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MOTTO 

 

“Allah tidak membeban seseorang melainkan sesaui dengan kesanggupannya, 

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 

(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” 

(Terjemahan QS. Al Baqarah [2]:286) 1 

 

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan 

janganlah membuat kerusakan bumi” 

(Terjemahan QS. Asy Syu’ara’ [26]:183)1 

 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” 

(Terjemahan QS. Al Insyirah [94]:5-6)1 

  

                                                 
1 Kementerian Agama RI. 2011. At-Thayyib:Al Qur’an Transliterasi per Kata dan 
Terjemah per Kata. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 
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RINGKASAN 

Penggunaan Ekstrak Bawang Putih (Allium sativum) Sebagai Larvasida 

Nabati Aedes aegypti; Imaduddin Azhar; 172110101160; 2022; 51 halaman; 

Peminatan Kesehatan Lingkungan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. 

 

Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis vektor yang memiliki peranan besar dalam 

menyebarkan penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD) di seluruh dunia 

termasuk di wilayah Indonesia. Tercatat pada tahun 2020 kasus DBD di Indonesia 

mencapai angka 71.633 dengan jumlah kematian berjumlah 459 korban. Sebagai 

upaya dalam memberantas nyamuk Aedes aegypti penggunaan larvasida kimia 

juga memiliki berbagai dampak terhadap organisme hidup maupun lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu perlu diadakannya upaya yang tidak memberikan dampak 

toksisitas tinggi pada organisme lain serta tidak merusak lingkungan. Salah satu 

tumbuhan yang bisa  dimanfaatkan dan dipercaya sebagai larvasida nabati adalah 

tumbuhan bawang putih. Bawang putih juga memiliki senyawa allicin yang mana 

dapat digunakan sebagai larvasida. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian True Experiment atau bisa 

diterjemahkan menjadi eksperimen sesungguhnya. Desain eksperimen yaitu 

dengan menggunakan rancangan Posttest Only Control Group Design. Pada 

desain penelitian ini terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol yang tidak 

diberi perlakuan penambahan ekstrak bawang putih varietas kating (X0), dan 

kelompok perlakuan yang diberi konsentrasi ekstrak bawang putih varietas kating 

sebesar 4,5% (X1),  9% (X2) dan 13,5% (X3). Total pengulangan/ replikasi dari 

empat perlakuan adalah 24 pengulangan/ replikasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah pada konsentrasi 0% (X0) tidak terdapat larva 

Aedes aegypti yang mati karena tidak ada perlakuan apapun pada larva Aedes 

aegypti. Pada konsentrasi 4,5% (X1) pemberian ekstrak bawang putih dalam 

waktu pengamatan selama 4 jam mampu membunuh 92% larva Aedes aegypti. 

Pada konsentrasi 9% (X2) pemberian ekstrak bawang putih dalam waktu 

pengamatan selama 4 jam mampu membunuh 100% larva Aedes aegypti. Pada 
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konsentrasi 13,5% (X3) pemberian ekstrak bawang putih dalam waktu 

pengamatan 3 jam sudah mampu membunuh 100% larva Aedes aegypti. Hasil 

penelitian juga diketahui seluruh waktu pengamatan memiliki nilai signifikansi 

p<0,05 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kematian larva Aedes aegypti 

pada setiap waktu pengamatan. Kesimpulan pada kematian larva Aedes aegypti 

pada kelompok kontrol konsentrasi 0% (X0) pada seluruh waktu pengamatan 

yaitu nol atau tidak ada larva yang mati. Pada kelompok perlakuan pertama 

konsentrasi 4,5% (X1) saat pengamatan 4 jam belum mampu membunuh seluruh 

larva Aedes aegypti dengan persentase total kematian sebesar 92%. Pada 

kelompok perlakuan kedua konsentrasi 9% (X2) saat pengamatan 4 jam mampu 

membunuh seluruh larva Aedes aegypti dengan persentase total kematian sebesar 

100%. Pada kelompok perlakuan ketiga konsentrasi 13,5% (X3) saat pengamatan 

3 jam sudah mampu membunuh seluruh larva Aedes aegypti dengan persentase 

total kematian sebesar 100%. Terdapat perbedaan kematian larva Aedes aegypti 

pada kelompok kontrol 0% (X0) dengan kelompok perlakuan ekstrak bawang 

putih (Allium sativum) konsentrasi 4,5% (X1), 9% (X2) dan 13,5% (X3) terhadap 

seluruh waktu pengamatan 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. 

Ekstrak bawang putih sudah mampu dalam membunuh 100% larva uji Aedes 

aegypti, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan seperti 

terdapat aroma dan warna air yang berubah pada saat menggunakan ekstrak 

bawang putih. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian 

lanjutan agar dapat menghilangkan ataupun mengurangi aroma serta warna yang 

ditimbulkan pada saat menggunakan ekstrak bawang putih. 
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SUMMARY 

The use of Garlic Extract (Allium sativum) as a Vegetable Larvicide of Aedes 

aegypti; Imaduddin Azhar; 172110101160; 2022; 51 pages; Environmental 

Health Studies, Undergraduate Programme of Public Health, Faculty of Public 

Health, University of Jember. 

 

Aedes aegypti mosquito is a vector species that has a big role in spreading Dengue 

Hemorrhagic Deman disease (DHF) throughout the world, including in the 

territory of Indonesia. It was recorded that in 2020 dengue cases in Indonesia 

reached 71,633 with the number of deaths totaling 459 victims. As an effort to 

eradicate the Aedes aegypti mosquito, the use of chemical larvicides also has 

various impacts on living organisms and the surrounding environment. Therefore, 

it is necessary to hold efforts that do not have a high toxicity impact on other 

organisms and do not damage the environment. One of the plants that can be used 

and believed to be vegetable larvicides is the garlic plant. Garlic also has an allicin 

compound which can be used as a larvicide. 

This research uses the True Experiment type of research or can be translated into a 

real experiment. The experimental design is by using the Posttest Only Control 

Group Design design. In the design of this study, there were 4 groups, namely the 

control group that was not treated with the addition of garlic extract of the kating 

variety (X0), and the treatment group that was given a concentration of garlic 

extract of the kating variety of 4.5% (X1), 9% (X2) and 13.5% (X3). The total 

repetition/replication of the four treatments was 24 repetitions/replications.  

The result of this study was that at a concentration of 0% (X0) there were no 

Aedes aegypti larvae that died because there was no treatment whatsoever on 

Aedes aegypti larvae. At a concentration of 4.5% (X1) the administration of garlic 

extract within 4 hours of observation time was able to kill 92% of Aedes aegypti 

larvae. At a concentration of 9% (X2) the administration of garlic extract within 4 

hours of observation time was able to kill 100% of the larvae of Aedes aegypti. At 

a concentration of 13.5% (X3) the administration of garlic extract within 3 hours 

was able to kill 100% of Aedes aegypti larvae. The results of the study are also 
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known that all observation times have a significance value of p<0.05 which means 

that there is a difference in the average mortality of Aedes aegypti larvae at each 

observation time. The conclusion of this study was the death of Aedes aegypti 

larvae in the 0% concentration control group (X0) at the entire observation time, 

namely zero or no dead larvae. In the first treatment group a concentration of 

4.5% (X1) during 4-hour observation was not yet able to kill all Aedes aegypti 

larvae with a total percentage of mortality of 92%. In the second treatment group a 

concentration of 9% (X2) during 4-hour observation was able to kill all Aedes 

aegypti larvae with a total percentage of mortality of 100%. In the third treatment 

group a concentration of 13.5% (X3) during a 3-hour observation was able to kill 

all Aedes aegypti larvae with a total percentage of death of 100%. There was a 

difference in the mortality of Aedes aegypti larvae in the control group of 0% 

(X0) with the garlic extract treatment group (Allium sativum) concentrations of 

4.5% (X1), 9% (X2) and 13.5% (X3) against the entire observation time of 1 hour, 

2 hours, 3 hours and 4 hours. 

Garlic extract has been able to kill 100% of the larvae of the Aedes aegypti test, 

but there are several disadvantages that need to be considered such as the aroma 

and color of the water that changes when using garlic extract. Therefore, for 

subsequent researchers, it is necessary to conduct further research in order to 

eliminate or reduce the aroma and color caused when using garlic extract. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis vektor yang memiliki peranan besar 

dalam menyebarkan penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD) di seluruh dunia 

termasuk di wilayah Indonesia. Penyakit DBD merupakan penyakit menular yang 

memicu wabah dan bisa menimbulkan kematian dengan durasi singkat yang 

dikarenakan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan cara ditularkan pada 

manusia (Refai, dkk. 2013: 91). Umumnya penularan penyakit demam berdarah 

terjadi apabila nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue di dalam air 

liurnya. Virus akan masuk bersamaan dengan air liur nyamuk pada kulit. 

Masuknya virus dengue pada tubuh dapat menimbulkan perdarahan pada 

pembuluh darah serta sistem pembekuan darah. Manusia yang telah tergigit oleh 

nyamuk Aedes aegypti biasanya akan timbul gejala klinis berupa demam tinggi 

secara berturut-turut dalam kurun waktu 2-7 hari dan terdapat bintik merah  pada 

sekujur tubuh sebagai salah satu gejala khas (Shadana, dkk. 2014: 2).   

Menurut World Health Organization (WHO) infeksi dengue di seluruh 

dunia telah mencapai 50-100 juta di setiap tahunnya (Adnyani dan Sudarmaja, 

2016:1). Demam Berdarah Dengue (DBD) saat ini telah menjadi salah satu 

penyakit endemik pada 100 negara di dunia, dengan paling banyak dijumpai di 

kawasan tropis dan subtropis. Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

permasalahan demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Kasus demam 

berdarah di Indonesia sebanyak 95% terjadi pada anak dibawah usia 15 tahun. Di 

Indonesia nyamuk Aedes aegypi tersebar dengan merata di seluruh wilayah yang 

ada di Indonesia (Ramayanti dan Febriani, 2016:80). Tercatat pada tahun 2020 

kasus DBD di Indonesia mencapai angka 71.633 dengan jumlah kematian 

berjumlah 459 korban. Tiga provinsi dengan kasus terbanyak diduduki oleh Jawa 

Barat dengan 10.772 kasus, Bali 8.930 kasus, dan Jawa Timur di peringkat ketiga 

dengan 5.948 kasus (Kemenkes RI, 2020).  
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Berdasarkan pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI, 

sebanyak 390 juta orang terinfeksi penyakit berbahaya yang disebabkan karena 

gigitan nyamuk Aedes aegypti sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan 

(Kemenkes RI, 2018). Terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan dalam 

mengendalikan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor pembawa virus dengue 

(Kemenkes RI, 2018). Pertama yaitu dengan cara pengendalian lingkungan, hal ini 

dilakukan agar dapat membatasi nyamuk dalam berkembang biak sehingga 

meminimalisir perkembangan nyamuk di lingkungan sekitar tempat tinggal. Salah 

satu yang paling kita kenal yaitu program 3M (Menguras, Menutup dan 

Mengubur). Metode yang kedua yaitu dengan cara pengendalian biologis dengan 

menggunakan ikan cupang sebagai pemangsa alami jentik-jentik yang 

ditempatkan pada penampungan air maupun kolam. Metode selanjutnya yaitu 

dengan cara pengendalian kimia menggunakan bubuk abate yang ditaburkan 

dalam tempat penampungan air sehingga dapat memberantas jentik-jentik 

(Kemenkes RI, 2018). 

