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ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu permasalan di 
Indonesia. Salah satu pengendalian vektornya yaitu menggunakan ekstrak daun 
jeruk nipis mengandung bahan beracun yang disebut limonoida, maka dapat 
berfungsi sebagai larvasida.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
efektifitas daya bunuh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap 
kematian larva nyamuk Aedes aegypti. Jenis penelilian ini adalah eksperimen 
dengan metode RAK. Populasi dalam penelitian ini adalah semua larva Aedes 
aegypti instar III yang berumur 3-4 hari yang dirandomisasi dalam 
pengelompokan sampel di  B2P2VRP Salatiga. Sampel total yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 700 larva, yang di tentukan dengan teknik Quota 
Sampling. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anova. Hasil 
penelitian menunjukkan ada pengaruh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus 
aurantifolia) terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti (p = 0,000). Dan 
didapat konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang efektif 
dalam membunuh larva nyamuk Aedes aegypti adalah konsentrasi 0,55% yang 
merupakan konsentrasi terkecil yang dapat membunuh larva sebanyak 100%. 
 
Kata Kunci : Ekstrak, daun jeruk nipis, Larvasida,  Aedes aegypti 
Kepustakaan : 44, 1991-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Dengue still being one of problem in Indonesia. One of vektor reins was the using 
lemon leaf extract that have poison metter that called limonoida, so can function 
as larvasida. The goal of this research is to know the effectness killed of lemon 
leaf extract (Citrus aurantifolia) to die of larva mosquito Aedes aegypti. The kind 
this research is Aedes aegypti instar III that had old 3-4 day and had 
recomendedfrom sampel group in B2P2VRP Salatiga. The totally of sampel that 
used in this research was 700 larva, that definite with quota sampling technique. 
Statistics that used this research was Anova. The result show that the influence of 
lemon leaf extract (Citrus aurantifolia) to die of larva mosquito Aedes aegypti (p 
= 0,000). And got consentration lemon leaf extract (Citrus aurantifolia) that 
effective in killed larva mosquito Aedes aegypti was consentration 0,55% that was 
consentration smaller that can killed larva until 100%. 
 
Key word : Extract, lemon leave, Larvasida, Aedes aegypti. 
 

PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang 

menimbulkan masalah kesehatan di Indonesia. Pertama kali DBD terjadi di 

Surabaya pada tahun 1968, tetapi konfirmasi virologis baru diperoleh pada 

tahun 1970 (Soedarmo, 2002).  

Kementerian Kesehatan Indonesia (2013) menyebutkan bahwa 

Indonesia masih menjadi endemis kasus DBD hingga pertengahan tahun 2013, 

kasus DBD terjadi di 31 provinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 

diantaranya meninggal dunia. Indonesia sudah endemi demam berdarah, 

penyakit ini terjadi sepanjang tahun. Jumlah penderita DBD pada semester 

pertama tahun 2013 ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun lalu sepanjang 

2012, Kemenkes mencatat 90.245 penderita. Kemajuan teknologi penanganan 

kasus demam berdarah bisa menekan angka kematian. Sepanjang tahun lalu, 

angka kematian mencapai 816 orang. 



 Sugihantono (2009)  mengatakan DBD merupakan penyakit yang 

harus diwaspadai oleh masyarakat dengan lebih menggiatkan program 

pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini sangat diperlukan, karena 

perkembangan jumlah masyarakat yang terkena penyakit ini terus meningkat 

secara  signifikan, bahkan dari Januari hingga Mei (2008) sudah ada 10.000 

kasus, padahal sepanjang tahun lalu hanya mencapai 12.000 kasus. Perlu 

ekstra waspada, karena dari 10.000 kasus DBD itu, sekitar 48 warga jawa 

tengah  akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Di Blora jumlah korban 

DBD pada Januari-Maret 2013 tercatat 324 orang, 5 di antaranya meninggal. 

Di Pati, pada Januari 2013 ada 177 kasus dengan korban meninggal 1 orang, 

dan pada Februari 2013 meningkat menjadi 140 kasus dengan 2 meninggal 

dunia.  

Diantara banyak cara di atas, metode yang dianggap paling efektif 

untuk mengendalikan nyamuk vektor demam berdarah adalah dengan cara 

membunuh jentik-jentiknya (Nurhasanah, 2001). Cara alternatif yang aman 

yaitu dengan menggunakan bahan alami dari tumbuhan. Hal ini dikarenakan 

bahan yang  terbuat dari bahan alami yang  mudah terurai (biodegradable) di 

alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia 

dan ternak peliharaan. 

