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ABSTRAK 
 

Uji aktivitas biolarvasida terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan  
Aedes aegypti serta profil KLT (kromatografi lapis tipis) dari fraksi nonpolar 
ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. telah dilakukan. Uji 
biolarvasida dilakukan terhadap larva instar III dengan variasi konsentrasi 10, 20, 
30 dan 40 ppm selama 24 jam. Persentase kematian pada larva Anopheles aconitus 
secara berturut-turut sebesar 26, 100, 100, dan 100% dengan LC50 = 10,09 ppm 
sedangkan Aedes aegypti 8, 48, 67 dan 84% dengan LC50 = 22,08 ppm. Hasil KLT 
menggunakan pereaksi semprot dragendorff menunjukkan adanya alkaloid dengan  
Rf = 0,3 dan berwarna coklat muda pada sinar tampak. 

 
Kata kunci : Biolarvasida,  Piper retrofractum Vahl., Anopheles aconitus, Aedes 
aegypti. 

 
ABSTRACT 

 
Test biolarvacide activity against larvae of Anopheles aconitus and Aedes 

aegypti and profiles TLC (thin layer chromatography) of the nonpolar fraction of 
96% ethanol extract of Piper retrofractum Vahl. fruits had been completed.. 
Biolarvacide tests performed on instar III larvae with various concentrations of 
10, 20, 30 and 40 ppm for 24 hours. Percentage larval mortality in Anopheles 
aconitus respectively by 26, 100, 100, and 100% with LC50 = 10.09 ppm whereas 
Aedes aegypti 8, 48, 67 and 84% with LC50 = 22.08 ppm. Results of TLC using a 
Dragendorff spray reagent indicated presence of alkaloid with Rf = 0.3 and light 
brown colored in visible light 

Key words: Biolarvacide, Piper retrofractum Vahl., Anopheles aconitus, Aedes 
aegypti. 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini berbagai macam penyakit tropis ditularkan oleh nyamuk. 

Penyakit itu misalnya penyakit malaria dan penyakit demam berdarah (Suirta et 

al., 2007). Di Indonesia masih terdapat 396 kabupaten (80%) endemis malaria. 

Pada tahun 2009 dilaporkan dalam Progam Pemberantasan Penyakit Malaria 

Universitas Sumatera Utara bahwa setiap tahun terdapat 15 juta penderita di 

Indonesia dengan derajat kematian 0,2 %. Jadi terdapat 30.000 penderita yang 

meninggal per tahun (Hadidjaja & Margono, 2011).  Sedangkan menurut 

Departemen Kesehatan RI melaporkan bahwa pada tahun 2004 selama bulan 

Januari dan Februari, pada 25 provinsi tercatat 17.707 orang terkena DBD 

(Demam Berdarah Dengue) dengan kematian 322 penderita (Widoyono, 2012). 

Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina, sedangkan penyakit 

demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti (Zulkoni, 

2010). 

Nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit biasanya diberantas dengan 

cara penyemprotan dengan menggunakan insektisida sintetis. Pemakaian bahan 

kimia ini cukup efektif, namun memiliki dampak negatif karena nyamuk menjadi 

kebal dan mengganggu keseimbangan ekologi, karena itulah diperlukan alternatif 

lain yang mampu memberikan hasil optimal dengan dampak negatif yang kecil 

(Yusrina et al., 2009). Pengendalian dengan menggunakan insektisida nabati atau 

biolarvasida adalah salah satunya. Insektisida nabati diartikan sebagai suatu 

insektisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang mengandung bahan 

kimia (bioaktif) yang toksik terhadap serangga (Moehammadi, 2005). Pestisida 

organik yang bersifat mudah terurai menjadi bahan tidak berbahaya dan juga 

dapat pula dipergunakan sebagai bahan pengusir repelen terhadap serangga dan 

hama tertentu, menjadikannya alternatif dalam pengendalian hama yang ramah 

lingkungan (Octavia et al., 2008). 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman famili Piperaceae 

mempunyai aktivitas larvasida, diantaranya ekstrak buah Piper nigrum L. 

terhadap larva nyamuk Culex pipiens L., Aedes aegypti, dan Aedes togoi 

(Chansang et al., 2005), Ekstrak buah Piper longum terhadap larva nyamuk Aedes 
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aegypti (Yang et al., 2002). Ekstrak heksan buah Piper longum (Lee, 2005), 

ekstrak heksan buah Piper nigrum (hitam), dan ekstrak heksan buah Piper nigrum 

(putih) memiliki aktivitas larvasida terhadap larva Aedes aegypti (Kumar et al., 

2011). Menurut Lee (2005) pada penelitian tentang uji pestisida, senyawa yang 

berperan sebagai larvasida pada tanaman famili piperaceae diantaranya piperidin, 

alkaloid, alkaloid, pelitorin, piperoktadekalidin, guininsin, piperin, piperonalin 

dan retrofraktamida A (Lee, 2005).  