Pengendalian nyamuk yang populer saat ini yaitu dengan cara 

pengendalian kimia karena memiliki dampak yang lebih efektif daripada 

pengendalian secara biologi yang masih jarang digunakan maupun pengendalian 

secara fisik yang membutuhkan biaya yang mahal (Dheasabel dan Azinar, 

2018:332). Larvasida adalah salah satu dari kelompok insektisida yang 

dispesifikkan untuk mematikan larva (Pratiwi, 2013: 13). Sebagai upaya dalam 

memberantas nyamuk Aedes aegypti penggunaan larvasida kimia juga memiliki 

berbagai dampak terhadap organisme hidup maupun lingkungan sekitar. 

Penggunaan larvasida kimia di Indonesia sebagai upaya melakukan pengendalian 

vektor nyamuk sudah ada sejak lama yakni pada tahun 1976. Jenis larvasida kimia 

yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu abate (temephos). Abate 

adalah salah satu jenis larvasida yang dikhususkan dalam mematikan serangga 

pada fase larva (Nugroho, 2011:92). Pada tahun 1980 penggunaan abate 

(temephos) telah dipilih sebagai salah satu upaya strategi dalam membasmi Aedes 

aegypti secara massal (Ramayanti dan Febriani, 2016:80). Abate telah digunakan 

selama puluhan tahun sebagai upaya pengendalian vektor nyamuk. Hal yang perlu 
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diperhatikan dalam penggunaan larvasida kimia adalah timbulnya resistensi pada 

beberapa spesies nyamuk sebagai vektor penyakit, salah satunya yaitu nyamuk 

Aedes aegypti sebagai vektor dari virus dengue. Adanya resistensi pada larva 

nyamuk Aedes aegypti sudah muncul di berbagai negara di dunia seperti Brazil, 

Bolivia, Argentina, Kuba, Prancis, Karibia, dan Thailand (Ekawati, dkk. 2017: 2). 

Resistensi pada larva nyamuk Aedes aegypti terhadap abate juga sudah muncul di 

Indonesia. Menurut Taslisia, dkk. (2018: 40) menyatakan bahwa status kerentanan 

larva Aedes aegypti telah resisten terhadap temephos pada dosis 0,012 mg/L yang 

ditemukan di Desa Salido Kecamatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir 

Selatan. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa Aedes aegypti telah resisten 

terhadap temephos 0,02 ppm dan malathion 0,8% di tiga kota madya DKI Jakarta 

(Prasetyowati, dkk. 2016: 28). 

Berdasarkan uraian mengenai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan 

dalam menggunakan larvasida sintetis sebagai upaya pengendalian vektor, oleh 

karena itu perlu diadakannya upaya yang tidak memberikan dampak toksisitas 

tinggi pada organisme lain serta tidak merusak lingkungan. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu, dengan menggunakan larvasida alami atau nabati sebagai upaya 

dalam melakukan pengendalian vektor dan dapat meminimalisir dampak negatif 

yang ditimbulkan (Astriani dan Widawati, 2016:38). Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati yang akhir-akhir ini gencar memanfaatkan dan 

mengembangkan tumbuhan sebagai pengganti larvasida sintetis. Contoh tanaman 

yang dapat dimanfaatkan dalam membuat larvasida nabati diantaranya yaitu biji 

pepaya, pare, daun pandan, daun sirih dan bawang putih. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Adenan, dkk. (2018:553) dari hasil uji larvasida nabati yang 

terbuat dari daun sirih, biji papaya dan bawang putih dinyatakan bahwa bawang 

putih yang paling direkomendasikan untuk dijadikan larvasida nabati. Banyak 

sekali kandungan aktif yang terdapat dalam bawang putih sehingga dianggap 

mampu dalam mematikan larva dari nyamuk Aedes aegypti. Menurut 

Sumampouw, dkk. (2014:437), ekstrak bawang putih memiliki efek terhadap 

mikroba serta anti parasit terhadap Cappilaria spp. Bawang putih juga memiliki 

senyawa allicin yang mana dapat digunakan sebagai larvasida. Selain allicin 
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bawang putih juga memiliki berbagai zat aktif lainnya yang dapat mematikan 

larva seperti minyak atsiri, alkaloid, terpenoid, tanin, saponin dan flavonoid 

(Lensoni, dkk. 2019:82). Bawang putih dapat dengan mudah dijumpai di 

kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Umumnya bawang putih yang ada 

di Indonesia biasanya dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh konsumen langsung 

(rumah tangga) dan konsumen tidak langsung (industri). Indonesia sendiri 

menjadi negara dengan penghasil bawang putih terbesar ketiga di ASEAN selama 

tahun 2014-2018 (Kementan RI, 2021). Tercatat Indonesia pada tahun 2020 

menghasilkan bawang putih sesesar 81,80 ribu ton. Provinsi dengan jumlah 

penghasil bawang putih terbesar di Indonesia salah satunya yaitu Jawa Timur 

dengan total produksi sebesar 5.898 ton pada tahun 2020 (BPS, 2020). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Mulyono, dkk. (2021: 158), mengenai efektivitas 

ekstrak bawang putih sebagai larvasida untuk  Aedes aegypti dengan konsentrasi 

0,6%, 0,9%, 1%, 1,3% dan 1,5% didapatkan bahwa ekstrak bawang putih yang 

efektif sebagai larvasida Aedes aegypti yaitu pada konsentrasi 1,3% dan 1,5% 

yaitu dengan jumlah kematian 100% larva uji setelah 24 jam. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyono, dkk. (2021:158), waktu yang 

digunakan relatif lama dalam membunuh larva uji Aedes aegypti. 

 Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

penggunaan bawang putih sebagai larvasida nabati dalam mengendalikan larva 

nyamuk Aedes aegypti. Bawang putih yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

bawang putih dengan varietas kating. Penggunaan bawang putih dengan varietas 

kating dikarenakan pada varietas kating dapat dengan mudah dan banyak 

ditemukan di pasar.  Selain itu bawang putih varietas kating juga banyak 

mengandung allicin didalamnya. Allicin merupakan zat aktif yang ada di dalam 

bawang putih yang mana dapat dengan mudah merusak membran sel pada larva 

(Pritacindy, dkk. 2017: 3). Penelitian ini dilakukan dengan  memodifikasi 

konsentrasi ekstrak yang nantinya diharapkan dapat mempersingkat waktu yang 

diperlukan dalam membunuh larva uji Aedes aegypti. Jenis larva yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah larva Aedes aegypti instar III dikarenakan kondisi 
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larva sudah kuat dan juga sudah cukup besar sehingga dapat dengan mudah 

dibedakan secara makroskopis (Kadafi dan Marsum, 2017:57).  

Penelitian ini menggunakan ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 

4,5%, 9% dan 13,5% dalam membunuh larva Aedes aegypti. Waktu yang dipakai 

dalam melakukan pengamatan larva Aedes aegypti yaitu pada periode masing-

masing 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam dengan menghitung kamatian larva yang 

mati. Pengambilan waktu tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmatiah dan Hidayat, (2014: 96), bahwa bubuk temephos 1% (abate) mampu 

membunuh seluruh larva uji nyamuk Aedes aegypti dalam kurun waktu 4 jam. 

Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ekstrak bawang 

putih juga mampu mengimbangi kemampuan dari temephos 1% (abate) dalam 

membunuh larva Aedes aegypti.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah penelitian, yaitu “Apakah terdapat perbedaan jumlah kematian larva 

nyamuk Aedes aegypti pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

pemberian ekstrak bawang putih pada konsentrasi 4,5%, 9% dan 13,5% dengan 

waktu pengamatan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan pemberian ekstrak bawang putih 

konsentrasi 4,5%, 9% dan 13,5% pada masing-masing waktu pengamatan selama 

1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menghitung kematian larva Aedes aegypti pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan yang diberi ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 

4,5%, 9% dan 13,5% selama 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. 

b. Menganalisis perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti pada 

kelompok yang tidak diberi perlakuan ekstrak bawang putih dengan diberi 

perlakuan ekstrak bawang putih konsentrasi 4,5%, 9% dan 13,5% selama 1 

jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Bisa digunakan untuk bahan pengembangan ilmu di bidang kesehatan 

masyarakat mengenai pengendalian vektor, khususnya pengendalian larva 

nyamuk Aedes aegypti. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pengendalian larva 

nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan ekstrak bawang putih. 

b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan pengendalian larva 

Aedes aegypti menggunakan ekstrak bawang putih. 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan memberikan pengetahuan baru 

mengenai ekstrak bawang putih sebagai larvasida bagi nyamuk Aedes 

aegypti. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bawang putih (Allium sativum) 

Bawang putih sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Bawang putih 

awalnya ditemukan di Kawasan Asia Tengah, seperti Jepang dan Cina. Mulai dari 

sini bawang putih kemudian menyebar luas ke berbagai benua dan dikenal di 

seluruh dunia. Tanaman bawang putih kemudian muali ditanam di daerah pesisir 

sampai akhirnya akrab dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bawang putih 

dapat menjadi peluang besar dalam komoditas pertanian untuk dibudidayakan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan bawang putih menjadi jenis yang paling populer 

dikalangan bawang-bawangan serta memiliki berbagai manfaat (Purwaningsih, 

2007:2-3). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Bawang putih (Allium sativum) 

Klasifikasi tanaman Bawang putih sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub divisi : Angiospermae (Berbiji tertutup 

Kelas  : Monocotyledonae (Berkeping satu) 

Ordo  : Liliflorae 

Famili  : Liliales 

Genus  : Allium 

Spesies : Allium sativum L (Kartika, 2020:7). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Bawang putih (Allium sativum) 

Tanaman bawang putih terdiri dari akar, batang utama, batang semu, 

tangkai bunga pendek serta daun. Bawang putih masih sejenis dengan bawang liar  

Allium longicurpis. Pada genus Allium terdapat 500 jenis lebih, dengan 

diantaranya masuk kedalam bawang-bawangan. Biasanya bawang putih 
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ditemukan dalam bentuk yang menyatu atau bergerombol satu sama lain. 

Tanaman bawang putih berbentuk tegak dan tingginya bias mencapai 30-60 cm 

(Kartika, 2020:7-8).  

 

a. Daun 

 Bawang putih memiliki daun dengan bentuk berupa helai-helai 

yang mirip dengan pita memanjang ke atas. Pada setiap tanaman 

bawang putih umumnya terdapat 10 helai daun. Bawang putih memiliki 

bentuk daun yang berbentuk pipih rata, tidak berlubang, berbentuk 

runcing diujung atasnya, agak melipat ke dalam (kea rah panjang atau 

membujur), serta membentuk sudut di permukaan bawahnya. Bawang 

putih mempunyai pangkal yang berbeda dengan bawang lainnya. 

Pangkal bawang putih yang berbentuk sisik-sisik mengering dan 

menipis saat dewasa tidak bisa digunakan untuk menyimpan makanan. 

