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Abstrak 

Penyakit berbasis vektor nyamuk diketahui masih menjadi kasus utama, terutama di negara tropis. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui effektivitas ekstrak akar tuba (Derris elliptica) terhadap kematian larva Anopheles.sp 

dengan melakukan uji laboratorium dan uji lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen, dengan mengambil larva pada habitat aslinya, kemudian diuji di laboratorium terhadap ekstrak akar 

tuba (Derris elliptica). Nilai LC50 dan LT50 yang didapatkan kemudian di uji efektivitasnya di lapangan terhadap 

habitat larva Anopheles.sp. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai LC50 pada 6 jam dan 12 jam adalah 1 ml/l dan 

0,5 ml/l. Nilai LT50 uji laboratorium pada larva Anopheles.sp pada konsentrasi 2 ml/l adalah 3 jam dan 

konsentrasi 1,5 ml/l adalah 4 jam (p<0,05). Sedangkan hasil uji lapangan dengan menggunakan formula mulla, 

didapatkan effektivitas reduksi selama tujuh hari pada larva Anopheles.sp = 84,34%. 

 

Kata Kunci: Derris elliptica root, Anopheles.sp, Uji laboratotium, Uji lapangan 

 

 

Abstract 

Mosquito vector borne diseases is the biggest healthy problem in tropic country. This research is aim to get the 

affectivity of Derris elliptica root extract to the mortality of larvae Anopheles.sp, by doing the laboratory test 

and field test. The method of this research is quasi experiment by taking the larvae on the original habitat, and 

then tested it to the Derris elliptica root extract. The affectivity of the result value of LC50 and LT50 are tested in 

the field to the habitat of larvae Anopheles.sp. The result of this research shows that the values from laboratory 

test of LC50 on 6 hours and 12 hours is 1 ml/l and 0,5 ml/l. Value of LT50 on larvae Anopheles.sp on 2 ml/l and 

1,5 ml/l are 3 hours and 4 hours (p<0,05). Whereas the result from field test by using mulla formula shows that 

the affectivity reduction along seven days on the larvae larvae Anopheles.sp = 84,34%. 
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PENDAHULUAN 

Penularan penyakit pada manusia melalui vektor penyakit berupa serangga dikenal 

sebagai arthropod - borne diseases atau sering juga disebut sebagai vector – borne diseases. 

Nyamuk merupakan salah satu vektor yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam 

berdarah (Aedes aegypti), malaria (Anopheles.sp) dan filariasis (Culex.sp). 

Tingginya angka insidensi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini menyebabkan 

masalah global. Setiap 45 detik seorang anak meninggal karena penyakit malaria (UN 

Departement of Public Information, 2010). Di Indonesia, pada tahun 2009 sekitar 80% 

Kabupaten/Kota masih termasuk katagori endemis malaria dan sekitar 45% penduduk 

bertempat tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Jumlah kasus yang dilaporkan 

pada tahun 2009 sebanyak 1.143.024 orang (Depkes RI, 2010). Saat ini diperkirakan 70 juta 

(35%) jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah berisiko tertular malaria (Wigati, 2010). 

Pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 31 propinsi dan 337 kabupaten/kota endemis filariasis 

dan 11.914 kasus kronis. Dimana terjadi peningkatan kasus sejak tahun 2000 yakni sebesar 

6.233 kasus  sampai tahun 2009 yakni sebesar 11.914 kasus (Ditjen PP & PL, 2010). 

Sedangkan kasus Demam berdarah mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 1968 

hanya 58 kasus menjadi 158.912 kasus pada tahun 2009 (Pusat Data dan Surveilans 

Epidemiologi, 2010). 

Pemberantasan larva merupakan kunci strategi program pengendalian vector borne 

diseases. Aplikasi insektisida dalam mengendalikan vektor menimbulkan efek resistensi, 

selain itu penggunaan DDT juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan permasalahan 

lingkungan (N’Guessan, et al.,  2010 dan Ridl, et al., 2008).  Penggunaan abate pun di 

Indonesia sudah sejak tahun 1976 atau sudah digunakan lebih dari 30 tahun, sehingga 

penggunaan insektisida yang berulang dapat menambah resiko kontaminasi residu pestisida 

dalam air, terutama air minum (Aradilla, 2009). 