Piper retrofractum Vahl. (cabe jawa) merupakan tanaman famili Piperaceae 

yang asli tumbuh di Indonesia. Cabe jawa mengandung banyak senyawa kimia 

diantaranya guaninsin, piperin, piperidin, pelitorin, piperlongumin, 

pipereikosalidin, piperisida, piperoktadekalidin, piplartin, retrofraktamida A, 

sesamin (Miyakado et al., 1989; Parmar et al., 1997). Dilihat dari senyawa-

senyawa yang dikandungnya tanaman ini memiliki potensi sebagai biolarvasida. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap tanaman 

famili Piperaceae, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  terhadap 

aktivitas biolarvasida fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah cabe jawa  (Piper 

retrofractum Vahl.) terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes 

aegypti. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memperoleh biolarvasida 

yang aman bagi lingkungan dan `tidak berbahaya bagi manusia. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Alat  

Bejana kaca, pengaduk kayu, vacuum rotary evaporator, penangas air, cawan 

porselen, beaker glass (pyrex), batang pengaduk, gelas ukur, kontainer uji 

larvasida, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, flakon, labu takar 10 ml, gelas 

ukur 5,10 dan 100 ml, tusuk gigi, pipet larva, bejana kromatografi, mikropipet, 

white tips, silica GF, lampu UV254 dan UV366 serta seperangkat alat semprot. 

Bahan  

Simplisia kering buah Piper retrofraktum Vahl., etanol 96% teknis, larva 

nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti yang diperoleh dari B2P2VRP 
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Salatiga, CMC Na 1%, akuades, fase diam silika GF254, fase gerak (n-heksan:etil 

asetat) dan pereaksi semprot Dragendorff. 

Tempat Penelitian 

Pembuatan ekstrak etanol 96% fraksi nonpolar buah Piper retrofraktum Vahl. 

dan pembuatan seri konsentrasi dilakukan di Laboratorium Fakultas Farmasi, 

Univesitas Muhammadiyah Surakarta. Uji biolarvasida dilakukan di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Vektor Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, 

Jawa Tengah. 

Jalannya Penelitian 

1. Persiapan simplisia 

  Sebanyak 1,25 kg buah Piper retrofractum disortasi kering dengan 

membuang tangkai buah. Simplisia diserbuk untuk mendapat ukuran partikel yang 

halus dan seragam menggunakan blender. 

2. Ekstraksi  

 Serbuk kering buah Piper retrofractum ditimbang sebanyak 1 kg, kemudian 

ditempatkan dalam bejana gelas untuk maserasi. Serbuk direndam dalam etanol 

96% sebanyak 7500 mL selama 5 hari sambil sering diaduk, kemudian hasil 

maserasi disaring dengan kain flannel bersih sehingga didapatkan filtrat etanol 

dan ampas. Ampas diremaserasi 2 kali. Filtrat etanol yang didapat dipekatkan 

dengan menggunakan evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental buah Piper 

retrofractum Vahl. sebesar 19,54%. 

3.    Fraksinasi 

Fraksinasi bertujuan untuk mendapatkan fraksi nonpolar dari ekstrak etanol 

buah cabe jawa dengan menggunakan kromatografi cair vakum (KCV). Sebelum 

melakukan fraksinasi, dilakukan optimasi fase gerak menggunakan metode KLT 

dengan tujuan untuk memperoleh fase gerak yang baik untuk proses KCV, didapat 

perbandingan fase gerak n-heksan:etil asetat (4:1) v/v. Ekstrak kering yang 

didapat, dilarutkan dalam etanol. Ekstrak kering yang digunakan untuk proses 

KCV sebanyak 10 g diimpregnasi dengan silika impreg G60 (30-70 mesh) 

sebanyak dua kali lipat berat sampel yaitu 20 g. Selanjutnya 90 g silika 

dimasukkan dalam kolom, kemudian dipadatkan hingga padat dan rata. Kolom 
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yang sudah terisi silika dijenuhkan terlebih dahulu dengan 150 mL n-heksan, 

kemudian divakum sampai kering. Setelah itu ekstrak yang telah diimpregnasi 

dimasukkan dalam kolom kromatografi cair, dan dielusi dengan pelarut tingkat 

kepolaran meningkat yaitu n-heksan : etil asetat (9:1), n-heksan : etil asetat (8:2), 

n-heksan : etil asetat (7:3), -heksan : etil asetat (5:5) masing-masing 3 kali elusi 

sebanyak 75 ml dimulai dari pelarut nonpolar ke polar sehingga didapat 12 flakon. 