Bawang putih memiliki pelepah daun atau kelopak daun dengan 

panjang daun sampai kedalam tanah. Pelepah atau kelopak daun 

berbentuk tipis dan memiliki batang semu panjang yang dapat 

membungkus kelopak daun yang lebih muda yang berada di bawahnya 

dengan kuat (Kartika, 2020:8-9). 

b. Batang 

 Bawang putih mempunyai batang semu yang tersusun dari pelepah 

daun yang tipis dan kuat dengan panjang mencapai 30 cm. Pelepah 

daun bawang menutupi kelopak daun yang lebih muda, yang berada di 

bawahnya hingga pusat batang pokok. Kemudian membentuk batang 

semu yang tersembul ke luar. Batang pokok tanaman bawan putih 

merupakan batang pokok tanaman yang tidak sempurna dengan pangkal 

atau bagian dasar membentuk cakram (Kartika, 2020:9). 

c. Akar 

 Tanaman bawang putih memiliki akar yang berada di batang pokok 

bagian dasar umbi dan berbentuk cakram. Akar bawang putih berjenis 

akar serabut (monokotil) yang berbentuk pendek dan masuk ke dalam 
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tanah tetapi tidak dalam dan tidak kokoh apabila diterpa oleh angin 

yang berlebihan. Akar bawang putih memiliki fungsi untuk menghisap 

makanan. Bawang putih memerlukan banyak pengairan karena akar 

bawang putih tidak bisa mencari air di dalam tanah seperti tumbuhan 

pada umumnya (Kartika, 2020:10).  

d. Umbi 

 Bawang putih memiliki umbi yang terdapat di dekat batang pokok 

bagian bawah, diantara daun muda. Di dekat batang pokok dapat 

ditemukan tunas yang akan tumbuh menjadi umbi kecil yang disebut 

siung. Siung yang telah tumbuh nantinya akan bergerombol dan 

membentuk umbi. Umbi-umbi pada bawang putih berbentuk 

menyerupai gasing dengan 3-36 siung. Siung bawang putih terdiri dari 

dua helai daun dan satu tunas vegetatif. Daunnya berbentuk silindris 

dan bagian pucuknya berlubang kecil. Daun yang sudah dewasa 

berfungsi untuk pembungkus daun yang lebih muda yang berada di 

bawahnya, sedangkan daun yang lebih muda akan menebal seiring 

perkembangan waktu dan akan membentuk siung (Kartika, 2020:10-

11). 

e. Bunga 

Bawang putih memiliki bunga majemuk, memiliki tangkai yang 

berbentuk bulat dan memproduksi biji untuk perkembangbiakan secara 

generatif. Bunga bawang putih hanya terlihat sebagian dari luar, atau 

malah tidak terlihat sama sekali, bahkan karena tangkainya yang pendek 

bunga tidak terbentuk karena sudah gugur ketika menjadi tunas. 

Tangkai yang pendek tumbuh tunas bersama siung (umbi) yang dapat 

menyebabkan batang semu membengkak. Umbi bagian atas akan 

mengganggu umbi di bawahnya karena berebut makanan (Kartika, 

2020:11-12). 
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2.1.3 Varietas Bawang Putih 

a. Varietas Kating 

Bawang putih varietas kating merupakan salah satu varietas 

yang sering dijumpai dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah 

satu alasan varietas kating digemari masyarakat karena memiliki 

aroma dan rasa yang kuat dibandingkan varietas lainnya. Ciri bawang 

putih varietas kating yaitu memiliki diameter umbi 3,5 – 4,6 cm 

dengan umbi yang berwarna putih. Selain itu jumlah siung pada 

bawang putih varietas kating berjumlah 5-10 buah (Wibowo, 2007). 

 

 

 

 

Gambar 2.  1 Varietas Kating 

b. Varietas Lanang 

Bawang putih lanang memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan bawang putih lain karena hanya terdiri dari satu siung saja. 

Varietas ini pada awalnya ditemukan di daerah Magetan, Jawa Timur. 

Bawang putih lanang merupakan varietas yang tidak sengaja tumbuh 

karena ditanam di lingkungan yang tidak sesuai dengan tempat 

tumbuhnya (Wibowo, 2007). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  2 Varietas Lanang 
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c. Varietas Lumbu Kuning  

Varietas lumbu kuning merupakan salah satu varietas unggul 

bawang putih di Indonesia. Ukuran siung pada varietas lumbu kuning 

berukuran lumayang besar serta memiliki aroma yang tidak terlalu 

kuat dan kulit luarnya berwarna putih kekuningan. Jumlah siung yang 

terdapat pada varietas lumbu kuning bisa mencapai 14 – 17 dalam tiap 

umbi bawang putih. Ciri lainnya dari varietas lumbu kuning yaitu 

ukuran siungnya yang berkisar 2 – 2,1 cm dengan lebar 1,04 – 1,1 cm 

(Wibowo, 2007). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  3 Varietas Lumbu Kuning 

d. Varietas Lumbu Hijau 

Bawang putih varietas lumbu hijau awalnya berasal dari 

daerah Batu, Malang. Varietas ini sangat cocok ditanam pada daerah 

dengan ketinggian 900 – 1.100 meter di atas permukaan laut. Bentuk 

umbi dari varietas lumbu hijau yaitu bulat telur dengan diameter umbi 

berkisar 3,3 – 3,9 cm dan panjang 2,6 – 2,8 cm. Pada satu umbi 

bawang putih lumbu hijau terdapat 13-20 siung yang berwarna putih 

keunguan (Wibowo, 2007). 
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Gambar 2.  4 Varietas Lumbu Hijau 

2.1.4 Kandungan Kimia Bawang putih (Allium sativum) 

Pada uji fitokimia bawang putih didapatkan hasil bahwa bawang putih 

menyimpan zat aktif seperti allicin, minyak atsiri, alkaloid, tanin, flavonoid dan 

saponin (Lensoni, dkk. 2019:82). Saponin merupakan racun pada hewan berdarah 

dingin dengan cara menghancurkan butir darah merah melalui reaksi hemolisis. 

Sedangkan kandungan lainnya seperti alkaloid berfungsi sebagai pengusir bahkan 

dapat membunuh nyamuk (Ariesta, dkk. 2013: 9). 

2.2 Nyamuk Aedes aegypti 

Aedes aegypti termasuk dalam kategori nyamuk yang menyebabkan 

penyakit DBD serta sebagai vektor utama virus dengue. Persebaran nyamuk Aedes 

aegypti sangatlah luas, yakni tersebar ke hampir seluruh kawasan tropis maupun 

subtropis diseluruh dunia. Hal ini yang membawa siklus persebarannya berada di 

desa, kota maupun di lingkungan padat penduduk (Susanti dan Suharyo, 2017: 

272). 

2.2.1 Klasifikasi Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti memiliki klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 
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Kelas  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Familia : Culicidae 

Subfamilia : Culicinae 

Genus  : Aedes 

Species : Aedes aegypti (Frida, 2019: 8-9). 

2.2.2 Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti tidak semuanya dapat mengakibatkan demam 

berdarah dengue, hanya nyamuk yang berjenis kelamin betina saja. Nyamuk 

betina memerlukan darah manusia yang banyak mengandung protein untuk proses 

pematangan telurnya atau digunakan oleh nyamuk jantan untuk dibuahi. Setelah 

melakukan perkawinan dengan nyamuk betina, nyamuk jantan akan segera mati 

dengan rentan usia 6-7 hari. Lain halnya dengan nyamuk jantan, nyamuk betina 

memiliki rata-rata usia lebih panjang yakni berkisar 10 hari bahkan dapat hidup 

sampai 3 bulan lamanya tergantung habitatnya tinggal. Siklus hidup nyamuk 

Aedes aegypti termasuk dalam kategori metamorphosis sempurna yaitu terdiri dari 

telur, jentik (larva), pupa dan nyamuk dewasa (Frida, 2019: 10-11). 

a. Telur 

Telur nyamuk Aedes aegypti biasanya bisa ditemukan di air yang bersih 

dan tidak terpapar oleh cahaya. Ukuran telurnya sekitar 0,8 mm dengan 

bentuk oval dan berwarna abu-abu kehitaman. Nyamuk Aedes aegypti 

biasanya menaruh telurnya satu persatu seperti sarang lebah dan bisa 

bertahan berbulan-bulan pada suhu -2⁰C sampai 42⁰C. Waktu penetasan 

telur tergantung dengan kelembapan, apabila kelembapan rendah maka 

telur nyamuk Aedes aegypti  akan menetas pada rentan waktu 2-4 hari 

namun apabila diletakkan di tempat yang tidak lembab maka telur akan 

bertahan hingga waktu 6 bulan (Frida, 2019: 11-12). 
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b. Jentik (Larva) 

Jentik nyamuk Aedes aegypti memiliki sifon yang panjang serta 

terdapat satu pasang bulu di tubuhnya. Pada bagian abdomen  terbagi 

dalam 10 ruas namun yang terlihat jelas hanya 9 ruas serta pada ujung 

ruas terdapat silinder yang berfungsi sebagai tabung udara. Pada 

perkembangannya larva Aedes aegypti terdiri dari empat proses atau 

yang biasa disebut dengan instar. Larva instar I mempunyai ciri tubuh 

yang berukuran sangat kecil, tidak berwarna atau transparan, berukuran 

1-2 mm, terdapat duri pada bagian dada namun masih belum terlihat 

jelas dan corong pernafasan belum menghitam. Larva instar II memilki 

ukuran 2,5-3,9 mm, duri pada dada belum jelas dan corong pernafasan 

sudah menghitam. Larva instar III memilki ukuran 4-5 mm dan duri 

pada dada mulai terlihat jelas. Larva instar IV sudah memiliki struktur 

anatomi yang terlihat jelas dan lengkap sehingga sudah dapat dibedakan 

menjadi bagian seperti kepala (chepal), dada (thorax), dan perut 

(abdomen) (Frida, 2019: 12). 

c. Pupa 

Pupa nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri khas pada bagian tubuhnya 

yaitu berbentuk bengkok pada bagian kepala sampai bagian dada 

(cephalothorax). Pada bagian dada memiliki ukuran yang lebih besar 

dari perutnya, sehingga bentuk tubuh pupa Aedes aegypti menyerupai 

tanda baca koma. Pada bagian punggung (dorsal)dada dapat ditemukan 

alat pernafasan yang tampak seperti terompet. Pada tahap ini pupa tidak 

membutuhkan lagi makanan dan kulitnya akan berubah menghitam 

seiring dengan perkembangannya (Frida, 2019: 13). 

d. Nyamuk 

Susunan tubuh nyamuk Aedes aegypti terdiri dari  tiga bagian yaitu 

kepala, dada dan perut. Pada nyamuk dewasa memiliki ciri-ciri badan 

dan tungkai bergaris hitam putih. Ukuran tubuhnya cenderung lebih 

kecil dari nyamuk lainnya dengan rentang sayap berukuran 2,5 – 3 mm 

bersisik hitam (Frida, 2019: 9). 
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2.2.3 Habitat Nyamuk Aedes aegypti 

Spesies nyamuk Aedes aegypti memiliki habitat yang dibedakan sesuai 

fase hidupnya yaitu pada fase pradewasa (telur, larva dan pupa) hidup di perairan, 

sedangkan habitat kedua yakni di udara atau daratan untuk fase nyamuk. Nyamuk 

Aedes aegypti berbeda dengan jenis nyamuk lainnya yaitu seringkali menggigit 

manusia pada siang hari. Hal tersebut dikarenakan nyamuk Aedes aegypti 

beraktivitas disekitar rumah pada siang hari antara pukul 09.00 hingga 16.00. 

berdasarkan aktivitas nyamuk Aedes aegypti tersebut oleh karena itu nyamuk 

Aedes aegypti lebih sering menggigit manusia pada siang hari berbeda dengan 

jenis nyamuk lainnya yang menggigit pada malam hari. Nyamuk Aedes aegypti 

seringkali beristirahat pada tempat yang menggantung seperti baju, kelambu atau 

gorden yang lembap dan gelap. Aedes aegypti juga sangat suka dengan air yang 

jernih, sejuk dan gelap yang mana itu merupakan tempat perkembangbiakan atau 

perindukannya. Maka tak heran bila nyamuk Aedes aegypti lebih suka menaruh 

telurnya pada air bersih dibandingkan air yang kotor seperti selokan (Surtiretna, 

2018: 14).  

2.3 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang didapat dengan cara mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia tumbuhan atau hewan dengan memakai pelarut yang 

sesuai. Setalah proses ekstraksi lalu seluruh pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sampai memenuhi standar yang telah 

ditetapkan (Depkes RI, 2000: 5). Metode yang digunakan dalam pembuatan 

ekstrak ada berbagai macam, sesuai dengan sifat dan tujuannya. 

