di atas permukaan laut, 

dan umumnya tumbuh liar pada daerah hutan jati, hutan sekunder, tepi 

jalan dan pematang sawah (Warta, 2010). Tumbuhan ini mudah tumbuh di 

segala jenis tanah, namun lebih menyukai tempat yang agak kering dan 

pada daerah yang terbuka. Tumbuh dengan baik pada media tumbuh yang 

terdiri dari campuran pasir, pupuk kandang dan lempung (Direktorat 

Jederal Perkebunan, 2006). Penyebaran tanaman legundi di Indonesia 

terdapat di berbagai daerah diantaranya Minang, Palembang, Lampung, 

Sunda, Bima, Makasar dan Bugis. Selain di Indonesia, tanaman legundi 

dapat juga tumbuh pada ketinggian 100-1.700 m dpl yang tersebar di 

Taiwan, Yunan, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Kepulauan 

Pasifik (Warta, 2010). 

 

 Habitus :  Tanaman legundi merupakan tumbuhan perdu berbatang 

segi empat, tajuk tidak beraturan, bercabang banyak dan 

tingginya 1-4 meter (Warta, 2010). 
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 Batang :  Batang pokok jelas, kulit batang berwarna cokelat muda 

atau cokelat tua, batang muda berbentuk segiempat, dan 

memiliki banyak cabang (Agromedia, 2008). 

 Daun :  Daun majemuk, menjari, letak berhadapan, jumlah anak 

daun 1-3, anak daun bagian ujung bertangkai dengan 

panjang kurang dari 0,5 cm. Daun berbentuk bulat telur, 

oval, bulat memanjang, atau bulat telur terbalik 

(Agromedia, 2008). 

 Bunga :  Bunga berbentuk malai dengan struktur dasar menggarpu, 

ukuran malai 3,5-24 cm, ukuran garpu 2-6,5 cm serta terdiri 

atas 3-15 bunga yang rapat. Tinggi daun kelopak sekitar 3-

4,5 mm. Tabung mahkota berukuran 7-8 mm dengan 

diameter segmen median dari bibir bawah sekitar 4-6 mm. 

(Agromedia, 2008). Bunga berwarna ungu kebiruan 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006). 

 Buah :  Buah tipe drupa, duduk, berair atau kering, dindingnya 

keras (Agromedia, 2008). 

 

Gambar 10. Tanaman Legundi (Vitex trifolia L.) 

(Sumber: Anonim, 2010) 
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3. Kegunaan Tanaman Legundi dalam Masyarakat 

Daun berbau aromatik khas dan dapat digunakan untuk menghalau 

serangga atau kutu lemari. Daun digunakan untuk mengatasi influenza, 

demam, batuk, migren, nyeri kepala, sakit gigi, sakit perut, rematik, diare, 

mata merah, beri-beri, menormalkan siklus haid, germisida (membunuh 

kuman), obat luka, prolapsus uteri, menghilangkan nyeri (analgesik), 

menurunkan panas (antipiretik), meluruhkan kencing (diuretik), pereda 

kejang dan membunuh serangga. Akar berkhasiat mencegah kehamilan 

dan perawatan setelah melahirkan. Buah berkhasiat sebagai antipiretik, 

menghilangkan nyeri (analgesik), menyegarkan badan, merawat rambut, 

obat cacing, dan melancarkan haid (Dalimartha, 2008; Agromedia, 2008; 

Hariana, 2008). 

 

4. Kandungan Kimiawi dan Mekanisme Kerja 

Tanaman legundi (Vitex trifolia L.) banyak mengandung zat aktif. Zat 

tersebut tersebar luas di seluruh bagian tanaman misalnya daun, kulit 

batang, bunga, buah, biji, dan akar. Menurut Syamsuhidayat Hutapea 

(1991) daun legundi mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, 

terpenoid, dan minyak atsiri. Daun legundi mengandung minyak atsiri 

yang tersusun dari seskuiterpen, terpenoid, senyawa ester, alkaloid 

(vitrisin), glikosida flavon (artemetin dan 7-desmetil artemetin) serta 

komponen nonflavonoid yang terdiri atas friedelin, β-sitosterol, glukosida, 

dan senyawa hidrokarbon (Agromedia, 2008; Sudarsono et al., 2002). 