Etanol ditambahkan paling akhir sebanyak 2 kali elusi sehingga didapat flakon ke-

13 dan ke-14. Masing-masing fraksi dalam flakon ditotolkan pada lempeng KLT 

silika GF254 dan dielusi dengan fase gerak n-heksan:etil asetat (4:1) v/v kemudian 

dideteksi pada Sinar UV 366 nm. Fraksi-fraksi yang menampakkan bercak dengan 

pola pemisahan yang sama digabungkan sehingga diperoleh 3 fraksi yaitu fraksi 

nonpolar, semipolar, dan polar.  

4. Uji Larvasida  

a. Pembuatan larutan stok  

Pelarut yang digunakan untuk melarutkan ekstrak kental adalah CMC Na 1 % 

dengan konsentrasi dibawah 100 ppm karena pada konsentrasi tersebut didapatkan 

larutan yang masih jernih, sedangkan pada konsentrasi diatasnya didapatkan 

larutan yang keruh. Sehingga untuk larutan dengan berbagai konsentrasi dibawah 

100 ppm bisa digunakan untuk mengamati larva hidup dan larva mati saat 

pengujian dilakukan. 

b. Pembuatan seri konsentrasi dan uji larvasida 

Seri konsentrasi sampel dibuat dengan melarutkan fraksi nonpolar ekstrak 

etanol Piper retrofractum Vahl. menggunakan pelarut CMC Na 1%. Seri 

konsentrasi yang dibuat yaitu 50, 100, 500, dan 1000 ppm. Sebagai kontrol 

digunakan pelarut CMC Na 1% sebanyak 2 mL kemudian ditambahkan air sampai 

volume 100 mL. Masing-masing larutan tersebut dimasukkan ke dalam kontainer 

berbeda dan diberikan 25 larva nyamuk instar III untuk tiap kontainer. Hal ini 

dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk masing-masing larva uji dan diamati 

secara berkala selama 24 jam perlakuan (Lailatul et al, 2010). 

Pada pengamatan 24 jam dengan konsentrasi 50, 100, 500, dan 1000 ppm 

didapatkan kematian  100%  pada larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes 
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aegypti. Untuk itu karena pada konsentrasi terendah yaitu 50 ppm sudah dapat 

menimbulkan kematian larva 100% maka dibuat seri konsentrasi dibawah 50 ppm 

yaitu 10, 20, 30, dan 40 ppm. 

Seri konsentrasi dibuat dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

C1 x V1 = C2 x V2 

Keterangan: 

C1  : Konsentrasi fraksi nonpolar ekstrak cabe jawa awal 

C2 : Konsentrasi fraksi nonpolar ekstrak cabe jawa yang digunakan untuk 

pengujian 

V1 : Volume fraksi nonpolar ekstrak cabe jawa yang akan ditambahkan ke dalam 

100 mL air 

V2 : Volume tetap air 100 mL 

Sehingga diperoleh volume pengambilan ekstrak untuk larva nyamuk Aedes 

aegypti dan Anopheles aconitus volume pengambilannya adalah 10 µL, 20 µL, 30 

µL, dan 40 µL. 

Pengamatan terhadap kematian larva dilakukan dengan menggoyang 

kontainer dan menyentuh larva dengan jarum, apabila larva tidak bergerak maka 

larva tersebut dikatakan mati (Lokesh et al, 2010). Hasil pengamatan kemudian 

diolah menggunakan analisis probit untuk memperoleh nilai LC50 (Suirta dkk, 

2007). 

Uji larvasida fraksi nonpolar buah cabai jawa dilakukan dengan menyiapkan 

5 kontainer plastik yaitu 4 kontainer digunakan untuk 4 seri konsentrasi 

sedangkan 1 kontainer digunakan sebagai kontrol negatif. Larutan seri konsentrasi 

yang telah dibuat dimasukkan ke dalam kontainer berbeda kemudian ditambah air 

sampai volume 100 mL. Selanjutnya 25 larva nyamuk instar III dimasukkan pada 

masing-masing kontainer. Sebagai kontrol negatif digunakan CMC Na 1% 

sebanyak 1 mL kemudian ditambahkan air sampai volume 100 mL. Hal ini 

dilakukan sebanyak 4 kali replikasi untuk tiap konsentrasi dan diamati secara 

berkala selama 24 jam perlakuan. Pengamatan terhadap kematian larva dilakukan 

dengan menggoyang kontainer dan menyentuh larva dengan tusuk gigi, apabila 
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larva tidak bergerak maka larva tersebut dikatakan mati. Hasil pengamatan 

kemudian diolah menggunakan analisis probit untuk memperoleh nilai LC
50

. 