2.3.1 Metode Ekstraksi 

Terdapat berbagai macam cara dalam memperoleh manfaat yang 

terkandung dari bahan alam salah satunya adalah dengan mengumpulkan 

sari atau memilah kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman 
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tersebut. Ekstraksi merupakan salah satu teknik yang paling sering dipakai 

dalam memperoleh sari atau kandungan aktif pada tanaman. Ekstraksi 

merupakan pemisahan zat target dengan zat yang tidak diperlukan dengan 

cara memisahkan berdasarkan perbedaan distribusi zat terlarut antara dua 

pelarut atau lebih yang saling bercampur (Sudarwati dan Fernanda, 2019: 

19). 

 

 

a. Cara Dingin 

1. Maserasi 

Maserasi merupakan tahapan pengekstrakan simplisia dengan 

memakai pelarut melalui beberapa kali pencampuran pada 

temperatur ruangan. Maserasi kinetik artinya melakukan 

pencampuran yang terus-menerus. Remaserasi adalah melakukan 

pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama dan seterusnya (Depkes RI, 2000: 10-11). 

2. Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

yang selalu baru hingga sesuai (exhaustive extaction) yang 

biasanya dibuat pada temperatur ruangan (Depkes RI, 2000: 11). 

b. Cara Panas 

1. Refluks 

Refluks merupakan ekstraksi dengan memakai pelarut pada 

temperatur titik didihnya, dengan kurun waktu yang telah 

ditetapkan dan total pelarut terbatas yang relatif stabil dengan 

menggunakan pendingin balik. Biasanya dilakukan dengan cara 

mengulang tahapannya pada residu pertama sampai 3-5 kali yang 

pada akhirnya dapat termasuk tahapan ekstraksi sempurna (Depkes 

RI, 2000: 11). 
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2. Sokletasi 

Sokletasi merupakan proses ekstraksi memakai pelarut yang selalu 

baru biasanya dilakukan dengan memakai peralatan khusus yang 

nantinya terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang 

relatif stabil dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000: 11). 

3. Digesti 

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) 

dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi dari temperatur 

ruangan, biasanya dilakukan pada suhu 40⁰C - 50⁰C (Depkes RI, 

2000: 11). 

4. Infus 

Infus merupakan ekstraksi dengan memakai pelarut air pada suhu 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperatur terukur 96⁰C - 98⁰C) dengan menggunakan waktu yang 

telah ditetapkan (15 – 20 menit) (Depkes RI, 2000: 11). 

5. Dekok 

Dekok merupakan infus dengan rentan waktu yang lebih lama 

(temperatur lebih dari 30⁰C) dan suhu yang digunakan sampai titik 

didih air (Depkes RI, 2000: 11). 

2.4 Insektisida Nabati 

Insektisida nabati adalah insektisida yang kandungan aktifnya diambil dari 

alam seperti akar, daun, batang, buah dan biji. Bahan tersebut kemudian dibuat 

menjadi bermacam-macam salah satunya yaitu menjadi ekstrak atau resin yang 

merupakan hasil pengambilan cairan metabolit sekunder dari bagian tumbuhan 

atau salah satu bagian tumbuhan tersebut dibakar untuk diambil abunya dan 

dimanfaatkan sebagai insektisida. Insektisida nabati dalam penggunaannya 

memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan insektisida sintetis seperti 

ramah lingkungan, mudah terurai di alam (biodegradable) dan tidak berbahaya 

bagi manusia karena endapan yang dihasilkan mudah terurai (Pratiwi, 2013: 13). 
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Larvasida nabati adalah salah satu jenis dari berbagai macam insektisida 

yang dispesifikkan untuk membasmi larva. Penggunaan larvasida nabati dapat 

mengurangi resistensi karena kandungan zat nya yang cepat terurai. Bahan dalam 

pembuatannya juga relatif mudah didapat disekitar rumah, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan bawang putih (Pratiwi, 2013: 13). 

2.5 Mekanisme Kerja Kandungan Bawang putih 

Bawang putih (Allium sativum) sudah lama dikenal sejak dulu dapat 

mengobati berbagai macam penyakit seperti kanker, menurunkan kadar kolesterol, 

hipertensi, diabetes, penyakit infeksi saluran pernafasan serta dapat memperbaiki 

saluran pencernaan (Samadi, 2000). Selain digunakan untuk kesehatan kandungan 

yang ada pada bawang putih juga memilki efek sebagai pembasmi vector penyakit 

secara alami (Pritacindy, dkk. 2017: 3). Bawang putih memiliki berbagai macam 

senyawa toksik didalamnya mulai dari alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan 

allicin. Adanya senyawa tersebut sangat berguna sebagai racun yang apabila 

senyawa tersebut masuk kedalam tubuh akan mengganggu sistem pencernaan, 

pernafasan dan dapat menimbulkan kematian bagi larva (Amirullah, dkk. 2019: 

48). 

a. Alkaloid 

Alkaloid merupakan kandungan yang terdapat dalam bawang putih yang 

berfungsi merusak sel dengan cara mendegradasi membran sel pada 

larva Aedes aegypti. Senyawa alkaloid juga dapat mengakibatkan 

sistem saraf pada larva menjadi terganggu karena adanya penghambatan 

kerja enzim asetilkolinesterase (Purnamasari, dkk. 2017: 3). 

b. Flavonoid  

Zat flavonoid apabila masuk ke dalam tubuh larva akan mengakibatkan 

gangguan pernafasan serta dapat menimbulkan gangguan saraf pada 

larva. Pengaruh flavonoid juga dapat mengakibatkan larva menjadi 

sejajar dengan permukaan air karena adanya kerusakan ketika masuk 

melalui siphon (Purnamasari, dkk. 2017: 3). 
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c. Saponin 

Saponin memiliki kandungan seperti deterjen yang mempunyai 

kemampuan merusak membrane sel. Saponin juga dapat mengurangi 

tingkat pencernaan dan absorbsi dengan cara berinteraksi dengan 

steroid bebas dari usus sehingga menghambat pencernaan (Purnamasari, 

dkk. 2017: 3). 

d. Tanin 

Senyawa tanin dapat mengganggu proses metabolisme larva sehingga 

larva mengalami kekurangan nutrisi dengan cara pengikatan enzim 

protease. Apabila proses tersebut terjadi terus menerus maka bisa 

mengakibatkan kematian pada larva. Tanin juga dapat mengganggu 

larva dalam proses mencerna makanan karena terganggunya proses 

penggunaan protein pada saluran cerna larva (Ramayanti dan Febriani, 

2016: 85). 

e. Allicin 

Pada 100 gram umbi bawang putih didalamnya bisa mengandung 

allicin sebesar 1,5%. Aroma khas yang terdapat pada bawang putih 

terletak pada allicin. Allicin mengandung sulfur yang dapat dengan 

mudah terurai sehingga dapat dengan mudah merusak membran sel 

pada larva sehingga tidak dapat berkembang (Pritacindy, dkk. 2017: 3). 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Teori 

 

  Sumber : Shadana dkk. (2014: 3), Kemenkes RI (2018) 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 = Variabel diteliti 

 = Variabel tidak diteliti 

Gambar 2.6 Kerangka Konsep 

Larvasida Nabati 

Kandungan Bawang putih : 

1. Alkaloid 

2. Flavonoid 

3. Saponin 

4. Tanin 

5. Allicin 

 

Metode Pembuatan Ekstrak : 
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Pengendalian nyamuk Aedes aegypti bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

yakni salah satunya dengan mengendalikan larvanya dengan memanfaatkan 

larvasida nabati yang terbuat dari ekstrak bawang putih. Terdapat berbagai macam 

kandungan yang ada di dalam bawang putih seperti alkaloid, flavonoid, saponin, 

tanin dan allicin. Proses pembuatan ekstrak dalam penelitian ini yaitu memakai 

metode maserasi yang dilakukan dengan cara mengekstrak simplisia dengan 

menggunakan pelarut melalui beberapa kali pencampuran pada suhu ruangan. 

Hasil ekstrak bawang putih tersebut diyakini bisa mematikan larva nyamuk Aedes 

aegypti karena adanya kandungan yang beracun bagi larva nyamuk Aedes aegypti. 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah 

yang ada dalam penelitian. Hipotesis diartikan sementara karena jawaban yang 

dituliskan hanya didasarkan pada teori yang relevan, bukan atas fakta-fakta yang 

didapat melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016: 159). Terdapat perbedaan 

jumlah kematian larva Aedes aegypti pada kelompok kontrol konsentrasi 0% yang 

tidak diberi ekstrak bawang putih dan kelompok yang diberi perlakuan 

menggunakan ekstrak bawang putih konsentrasi 4,5%, 9% dan 13,5%. 

  

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



 

 

23 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian True Experiment atau bisa 

diterjemahkan menjadi eksperimen sesungguhnya. Pada penelitian eksperimen 

terdapat ciri khusus seperti adanya percobaan yang dilakukan. Percobaan tersebut 

dilakukan pada suatu variabel yang nantinya diharapkan terdapat perubahan atau 

bisa memperngaruhi variabel lainnya (Notoatmodjo, 2018). Desain eksperimen 

yaitu dengan menggunakan rancangan Posttest Only Control Group Design. 

Rancangan ini memungkinkan peneliti dapat mengukur pengaruh perlakuan pada 

kelompok eksperimen dengan cara membandingkannya dengan kelompok kontrol 

(Sugiyonoo, 2019).    

Pada desain penelitian ini terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol 

yang tidak diberi perlakuan penambahan ekstrak bawang putih varietas kating 

(X0), dan kelompok perlakuan yang diberi konsentrasi ekstrak bawang putih 

varietas kating sebesar 4,5% (X1),  9% (X2) dan 13,5% (X3). Konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas pengamatan yang dilakukan pada 

penelitian sebelumnya (Mulyono, dkk. 2021:158). Larva Aedes aegypti yang 

digunakan sebagai sampel yaitu berjumlah 10 ekor pada kelompok control dan 

perlakuan (Rachmatiah dan Hidayat, 2014: 95). Waktu pengamatan yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian ini secara berurutan yaitu di jam ke-1, jam 

ke-2, jam ke-3 dan terakhir pada jam ke-4. 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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Keterangan : 

 P  : Populasi 

 R  : Replikasi  

 X0  : Perlakuan tanpa pemberian penambahan ekstrak bawang putih  

 X₁ : Perlakuan dengan penambahan 4,5% ekstrak bawang putih  

 X₂  : Perlakuan dengan penambahan 9% ekstrak bawang putih 

 X3 : Perlakuan dengan penambahan 13,5% ekstrak bawang putih 

 O : Observasi  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian   

Proses produksi ekstrak bawang putih varietas kating dibuat oleh peneliti 

dengan dibantu Teknisi laboratorium di Laboratorium Biosain Politeknik Negeri 

Jember. Pengaplikasian dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Entomologi 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 

2021 sampai selesai.  

3.3 Replikasi Penelitian  

Metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) menggunakan rumus 

pengulangan digunakan dalam menentukan banyaknya pengulangan pada setiap 

perlakuan yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan 

rumus Federer sebagai berikut : 

(t-1)(n-1) ≥15 

(4-1)(n-1) ≥15 

3n-3 ≥15 

3n ≥18 

n ≥ 6 
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Keterangan :  

t  : perlakuan/treatment, yaitu 4 

n  : pengulangan/replikasi 

15 : faktor nilai derajat kebebasan (Federer, 1955) 

Hasil perhitungan dari rumus Federer mendapatkan nilai n = 6, artinya 

setiap perlakuan dilakukan pengulangan/replikasi sebanyak enam kali. Jumlah 

pengulangan/ replikasi ditetapkan dengan rumus:  

  Total replikasi  = n x t 

     = 6 x 4 

     = 24 

  Total pengulangan/ replikasi dari empat perlakuan adalah 24 pengulangan/ 

replikasi. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 24 

sampel.  