Lebih dari 2400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 255 famili 

dilaporkan mengandung bahan pestisida, salah satunya adalah jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia). Jeruk nipis mengandung bahan beracun yang disebut 



limonoida (Kardinan, 2001). Senyawa dengan golongan terpenoid yaitu 

limonoida yang berfungsi sebagai larvasida (Ferguson, 2002). 

Kelebihan pestisida nabati dibandingkan dengan pestisida sintetik 

adalah pada senyawa yang terkandung di dalamnya. Dalam suatu ekstrak 

tumbuhan, selain beberapa senyawa aktif utama biasanya juga banyak terdapat 

senyawa lain yang kurang aktif, tetapi keberadaanya dapat meningkatkan 

aktivitas esktrak secara keseluruhan (sinergi). Hal ini memungkinkan serangga 

tidak mudah menjadi resisten, karena kemampuan serangga membentuk 

sistem pertahanan terhadap beberapa senyawa yang berbeda secara bersamaan 

lebih kecil dari pada senyawa insektisida tunggal.  

Hasil penelitian Reni (2008) menunjukkan bahwa berbagai macam 

daun jeruk dapat digunakan sebagai repellent, didapatkan hasil rata-rata 

efikasi yang paling besar sebagai penolak nyamuk yaitu perasan daun jeruk 

purut  (90,88%), kemudian daun jeruk nipis (87,97%), dan paling kecil daun 

jeruk keprok (81,34%). 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan di  

(B2P2VRP) didapatkan hasil tidak ada  kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

pada konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) 0 ml 

(kontrol), pada konsenterasi 0,1 ml terdapat 5 kematian larva nyamuk, pada 

konsentrasi 0,2 ml sebanyak 12 kematian larva, konsentrasi 0,3 ml sebanyak 

19 kematian larva, konsentrasi 0,4 ml sebanyak 24 kematian larva, dan pada  

konsentrasi 0,5 ml sebanyak 25 kematian larva . Pada penelitian ini penulis 

tertarik untuk meneliti efektifitas daya bunuh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus 



aurantifolia) tehadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti. Konsentrasi yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah 0% (kontrol) ; 0,40%; 0,45%; 

0,50%; dan 0,55%. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui efektifitas daya bunuh 

ekstrak daun jeruk nipis (Citrus Aurantifolia) terhadap kematian larva 

nyamuk Aedes aegypti. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental  untuk mengetahui 

efektivitas daya bunuh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap 

kematian larva Aedes aegypti sesuai waktu dan konsentrasi yang telah 

ditetapkan. Rancangan penelitian adalah posttest only with control group 

design yaitu kelompok eksperimen menerima perlakuan atau intervensi (X) 

yang diikuti dengan pengukuran kedua atau observasi (0-1) dan kelompok 

yang tidak menerima perlakuan atau kontrol (-) yang diikuti dengan 

pengukuran hasil observasi (0-2). Pada penelitian ini subjek dibagi menjadi 

dua kelompok, kelompok 1 disebut kelompok perlakuan yaitu kelompok yang 

diberi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan kelompok II disebut 

kelompok kontrol yang tidak diberi ekstrak daun jeruk jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia). Setelah waktu yang ditentukan dihitung jumlah larva yang mati 

pada kedua kelompok (Praktinya, 2007). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rancang 

acak kelompok (RAK) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan enam 

konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang berbeda, untuk 



setiap perlakuan masing-masing dilakukan empat kali replikasi. Banyaknya 

replikasi dicari dengan rumus (Hanifah, 2004). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua larva Aedes aegypti instar 

III yang berumur 3-4 hari yang dirandomisasi dalam pengelompokan sampel 

di  B2P2VRP salatiga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Diambil 25 ekor larva nyamuk 

Aedes aegypti instar III yang berumur 3-4 hari untuk kontrol dan setiap 

perlakuan. Sehingga jumlah seluruh larva yang dibutuhkan adalah sebanyak 

700 larva. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2013 di (B2P2VRP) 

Salatiga. Analisis data ini menggunakan uji statistik anova satu jalur dengan 

SPSS 21. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil pengukuran suhu larutan, pH larutan dan kelembaban ruangan 

1. Tabel 1. Kisaran Suhu Larutan, pH Larutan dan Kelembaban Ruangan 

Selama 24 Jam Perlakuan 

Konsentrasi 
(%) 

Suhu (0C) 
 awal        akhir  

pH larutan 
   awal     akhir 

Kelembaban ruangan (%) 
       awal               akhir 

0 (kontrol) 25 25 7,0 7,0 85 85 
0,40 25 25 6,8 6,8 85 85 
0,45 25 25 6,8 6,8 85 85 
0,50 25 25 6,7 6,7 85 85 
0,55 25 25 6,6 6,6 85 85 

 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa suhu larutan pada 

kelompok kontrol dan perlakuan adalah sama yaitu 25°C. kadar pH pada 

kelompok kontrol sebesar 7,0 dan pada semua perlakuan berkisar antara 6,6 – 



6,8. Sedangkan  kelembaban ruangan tempat penelitian sama pada kelompok 

kontrol maupun semua perlakuan yaitu sebesar 85%. 

2. Jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah 24 jam perlakuan 

2. Tabel 2. Jumlah Kematian Larva Aedes aegypti  Instar III pada 

Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) 

setelah 24 Jam Perlakuan 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui  bahwa pada kelompok kontrol   

tidak  ditemukan adanya kematian larva pada semua ulangan. Pada kelompok 

perlakuan rata-rata kematian terendah terdapat pada konsentrasi 0,40% yaitu 

21 larva (82%), dan terbanyak pada konsentrasi 0,55% dengan kematian larva 

sebanyak 25 ekor (100%). 

 

 

 

 

konsentrasi 
(%) 

jumlah 
larva 
uji 

(larva) 

Jumlah kematian larva pada replikasi ke- rata-rata 
1 2 3 4 

larva 
mati 

(ekor) 
(%) 

larva 
mati 

(ekor) 
(%) 

larva 
mati 

(ekor) 
(%) 

larva 
mati 

(ekor) 
(%) 

larva 
mati 

(ekor) 
(%) 

0 (kontrol) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,40 25 20 80 22 88 19 76 21 84 20,5 82 
0,45 25 22 88 24 96 23 92 23 92 23 92 
0,50 25 25 100 22 88 24 96 25 100 24 96 
0,55 25 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 



 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Konsentrasi Respon Kematian Larva Aedes aegypti pada 

Berbagai Konsentrasi setelah 24 Jam Perlakuan. 

Berdasarkan Grafik 1 tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis menyebabkan tingginya persentase 

kematian larva Aedes aegypti. Kematian larva rata-rata pada konsentrasi 

0,55% sudah mencapai 100%. Jadi konsentrasi Ekstrak daun jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) yang efektif dalam membunuh larva Aedes aegypti 

adalah pada konsentrasi 0,55% karena dapat membunuh larva Aedes 

aegypti sebesar 100%. 

Analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui efektivitas 

ekstrak daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) pada berbagai konsentrasi 

dalam membunuh larva Aedes aegypti dalam penelitian ini adalah uji 

Anova. 

 Sebelum dilakukan pengujian dengan uji Anova, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. Berdasarkan hasil uji 

normalitas data diperoleh  nilai p = 0,510 (p > 0,01), sehingga data 

penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji homogenitas, 

diperoleh nilai p = 0,089 (p > 0,01) sehingga dapat dinyatakan bahwa 
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varians kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi 

adalah sama. karena data normal α homogen maka dapat dilanjutkan 

dengan uji Anova. Hasil uji Anova disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3.  Efektivitas Ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

pada Berbagai Konsentrasi dalam Membunuh Larva Aedes 

Aegypti setelah 24 Jam Perlakuan dengan Analisis Anova 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 44.750 3 14.917 13.769 0.000 
Within Groups 13.000 12 1.083   
Total 57.750 15    

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai signifikan p = 0,000 (p ≤ 

0,01), sehingga dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh pemberian 

ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap kematian larva 

Aedes aegypti. 

1. Suhu Larutan pada Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Nipis 

(Citrus aurantifolia) 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa suhu larutan pada awal 

dan akhir perlakuan sama, baik pada kelompok kontrol maupun perlakuan. 

Hal ini berarti bahwa kematian larva Aedes aegypti tidak dipengaruhi oleh 

suhu larutan. Sehingga kematian larva Aedes aegypti benar-benar 

disebabkan oleh penambahan ekstrak daun jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia). Suhu larutan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan kehidupan larva Aedes aegypti, suhu 



larutan yang sesuai untuk perkembangan larva Aedes aegypti antara 25-

30°C (Katyal et al, 2001).  

2. Kelembaban Ruangan pada Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun 

Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kelembaban ruangan 

pada awal dan akhir perlakuan adalah sama, baik pada kelompok kontrol 

maupun perlakuan. Kelembaban udara tempat perindukan larva Aedes 

aegypti yang sesuai untuk perkembangan larva berkisar antara 80-90,5% 

merupakan kondisi lingkungan yang sangat optimal untuk pertumbuhan 

larva Aedes aegytp (Sintorini, 2007). 

3. pH pada Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus 

aurantifolia)  

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kelompok kontrol 

memiliki pH sebesar 7 (pH netral), yang berarti kondisi pH air masih 

dalam kisaran pH normal. Sedangkan besarnya pH larutan pada kelompok 

perlakuan sebesar 6,6 - 6,8. Pada konsentrasi terendah yaitu konsentrasi 

0,40% mempunyai pH 6,8, sedangkan pada kosentrasi tertinggi 0,55% 

mempunyai pH 6,6. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi 

mengakibatkan pH larutan semakin menurun (cenderung ke arah asam). 