Usaha altematif yang lebih efektif dalam mengendalikan populasi dan penyebaran 

nyamuk sebagai vektor penyakit yang mudah didapat dan bersifat ramah lingkungan, sangat 

diperlukan. Salah tanaman yang dapat berperan sebagai bioinsektisida dalam pengendalian 

nyamuk adalah akar tanaman tuba (Derris elliptica) (Kardinan, 2009). 

Tumbuhan tuba mengandung zat yang disebut rotenone (C23H22O6). Kandungan 

rotenone pada tanaman tuba (Derris elliptica) sangat bermanfaat, senyawa ini banyak 

digunakan dalam bidang pertanian sebagai bioinsektisida yang aman digunakan oleh petani 

dan dapat pula digunakan sebagai larvasida ngengat (Plutella xylostella Linn.) (Yoon, 2006 



dan Suraphon Visetson, 2001). Ekstrak tanaman tuba (Derris elliptica) dapat pula bermanfaat 

sebagai tanaman pembunuh nyamuk (Kardinan, 2009). 

Senyawa bio-aktif rotenone (C23H22O6) paling banyak terdapat pada akar tuba (Derris 

elliptica). Rotenone diklasifikasikan oleh World Health Organization sebagai insektisida 

kelas II dengan tingkat bahaya menengah. Rotenone sangat cepat rusak di air dan di tanah, 

dalam waktu 2-3 hari dengan paparan sinar matahari seluruh racun rotenone akan hilang.  

Ketertarikan untuk mengembangkan dan menggunakan biopestisida yang alami, 

mudah didapatkan, serta aman bagi tubuh manusia dan lingkungan sekitar seperti Derris 

elliptica mulai dilirik sebagai bioinsektisida akhir-akhir ini karena sudah mulai 

ditinggalkannya pestisida kimia sintetik. Ditemukannya Senyawa bio-aktif rotenone 

(C23H22O6) yang terbukti dapat bermanfaat sebagai larvasida pada tanaman tuba (Derris 

elliptica). Ekstrak cair akar tuba dapat mematikan larva Aedes aegypti (LC50=1,90 mL/10mL) 

(Apriyanti, 2009). Rotenone juga terbukti dapat mematikan larva Aedes aegypti (LC50 = 

13,17) dan Culex quinquefaciatus (LC50 = 18,53) (Yoon, 2009). Dalam penelitiannya, Yoon 

menggunakan koloni laboratorium, dimana larva nyamuk dibiakkan dan dipelihara di 

laboratorium, sehingga faktor ekstrinsik seperti salinitas, pH dan suhu dapat terkontrol. 

Berdasarkan hal ini, peneliti ingin melakukan uji dengan menggunakan koloni larva nyamuk 

dan air dari habitat (breeding places) larva tersebut. Mengukur salinitas, pH dan suhu air 

masing-masing habitat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas ekstrak akar tuba 

(Derris elliptica) terhadap mortalitas larva nyamuk Anopheles. sp, dengan menghitung nilai 

LC50 dan LT50. 

 
BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan rancangan penelitian 

Penelitian laboratorium dilaksanakan di Laboratorium terpadu FKM Universitas 

Hasanuddin. Sedangkan untuk penelitian lapangan, dilaksanakan di Kota Makassar dan 

Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi 

eksperimen dengan post test only contro group design. 

Populasi dan sampel 

Populasi  penelitian  ini  adalah  larva  Anopheles.sp yang telah mencapai instar III/IV 

yang diambil dari habitat aslinya. Jumlah sample masing-masing sebanyak 30 ekor larva 

Anopheles.sp instar III/IV yang diletakkan dalam 5 wadah terpisah. Dilakukan replikasi 

sebanyak 3 kali pada tiap bahan uji. 

 



Metode pengumpulan data 

Data dikumpulkan dengan menghitung  jumlah  larva yang mati pada setiap kontainer. 