5. Kromatografi Lapis Tipis 

Uji KLT dilakukan dengan menotolkan sampel dengan konsentrasi 1%, yang 

dibuat dengan melarutkan fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah cabe jawa 

sebanyak 10 mg dalam 1 mL etanol (1%). Silika GF254 yang akan digunakan 

diaktifkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan pada suhu 105°C selama 1 jam 

dalam oven. Pengembangan dilakukan dalam bejana yang telah dijenuhkan 

dengan bantuan kertas saring. Jarak pengembangan 5 cm dengan fase gerak yaitu 

n-heksan:etil asetat (4:1) v/v. Hasil pengembangan dideteksi dengan sinar UV 254 

dan 365 nm serta pereaksi semprot Dragendorff. 

. 

Analisis Data  

 Analisis data menggunakan analisis probit dengan metode Miller dan Tinter 

dimana persentase larva mati dirubah menjadi probit dengan menggunakan tabel 

transformasi probit. Kemudian dibuat kurva log konsentrasi versus probit larva 

yang mati. Selanjutnya dengan mentransformasikan persentase kematian larva 

sebesar 50% menjadi nilai probit dan mendistribusikannya ke dalam garis regresi 

kurva, maka LC50 sampel dapat ditentukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Fraksinasi Ekstrak Etanol 96% Buah Piper retrofractum Vahl. 

Fraksinasi digunakan untuk memisahkan kandungan senyawa-senyawa di 

dalam ekstrak berdasarkan tingkat polaritasnya. Metode fraksinasi yang 

digunakan adalah kromatografi cair vakum (KCV). Optimasi fase gerak dengan 

metode KLT digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik pada saat fraksinasi 

dengan KCV dan didapatkan perbandingan fase gerak terbaik yaitu n-heksan:etil 

asetat (4:1) v/v. 

Kromatografi cair vakum menggunakan pelarut yang tingkat kepolarannya 

semakin meningkat atau step gradien polarity (SGP), dimulai dari pelarut yang 

nonpolar sampai pelarut polar, yaitu n-heksan:etil asetat (9:1) v/v, n-heksan:etil 
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asetat (8:2) v/v, n-heksan:etil asetat (7:3) v/v, n-heksan:etil asetat (5:5) v/v 

masing-masing dilakukan 3 kali elusi sebanyak 75 ml dan yang terakhir dielusi 

dengan etanol 2 kali sebanyak 75 mL, sehingga diperoleh 14 hasil elusi dalam 

flakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. KLT hasil fraksinasi dengan menggunakan kromatografi cair vakum pada UV254  
Keterangan :  
Fase diam   : silika gel 
Fase gerak  : n-heksan:etil asetat (4:1) v/v 
S  = ekstrak buah cabe jawa 
   = fraksi nonpolar       

 = fraksi semipolar 

  = fraksi polar  

Profil KLT ke-14 flakon hasil KCV (Gambar 1) didapatkan 3 tingkatan 

komponen yang berbeda yakni profil dengan nilai Rf yang tinggi sebagai fraksi 

nonpolar, Rf yang sedang sebagai fraksi semipolar, dan Rf yang rendah sebagai 

fraksi polar. Fraksi-fraksiyang memiliki profil KLT yang sama digabung dengan 

pertimbangan memiliki kandungan senyawa yang hampir sama. Fraksi nomor 1-5 

digabung sebagai fraksi  nonpolar, fraksi nomor 6-10 sebagai fraksi semipolar dan 

fraksi nomor 11-14 sebagai fraksi polar. Bercak fraksi nonpolar berada paling atas 

dibandingkan dengan bercak fraksi yang lain karena terelusi oleh fase gerak 

dengan baik di fase diam lempeng silika yang bersifat polar. 

 

Uji Aktivitas Larvasida Biolarvasida 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas larvasida fraksi nonpolar 

ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. terhadap larva nyamuk 

Anopheles aconitus dan Aedes aegypti. Larva yang digunakan adalah instar III, 
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yaitu larva dengan usia 6-7 hari. Instar merupakan proses dari penggantian kulit 

larva. Larva instar III digunakan karena sudah memiliki alat-alat tubuh yang 

sudah lengkap dibandingkan larva instar I atau instar II. Larva instar IV tidak 

digunakan karena pada usia ini larva sudah memiliki dinding tubuh yang sudah 

keras sehingga kurang efektif jika diberi suatu larvasida. 