Daun dan akar legundi mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid 
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(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Biji legundi mengandung senyawa-

senyawa hidrokarbon dan asam lemak (Sudarsono et al., 2002). 

 

Sejak lama tanaman ini sudah dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit dan tanaman ini juga digunakan untuk 

membunuh serangga (Sudarsono et al., 2002). Aminah (1995) 

mengemukakan bahwa senyawa bioaktif, seperti alkaloid, fenilpropan, 

terpenoid, steroid dan tanin merupakan senyawa biologi terpenting pada 

berbagai jenis racun dan pada konsentrasi tinggi bersifat depresan, serta 

mengakibatkan eksitasi, sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh 

serangga (Darmansjah dan Gan, 1995). 

 

Tanaman yang mempunyai kandungan bahan aktif flavonoid, 

phenylpropane derivates, nonsteroidal terpenoid, steroidal terpenoid, 

gossypol, dan alkaloid mempunyai aktivitas Juvenile hormone (JH). 

Perkembangan kematangan insekta tergantung pada JH yang 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertambahan ukuran tanpa 

perubahan bentuk yang radikal (Wigglesworth, 1974). Serangga akan 

terganggu pada proses pergantian kulit, ataupun proses perubahan dari 

telur menjadi larva, atau dari larva menjadi pupa, atau dari pupa menjadi 

dewasa. Biasanya kegagalan dalam proses ini seringkali mengakibatkan 

kematian pada serangga (Aradilla, 2009).  
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Saponin akan menghasilkan gula dan sapogenin yang berfungsi 

menghemolisis sel darah merah, sebagai antifungi dan antimikroba, 

mengikat kolesterol (Robinson, 1991) dan menghambat pertumbuhan sel 

kanker (Davidson, 2004). Menurut Davidson (2004) pada konsentrasi 

tinggi saponin bersifat toksin. 

 

Polifenol menurut Arif dan Sjamsudin (1995) bersifat korosif dan kaustik 

pada saluran pencernaan dan pada akhirnya menyebabkan kematian pada 

serangga. Senyawa polifenol bersifat racun bagi serangga (insektisida) 

(Robinson, 1991). 

 

C. Pengendalian Vektor secara Kimiawi 

1. Insektisida 

Insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang 

digunakan untuk membunuh serangga. Insektisida yang baik mempunyai 

sifat yaitu, mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak 

berbahaya bagi binatang vertebra termasuk manusia dan ternak, murah 

harganya dan mudah di dapat dalam jumlah besar, mempunyai susunan 

kimia yang stabil dan tidak mudah terbakar, mudah dipergunakan dan 

dapat dicampur dengan berbagai macam bahan pelarut, dan tidak berwarna 

dan tidak berbau yang tidak menyenangkan (Hoedojo, 2006). 
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Beberapa istilah yang berhubungan dengan insektisida adalah (Ridad, 

1999): 

1) Ovisida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium telur 

2) Larvasida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium larva/nimfa 

3) Adultisida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium dewasa 

4) Akarisida, yaitu insektisida untuk membunuh tungau 

5) Pedikulisida, yaitu insektisida untuk membunuh tuma 

 

Khasiat insektisida untuk membunuh serangga sangat bergantung pada 

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

konsentrasi dan jumlah (dosis) insektisida. Faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam upaya membunuh serangga dengan insektisida ialah 

mengetahui spesies serangga yang akan dikendalikan, ukurannya, susunan 

badannya, dan stadiumnya (Hoedojo, 2006). 