Penghitungan  larva yang mati dilakukan setiap jam selama 12 jam,  dicatat  didalam  bentuk  

tabel.  Larva  yang  mati  merupakan  larva  yang tenggelam  ke  dasar  kontainer,  tidak  

bergerak, meninggalkan  larva  lain  yang dapat bergerak dengan jelas dan tidak berespon 

terhadap rangsangan. 

Analisis data 

Untuk  menganalisa  data  jumlah  kematian  larva  digunakan  analisa analitik  (uji  

statistik) untuk mengetahui nilai LC50  dan  LT50  dari  pengaruh pemberian ekstrak akar tuba. 

Data hasil penelitian akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan 

program statistik komputer (SPSS 16.0 for Windows) dengan analisis Independen Sample T-

test. 

Pengamatan lapangan dilakukan pada kobakan berukuran sedang (2 m2 – 10 m2) 

(Widyastuti, 2004), dengan menghtung kepadatan jentik setiap satuan ciduk, dilakukan 

pengamatan pada hari 2, 4 dan 7 setelah diintervensi dengan pemberian ekstrak akar tuba. 

Kemudian dibandingkan dengan lokasi yang menjadi kontrol atau tidak diberikan ekstrak 

akar tuba. Untuk mengetahui efektivitas ekstrak akar tuba (Derris elliptica) terhadap larva 

nyamuk di habitatnya, maka dilakukan perhitungan persen reduksi. Persen reduksi dihitung 

dengan menggunakan formula Mulla, et al., 1986 sebagai berikut: 

R = 100 −
퐶1 푥 푇2
푇1 푥 퐶2  100 

Keterangan: 

R  = Persen reduksi 

C1 = Jumlah jentik pada kobakan control sebelum aplikasi 

C2 = Jumlah jentik pada kobakan control setelah aplikasi 

T1 = Jumlah jentik pada kobakan perlakuan sebelum aplikasi 

T2 = Jumlah jentik pada kobakan perlakuan setelah aplikasi 

 
HASIL 

Uji laboratorium 

Pada kondisi suhu air 39oC, Salinitas air 0,5 %o dan pH 7,5, dilakukan  uji coba 

terhadap 30 ekor larva Anopheles.sp instar III/IV pada setiap container. Hasil analisis 

berdasarkan hasil uji laboratorium kematian larva Anopheles.sp setelah dilakukan 3 kali 

pengulangan uji, ternyata tidak didapatkan kematian larva pada konsentrasi 0 ml/l (kontrol). 



Sedangkan LT50 pada konsentrasi 0,5 ml/l ditemukan selama 10 jam pengamatan. LT50 pada 

konsentrasi 1 ml/l ditemukan pada pengamatan selama 5 jam, sedangkan LT50 pada 

konsentrasi 1,5 ml/l dan 2 ml/l ditemukan pada pengamatan selama 4 jam dan 3 jam. 

Nilai LC50 selama 12 jam  pengamatan, pertama kali ditemukan pada pengamatan 

selama 3 jam pada konsentrasi 2ml/l, kemudian pada jam ke-4, pada konsentrasi 1,5 ml/l. 

pada jam ke-5 ditemukan pada konsentrasi 1ml/l. Sedangkan pada jam ke-6 hingga jam ke-9 

tidak ditemukan kematian 50% larva lagi, hingga pada jam ke-10 kematian 50% larva 

ditemukan pada konsentrasi 0,5 ml/l. Tingkat kematian larva pada setiap konsentrasi berbeda, 

semakin tinggi konsentrasinya, maka kemtian larva semakin cepat. Hasil analisis deskriftif uji 

larva Anopheles.sp dapat dilihat pada Tabel.1. 

Gambar. 2, grafik yang menunjukkan laju kematian larva Anopheles.sp terhadap 

pemberian ekstrak akar tuba selama 12 jam pengamatan. Pada control (0 ml/L) samasekali 

tidak ditemukan kematian larva hingga 12 jam pengamatan, sedangkan konsentrasi 2ml/L 

menunjukkan tingkat kematian larva yang sangat tinggi. Dalam 7 jam pengamatan seluruh 

larva Anopheles.sp ditemukan mati. 

