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UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN MANGKOKAN 

(Nothopanax scutellarium) TERHADAP MORTALITAS LARVA 

Anopheles aconitus 

Abstrak  

Daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) merupakan salah satu tanaman herbal. 

Kandungan zat aktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin yang terkandung 

dalam ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) mempunyai aktivitas 

sebagai larvasida alami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek ekstrak etanol daun 

mangkokan (Nothopanax scutellarium) terhadap mortalitas larva Anopheles aconitus. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimental laboratorik dengan 

rancangan penelitian the post test only controlled group design. Sample yang digunakan 

adalah nyamuk Anopheles aconitus dengan konsentrasi ekstrak 1%, 1,75%, 2,5% dan 

3,25%. pada uji penelitian dilakukan pengulangan sebanyak empat kali. Kemudian 

jumlah kematian larva dihitung selama 6 dan 24 jam. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

hasil pada jam ke 6 dan 24 jam uji statistika non parametrik Kruskall-Wallis diperoleh 

nilai p = 0,000 yang artinya terdapat perbedaan efek larvasida yang signifikan antar 

kelompok. Berdasarkan hasil uji Post Hoc Mann-whitney semua konsentrasi pada jam ke 

6 dan 24 jam memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kontrol negatif. 

Sedangkan ketika dibandingkan dengan kontrol positif abate, pada jam ke 6 konsentrasi 

3,25% berbeda tidak signifikan dan pada jam ke 24 semua konsentrasi berbeda tidak 

signifikan dengan konsentrasi terendah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pada jam ke 6 

konsentrasi 3,25% dan pada jam ke 24 konsentrasi 1% sudah efektif mampu membunuh 

larva Anopheles aconitus setara dengan abate. Kesimpulan pada penelitia ini adalah 

ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) memiliki efek larvasida 

alami terhadap larva Anopheles aconitus. 

Kata kunci: ekstrak etanol, daun mangkokan (Nothopanax scutellarium.), larvasida 

alami, Anopheles aconitus. 

Abstract  

Mangkokan leaves (Nothopanax scutellarium) is one of the herbs. Active substances 

such as alkaloids, flavonoids, saponins and tannins that contained in the ethanol extract 

of mangkokan leaves (Nothopanax scutellarium) has activity as natural larvacide. The 

purpose of this study was to determine the effect of ethanol extract of mangkokan Plant 

(Nothopanax scutellarium)  to the  mortality of Anopheles aconitus [L.] larvae. This 

study used a laboratory experimental research design with the post test only controlled 

group design. The sample used was Anopheles aconitus mosquito with extract 

concentration of 1%, 1.75%, 2.5% and 3.25%. the research test was repeated four times. 

Then the number of larval deaths was calculated for 6 and 24 hours. The result of this 

research showed at 6 and 24 hours of the Kruskall-Wallis non-parametric statistical test 

obtained p-value = 0,000, which means there are significant differences in larvicidal 

effects between groups. Based on the results at 6 and 24 hours of the Post-Hoc Mann-

Whitney test all concentrations had a significant difference compared to the negative 

controls. Whereas when compared with positive controls abate, at the 6th hour the 

concentration of 3.25% was not significantly different and at 24 hours all concentrations 

differed not significantly with the lowest concentration of 1%. This shows that at the 6th 

hour the concentration is 3.25% and at 24 hours the concentration of 1% is effective in 
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killing the Anopheles aconitus larvae equivalent to abate. The conclusions of this study 

are the effects of the administration of ethanol extract of mangkokan plant (Nothopanax 

scutellarium) has a natural larvicidal effect on Anopheles aconitus Larvae. 

Keywords: ethanol extract, mangkokan Plant (Nothopanax scutellarium), natural 

larvicides, Anopheles aconitus. 

 

1. PENDAHULUAN 

Penyakit malaria merupakan salah satu prioritas masalah kesehatan global. Malaria sendiri 

mengancam sekitar 3,2 miliar penduduk dunia dan 1,2 miliar memiliki risiko tinggi. Sedangkan 

penemuan kasus malaria secara global tahun 2013 sebesar 198 juta kasus dengan 584.000 kematian. 