Uji aktivitas larvasida fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper 

retrofractum Vahl. dilakukan dengan menggunakan 4 seri konsentrasi yaitu 10, 

20, 30 dan 40 ppm dalam CMC Na 1 %.  

CMC Na 1% tanpa sampel digunakan sebagai kontrol negatif, yaitu untuk 

membuktikan bahwa tidak ada efek larvasida yang ditimbulkan oleh CMC Na 1%. 

CMC Na 1% digunakan untuk mensuspensikan sampel karena dengan pelarut lain 

yaitu air dan DMSO terjadi kekeruhan sehingga larva tidak teramati dengan baik. 

Sampel dalam CMC Na 1% terlihat jernih sehingga larva dapat diamati dengan 

baik. 
Tabel 1. Pengaruh perlakuan fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% Piper retrofractum Vahl. 
terhadap kematian larva Anopheles aconitus pada berbagai kelompok perlakuan  (n=4) 
setelah pengamatan 24 jam 

Konsentrasi (ppm) 
% kematian larva 

I II III IV X±SD

 10  
 20  
 30  
 40  

Kontrol negatif (CMC Na 1%) 

20 
100 
100 
100 
0 

28 
100 
100 
100 

0 

24 
100 
100 
100 

0 

32 
100 
100 
100 

0 

26±5,16 
100±0 
100±0 
100±0 
0±0 

 

Konsentrasi fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum 

Vahl. terendah yaitu 10 ppm, didapatkan persen rata-rata kematian larva 

Anopheles aconitus 26%. Sedangkan pada konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 20, 

30, dan 40 ppm didapatkan persen rata-rata kematian larva Anopheles aconitus 

sama besar yakni 100% (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa kematian larva 

100% sudah bisa didapat dengan konsentrasi terendah yakni 20 ppm. Kontrol 

negatif yang berisi CMC Na 1% didapatkan persen rata-rata kematian larva 

nyamuk Anopheles aconitus 0%. 
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Tabel 2. Pengaruh perlakuan fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum 
Vahl. terhadap kematian larva Aedes aegypti pada berbagai kelompok perlakuan (n=4) 
setelah pengamatan 24 jam 

Konsentrasi (ppm) 
% kematian larva 

I II III IV X±SD 

10 
20 
30 
40 

Kontrol negatif (CMC Na 1%) 

8 
52 
68 
80 
0 

8 
44 
60 
84 
0 

12 
40 
72 
96 
0 

4 
56 
68 
76 
0 

8±3,27 
48±7,30 
67±5,03 
84±8,64 

0±0 

 

Konsentrasi fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum 

Vahl. terendah yaitu 10 ppm, didapatkan persen rata-rata kematian larva Aedes 

aegypti  8%. Konsentrasi 20 ppm didapatkan persen rata-rata kematian larva 

Aedes aegypti 48%. Konsentrasi 30 ppm didapatkan persen rata-rata kematian 

larva Aedes aegypti 67%. Konsentrasi tertinggi yaitu 40 ppm, didapatkan persen 

rata-rata kematian larva Aedes aegypti 84% (Tabel 2). Kontrol negatif yang berisi 

CMC Na 1% didapatkan persen rata-rata kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

0%. 

Angka kematian larva Anopheles aconitus dan Aedes aegypti semakin 

meningkat seiring dengan makin besarnya konsentrasi sampel yang diberikan. 

Kontrol negatif menunjukkan tidak adanya kematian larva  nyamuk Anopheles 

aconitus dan Aedes aegypti. Hal ini menegaskan bahwa kematian larva nyamuk 

dikarenakan fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl., 

bukan adanya pengaruh pemberian CMC Na 1%. 

Tingkat aktivitas biolarvasida fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah cabe 

jawa dapat ditentukan dengan melihat harga LC50. Hal ini untuk menggambarkan 

kemampuan fraksi terhadap respon mortalitas (Rumengan, 2010). LC50  diperoleh 

dengan metode analisis probit Miller dan Tinter yaitu log konsentrasi vs probit. 