Tabel 3. 1 Replikasi Penelitian 
Kontrol (X0) 

tanpa 

perlakuan 

Perlakuan 1 

(X₁) konsentrasi  
4,5% 

Perlakuan 2 

(X₂) konsentrasi 9% 

Perlakuan 3 

(X₃)konsentrasi 
13,5% 

X01 

X02 

X03 

X04 

X05 

X06 

X₁1 

X₁2 

X₁3 

X₁4 

X₁5 

X₁6 

X₂1 

X₂2 

X₂3 

X₂4 

X₂5 

X₂6 

X₃1 

X₃2 

X₃3 

X₃4 

X₃5 

X₃6 

3.4 Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi 

penyebab timbulnya variabel terikat sehingga terjadi perubahan (Darwin, dkk. 

2012). Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah ekstrak bawang 

putih varietas kating dengan konsentrasi 4,5%, 9% dan 13,5% dengan waktu 

pengamatan selama 60, 120, 180 dan 4 jam. 
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3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang mampu dipengaruhi variabel 

bebas (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu kematian 

larva nyamuk Aedes aegypti instar III. 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pengertian pada setiap variabel penelitian yang 

didasari dengan konsep teori yang sifatnya operasional sehingga setiap variabel 

pada penelitian dapat diukur (Swarjana, 2022). Definisi operasional dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional 
No. Variabel Definisi Operasional Skala 

Data 

Alat 

Pengukuran 

Satuan 

A Variabel 

Bebas 

    

1.  Ekstrak 

bawang 

putih 

Zat padat yang didapatkan dari 

proses ekstraksi bawang putih 

varietas kating dengan metode 

maserasi dengan hasil akhir 

dalam bentuk pasta sebesar 

4,5%, 9% dan 13,5%. 

Rasio Neraca Analitik Persen 

(%) 

2. Waktu 

Pengamatan 

Waktu yang digunakan untuk 

mengamati kematian nyamuk 

yaitu selama 1 jam, 2 jam, 3 

jam dan 4 jam. 

Rasio Timer Jam 

B Variabel 

Terikat 

    

1.  Kematian 

larva 

nyamuk 

Aedes 

aegypti 

Jumlah kematian larva nyamuk 

Aedes aegypti ditentukan 

dengan ciri-ciri larva yang 

tenggelam dibawah air, tidak 

bergerak dan tubuh kaku. Larva 

yang hampir mati juga 

dikategorikan sebagai larva 

yang mati dengan ciri – ciri 

tidak bergerak aktif ketika air 

digerakkan dan tidak dapat 

meraih permukaan air (WHO, 

2005).  

Rasio Observasi Ekor 
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3.6 Populasi dan sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah responden penelitian yang memiliki karakteristik tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti (Swarjana, 2022). Populasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah larva nyamuk Aedes aegypti instar III. Penggunaan 

larva Aedes aegypti instar III dikarenakan kondisi larva sudah kuat dan juga sudah 

cukup besar sehingga dapat dengan mudah dibedakan secara makroskopis 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu 

yang dimiliki oleh populasi dan dapat ditarik kesimpulan (Swarjana, 2022). 

Sampel pada penelitian menggunakan larva nyamuk Aedes aegypti instar III 

sejumlah  240 buah yang diperoleh dari Laboratorium Entomologi Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan cara mengembangkan telur nyamuk Aedes 

aegypti 

3.7 Alat dan bahan penelitian 

3.7.1 Alat Penelitian 

 Alat yang dipakai pada penelitian ini adalah blender, pisau, tampah, 

loyang, mangkok plastik, pipet tetes, sendok penyu, lidi, jam, kamera, kertas 

saring, corong buchner, tabung erlenmeyer, karet gelang, rotary evaporator, gelas 

ukur, penggerus, dan mortir. 

3.7.2 Bahan Penelitian  

 Bahan yang dipakai pada penelitian ini adalah bawang putih varietas 

kating, etanol 96%, larva nyamuk Aedes aegypti instar III, aquades dan air bersih 

secukupnya. 
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3.8 Prosedur penelitian 

3.8.1 Pembuatan Ekstrak Bawang putih  

a. Mencari bawang putih varietas kating di Pasar Tanjung Jember. 

 

 

  

 

 

Gambar 3. 2 Varietas Kating 
 

b. Bawang putih dikupas dan dibersihkan untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel. 

c. Bawang putih dicuci bersih kemudian di potong melintang kecil-kecil.  

d. Kemudian bawang putih yang sudah dipotong dilayukan dengan cara 

diangin-anginkan minimal satu malam hingga tidak terdapat air pada 

permukaan bawang putih. 

e. Bawang putih kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven selama 

kurang lebih 8 jam sampai berwarna kecoklatan dan benar-benar kering. 

f. Potongan bawang putih lalu dihaluskan menggunakan blender dan diayak 

menggunakan ayakan 60 mesh setelah itu disimpan diwadah yang tertutup 

rapat. 

g. Bawang putih yang telah halus di maserasi dengan memakai pelarut etanol 

96% dengan perbandingan 1:5 yakni 100 gram serbuk bawang putih 

dengan 500 ml etanol 96% selama 3 hari dan diaduk sebanyak 2 kali 

dalam selang waktu 12 jam.  

h. Setelah dilakukan perendaman, kemudian disaring dengan memakai kertas 

saring. 

i. Kemudian dilakukan penguapan dengan rotary evaporator. Penggunaan 

alat ini bertujuan untuk mengentalkan ekstrak pada tekanan rendah dan 

temperature 40ºC sehingga diperoleh ekstrak kental yang dipisahkan dari 

etanol. 
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j. Ekstrak murni yang didapat disimpan dilemari pendingin hingga 

digunakan pada proses pengujian. 

3.8.2 Prosedur Pengaplikasian  

a. Siapkan 24 wadah dan masukkan 100 ml aquades serta 10 ekor larva uji 

pada setiap mangkok plastik dengan menggunakan pipet yang telah 

disiapkan kemudian beri label. 

b. Kemudian larva Aedes aegypti didiamkan atau dilakukan proses 

aklimatisasi selama 30 menit. 

c. Siapkan alat suntikan untuk memasukkan ekstrak bawang putih sebanyak 

4,5 ml kedalam 6 suntikan, 9 ml ekstrak bawang putih kedalam 6 suntikan, 

dan 13,5 ml ekstrak bawang putih putih kedalam 6 suntikan. 

d. Setelah itu memasukkan secara perlahan dan bersamaan masing-masing 

suntikan yang telah berisi ekstrak bawang putih pada wadah yang sudah 

berisi 100 ml aquades dan 10 ekor larva. Sehingga didapatkan konsentrasi 

ekstrak bawang putih 4,5% yaitu 4,5 ml ekstrak dengan aquades 100 ml, 

konsentrasi 9% yaitu 9 ml ekstrak dengan aquades 100 ml, dan konsentrasi 

13,5% yaitu 13,5 ml ekstrak dengan aquades 100 ml. 

 

Gambar 3. 3 Mangkok Plastik 

e. Mengamati setiap mangkok plastik yang berisi larva Aedes aegypti dengan 

cara disentuh menggunakan lidi dan diamati pergerakannya 

f. Mencatat jumlah larva Aedes aegypti yang mati dalam waktu 1 jam, 2 jam, 

3 jam dan 4 jam. 
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3.9 Data dan sumber data 

3.9.1 Data Primer  

 Data primer adalah suatu data yang didapat secara langsung yang berasal 

dari sumber pertama dengan cara menggunakan kuisioner dan dikumpulkan oleh 

peneliti yang bersangkutan (Nurlan, 2019). Data primer pada penelitian ini yaitu 

hasil observasi ekstrak bawang putih sebagai larvasida alami. 

3.9.2 Data Sekunder  

  Data sekunder adalah data yang didapatkan bersumber tidak langsung atau 

telah tersedia seperti buku-buku, literatur, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 

2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel 

penelitian tentang pemanfaatan ekstrak bawang putih sebagai larvasida nabati. 

3.10 Teknik pengumpulan data 

3.10.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan kegiatan yang telah dilakukan. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar maupun karya – karya monumental seseorang 

(Sugiyono, 2019). Adapun dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni 

pengambilan data terkait alat dan bahan penelitian yang akan dipakai, proses 

dalam penelitian dan hasil penelitian. 

3.10.2 Observasi 

Observasi adalah prosedur yang terencana, diantaranya melihat, 

mendengar dan mencatat sejumlah kegiatan atau situasi tertentu yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2018). Observasi yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu observasi terkait jumlah kematian larva Aedes aegypti 

sesudah diberi ekstrak bawang putih. 
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3.11 Teknik penyajian dan analisis data 

3.11.1 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk. 

Secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu penyajian dalam bentuk teks, 

penyajian dalam bentuk tabel, dan penyajian dalam bentuk grafik (Notoatmodjo, 

2018). Pada penelitian ini data yang diperoleh dari uji coba larvasida ekstrak 

bawang putih disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang disertai dengan narasi 

penjelasan. 

3.11.2 Teknik Analisis Data 

Data yang didapat pada penelitian ini kemudian akan dilakukan analisis 

data. Analisis data pada penelitian dengan uji yang pertama yaiu uji normalitas 

Shapiro-Wilk untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak normal. 

Selanjutnya yaitu menggunakan uji One Way Anova yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata signifikansi antara variabel pada 

kelompok kontrol dan perlakuan. Uji One Way Anova memiliki syarat diantaranya 

adalah data harus berdistribusi normal dan jumlah kelompok lebih dari 2, apabila 

data tidak memenuhi syarat tersebut maka dilakukan uji statistik non parametrik 

sebagai pengganti uji One Way Anova. Uji statistik non parametrik yang 

digunakan adalah uji Kruskal Wallis yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Post hoc menggunakan Bonferroni. 