Kasus malaria terberat ditemukan di kawasan Afrika dengan estimasi kematian sebesar 90% dari 

penemuan dan 78% kematian pada anak balita (WHO, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Sumatera Barat yaitu di Kenagarian Api 

Api Kecamatan Bayang, Kenagarian Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir 

Selatan ditemukan empat spesies larva yaitu Anopheles aconitus, Anopheles kochi, Anopheles 

subpictus dan Anopheles sundaicus dengan lima tempat perindukan yang terdiri dari lagoon, 

kubangan kerbau, genangan air di pinggir jalan, bak bekas kurungan ikan pinggir pantai dan rawa 

rawa di sekitar rumah penduduk (Lestari et al., 2016). Nyamuk Anophles sp yang menjadi vektor 

positif perantara malaria di Indonesia dilaporkan 25 spesies. Salah satunya adalah spesies Anopheles 

aconitus [L] yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Lampung (Kemenkes RI, 2011). 

Pengendalian nyamuk Anopheles selama ini masih menggunakan insektisida kimia yang 

tidak ramah lingkungan dan berisiko terhadap resistensi nyamuk terhadap insektisida. Salah satu 

upaya pemberantasan dan pencegahan penularan penyakit malaria dapat dilakukan dengan 

pengendalian vektor dari penyakit tersebut. Penggunaan insektisida yang  alami di Indonesia dapat 

menjadi pilihan tepat, karena Indonesia memiliki beranekaragam tumbuhan yang berpotensi sebagai 

insektisida alami. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai insektisida alami yaitu daun 

mangkokan. Senyawa kimia yang terdapat pada daun mangkokan yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, 

saponin (Faridatussaadah et al., 2016). 

Pada penelitian sebelumnya insektida alami yang digunakan berasal dari tanaman seperti 

daun dan bunga kecombrang (Etlingera elator). Tanaman  tersebut memiliki efek larvasida terhadap 

larva Anopheles aconitus , karena memiliki senyawa kimia alkaloid, flavonoid, dan saponin (Koraag 

et al., 2016) Efektifitas penggunaan ekstrak etanol daun kecombrang (Etlingera elator) terhadap 

mortalitas Aedes aegypti [L] instar III terbukti cukup baik pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk meneliti daun mangkokan mengingat 
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daun mangkokan  merupakan tanaman yang berpotensi sebagai insektisida alami, hal ini dikarenakan 

kandungan alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin yang terkandung didalamnya dapat digunakan 

sebagai insektisida alami bagi nyamuk Anopheles aconitus dengan judul “uji efektivitas ekstrak 

etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) terhadap mortalitas larva Anopheles aconitus ”. 

 

2. METODE  

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan rancangan penelitian the post test only 

controlled group design. Pembuatan ekstrak dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan untuk melakukan  uji penelitian dilakukan di 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga Jawa 

Tengah. Cara pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Sampel pada penelitian ini 

adalah larva Anopheles aconitus instar III Pada penelitian ini digunakan sebanyak 25 ekor larva pada 

setiap perlakuan,  sehingga sampel yang akan digunakan di penelitian ini adalah 600 ekor.  Pada uji 

penelitian dilakukan dengan membagi larva nyamuk Anopheles aconitus [L] ke dalam 6 kelompok, 

dimana 2 kelompok sebagai kelompok kontrol negatif dan positif, 4 kelompok lainnya sebagai 

kelompok perlakuan.  

Cara kerja : 

1) Pembuatan ekstrak  

Ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) dibuat dengan 

menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Daun mangkokan 

(Nothopanax scutellarium) yang telah dikeringkan terlebih dahulu kemudian dihaluskan 

sampai terbentuk serbuk pada blender dengan menggunakan saringan yang berdiameter 1 

mm, ditimbang, kemudian baru ditambahkan pelarut etanol 70%. Selanjutnya, hasil dari 

campuran kedua bahan tersebut lalu diaduk selama 30 menit, didiamkan selama 24 jam, dan 

kemudian disaring. Proses pengadukan dan penyaringan harus diulang sebanyak sekali lagi 

sampai mendapatkan filtrat. Filtrat yang telah didapatkan tadi kemudian diuapkan 

menggunakan Vacum Rotary Evaporator pemanas waterbath  dengan suhu sekitar 60ºC 

pada kondisi diaduk secara terus menerus. Hasil dari pemanasan tersebut akan didapatkan 

ekstrak murni dengan kandungan 100% dan siap digunakan. Ekstrak murni kemudian 

dipindahkan dalam tabung penyimpanan dan disimpan dalam lemari pendingin agar terjaga 

kualitasnya. 

2) Uji Penelitian 

Untuk melakukan uji penelitian peneliti menyiapkan gelas plastic (volume 250 ml) 

sebanyak 6 buah sebagai wadah media dalam penelitian. Ekstrak etanol dau mangkokan 
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(Nothopanax scutellarium) dengan konsentrasi sebesar 1%, 1,75%, 2,5% 3,25%. 