LC50 fraksi nonpolar terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus 10,09 ppm dan 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti 22,08 ppm. LC50 terhadap larva nyamuk 

Anopheles aconitus lebih kecil dari larva nyamuk Aedes aegypti. Fraksi nonpolar 

ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. lebih toksik terhadap larva 

nyamuk Anopheles aconitus dibanding larva nyamuk Aedes aegypti. Hal ini 
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berhubungan dengan struktur tubuh nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes 

aegypti yang memiliki perbedaan yaitu Anopheles aconitus tidak mempunyai 

siphon (alat pernafasan di dalam air) sehingga Anopheles aconitus banyak hidup 

dipermukaan air untuk bernafas sedangkan Aedes aegypti memiliki alat 

pernafasan tersebut sehingga lebih tahan hidup di dalam air. Larva nyamuk  

Anopheles aconitus yang mendapatkan perlakuan membuat tubuh larva menjadi 

lemah sehingga larva yang berada di permukaan air akan jatuh ke dalam air dan 

masuknya larva Anopheles aconitus ke dalam air membuatnya tidak bisa bernafas 

karena tidak mempunyai siphon sehingga mempercepat kematiaannya, sedangkan 

larva Aedes aegypti lebih lama bertahan di dalam air ketika diberi perlakuan 

karena memiliki siphon. Ukuran larva nyamuk Anopheles aconitus lebih kecil 

daripada Aedes aegypti (Ginanjar, 2008). Sehingga dilihat dari ukuran tubuhnya 

tersebut mungkin larva nyamuk Anopheles aconitus lebih mudah mati daripada 

Aedes aegypti, dan menyebabkan Anopheles aconitus jatuh lebih awal ke dasar 

kontainer air yang diakhiri dengan kematian. 

Tabel 3. Tabel LC50 fraksi nonpolar, semipolar, polar dan ekstrak etanol 96% buah Piper 
retrofractum Vahl. terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti pada 
pengamatan 24 jam 
 

Sampel 
LC 50 (ppm) 

Sumber 
Anopheles aconitus Aedes aegypti 

Fraksi Nonpolar 10,09 22,08 - 

Fraksi Semipolar 11,39 44,48 (Ismayadi, 2013) 

Fraksi Polar 13,72 80,43 (Ayuningtyas, 2013) 

Ekstrak 4,69 26 (Komalasari, 2013) 

 
Bila LC50 fraksi nonpolar dibandingkan dengan LC50 fraksi yang lain dan 

juga ekstraknya, diperoleh data LC50 fraksi nonpolar, semipolar, polar dan ekstrak 

terhadap larva Anopheles aconitus dan Aedes aegypti berturut-turut sebesar 10,09 

ppm dan 22,08 ppm, 11,39 ppm dan 44,48 ppm, 13,72 ppm dan 80,43 ppm, serta 

4,69 ppm dan 26 ppm (Tabel 3). Aktivitas larvasida yang paling besar terhadap 

larva nyamuk Anopheles aconitus terdapat pada ekstrak etanol 96% buah Piper 

retrofractum Vahl. kemungkinan karena kandungan ekstrak etanol 96% lebih 

beragam dan poten dibanding fraksi nonpolar, semipolar, dan polar. Namun fraksi 



 
 

12 
 

nonpolar mempunyai aktivitas larvasida yang paling besar terhadap larva Aedes 

aegypti  diantara semua fraksi dan ekstrak. Hal ini mungkin disebabkan karena 

kandungan alkaloid dalam fraksi nonpolar yang cukup kuat. Senyawa famili 

Piperaceae yang aktif sebagai larvasida adalah alkaloid (Park et al., 2000; Lee, 2005). 

Alkaloid piperidin terkandung dalam fraksi nonpolar tanaman Famili Piperaceae 

(Kumar et.al., 2011). 

Fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. memiliki 

aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti dengan LC
50

 22,08 ppm. 

Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa ekstrak nonpolar tanaman famili 

Piperaceae juga memiliki aktivitas larvasida. Ekstrak heksan buah Piper longum 

memiliki aktivitas larvasida terhadap larva Aedes Aegypti dengan nilai LC
50

 0,35 

ppm (Lee, 2005) dan LC
50 

0,017 (Kumar et al., 2011). Ekstrak heksan buah Piper 

nigrum (hitam) dengan LC
50

 0,007 ppm dan ekstrak heksan buah Piper nigrum 

(putih) dengan LC
50

 0,024 ppm terhadap larva Aedes Aegypti (Kumar et.al., 

2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman dari famili Piperaceae dengan 

pelarut nonpolar memiliki potensi sebagai larvasida yang cukup baik dengan LC
50

 

yang cukup rendah yaitu  kurang dari 100 ppm. Sebab senyawa dengan nilai LC
50 

< 1000 ppm dikatakan mempunyai aktifitas biologis (bioaktifitas) yang baik 

(Irwan et al., 2007).  