 

Uji lapangan 

Uji lapangan dilakukan setelah mendapatkan nilai LC50 pada uji laboratorium. 

Terhadap setiap jenis larva dilakuan uji lapangan. Pada larva Anophles. Sp dilakukan selama 

1 minggu di kobakan yang terdapat di pinggiran pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 

Luas kobakan perlakuan adalah ±9m2 dengan kedalaman 0,2m (1,8 m3 = 1.800 L). Diberikan  

ektrak akar tuba sebesar 900ml, kemudian dipantau selama 1 minggu pada hari ke-2, 4 dan 7. 

Kemudian dihitung jumlah reduksi larva dengan menggunakan formula Mulla, untuk 

mengetahun persentase penurunan jumlah larva setelah pemberian ekstrak akar  tanaman 

tuba.  

Kepadatan larva Anopheles.sp mengalami reduksi 100% atau tidak ditemukan setelah 

2 hari pemberian ekstrak akar tuba. Pada hari keempat setelah di intervensi mengalami 

penurunan menjadi 0,25/ciduk dengan 97,51% reduksi, sedangkan pada hari ketujuh larva 

kembali meningkat dimana kepadatan mencapai 1,75/ciduk dengan 84, 34%. 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui uji efektivitas ekstrak akar tuba (Derris 

elliptica) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles.sp. Hal yang paling penting adalah 

mengetahui umur larva (instar III dan IV), karena hanya larva instar III dan IV yang dapat 



menjadi objek pada penelitian ini. Jika salah memilih instar larva, maka akan dapat 

mengakibatkan bias pada tingkat kematian larva nyamuk yang berbeda, sehingga akan 

didapatkan hasil angka yang kurang mewakili. Pemberian makanan untuk nyamuk selama 

penelitian tidak dilakukan, karena waktu yang digunakan relatif singkat (24 jam) dan 

diperkirakan, masih terdapat nutrient yang dibutuhkan oleh larva pada air habitat yang juga 

digunakan selama uji coba. 

Pada penelitian ini, suhu air rata-rata pada habitat larva bervariasi, dimana pada 

habitat larva Anopheles.sp di persawahan adalah 39oC. Namun, suhu air pada habitat larva 

mengalami perubahan selama adaptasi di laboratorium menjadi 28 oC. Hal ini masih sesuai 

dengan kriteria WHO (2011), bahwa rata-rata suhu habitat optimum yang baik bagi spesies 

larva nyamuk agar hidup normal adalah 25 – 29oC. Faktor lain yang penting adalah pH dan 

salinitas air. pH air pada habitat larva Anopheles.sp adaalah 7,5. Salinitas air pada habitat 

larva Anopheles.sp adalah 0,5%o. nilai pH dan salinitas air ini sesuai dengan kriteria WHO 

(2011) sebagai habitat larva nyamuk. 

Proses pemindahan larva asli dari habitat asli ke laboratorium menunjukkan kondisi 

bahwa kondisi larva instar III dan instar IV masih baik selama dilakukan adaptasi saat di 

laboratorium. Selain itu juga, kondisi larva dikatakan baik, karena pada kontainer kontrol 

(0ml/l), tidak ditemukan ada larva yang mati selama pengamatan 12 jam. Menurut Utari 

(2007), pemilihan larva instar III dan IV dalam uji larvasida, selain karena ukurannya besar 

dan oragn tubuhnya telah lengkap, larva instar III dan IV memiliki ketahanan terhadap faktor 

mekanis saat terjadi pemindahan tempat larva dari habitat asli ke tempat uji. 

Pemilihan LC50 dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengukur daya bunuh 

ekstrak akar tuba (Derris elliptica) terhadap larva nyamuk Anopheles.sp. Karena untuk uji 

daya bunuh suatu insektisda yang digunakan adalah LC50, sedangkan LT50 digunakan untuk 

mengetahui lama waktu yang dibutuhkan terhadap kematian 50 % larva nyamuk.  