Konsentrasi yang digunakan tersebut mengacu pada penelitian Koraag, et al. (2016) yang 

menggunakan ekstrak etanol daun kecombrang (Etlingera elatior) dengan LC50 1,204% dan 

LC90 2,053% pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kecombrang 

(Etlingera elatior) efektif sebagai larvasida alami, dibuat dengan cara mengambil ekstrak 

etanol daun mangkokan dan ditimbang sebanyak 1 gram, 1,75 gram, 2,5 gram, dan 3,25 

gram, masing-masing dimasukan ke dalam gelas plastik.  Selanjutnya akuades 100 ml 

ditambahkan ke dalam masing-masing gelas plastik dengan menggunakan gelas ukur. 

Selanjutnya, Larva Anopheles aconitus [L] instar III sebanyak 25 ekor dimasukan ke dalam 

masing-masing gelas plastik tersebut. Peneliti melakukan perhitungan pada larva yang mati 

setelah 6 dan 24 jam perlakuan dihitung dengan menggunakan hand counter (alat 

penghitung) dan lidi untuk mengetahui apakah ada respon gerakan larva atau tidak. 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Hasil penelitian efektivitas ekstrak daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) 

dalam membunuh larva Anopheles aconitus adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Kematian larva  Anopheles aconitus setelah 6 Jam Pemajanan 

Ekstrak Daun Mangkokan (Nothopnax scutellarium) 

Perlakuan 
Jumlah 

larva 

Mortalitas larva 

(ekor) pada 

pengulangan ke 
Rerata 

kematian 

Persentase 

Kematian % 

I II III IV 

Temefos 

(kontrol +) 
25 25 25 25 25 25 100 

Aquades 

(Kontrol -) 
25 0 0 0 0 0 0 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(1%) 

25 6 7 5 7 6,25 25 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(1,75%) 

25 17 15 18 16 16,5 66 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(2,5%) 

 

25 22 22 23 24 22,75 91 
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Ekstrak daun 

mangkokan 

(3,25%) 

25 25 25 25 25 25 100 

           (Sumber: data primer, 2019) 

Uji penelitian dilakukan pada 6 perlakuan selama 6 jam dengan pengulangan 

sebanyak 4 kali. Ditinjau pada tabel 3 bahwa satu kelompok kontrol negative (P2) yang 

dilakukan pemberian aquades tidak dijumpai adanya kematian larva Anopheles aconitus, 

satu kelompok kontrol positif (P1) yang dilakukan pemberian abate dijumpai adanya 100% 

kematian larva Anopheles aconitus, empat kelompok perlakuan yang dilakukan pemberian 

ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) dengan konsentrasi yang 

berbeda yaitu 1% (P3), 1,75% (P4), 2,5% (P5), dan 3,25% (P6) angka kematian tertinggi 

didapatkan pada konsentrasi 3,25% (P6) dengan 100% kematian larva Anopheles aconitus. 

Kematian larva mengalami peningkatan pada konsentrasi 2,5% (P5) dan 3,25% (P6) sesuai 

dengan peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) 

yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) yang diberikan maka semakin tinggi 

pula tingkat kematian larva Anopheles aconitus.Analisis Univariat 

Tabel 2. Jumlah Kematian larva  Anopheles aconitus setelah 24 Jam 

PemajananEkstrak Daun Mangkokan (Nothopnax scutellarium) 

 

(Sumber: data primer, 2019) 

Perlakuan 
Jumlah 

larva 

Mortalitas larva (ekor) pada 

pengulangan ke 
Rerata 

kematian 

Persentase 

Kematian 

% I II III IV 

Temefos 

(kontrol +) 

 

25 25 25 25 25 25 100 

Aquades 

(Kontrol -) 

 

25 0 0 0 0 0 0 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(1%) 

 

25 25 25 25 25 25 100 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(1,75%) 

 

25 25 25 25 25 25 100 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(2,5% 

 

25 25 25 25 25 25 100 

Ekstrak daun 

mangkokan 

(3,25%) 

25 25 25 25 25 25 100 
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Uji penelitian dilakukan pada 6 perlakuan selama 24 jam dengan pengulangan 

sebanyak 4 kali. Ditinjau pada tabel 4 bahwa satu kelompok kontrol negatif  (P2) yang 

dilakukan pemberian aquades tidak dijumpai adanya kematian larva Anopheles aconitus, satu 

kelompok kontrol positif (P1) yang dilakukan pemberian abate dijumpai adanya 100% 

kematian larva Anopheles aconitus. Sedangkan pada keempat kelompok perlakuan dengan 

konsentrasi 1% (P3), 1,75% (P4), 2,5% (P5), dan 3,25% (P6) terdapat kematian larva pada 

konsentrasi terendah yaitu 1% yang telah  mampu membunuh larva Anopheles aconitus 

dengan 100% kematian yang terjadi. 