 

Analisis kandungan alkaloid  fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper 

retrofractum Vahl. dengan KLT 

Senyawa aktif yang berperan sebagai larvasida pada tanaman famili 

Piperaceae adalah senyawa alkaloid (Lee, 2005). Analisis kandungan kimia 

alkaloid dari fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. 

dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan 

adalah silika Gel GF254 dan pelarut pengembang  yang digunakan adalah n-

heksan:etil asetat (4:1) v/v. Deteksi penampak bercak alkaloid menggunakan 

reagen semprot Dragendorff, bercak coklat  jingga  berlatar  belakang  kuning  

(Harborne, 1996).  
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Gambar 2. KLT fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. dengan 
fase gerak n-heksan:etil asetat (4:1) v/v, fase diam silika GF254 , pereaksi semprot 
Dragendorff, jarak pengembangan 5 cm 

 

 Bercak alkaloid dari fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah cabe jawa 

terdapat pada Rf 0,3 yang berwarna coklat muda setelah disemprot reagen 

Dragendorff (Gambar 2). Hasil tersebut menunjukkan positif alkaloid (Wagner 

dan Bladt, 1996). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fraksi nonpolar 

ekstrak etanol 96% buah cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) mempunyai 

aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti  

dengan LC50 masing-masing adalah 10,09 dan 20,08 ppm dengan kandungan 

senyawa utama dari golongan alkaloid pada Rf 0,3 dengan deteksi Dragendorff 

(warna coklat muda) menggunakan KLT dengan fase diam silika GF254 dan fase 

gerak n-heksan:etil asetat (4:1) v/v. 

Saran pada penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap aktivitas larvasida fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper 

retrofractum Vahl. terhadap larva nyamuk jenis lain dan perlu dilakukan isolasi 

senyawa-senyawa dalam fraksi nonpolar ekstrak etanol 96% buah Piper 

retrofractum Vahl. disertai uji aktivitas larvasida untuk mengetahui senyawa aktif 

yang bertanggungjawab terhadap aktivitas. 

 

Rf = 0,3 



 
 

14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agoes, A., 2010, Tanaman Obat Indonesia, Buku I, 28, Jakarta, Salemba Medika. 

Chansang, U., Zahiri, N.S., Bansiddhi, J., Boonruad, Thongsrirak, P., Mingmuang, 
J., Benjapong, N., & Mulla, M.S., 2005, Mosquito larvicidal activity of 
aqueous extracts of long pepper (Piper retrofractum Vahl) from Thailand, 
Journal of Vector Ecology, 30 (2), 195-200. 

Djakaria, S., 2000,  Parasitologi Kedokteran, edisi III, 217, Jakarta, Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia.  

 
Ginanjar, G., 2008, Apa Yang Dokter Anda Tidak Katakan Tentang Demam 

Berdarah, Yogyakarta, Bentang Pustaka. 
 
Hadidjaja, P., & Margono, S.S., 2011, Dasar Parasitologi Klinik, 5, Jakarta, 

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 
 

Hoedojo, R., 1988, Vector Penyakit Protozoa dalam Parasitologi Kedokteran, 
166-167, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

 
Ismayadi, 2013, Aktivitas Biolarvasida Fraksi Semipolar Ekstrak Etanol 96% 

Buah Piper retrofractum Vahl. Terhadap Larva Nyamuk Anopheles 
aconitus dan Aedes aegypti Serta Profil Kromatografi Lapis Tipisnya, 
Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Kikuzaki, H., Kawabata, Ishida, E., Akazawa, Y., Takei, Y., & Nakatani, N., 

1993, LC-MS analysis and structural determination of new amides from 
Javanese long pepper (Piper retrofractum), Biosci Biotech Biochem, 57, 
1329- 1333.  

 
Komalasari, R., 2013, Aktivitas Biolarvasida Ekstrak Etanol 96% Buah Piper 

retrofractum Vahl. Terhadap Larva Nyamuk Anopheles aconitus dan 
Aedes aegypti Serta Profil Kromatografi Lapis Tipisnya, Skripsi, Fakultas 
Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Kumar, S., Warikoo, R., & Wahab, N., 2011, Relative Larvicidal Efficacy of 

Three Species of Peppercorns against Dengue Fever Mosquito, Aedes 
aegypty L., Journal Entomol Res. Soc., 13 (2), 27-36. 