Uji Bonferroni digunakan untuk melihat perbedaan yang bermakna antar 

kelompok (Dewi dan Wahyuni. 2018:57). 
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3.12 Alur penelitian  

      

Langkah      Hasil 

      Studi Pendahuluan  

   

 Mengidentifikasi masalah  

 

 

Merumuskan masalah tujuan 

            dan manfaat 

 

 

Menentukan desain penelitian 

 

Menentukan objek penelitian 

 

     Mengumpulkan data 

 

          Analisis data  

 

         Penyajian data 

 

 Membuat kesimpulan dan saran 

 

Bawang putih dapat dijadikan larvasida 

nabati dalam pengendalian larva nyamuk 

Aedes aegypti 

Pengaruh ekstrak bawang putih sebagai 

larvasida nabati terhadap kematian larva 

nyamuk Aedes aegypti 

Desain penelitian ini adalah true 

eksperimental design dengan bentuk 

Posttest Only Control Grup Design 

240 larva nyamuk Aedes aegypti 

Mengumpulkan data dengan menghitung 

jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti pada waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 

4 jam  

Analisis deskriptif dan analitik 

Data disajikan dan dibahas dalam bentuk 

tabel  dan narasi 

Memperoleh data dari literature mengenai 

kandungan bawang putih sebagai larvasida 

nabati 

Hasil dan pembahasan dirangkum dalam 

bentuk kesimpulan dan saran 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Kematian Larva Aedes aegypti pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Perlakuan Pemberian Ekstrak Bawang Putih 

Pada penelitian ini dibantu oleh 2 asisten peneliti yang bertugas untuk 

membantu dalam memberikan ekstrak bawang putih kedalam 24 wadah yang 

sudah berisi larva Aedes aegypti serta untuk menghitung dan mencatat jumlah 

larva Aedes aegypti yang mati selama waktu pengamatan 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 

4 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemtian dari larva Aedes aegypti 

instar III pada kelompok kontrol yang tidak diberi ekstrak bawang putih dan pada 

kelompok perlakuan yang diberi ekstrak bawang putih (Allium sativum) dengan 

konsentrasi 4,5% (X1), 9% (X2) dan 13,5% (X3) dalam waktu pengamatan 

selama 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam.  
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Kematian Larva 

Konsentrasi Ekstrak 

Bawang Putih 

Pengulangan ke- Kematian Larva Aedes aegypti  

1 jam 2 jam 3 jam 4 jam Total 

 

 

X0 (0%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Rata-rata  0 0 0 0  

Persentase Total 

Rata-rata 

 0% 0% 0% 0%  

 

 

X1 (4,5%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

Rata-rata  3 3 3 2  

Persentase Total 

Rata-rata 

 26% 55% 80% 92%  

 

X2 (9%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Rata-rata  6 2 2 1  

Persentase Total 

Rata-rata 

 53% 73% 92% 100%  

 

 

X3 (13,5%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Rata-rata  7 4 1 0  

Persentase Total 

Rata-rata 

 63% 97% 100% 100%  

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 4.1 dapat diketahui 

bahwa pada konsentrasi 0% (X0) tidak terdapat larva Aedes aegypti yang mati 

karena tidak ada perlakuan apapun pada larva Aedes aegypti. Pada konsentrasi 

4,5% (X1) pemberian ekstrak bawang putih larva Aedes aegypti mulai mati pada 

pengamatan selama 1 jam dengan rata-rata kematian larva yaitu sebesar 2,7, 

kemudian pada waktu pengamatan selama 4 jam naik menjadi 92% kematian larva 

Aedes aegypti. Pada konsentrasi 9% (X2) pemberian ekstrak bawang putih larva 

Aedes aegypti mulai mati pada pengamatan selama 1 jam dengan rata-rata 
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kematian larva tertinggi yaitu sebesar 5,3, kemudian pada waktu pengamatan 

selama 4 jam naik menjadi 100% kematian larva Aedes aegypti. Pada konsentrasi 

13,5% (X3) pemberian ekstrak bawang putih larva Aedes aegypti mulai mati pada 

pengamatan selama 1 jam dengan rata-rata kematian larva tertinggi yaitu sebesar 

6,3, kemudian hanya dalam waktu pengamatan 3 jam sudah mampu membunuh 

100% larva Aedes aegypti. 

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 4.1 juga dapat 

diketahui bahwa persentase terendah kematian larva setelah melakukan 

pengamatan selama 4 jam yaitu pada konsentrasi 0% (X0), sedangkan persentase 

tertinggi yaitu pada konsentrasi 13,5% (X3). Apabila dilihat dari waktu 

pengamatannya dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 4,5% (X1) rata-rata 

kematian larva tertinggi berada pada waktu pengamatan 2 jam serta pada 

konsentrasi 9% (X2) dan 13,5% (X3) kematian larva tertinggi yaitu pada waktu 

pengamatan selama 1 jam. Berbeda halnya jika melihat kematian rata-rata 

terendah semuanya sama yaitu pada waktu pengamatan 4 jam. 

 

Gambar 4. 1 Grafik Persentase Rata-rata Total Kematian Larva Aedes Selama 4 Jam 

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada Gambar 4.1 dapat diketahui 

bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka waktu yang dibutuhkan dalam 

membunuh larva juga semakin singkat serta jumlah kematian larva semakin besar. 

1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam

0% (X0) 0% 0% 0% 0%

4,5% (X1) 26% 55% 80% 92%

9% (X2) 53% 73% 92% 100%

13,5% (X3) 63% 97% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% (X0) 4,5% (X1) 9% (X2) 13,5% (X3)
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Persentase rata-rata total kematian larva terendah pada konsentrasi 4,5% (X1) 

terjadi pada waktu pengamatan 1 jam dan semakin lama semakin meningkat pada 

waktu pengamatan 4 jam. Berbeda halnya dengan konsentrasi 4,5% (X1), 

persentase rata-rata total kematian tertinggi yaitu pada konsentrasi 13,5% (X3) 

dimana saat 1 jam pengamatan sudah dapat membunuh 63% larva uji dan dalam 

waktu 3 jam dapat membunuh 100% larva uji. 

4.1.2 Perbedaan Jumlah Kematian Larva Aedes aegypti  

Perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti dapat diketahui dengan 

melakukan uji statistik. Uji pertama yaitu dengan melakukan uji normalitas 

Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Apabila data berdistribusi normal maka dilakukan uji One Way Anova dan jika 

data tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji statistik non parametrik yaitu 

uji Kruskal Wallis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

kematian larva Aedes aegypti antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 

a. Uji normalitas 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas 

Waktu 
Konsentrasi 

Ekstrak 

Signifikansi/ 

p-value 

Keterangan 

1 jam 0% (X0) - Tidak normal 

 4,5% (X1) 0,001 Tidak normal 

 9% (X2) 0,001 Tidak normal 

 13,5% (X3) 0,001 Tidak normal 

2 jam 0% (X0) - Tidak normal 

 4,5% (X1) 0,212 Normal 

 9% (X2) - Tidak normal 

 13,5% (X3) 0,001 Tidak normal 

3 jam 0% (X0) - Tidak normal 

 4,5% (X1) 0,004 Tidak normal 

 9% (X2) 0,000 Tidak normal 

 13,5% (X3) 0,001 Tidak normal 

4 jam 0% (X0) - Tidak normal 

 4,5% (X1) 0,000 Tidak normal 

 9% (X2) 0,000 Tidak normal 

 13,5% (X3) - Tidak normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.2 menunjukkan pada waktu 

pengamatan 1 jam terhadap seluruh konsentrasi ekstrak diketahui nilai signifikansi 

adalah 0,001 sehingga data tidak berdistribusi normal. Pada waktu pengamatan 2 
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jam terhadap konsentrasi ekstrak 0% (X0), 9% (X2) dan 13,5% (X3) diketahui 

nilai signifikansi adalah 0,001 sehingga data tidak berdistribusi normal. Pada 

waktu pengamatan 3 jam terhadap seluruh konsentrasi ekstrak diketahui nilai 

signifikansi adalah 0,001 sehingga data tidak berdistribusi normal. Pada waktu 

pengamatan 4 jam terhadap seluruh konsentrasi ekstrak diketahui nilai signifikansi 

adalah 0,001 sehingga data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

normalitas terdapat data dengan nilai signifikansi p-value<0,05 maka dinyatakan 

bahwa data berdistribusi tidak normal sehingga analisis data menggunakan uji 

Kruskal Wallis. 

 

b. Uji Kruskal Wallis 

Uji Kruskal Wallis berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rata-rata kematian larva pada setiap kelompok perlakuan. Berikut adalah hasil dari 

uji Kruskall Wallis. 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Kruskal Wallis 

Waktu  Signifikansi/ 

p-value 

1 jam  0,000 

2 jam  0,000 

3 jam  0,000 

4 jam  0,000 

Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis pada Tabel 4.3 seluruh waktu 

pengamatan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata kematian larva Aedes aegypti pada setiap waktu 

pengamatan. Karena terdapat perbedaan kematian larva Aedes aegypti maka 

selanjutnya dilakukan uji Post Hoc untuk mengetahui seberapa besar perbedaan 

yang terjadi pada setiap konsentrasi. 
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c. Uji Post Hoc 

Tabel 4. 4 Hasil Uji p-value Uji Post Hoc 

Pengamatan 1 Jam 

Konsentrasi 0% (X0) 4,5% (X1) 9% (X2) 13,5% (X3) 

0% (X0) - 0,000 0,000 0,000 

4,5% (X1) - - 0,000 0,000 

9% (X2) - - - 0,006 

13,5% (X3) - - - - 
Pengamatan 2 Jam 

Konsentrasi 0% (X0) 4,5% (X1) 9% (X2) 13,5% (X3) 

0% (X0) - 0,000 0,000 0,000 

4,5% (X1) - - 0,029 0,434 

9% (X2) - - - 0,000 

13,5% (X3) - - - - 

Pengamatan 3 Jam 

Konsentrasi 0% (X0) 4,5% (X1) 9% (X2) 13,5% (X3) 

0% (X0) - 0,000 0,000 1,000 

4,5% (X1) - - 0,083 0,000 

9% (X2) - - - 0,000 

13,5% (X3) - - - - 
Pengamatan 4 Jam 

Konsentrasi 0% (X0) 4,5% (X1) 9% (X2) 13,5% (X3) 

0% (X0) - 0,000 0,000 1,000 

4,5% (X1) - - 0,356 0,000 

9% (X2) - - - 0,000 

13,5% (X3) - - - - 

Berdasarkan hasil uji Post Hoc pada Tabel 4.4 waktu pengamatan 1 jam 

diketahui seluruh konsentrasi memiliki nilai p-value<0,05 yang mana terdapat 

perbedaan secara signifikan dengan setiap konsentrasi. Pada waktu pengamatan 2 

jam konsentrasi 0% (X0) memiliki nilai p-value<0,05 yang mana pada konsentrasi 

0% (X0) terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 4,5% (X1), 9% 

(X2) dan 13,5% (X3), pada konsentrasi 4,5% (X1) memiliki nilai p-value<0,05 

yang mana terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 9% (X3) dan 

pada konsentrasi 9% (X2) memiliki nilai p-value<0,05 yang mana juga terdapat 

perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 13,5% (X3). Pada waktu 

pengamatan 3 jam konsentrasi 0% (X0) memiliki nilai p-value<0,05 yang mana 

pada konsentrasi 0% terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 

4,5% (X1) dan 9% (X2), pada konsentrasi 4,5% (X1) memiliki nilai p-value<0,05 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



39 

 

 

 

yang mana terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 13,5% (X3) 

dan pada konsentrasi 9% (X2) memiliki nilai p-value<0,05 yang mana juga 

terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 13,5% (X3). Pada waktu 

pengamatan 4 jam konsentrasi 0% (X0) memiliki nilai p-value<0,05 yang mana 

pada konsentrasi 0% terdapat perbedaan secara signifikan dengan konsentrasi 

4,5% (X1) dan 9% (X2) serta pada konsentrasi 13,5% (X3) memiliki nilai p-

value<0,05 yang mana juga terdapat perbedaan secara signifikan dengan 

konsentrasi 4,5% (X1) dan 9% (X2). 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kematian Larva Aedes aegypti pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Perlakuan Pemberian Ekstrak Bawang Putih 

Permasalahan vektor nyamuk Aedes aegypti dapat diatasi dengan cara 

menggunakan larvasida nabati sebagai pengganti larvasida sintetis yang dalam 

penggunaannya juga memiliki kelebihan tidak menimbulkan kerugian pada 

kesehatan dan lingkungan (Mulyono, dkk. 2021:154). Proses pembuatan ekstrak 

bawang putih (Allium sativum) dilakukan dengan metode maserasi. Maserasi 

merupakan tahapan pengekstrakan simplisia dengan memakai pelarut melalui 

beberapa kali pencampuran pada temperatur ruangan. Penggunaan metode 

maserasi dikarenakan dalam prosesnya cukup mudah dan sederhana serta tanpa 

melakukan pemanasan atau biasa disebut dengan ekstraksi dingin. Sehingga 

metode ini sangat baik digunakan pada segala jenis senyawa terutama pada 

senyawa yang tidak tahan panas (Badaring, dkk. 2020:21). 