3.1.2 Uji normalitas data 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan  shapiro-wilk hal tersebut 

disebabkan  jumlah n = 24 diperoleh dari 6 kelompok dengan 4 kali pengulangan. 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Perlakuan Sig Keterangan 

Jam ke 6 0,001 Tidak normal 

Jam ke 24 0,000 Tidak normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan shapiro-wilk diperoleh perlakuan 

pada jam ke 6 dengan nilai sig (0,001) < 0,05 dan perlakuan pada jam ke 24 dengan nilai sig 

(0,000) < 0,05 dapat diasumsikan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

3.1.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji levene. 

Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Perlakuan Nilai P. Keterangan 

Jam ke 6 0,031 Tidak Homogen 

Jam ke 24 - - 

Berdasarkan hasil uji homogenitas dengan menggunakan levene diperoleh nilai sig 

(0,031) < 0,05 dapat diasumsikan bahwa data tidak homogen. 

3.1.4 Uji Statistik 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas diperoleh data tidak 

berdistribusi normal dan tidak homogen maka uji beda pengaruh dilakukan 

menggunakan kruskal-wallis. Berdasarkan hasil uji kruskal-wallis diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Perlakuan Sig Keterangan 

Jam ke 6 0,000 H0: ditolak 

Jam ke 24 0,000 H0: ditolak 
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Berdasarkan hasil uji beda pengaruh kruskal-wallis menunjukkan nilai sig (0,000) 

< 0,05 H0: ditolak sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna 

antara setiap perlakuan. 

3.1.5 Uji Post Hoc 

Dikarnakan uji hipotesis dengan menggunakan uji non parametrik maka uji 

pos hoc dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mann-whitney. 

Berikut hasil uji post-hoc Mann-whitney : 

Tabel 3. Hasil Uji Post Hoc Mann-Whitney pada jam ke 6 

Mann-whitney P Keterangan 

Temefos (+) - Aquades (-) 0,008 Berbeda bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun 

mangkokan (1%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun 

mangkokan (1,75%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun 

mangkokan (2,5%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun 

mangkokan (3,25%) 

1,000 Tidak berbeda 

bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun 

mangkokan (1%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun 

mangkokan (1,75%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun 

mangkokan (2,5%) 

0,013 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun 

mangkokan (3,25%) 

0,008 Berbeda bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) - 

ekstrak daun mangkokan 

(1,75%) 

0,019 Berbeda bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) - 

ekstrak daun mangkokan (2,5%) 

0,019 Berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) - 

ekstrak daun mangkokan 

(3,25%) 

0,013 Berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan 

(1,75%) - ekstrak daun 

mangkokan (2,5%) 

0,019 Berbeda bermakna 

ekstrak daun mangkokan 

(1,75%) - ekstrak daun 

mangkokan  (3,25%) 

0,013 Berbeda 

Bermakna 

 

ekstrak daun mangkokan (2,5%) 

- ekstrak daun mangkokan 

(3,25%) 

0,013 Berbeda 

bermakna 

berbeda bermakna (p < 0,05) 

 

Keterangan: 

P1   : Temefos (+) 

P2    : Aquadest (-) 

P3   : ekstrak daun mangkokan (1%) 
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P4    : ekstrak daun mangkokan (1,75%) 

P5    : ekstrak daun mangkokan (2,5%) 

P6    : ekstrak daun mangkokan (3, 25%) 

Tabel 4. Hasil Uji Post Hoc Mann-Whitney pada jam ke 24 

Mann-whitney P Keterangan 

Temefos (+) - Aquades (-) 0,008 Berbeda bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun mangkokan 

(1%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun mangkokan 

(1,75%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun mangkokan 

(2,5%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

Temefos (+) - ekstrak daun mangkokan 

(3,25%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun mangkokan 

(1%) 
0,008 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun mangkokan 

(1,75%) 
0,008 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun mangkokan 

(2,5%) 
0,008 Berbeda bermakna 

Aquades (-) - ekstrak daun mangkokan 

(3,25%) 
0,008 Berbeda bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) - ekstrak 

daun mangkokan (1,75%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) -ekstrak 

daun mangkokan (2,5%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1%) - ekstrak 

daun mangkokan (3,25%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1,75%) - 

ekstrak daun mangkokan (2,5%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (1,75%) - 

ekstrak daun mangkokan  (3,25%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

ekstrak daun mangkokan (2,5%) - ekstrak 

daun mangkokan (3,25%) 
1,000 

Tidak berbeda 

bermakna 

  berbeda bermakna (p < 0,05) 