 
Lailatul, K.L., Kadarohman, A., & Ratnaningsih, E., 2010, Efektivitas 

Biolarvasida Ekstrak Etanol Limbah Penyulingan Minyak Akar Wangi 
(Vetiveria zizanoides) Terhadap Larva Nyamuk Aedes Aegepty, Culex sp., 
dan Anopheles sundaicus, Jurnal Sains dan Teknologi Kimia, 1 (1), 59-65. 

 
Lee, H.S., 2005, Pesticidal Constituents Derived from Piperaceae Fruits, Agric 

Chem  Biotechnol, 48 (2), 65-74. 



 
 

15 
 

 
Lokesh, R., Barnabas, E.L., Saurav, K., & Sundar, K., 2010, Larvicidal Activity 

of Trigonella foenum and Nerium oleander Leaves Against Mosquito 
Larvae Found in Vellore City, India, Current Research Journal of 
Biological Sciences, 2 (3), 154-160. 

 
Miyakado, N., Nakayama, I., & Ohno, N., 1989, Insectisidal unsatured 

isobutylamide. Di dalam: Arnason, J.T., Philogene, B.J.R., Morand, P., 
editor, Insectisides of Plant Origin, 173- 187. 
 

Moehammadi, N., 2005, Potensi Biolarvasida Ekstrak Herba Ageratum 
conyzoides Linn. dan Daun Saccopetalum horsfieldii Benn. Terhadap 
Larva Nyamuk Aedes aegypti L,  Jurnal Berk Penelelitian Hayati, 10, 1-4. 

 
Ohaga, S.O., Ndiege, I.O., Kubasu, S.S., Beier, J.C., & Mbogo, C.M., 2007,  

Larvicidal Activity of Piper guineense and Spilanthes mauritiana Crude-
Power Against Anopheles gambiae  and Culex quinquefasciatus in Kilifi 
Distric, Kenya, Journal of Biological Science, 7 (7), 1215-1220. 

 
Octavia, D., Andriani, S., Qirom, M.A., & Fatahul, A., 2008, Keanekaragaman 

Jenis Tumbuhan Sebagai Pestisida Alam di Savana Bekol Taman Nasional 
Baluran, Proceeding Seminar Nasional PEI, Bandung.  

 
Parmar, V.S, Jain, S.C, Bisht, K.S, Jain, R., Taneja, P., Jha, A., et al., 1997, 

Phytochemistry of the genus Piper, Phytochemistry, 46, 597- 673. 
 
Riduwan, 2004, Statistika untuk Lembaga & Instansi pemerintah/Swasta, 

Bandung, Alfabeta. 
 
Soedarto, 1989,  Atlas Entomologi Kedokteran, Jakarta, EGC. 
 
Suirta, I.W., Puspawati, N.M., & Gumiati, N.K., 2007, Isolasi dan Identifikasi 

Senyawa Aktif Larvasida dari Biji Mimba (Azadirachta indika A. Juss) 
Terhadap Larva Nyamuk Demam Berdarah (Aedes aegypti), Jurnal Kimia, 
1 (2), 47-54. 

 
Vinay, S., Renuka, K., Palak, V., Harisha, C.R. & Prajapati P.K., 2012, 

Pharmacognostical and phytochemical study of Piper longum L. and Piper 
retrofractum Vahl., Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation, 
1 (1), 62-66.  

 
Voight, R., 1995, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, 558-565, Yogyakarta, 

Gadjah Mada University Press. 
 



 
 

16 
 

Wagner, H. & Bladt, S., 1996, Plant Drug Analysis, A Thin Layer 
Chromatography Atlas, Second Edition, 6, 126, 151, 152, 196, 197, 
Germany, Springer. 

 
Wasito, H., 2011, Obat Tradisional Kekayaan Indonesia, 66-68, Yogyakarta, 

Graha Ilmu. 
 

Widoyono, 2012, Penyakit Tropis, 60, Jakarta, Erlangga. 
 
Widyastuti, F., 2013, Aktivitas Larvasida Fraksi Polar Ekstrak Etanol 96% Buah 

Piper retrofractum Vahl. Terhadap Larva Nyamuk Anopheles aconitus 
dan Aedes aegypti Serta Profil Kromatografi Lapis Tipisnya, Skripsi, 
Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Yang, Y.C., Lee, S.G., Lee, H.K., Kim, M.K., Lee, S.H., & Lee, H.S., 2002, A 

Piperidine Amide Extracted from Piper Longum L. Fruit Shows Activity 
against Aedes Aegypti Mosquito Larvae, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 3765-3766. 
 

Zulkoni, A., 2010,  Parasitologi, 89, 165, Bantul, Nuha Medika. 

 