Tahapan pertama pembuatan ekstrak yaitu dengan mengeringkan bawang 

putih yang telah diiris tipis kemudian dihancurkan hingga menjadi bubuk halus. 

Selanjutnya bubuk bawang putih dimasukkan kedalam wadah kaca dan diberi 

etanol 96% sebagai pelarut. Etanol 96% dipilih sebagai pelarut karena mudah 

menguap sehingga baik digunakan sebagai pelarut. Penggunaan etanol 96% juga 

dikarenakan dapat masuk kedalam rongga sel dan mengikat senyawa aktif dengan 

lebih optimal karena tingkat kepolaran yang tinggi (Wintariani, dkk. 2021:31). 

Tahap kedua kemudian dilakukan perendaman selama 3 hari dan dilakukan 
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pengadukan sebanyak 2 kali perhari dengan rentan waktu 12 jam. Tahapan ketiga 

lalu randaman bubuk bawang putih disaring menggunakan kertas saring dan 

diuapkan menggunakan alat Rotary evaporator dengan suhu 40ºC dengan tujuan 

menghilangkan pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental bawang putih (Allium 

sativum).   

Bawang putih (Allium sativum) memiliki berbagai kandungan yang dapat 

mematikan larva Aedes aegypti. Proses kematian larva Aedes aegypti dikarenakan 

adanya senyawa aktif seperti Allicin, Alkaloid, Saponin, Tanin dan Flavonoid 

yang melakukan kontak langsung pada larva (Sasmilati, dkk. 2017:6). Pada 

penelitian ini dapat diketahui bahwa pada kelompok kontrol tidak ada satupun 

larva Aedes aegypti yang mati. Hal ini dikarenakan tidak ada perlakuan apapun 

pada larva yang menandakan bahwa larva uji dalam kondisi yang baik. Berbeda 

halnya dengan kelompok kontrol, pada kelompok perlakuan konsentrasi ekstrak 

bawang putih 4,5% (X1), 9% (X2), dan 13,5% (X3) terdapat variasi kematian 

larva pada seluruh pengulangan. Total kematian larva Aedes aegypti paling 

banyak yaitu pada konsentrasi 9% (X2) dan 13,5% (X3) dengan persentase 

kematian larva sebesar 100% dan kematian paling sedikit yaitu pada konsentrasi 

4,5% (X1) dengan persentase kematian sebesar 92%.  

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adenan, dkk. 

(2018:551) yang mana menyatakan bahwa semakin kecil konsentrasi ekstrak yang 

digunakan maka persentase kematian larva juga akan rendah, namun apabila 

konsentrasi yang digunakan semakin besar maka persentase kematian larva juga 

akan tinggi. Selain konsentrasi yang digunakan waktu pemaparan juga sangat 

berpengaruh terhadap kematian larva Aedes aegypti. Menurut hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ikhtiar, dkk. (2019:271) didapatkan hasil bahwa 

semakin lama larva Aedes aegypti terkena paparan ekstrak bawang putih maka 

juga akan meningkatkan kemampuan larvasida dalam membunuh menjadi tinggi. 

Pada penelitin ini larva yang dihitung mati ditandai dengan ciri-ciri yaitu larva 

sudah tidak dapat bergerak secara aktif, larva berada didasar air, dan apabila larva 

disentuh maka larva tidak merespon dan tidak bergerak. Kondisi larva yang 
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bergerak pasif didasar air karena tidak dapat meraih permukaan air untuk 

mengambil oksigen juga dikategorikan sebagai larva yang mati (WHO, 2005).  

4.2.2 Perbedaan Jumlah Kematian Larva Aedes aegypti 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

pada kelompok kontrol tidak terdapat satupun larva Aedes aegypti yang mati pada 

setiap pengulangannya. Pada kelompok perlakuan pertama konsentrasi ekstrak 

4,5% (X1) terdapat 55 larva Aedes aegypti yang mati dengan persentase kematian 

setelah pengamatan 4 jam yaitu sebesar 92%. Pada kelompok perlakuan kedua 

konsentrasi ekstrak 9% (X2) terdapat 60 larva Aedes aegypti yang mati dengan 

persentase kematian setelah pengamatan 4 jam yaitu sebesar 100%. Pada 

kelompok perlakuan ketiga konsentrasi ekstrak 13,5% (X3) terdapat 60 larva 

Aedes aegypti yang mati dengan persentase kematian hanya dalam waktu 

pengamatan 3 jam.  

Terdapat berbagai jenis senyawa aktif di dalam bawang putih seperti 

alkaloid, flavonoid, saponin, tanin serta allicin dengan berbagai efek sehingga 

dapat mematikan larva Aedes aegypti (Shafarini, dkk. 2018:16). Pada senyawa 

alkaloid efeknya yaitu dapat masuk kedalam tubuh larva dan merusak sel dengan 

melalui kulit ataupun saluran pencernaan larva. Alkaloid juga dapat menyebabkan 

melambatnya kerja enzim asetilkolinesterase sehingga mengakibatkan 

terganggunya system kerja saraf. Warna tubuh pada larva yang terkena efek 

alkaloid juga menjadi lebih transparan dan jika terkena sentuhan menjadi kurang 

aktif (Rahayu, dkk. 2022:3). Senyawa flavonoid pada ekstrak bawang putih 

mempunyai sifat sebagai larvasida yang mana efeknya dapat menyerang bagian 

syaraf pada beberapa organ vital pada larva sehingga dapat mengakibatkan syaraf 

menjadi lemah terutama pada saluran pernafasan (Khunafa, dkk. 2020:63). 

Saponin memiliki kemampuan sebagai memperlambat interaksi serta 

bersifat anti makan yang dapat menghambat pertumbuhan sehingga asupan nutrisi 

pada tubuh larva menjadi terganggu (Shafarini, dkk. 2018:16). Senyawa saponin 

juga mengakibatkan larva mengalami kegagalan pertumbuhan yang 

mengakibatkan tubuh larva menjadi kecil kemudian mati. Pada senyawa tanin 

berperan dalam mengganggu proses pencernaan pada larva dengan cara mengikat 
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protein. Pengikatan protein pada saluran pencernaan berakibat penyerapan protein 

pada saluran cerna larva terganggu. Apabila hal ini berlangsung secara terus 

menerus maka pertumbuhan larva akan terganggu hingga mengakibatkan 

kematian pada larva (Dhenge, dkk. 2021:161). Senyawa allicin bekerja dengan 

cara mengganggu sintesis membrane sel sehingga tidak dapat berkembang lebih 

lanjut. Pada larva Aedes aegypti susunan membran selnya terdiri atas protein 

sulfhidril yang mana protein sulfhidril juga dirusak oleh allicin. Efek senyawa 

allicin ini tidak berpengaruh terhadap sel mamalia karena selnya memiliki 

glutathione yang berfungsi agar terlindung dari efek allicin (Newyearsi dan 

Munawaroh. 2021:5).  

Setelah melakukan pengamatan selama 4 jam didapatkan hasil bahwa 

kematian larva Aedes aegypti terendah berada pada konsentrasi 4,5% (X1) dengan 

total kematian larva sebanyak 55 ekor dan persentase kematian sebesar 92%. 

Kematian larva Aedes aegypti tertinggi berada pada konsentrasi 9% (X2) dan 

13,5% (X3) dengan total kematian larva sebanyak 60 ekor pada tiap konsentrasi 

dengan persentase kematian sebesar 100%. Adanya perbedaan kematian pada 

setiap konsentrasi ekstrak bawang putih (Allium sativum) yang digunakan yaitu 

karena terkena paparan senyawa aktif pada larva sehingga menimbulkan 

kematian. Hal ini sejalan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prastiwi, dkk. 

(2019:66) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka kematian 

larva Aedes aegypti juga akan semakin besar.  

Perbedaan jumlah kematian larva juga dipengaruhi karena adanya waktu 

paparan ekstrak bawang putih pada larva Aedes aegypti. Jumlah larva Aedes 

aegypti yang mati setiap jamnya selalu meningkat jumlahnya. Semakin lama 

waktu pengamatan maka juga akan meningkatkan persentase kematian larva 

(Prastiwi, dkk. 2019:66). Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis juga diketahui 

bahwa nilai p<0,05 yang mana berarti terdapat perbedaan rata-rata kematian larva 

Aedes aegypti.   

Faktor lain yang berpengaruh pada jumlah kematian larva yaitu suhu serta 

kelembaban. Suhu yang baik agar larva Aedes aegypti dapat hidup normal yaitu 

berkisar antara 26-28 ºC. akan tetapi apabila suhu dibawah 10 ºC atau diatas 40 ºC 
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maka kemungkinan besar larva bisa mati. Berbeda halnya dengan suhu, 

kelembaban dihitung dari banyaknya uap air yang terkandung pada udara yang 

dinyatakan dalam %. Menurut Simbolon dan Martias. (2020:16) syarat untuk 

berkembang biak larva Aedes aegypti yaitu berada pada kelembaban antara 60-

80%, apabila kelembabannya kurang dari itu umur larva menjadi pendek. Namun 

dalam penelitian ini pengukuran suhu dan kelembaban tidak diukur karena 

keterbatasan dalam penelitian ini.  

Pada konsentrasi terkecil yaitu 4,5% (X1) sudah dapat membunuh 55 larva 

dengan persentase kematian sebesar 92% larva. Hal ini sudah dikatakan efektif 

dalam membunuh larva Aedes aegypti. Menurut ketentuan dari WHO menyatakan 

bahwa larvasida dikatakan efektif apabila dapat membunuh 10%-95% larva 

nyamuk Aedes aegypti (WHO, 2005). Apabila konsentrasi terkecil sudah mampu 

membunuh 92% larva uji maka dapat dipastikan konsentrasi yang lebih tinggi 

akan lebih banyak membunuh larva Aedes aegypti. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian yang didapat bahwa pada konsentrasi 9% (X2) ekstrak bawang putih 

sudah mampu membunuh 100% larva dalam waktu pengamtan 4 jam. Sedangkan 

pada konsentrasi ekstrak 13,5% (X3) hanya dalam waktu 3 jam sudah mampu 

membunuh seluruh larva Aedes aegypti.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sasmilati, dkk. (2017:6) 

dinyatakan bahwa adanya perbedaan kematian larva dipengaruhi dari sensitifitas 

larva terhadap konsentrasi ekstrak bawang pu  tih. Apabila konsentrasi semakin 

tinggi maka juga akan semakin kental yang mengakibatkan larva sulit meraih 

permukaan untuk mengambil oksigen sehingga kesulitan bernafas lalu mati. 

Faktor pengganggu pada saat proses penelitian juga dapat mempengaruhi 

sensitifitas larva, seperti proses pemindahan larva kedalam wadah menggunakan 

pipet sehingga muncul trauma dan dapat memudahkan kematian. 

4.2.3 Kelemahan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

konsentrasi ekstrak bawang putih berpengaruh dalam mematikan larva Aedes 

aegypti. Hal ini terbukti bahwa pada seluruh konsentrasi ekstrak bawang putih 

dikatakan efektif dalam membunuh larva Aedes aegypti. Namun terdapat beberapa 
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kekurangan dalam penelitian ini sehingga perlu adanya perbaikan serta modifikasi 

pada penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan penelitian 

ini apabila ekstrak bawang putih dicampurkan pada air maka akan menimbulkan 

bau serta warna. Tentunya hal ini tidak sesuai apabila digunakan pada air yang 

nantinya kita gunakan untuk aktifitas sehari-hari.  

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



 

 

45 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

a. Kematian larva Aedes aegypti pada kelompok kontrol konsentrasi 0% (X0) 

pada seluruh waktu pengamatan yaitu nol atau tidak ada larva yang mati. 