Uji laboratorium kematian larva Anopheles.sp setelah dilakukan 3 kali pengulangan 

uji, ternyata tidak didapatkan kematian larva pada konsentrasi 0 ml/l (kontrol). Sedangkan 

LT50 pada konsentrasi 0,5 ml/l adalah 10 jam, LT50 pada konsentrasi 1 ml/l adalah 5 jam, 

sedangkan LT50 pada konsentrasi 1,5 ml/l dan 2 ml/l ditemukan pada pengamatan selama 4 

jam dan 3 jam. Nilai LC50 larva Anopheles.sp terhadap ekstrak akar tuba pada pengamatan 

selama 6 jam adalah 1ml/l, sedangkan pada pengamatan 12 jam nilai LC50 = 0,5 ml/l. 

Pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Yoon, A.S (2009) melaporkan 

bahwa Derris elliptica lebih dapat mematikan mematikan larva Aedes aegypti (LC50 = 13,17 

mg/L) dan Culex quinquefaciatus (LC50 = 18,53 mg/L). Adanya perbedaan bentuk ekstrak 



yang diperoleh dimana, penelitian Yoon, 2009 tersebut menggunakan ekstrak bubuk, 

sedangkan penelitian ini menggunakan ekstrak cair akar tuba, sehingga tidak dapat dilakukan 

pembandingan terhadap penelitian ini. Akan tetapi, dalam penelitian Apriyanti (2009) yang 

menggunakan ekstrak cair akar tuba, beliau mendapatkan dosis 1,90 mL/10mL ekstrak cair 

akar tuba dapat mematikan 50% larva Aedes aegypti. Tentu saja, dalam kondisi yang sama 

seperti ini, dapat dilakukan perbandingan. Dosis yang didapatkan dalam penelitian ini jauh 

lebih kecil, dimana untuk larva Aedes.sp LC50 = 1ml/L. Perbedaan ini disebabkan oleh proses 

pembuatan ekstrak yang berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan pelarut 

air, sedangkan pada penelitian ini menggunakan methanol (Standar RotenonePESTANAL).  

Kematian larva terhadap pemberian ekstrak akar tuba, tidak memberikan perubahan 

pada suhu air, pH air dan salinitas air. Robinson (1991), pengaruh rotenone terhadap 

kematian larva dipengaruhi oleh fungsi rotenone sebagai penghambat pernafasan, antifeedant 

(penghambat makan) dan insect growth regulator (penghambat perkembangan serangga) 

yang mematikan larva.  

Menurut Tarumingkeng (1992), bahan aktif rotenon mempunyai beberapa sifat yaitu; 

bekerja sebagai racun perut dan kontak yang selektif, residu tidak persisten dan LD
50 

oral : 

132-15000 mg/kg pada tikus. Rotenon berwujud kristal berwarna putih sampai kuning, 

dengan titik lebur 163
0
C, larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam air.  

Hasil uji lapangan ekstrak akar tuba (Derris elliptica) dengan menggunakan formula 

mulla (1986) terhadap nilai LC50, didapatkan hasil yang baik. Dimana penggunaan ekstrak 

dalam pengendalian jentik nyamuk, khususnya di kobakan Kabupaten Selayar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pada larva Anopheles.sp selama tujuh hari pengamatan, didapatkan 

%reduksi larva sebesar 84,34%.  

Kemampuan daya reduksi larva nyamuk oleh ekstrak akar tuba yang mencapai 80% 

selama tujuh hari sangat baik. Penggunaan ekstrak akar Derris elliptica sebenarnya dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mencoba mengaplikasikannya sebagai bioinsektisida 

di sawah untuk mematikan larva Anopheles.sp dan Culex.sp. Selain itu, dari hasil observasi 

dan wawancara di lokasi pengambilan bahan akar tuba, yaitu di Kabupaten Konawe Provinsi 

Sulawesi Tenggara, warga sejak lama pula sudah menggunakan air tuba (air yang dihasilkan 

dari menumbuk akar tuba) sebagai insektisida di sawah masyarakat. 