Hal ini berarti ekstrak daun jeruk nipis memiliki sifat asam namun, 

penurunan ini tidak begitu mempengaruhi kehidupan larva, karena larva 

Aedes aegypti masih dapat berkembang dan hidup pada kisaran pH antara 

4 – 11 (Clark et al, 2004). Sedangkan berdasarkan penelitian Hidayat et al, 



(1997) larva dapat hidup pada air dengan pH antara 5,8 – 8,6. Jadi pH 

larutan pada penelitian ini masih memenuhi kisaran normal untuk 

pertumbuhan larva yaitu berkisar antara 6,6 – 7. 

4. Efektivitas Ekstrak Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dalam 

Membunuh Larva Aedes aegypti 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol 

tidak terdapat kematian larva uji, rata-rata kematian larva setelah 24 jam 

perlakuan, pada konsentrasi terendah 0,40% sebesar 21 larva (82%), dan 

yang tertinggi pada  konsentrasi 0,55% sebesar 25 larva (100%). 

Peningkatan rata-rata kematian larva Aedes aegypti terjadi seiring dengan 

peningkatan konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

yaitu semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi pula rata-rata 

kematian larva Aedes aegypti. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian  

Soebaktiningsih (2005) yang menyimpulkan adanya peningkatan 

konsentrasi dari kulit jeruk lemon diikuti dengan peningkatan jumlah larva 

yang mati. 

Kandungan bahan aktif pada daun jeruk nipis yang memberikan efek 

larvasida yaitu limonoid  yang bekerja menghambat pergantian kulit pada 

larva. Limonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun. 

Sebagai racun perut limonoid dapat masuk ke dalam tubuh larva nyamuk 

Aedes aegypti. Masuk ke pencernaan melalui rendaman konsentrasi 

ekstrak yang termakan. Insektisida akan masuk ke organ pencernaan 

serangga dan di serap oleh dinding usus kemudian beredar bersama darah 



yang akan mengganggu metabolisme tubuh nyamuk sehingga akan 

kekurangan energi untuk aktivitas hidupnya yang akan mengakibatkan 

nyamuk itu kejang dan akhirnya mati (Gunawan, 2004). 

Menurut Martono (2004), insektisida dapat masuk ke dalam tubuh 

serangga melalui berbagai cara antara lain : sebagai racun perut (stomach 

poison) yang masuk ke dalam tubuh serangga melalui alat pencernaan 

serangga, racun kontak (contact poisoning) yang masuk melalui kulit atau 

dinding tubuh, dan terakhir sebagai fumigan atau pernafasan yang masuk 

ke dalam tubuh serangga melalui system pernafasan. Dengan demikian 

berdasarkan cara masuknya ekstrak daun jeruk nipis bersifat sebagai racun 

perut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ada pengaruh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia)  terhadap 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti (p = 0,000). 

2. Efektivitas ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dalam 

membunuh larva nyamuk Aedes aegypti pada konsentrasi 0,40% 

terjadi kematian larva  21 ekor (82%), konsentrasi 0,45% sebanyak 23 

ekor (92%), konsentrasi 0,50% sebanyak 24 ekor (96%), dan 

konsentrasi 0,55% sebanyak 25 ekor (100%). 

3. Konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang efektif 

dalam membunuh larva nyamuk Aedes aegypti adalah konsentrasi 



0,55% yang merupakan konsentrasi terkecil yang sudah dapat 

membunuh larva sebanyak 100%. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat membuat ekstrak daun jeruk nipis sendiri 

dengan cara lebih sederhana yaitu dengan menggunakan kompor 

listrik dengan suhu 450C dan menggunakan ekstrak daun jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia ) sebagai alternatif larvasida yang ramah 

lingkungan, untuk mencegah penyebaran DBD yaitu dengan cara 

memasukan ekstrak daun jeruk nipis dengan konsentrasi 1000 ppm 

atau (10 tetes) ke dalam 1 liter air tempat penampungan air bersih 

yang memungkinkan larva nyamuk Aedes aegypti berkembang. 

2. Bagi pemerintah/instansi terkait 

 Bagi pemerintah khususnya dinas kesehatan supaya dapat 

memberikan penyuluhan pada pemerintah tentang penggunaan ekstrak 

daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) sebagai pengganti abate untuk 

mengendalikan larva nyamuk Aedes aegypti. 

3. Bagi peneliti lain 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 

minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) untuk 

memberantas larva Aedes aegypti dan anopheles 
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