 

Keterangan: 

P1   : Temefos (+) 

P2    : Aquadest (-) 

P3   : ekstrak daun mangkokan (1%) 

P4    : ekstrak daun mangkokan (1,75%) 

P5    : ekstrak daun mangkokan (2,5%) 

P6    : ekstrak daun mangkokan (3, 25%) 
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3.2 Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan metode  post  test  only  

controlled  group  design.  Hewan  uji  yang digunakan sebanyak 600 ekor larva Anopheles 

aconitus dan dibagi kedalam 6 kelompok perlakuan yaitu  kelompok perlakuan 1 kontrol (+) 

diberikan abate 1 mg, kelompok perlakuan 2 kontrol (-) hanya diberikan aquades, kelompok 

perlakuan 3 diberikan  ekstrak  daun  mangkokan  1%,   kelompok  perlakuan  4 diberikan ekstrak 

daun  mangkokan  1,75%, kelompok perlakuan 5 diberikan ekstrak daun  mangkokan  2,5%,   

kelompok   perlakuan 6 diberikan ekstrak daun  mangkokan  3,25%. 

Pada kelompok  kontrol  negatif,  tidak  dijumpai  kematian  larva  Anopheles aconitus, 

sedangkan pada kelompok perlakuan, angka kematian  tertinggi  pada jam ke 6 terjadi  pada  

konsentrasi 3,25% kemudian angka  kematian pada jam ke 24 dengan konsentrasi 1%  mampu 

membunuh larva Anopheles aconitus dengan 100% kematian. Berdasarkan  data tersebut dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama pajanan ekstrak daun mangkokan 

(Nothopnax scutellarium) yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kematian  larva  

Anopheles aconitus dikarenakan  semakin  tinggi  dosis  yang diberikan pada larva  Anopheles 

aconitus semakin tinggi juga jumlah kandungan kimianya  yang  berfungsi  sebagai  larvasida  

alami  sehingga  dapat meningkatkan angka kematian dari larva  Anopheles aconitus. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Arimaswati et al.(2017), menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji buah papaya (C.papaya L) maka semakin tinggi efek 

larvasidanya. Hal ini karena semakin pekat konsentrasi larutan maka semakin banyak senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak biji buah papaya (C.papaya L) yang berarti 

semakin banyak racun yang dikonsumsi larva, sehingga dapat mengakibatkan kematian larva 

semakin tinggi.  

Kematian larva Anopheles aconitus dikarenakan kandungan senyawa kimia yang 

terkandung di dalam daun mangkokan (Nothopnax scutellarium) seperti alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan tanin. Beberapa fungsi kandungan senyawa di dalamnya seperti alkaloid, saponin, 

flavonoid yang digunakan sebagai larvasida dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nopianti et al (2008) yang menunjukkan bahwa daun blimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L) dapat menyebabkan kematian pada larva Anopheles aconitus.  

 

4. PENUTUP  

Ekstrak daun mangkokan ( Nothopanax scutellarium) menunjukkan  ada pengaruh terhadap 

mortalitas larva Anopheles aconitus instar III difteri. Dosis  yang efektif  untuk ekstrak daun 

mangkokan  ( Nothopanax scutellarium) dalam membunuh larva Anopheles aconitus jam ke 6 yaitu 
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pada konsentrasi 3, 25% sedangkan jam ke 24 pada konsentrasi 1%.  Pada jam ke 24 konsentrasi 1% 

ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) sudah mampu membunuh larva 

Anopheles aconitus yang setara dengan temefos. 

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh ekstrak daun mangkokan 

(Nothopanax scutellarium) terhadap kematian vektor-vektor penyakit yang lain sehingga 

pemanfaatan ekstrak daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) dapat maksimal karena 

keunggulan ekstrak daun mangkokan (Nothopanax scutellarium) yang murah, aman dan mudah 

didapatkan di Indonesia. Perlu juga dilakukan uji fitokimia dari ekstrak daun mangkokan 

(Nothopanax scutellarium) untuk mengetahui presentase senyawa aktif yang terkandung. 
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