Pada kelompok perlakuan pertama konsentrasi 4,5% (X1) saat pengamatan 

4 jam belum mampu membunuh seluruh larva Aedes aegypti dengan 

persentase total kematian sebesar 92%. Pada kelompok perlakuan kedua 

konsentrasi 9% (X2) saat pengamatan 4 jam mampu membunuh seluruh 

larva Aedes aegypti dengan persentase total kematian sebesar 100%. Pada 

kelompok perlakuan ketiga konsentrasi 13,5% (X3) saat pengamatan 3 jam 

sudah mampu membunuh seluruh larva Aedes aegypti dengan persentase 

total kematian sebesar 100%. 

b. Terdapat perbedaan kematian larva Aedes aegypti pada kelompok kontrol 

0% (X0) dengan kelompok perlakuan ekstrak bawang putih (Allium 

sativum) konsentrasi 4,5% (X1), 9% (X2) dan 13,5% (X3) terhadap 

seluruh waktu pengamatan 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam.  

5.2 Saran 

a. Bagi masyarakat agar selalu melakukan 3M yaitu menguras bak mandi, 

menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas serta 

dengan memberikan larvasida pada tempat penampungan air yang sulit 

dikuras.  

b. Bagi peneliti selanjutnya ekstrak bawang putih mampu dalam membunuh 

100% larva uji Aedes aegypti, namun terdapat beberapa kelemahan yang 

perlu diperhatikan seperti terdapat aroma dan warna air yang berubah pada 

saat menggunakan ekstrak bawang putih. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lanjutan dengan menggunakan bahan dari kulit bawang putih 

dan menjadikannya dalam bentuk serbuk atau bubuk agar dapat 

menghilangkan atau mengurangi aroma serta warna yang ditimbulkan saat 
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digunakan. Selain itu perlu dilakukan aklimatisasi pada larva sebelum 

melakukan percobaan sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan baru. 
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LAMPIRAN 

A. Lembar Observasi 

Tabel Pengamatan Kematian Larva 

 

Konsentrasi 
Pengulangan 

ke- 

Lama Waktu Pengamatan 

1 Jam 
mati 

2 Jam 
mati 

3 Jam 
mati 

4 Jam 
mati 

 

 
0% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Rata-Rata (%)     

 

 
4,5% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Rata-Rata (%)     

 

 
9% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Rata-Rata (%)     

 

 
13,5% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Rata-Rata (%)     
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B. Data Hasil Observasi 

Tabel Pengamatan Kematian Larva 

 
Konsentrasi 

Pengulangan 

ke- 

Lama Waktu Pengamatan 

1 Jam  
mati 

2 Jam 
mati 

3 Jam 
mati 

4 Jam 
mati 

 

 
0% 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

Rata-Rata (%) 0 0 0 0 

 

 
4,5% 

1 2 4 2 1 

2 2 3 3 1 

3 3 3 2 2 

4 3 2 3 1 

5 3 3 2 1 

6 3 2 3 1 

Rata-Rata (%) 2,7 2,8 2,5 1,2 

 

 
9% 

1 6 2 1 1 

2 5 2 2 1 

3 6 2 2 1 

4 5 2 2 1 

5 6 2 2 0 

6 5 2 2 1 

Rata-Rata (%)      5,3 2 1,8 0,8 

 

 
13,5% 

1 6 3 1 0 

2 6 4 0 0 

3 6 4 0 0 

4 6 3 1 0 

5 7 3 0 0 

6 7 3 0 0 

Rata-Rata (%)       6,3 3,3 0,3 0 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



54 

 

 

 

C. Surat Izin Penelitian 
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D. Dokumentasi Kegiatan 

       

  

      

 

Gambar 1. Proses melayukan bawang 

putih yang telah dipotong melintang 

Gambar 2. Proses menghaluskan bawang 

putih menjadi serbuk 

Gambar 4. Hasil bawang putih setelah 

proses pengayakan 

Gambar 3. Proses mengayak bawang 

putih dengan ayakan 
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Gambar 5. Proses pencampuran serbuk 

dengan etanol 

Gambar 6. Rendaman ekstrak 

bawang putih setelah 3 hari 

Gambar 7. Proses penyaringan 

rendaman ekstrak bawang putih 

Gambar 8. Proses pemisahan ekstrak 

dengan etanol 
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Gambar 9. Ekstrak bawang putih 

kental yang telah jadi 

Gambar 10. Menyiapkan wadah 

penelitian 

Gambar 11. Menuangkan aquades 

dalam wadah 

Gambar 12. Menaruh jentik dalam 

wadah 
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Gambar 13. Memberi label pada 

wadah 

Gambar 14. Memasukkan ekstrak 

dalam wadah 

Gambar 14. Mengamati 

pergerakan larva 

Gambar 15. Menghitung larva 

yang mati 
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E. Output Analisis Data SPSS 

a. Uji Normalitas 

Tests of Normalitya,c,e,f,g,h 

 

Konsentrasi Ekstral 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1 Jam Konsentrasi 4,5% .407 6 .002 .640 6 .001 

Konsentrasi 9% .407 6 .002 .640 6 .001 

Konsentrasi 13,5% .407 6 .002 .640 6 .001 

2 Jam Konsentrasi 4,5% .254 6 .200* .866 6 .212 

Konsentrasi 13,5% .407 6 .002 .640 6 .001 

3 Jam Konsentrasi 4,5% .319 6 .056 .683 6 .004 

Konsentrasi 9% .492 6 .000 .496 6 .000 

Konsentrasi 13,5% .407 6 .002 .640 6 .001 

4 Jam Konsentrasi 4,5% .492 6 .000 .496 6 .000 

Konsentrasi 9% .492 6 .000 .496 6 .000 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. 1 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 0%. It has been omitted. 

b. Lilliefors Significance Correction 

c. 2 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 0%. It has been omitted. 

e. 2 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 9%. It has been omitted. 

f. 3 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 0%. It has been omitted. 

g. 4 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 0%. It has been omitted. 

h. 4 Jam is constant when Konsentrasi Ekstral = Konsentrasi 13,5%. It has been omitted. 
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b. Uji Kruskal Wallis 

Ranks 

 
Konsentrasi Ekstral N Mean Rank 

1 Jam Konsentrasi 0% 6 3.50 

Konsentrasi 4,5% 6 9.50 

Konsentrasi 9% 6 16.17 

Konsentrasi 13,5% 6 20.83 

Total 24  

2 Jam Konsentrasi 0% 6 3.50 

Konsentrasi 4,5% 6 16.33 

Konsentrasi 9% 6 10.50 

Konsentrasi 13,5% 6 19.67 

Total 24  

3 Jam Konsentrasi 0% 6 5.50 

Konsentrasi 4,5% 6 20.25 

Konsentrasi 9% 6 16.58 

Konsentrasi 13,5% 6 7.67 

Total 24  

4 Jam Konsentrasi 0% 6 7.00 

Konsentrasi 4,5% 6 19.42 

Konsentrasi 9% 6 16.58 

Konsentrasi 13,5% 6 7.00 

Total 24  

 

Test Statisticsa,b 

 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 

Chi-Square 21.611 19.656 20.142 19.483 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Konsentrasi Ekstral 
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c. Uji Post Hoc 

Multiple Comparisons 

Bonferroni   

Dependent 

Variable 

(I) Konsentrasi 

Ekstrak 

(J) Konsentrasi 

Ekstrak 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 Jam Konsentrasi 0% Konsentrasi 

4,5% 
-2.667* .258 .000 -3.42 -1.91 

Konsentrasi 9% -5.333* .258 .000 -6.09 -4.58 

Konsentrasi 

13,5% 
-6.333* .258 .000 -7.09 -5.58 

Konsentrasi 

4,5% 

Konsentrasi 0% 2.667* .258 .000 1.91 3.42 

Konsentrasi 9% -2.667* .258 .000 -3.42 -1.91 

Konsentrasi 

13,5% 
-3.667* .258 .000 -4.42 -2.91 

Konsentrasi 9% Konsentrasi 0% 5.333* .258 .000 4.58 6.09 

Konsentrasi 

4,5% 
2.667* .258 .000 1.91 3.42 

Konsentrasi 

13,5% 
-1.000* .258 .006 -1.76 -.24 

Konsentrasi 

13,5% 

Konsentrasi 0% 6.333* .258 .000 5.58 7.09 

Konsentrasi 

4,5% 
3.667* .258 .000 2.91 4.42 

Konsentrasi 9% 1.000* .258 .006 .24 1.76 

2 Jam Konsentrasi 0% Konsentrasi 

4,5% 
-2.833* .264 .000 -3.60 -2.06 

Konsentrasi 9% -2.000* .264 .000 -2.77 -1.23 

Konsentrasi 

13,5% 
-3.333* .264 .000 -4.10 -2.56 

Konsentrasi 

4,5% 

Konsentrasi 0% 2.833* .264 .000 2.06 3.60 

Konsentrasi 9% .833* .264 .029 .06 1.60 

Konsentrasi 

13,5% 
-.500 .264 .434 -1.27 .27 

Konsentrasi 9% Konsentrasi 0% 2.000* .264 .000 1.23 2.77 

Konsentrasi 

4,5% 
-.833* .264 .029 -1.60 -.06 
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Konsentrasi 

13,5% 
-1.333* .264 .000 -2.10 -.56 

Konsentrasi 

13,5% 

Konsentrasi 0% 3.333* .264 .000 2.56 4.10 

Konsentrasi 

4,5% 
.500 .264 .434 -.27 1.27 

Konsentrasi 9% 1.333* .264 .000 .56 2.10 

3 Jam Konsentrasi 0% Konsentrasi 

4,5% 
-2.500* .247 .000 -3.22 -1.78 

Konsentrasi 9% -1.833* .247 .000 -2.56 -1.11 

Konsentrasi 

13,5% 
-.333 .247 1.000 -1.06 .39 

Konsentrasi 

4,5% 

Konsentrasi 0% 2.500* .247 .000 1.78 3.22 

Konsentrasi 9% .667 .247 .083 -.06 1.39 

Konsentrasi 

13,5% 
2.167* .247 .000 1.44 2.89 

Konsentrasi 9% Konsentrasi 0% 1.833* .247 .000 1.11 2.56 

Konsentrasi 

4,5% 
-.667 .247 .083 -1.39 .06 

Konsentrasi 

13,5% 
1.500* .247 .000 .78 2.22 

Konsentrasi 

13,5% 

Konsentrasi 0% .333 .247 1.000 -.39 1.06 

Konsentrasi 

4,5% 
-2.167* .247 .000 -2.89 -1.44 

Konsentrasi 9% -1.500* .247 .000 -2.22 -.78 

4 Jam Konsentrasi 0% Konsentrasi 

4,5% 
-1.167* .167 .000 -1.65 -.68 

Konsentrasi 9% -.833* .167 .000 -1.32 -.35 

Konsentrasi 

13,5% 
.000 .167 1.000 -.49 .49 

Konsentrasi 

4,5% 

Konsentrasi 0% 1.167* .167 .000 .68 1.65 

Konsentrasi 9% .333 .167 .356 -.15 .82 

Konsentrasi 

13,5% 
1.167* .167 .000 .68 1.65 

Konsentrasi 9% Konsentrasi 0% .833* .167 .000 .35 1.32 
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Konsentrasi 

4,5% 
-.333 .167 .356 -.82 .15 

Konsentrasi 

13,5% 
.833* .167 .000 .35 1.32 

Konsentrasi 

13,5% 

Konsentrasi 0% .000 .167 1.000 -.49 .49 

Konsentrasi 

4,5% 
-1.167* .167 .000 -1.65 -.68 

Konsentrasi 9% -.833* .167 .000 -1.32 -.35 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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