 

Klasifikasi insektsida dibagi dalam (Hoedojo, 2006; Ridad, 1999): 

1) Berdasarkan cara masuknya ke dalam badan serangga, yaitu: 

a. Racun kontak, yaitu insektisida yang masuk ke dalam badan 

serangga dengan perantaraan tarsus (jari-jari kaki) pada waktu 

istirahat di permukaan yang mengandung residu insektisida. 

b. Racun perut, yaitu insektisida yang masuk ke dalam badan 

serangga melalui mulut, jadi insektisida ini harus dimakan. 

c. Racun pernapasan, yaitu insektisida yang masuk melalui sistem 

pernapasan. 
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2) Berdasarkan macam bahan kimia, yaitu: 

a. Insektisida anorganik, terdiri dari golongan sulfur dan merkuri, 

golongan arsenikum, dan golongan flour. 

b. Insektisida organik berasal dari alam, terdiri dari golongan 

insektsida berasal dari tumbuh-tumbuhan dan golongan insektisida 

berasal dari bumi (minyak tanah dan minyak). 

c. Insektisida organik sintetik, terdiri dari golongan organik klorin 

(DDT, dieldrin, klorden, BHC, linden), golongan organik fosfor 

(malation, paration, diazinon, fenitrotion, temefos, DDVP, 

ditereks), golongan organik nitrogen (dinitrofenol), golongan sulfur 

(karbamat) dan golongan tiosinat (letena, tanit). 

 

2. Insect Growth Regulator 

Insect Growth Regulator (IGR) merupakan salah satu bahan yang 

digunakan dalam kegiatan larvaciding. IGR adalah sejenis bahan kimia 

yang dapat menghambat pertumbuhan larva sejak dari instar I sampai IV 

dan dapat menggangu hormon pertumbuhan larva agar tidak berhasil 

menjadi pupa atau nyamuk dewasa. Kematian nyamuk disebabkan karena 

ketidakmampuan nyamuk untuk melakukan metamorfosis. Telur gagal 

menetas, larva gagal menjadi pupa, pupa gagal menjadi nyamuk dewasa 

(Fitriani, 2004). 
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Insektisida ini dibagi menjadi dua yaitu yang mempengaruhi sistem 

endokrin dan yang menghambat sintesis kitin. Juvenile Hormone Mimics 

merupakan tiruan hormon juvenil endogen, mencegah metamorfosis 

menjadi stadium dewasa yang viabel ketika diberikan pada stadium larva. 

Sampai sekarang, terdapat dua target primer juvenoid yang telah diketahui, 

yaitu menghambat juvenile hormone esterase sehingga tidak terjadi 

degradasi hormon juvenil endogen dan dengan cara efek agonis pada 

reseptor hormon juvenil. Pada stadium dewasa serangga, hormon juvenil 

terlibat dalam regulasi vitelogenesis telur. Perubahan pada homeostasis 

pada tahap perkembangan ini dapat menyebabkan telur yang steril 

(Mehlhorn, 2008). 

 

Hormon juvenil dan juvenile hormon mimics bertindak sebagai suppressor 

atau stimulator terhadap ekspresi gen yang tergantung pada tahap 

perkembangan dan tipe protein pengatur. Hal ini menjelaskan variasi efek 

yang terjadi pada serangga yang diberikan juvenoid. Fenoxycarb adalah 

insect growth regulator dengan aksi sebagai racun kontak dan pencernaan. 

Kandungannya memperlihatkan aktivitas hormon juvenil yang kuat, 

menghambat metamorfosis menjadi stadium dewasa dan menghambat 

proses moulting. Methoprene merupakan insect growth regulator yang 

mencegah metamorfosis menjadi stadium dewasa yang viable ketika 

diberikan pada tahap perkembangan larva (Mehlhorn, 2008). 
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Insektisida yang menghambat pembentukan kitin adalah dari golongan 

benzoylurea seperti lufenuron, diflubenzuron (Dimilin), teflubenzuron 

(Nomolt) dan hexaflumuron (Sentricon). Kitin adalah komponen utama 

eksoskeleton serangga. Terganggunya proses pembentukan kitin larva 

tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya secara normal dan akhirnya mati 

(Sudarmo, 1991). 