Hasil observasi pada air, setelah pemberian ekstrak akar tanaman tuba (Derris 

elliptica), menunjukkan adanya perubahan warna, bau dan rasa air yang telah diberikan 

larutan ekstrak akar tuba. Semakin banyak dosis yang diturunkan, maka akan semakin putih 



warna air dan semakin berbau. Sehingga penggunaan ekstrak akar tuba dalam memberantas 

larva nyamuk di lingkungan perlu dibatasi dan dikontrol. Terutama dalam penggunaan 

terhadap larva Aedes aegypti di bak pemanpungan air bersih warga. Hal ini tentu saja akan 

sangat mengganggu dan merugikan, jika tempat penampungan air tersebut menjadi sumber 

air bersih warga. Adanya perubahan warna, rasa dan bau pada air menjadikan air tersebut 

menjadi tidak layak dan tidak memenuhi standar air bersih sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan 

kualitas air. 

Penggunaan dosis ekstrak akar tuba (Derris elliptica) yang lebih kecil akan jauh lebih 

baik digunakan untuk lingkungan. Robinson (1991), rotenone atau dengan nama lain adalah 

tubotoxin (C23H22O6), diklasifikasikan oleh WHO cukup berbahaya. Rotenon cukup beracun 

untuk manusia dan hewan mamalia yang lain tetapi sangat beracun untuk serangga dan 

kehidupan laut termasuk ikan. Namun, toksisitas ini lebih tinggi pada ikan dan serangga 

karena lipofilik rotenon mudah diambil melalui saluran pernapasan insang atau trakea, tetapi 

tidak mudah melalui kulit atau melalui saluran pencernaan. Dosis mematikan terendah bagi 

seorang anak adalah 143 mg/kg.Kematian pada manusia yang disebabkan rotenon jarang 

terjadi karena efeknya menyebabkan muntah. Senyawa rotenon akan rusak bila terkena sinar 

matahari,biasanya memiliki masa singkat enam hari di lingkungan dan dalam air 

rotenondapat berlangsung enam bulan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Nilai LC50 dan LT50 ekstrak akar tuba terhadap larva Anopheles.sp dinyatakan 

bermaksa dengan nilai LT50 pada konsentrasi 0,5 ml/l = 10 jam, konsentrasi 1 ml/l = 5 jam, 

konsentrasi 1,5 ml/l = 4 jam, dan pada konsentrasi 2 ml/l = 3 jam. Nilai LC50 pada 

pengamatan selama 6 jam = 1ml/l, sedangkan pada pengamatan 12 jam = 0,5 ml/l. Sebaiknya 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas ekstrak akar tuba (Derris elliptica) 

terhadap larva nyamuk dalam uji lapangan di persawahan dan efektivitasnya sebagai 

bioinsektisida pertanian. Hal ini didukung dengan kondisi negara kita sebagai negara 

pertanian, dimana lokasi pertanian pun menjadi habitat potensial perkembangan larva 

nyamuk. 
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Tabel. 1 Persentase Kematian Larva Anopheles.sp 
Dosis 
(ml/L) 

Jumlah Kematian Larva Setiap Jam 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0 0 3.33 4.44 12.22 17.78 27.78 38.89 44.44 57.78 64.44 85.56 

1 2.22 16.67 27.78 44.44 58.89 72.22 84.44 97.78 100 100 100 100 

1.5 8.89 28.89 44.44 58.89 70 82.22 94.44 100 100 100 100 100 

2 18.89 31.11 50 64.44 81.11 95.56 100 100 100 100 100 100 

Sumber: Data primer, Tahun 2012 

 

Tabel. 2 Efektifitas ekstrak akar tuba terhadap larva Anopheles.sp di Kabupaten 
Selayar 

 

Kobakan 
Kepadatan 

sebelum 
perlakuan* 

Hari ke-2 Hari ke-4 Hari Ke-7 
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* 

%
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ed
uk

si 
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ep
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at

an
* 

%
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ed
uk

si 

K
ap

ad
at

an
* 

%
 R

ed
uk

si 

Perlakuan 11, 75 0 100 0,25 97,51 1,75 84,34 Kontrol 10, 25 9,75 8,75 9,75 
*: Kepadatan larva Anopheles.sp/ciduk 

 

 

 
 

Sumber: Data primer, Tahun 2012 

Gambar. 1 Grafik Kematian Larva Anopheles.sp 
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