 

3. Efek Juvenile Hormone Mimics Daun Legundi 

Daun legundi mengandung terpenoid, flavonoid, dan alkaloid (Sudarsono 

dkk, 2002). Elimam et al. (2009) dan Rajkumar et al. (2005) melaporkan 

bahwa senyawa seperti phenolic, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid 

memilki aktivitas Juvenile Hormone sehingga memiliki pengaruh pada 

perkembangan serangga.  

 

Tanaman yang mempunyai kandungan bahan aktif phenylpropane 

derivates, nonsteroidal terpenoid, steroidal terpenoid, gossypol dan 

alkaloid mempunyai aktivitas Juvenile hormone (JH). Perkembangan 

kematangan insekta tergantung pada JH yang menyebabkan terjadinya 

pertumbuhan dan pertambahan ukuran tanpa perubahan bentuk yang 

radikal (Wigglesworth, 1974). 

 

Penelitian oleh Tandon et al. (2008) mengenai aktivitas insect growth 

regulator daun Vitex trifolia L. pada larva instar V Spilosoma obliqua 

memberi hasil bahwa minyak atsiri daun Vitex trifolia L. dapat 



26 

 

 

memperpanjang periode larva dan periode pupa, meningkatkan mortalitas 

larva dan deformitas pada stadium dewasa, dan menurunkan kemampuan 

menjadi stadium dewasa (adult emergence), daya fekunditas, dan fertilitas 

telur pada serangga percobaan (Tandon et al., 2008). 

 

Penelitian yang dilakukan Fitriani (2004) melaporkan bahwa ekstrak daun 

legundi yang diujikan pada larva Culex quinquefasciatus menyebabkan 

terjadinya perpanjangan waktu yang diperlukan dalam perkembangan 

larva menjadi pupa. Pada penelitian tersebut juga dilaporkan pemberian 

ekstrak daun legundi meningkatkan mortalitas pada stadium larva dan 

pupa (Fitriani, 2004). 

 

 

D. Ekstraksi 

 

 

 

Ekstraksi adalah metode umum yang digunakan untuk mengambil produk 

dari bahan alami, seperti jaringan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan 

sebagainya. Ekstraksi dapat dianggap sebagai langkah awal dalam rangkaian 

kegiatan pengujian aktivitas biologi tumbuhan yang dianggap atau diduga 

mempunyai pengaruh biologi pada suatu organisme. Untuk menarik 

komponen nonpolar dari suatu jaringan tumbuhan tertentu dibutuhkan pelarut 

nonpolar, seperti petroleum eter atau heksana, sedangkan untuk komponen 

yang lebih polar dibutuhkan pelarut yang lebih polar juga, seperti etanol atau 

metanol (Dadang dan Prijono, 2008). 
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Terdapat beberapa metode ekstraksi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan yang akan diekstrak, daya 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi, dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna. Metode pembuatan ekstrak yang umum 

digunakan antara lain adalah maserasi, perkolasi, soxhletasi, partisi, dan 

ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara 

dingin dan panas. Cara dingin yaitu metode maserasi dan perkolasi, 

sedangkan cara panas antara lain yaitu metode refluk, soxhlet, digesti, 

destilasi uap, dan infus (Kurnia, 2010). 

 

Maserasi merupakan proses pengambilan komponen target yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia ke dalam pelarut yang sesuai dalam 

jangka waktu tertentu. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi 

akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah 

(proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi kesetimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi 

sesekali dilakukan pengadukan dan juga pergantian pelarut (Harborne, 1998). 

Residu yang diperoleh dipisahkan kemudian filtratnya diuapkan. Filtrat yang 

diperoleh dari proses tersebut diuapkan untuk menguapkan pelarut dengan 

alat penguap (rotary evaporator) hingga menghasilkan ekstrak pekat (Dadang 

dan Prijono, 2008). 

 

 


