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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nyamuk Aedes aegypti 

2.1.1  Klasifikasi Aedes aegypti 

Nyamuk merupakam salah satu di antara serangga yang sangat penting di 

dunia kesehatan.  Nyamuk termasuk dalam subfamily Culicinae, family Culicidae 

(Nematocera: Diptera) merupakan vektor atau penular utama dari penyakit-

penyakit arbovirus (demam berdarah, chikungunya, demam kuning, encephalitis, 

dan lain-lain), serta penyakit-penyakit nematode (filariasis), riketsia, dan protozoa 

(malaria). Di seluruh dunia terdapat lebih dari 2500 spesies nyamuk, meskipun 

sebagian besar dari spesies-spesies nyamuk ini tidak berasosiasi dengan penyakit 

virus (arbovirus) dan penyakit-penyakit lainnya. Jenis-jenis nyamuk yang menjadi 

vector utama, biasanya adalah Aedes spp, Culex spp, Anopheles spp, dan 

Mansonia spp (Sembel, 2009). Nyamuk Aedes aegypti merupakan penyebab 

terjadinya penyakit demam berdarah. Menurut Wormack (1993) di dalam sistem 

nomenklatur, Aedes aegypti menempati sistematika sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta 

Ordo : Diptera 

Sub ordo : Nematocera 

Family  : Culicidae 

Sub family : Culicinae 

Genus : Aedes 

Species : Aedes aegypti 
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2.1.2  Morfologi Aedes aegypti 

Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan 

ukuran nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus), mempunyai warna dasar yang 

hitam dan bintik-bintik putih pada bagian-bagian badannya terutama pada kakinya 

dan dikenal dari bentuk morfologinya yang khas sebagai nyamuk yang 

mempunyai gambaran lira (lyre-form) yang putih pada punggungnya 

(mesonotum). 

Nyamuk Aedes aegypti berukuran kecil (4 – 13 mm) dan rapuh. Kepala 

mempunyai probosis halus dan panjang yang melebihi panjang kepala. Pada 

nyamuk betina probosis dipakai sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan 

pada nyamuk jantan untuk menghisap bahan-bahan cair seperti cairan tumbuh-

tumbuhan, buah-buahan dan juga keringat. Di kiri kanan probosis terdapat palpus 

yang terdiri atas 5 ruas dan sepasang antena yang terdiri atas 15 ruas. Antena pada 

nyamuk jantan berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). 

Sebagian besar toraks yang tampak (mesonotum), diliputi bulu halus. Bulu ini 

berwarna putih/kuning dan membentuk gambaran yang khas untuk masing-

masing spesies. Sayap nyamuk panjang dan langsing, mempunyai vena yang 

permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wing scales) yang letaknya mengikuti 

vena. Pada pinggir sayap terdapat sederatan rambut yang disebut fringe. Abdomen 

berbentuk selinder dan terdiri atas 10 ruas. Dua ruas yang terakhi berubah menjadi 

alat kelamin. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki (hexopoda) yang melekat pada 

toraks dan tiap kaki terdiri dari 1 ruas femur, 1 ruas tibia dan 5 ruas tarsus 

(Gandahusada, 1998) 
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Gambar 2.1: Morfologi Nyamuk Aedes aegypti. 

(Sumber: Gandahusada, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Struktur kepala pada nyamuk yang menunjukkan ciri-ciri 

kelamin  (A. Aedes aegypti betina B. Aedes aegypti jantan). (Sumber: Borror, 

1996) 

Di daerah kepala anggota badan sudah berubah menjadi alat bantu makan, 

sedang daerah ujung perut berubah alat bantu kopulasi (alat kelamin luar). 

Nyamuk dibagi tiga segmen yaitu kepala, dada dan perut. Secara umum satu 

daerah kesatuan disebut tagma, prostomium bersatu dengan kepala sedang 

periprok bersatu dengan perut. Kepala terdiri dari tiga tagma yaitu prostanium, 

mata, dan antena. Ketiga dasar prostoral disebut juga genatosepalon yang terdiri 

dari segmen mandibula, segmen maksilla, dan segmen labium. Pada bagian dada 
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terdapat tiga somit yang disebut dada depan, dada tengah, dan, dada belakang. 

Sedang perut terdiri atas sebelas segmen dan di tambah satu periprok. Tiap somit 

dari perut nyamuk terdiri dari dorsum, pleura, dan venter. 

Pada dinding tubuh nyamuk terdiri dari lapisan epidermis yang dapat 

menghasilkan lapisan luar yang keras. Sebagian besar lapisan luar tersusun atas 

kutikula dan zat kimia lain seperti Ca pada larva nyamuk. Sayap tumbuh di daerah 

tengah dan peleura, diantara lipatan sayap tersebut terdapat cabang tabung 

pernafasan (trakea). Tabung tersebut mengalami penebalan sehingga dari luar 

tampak seperti jari- jari sayap yang berfungsi membawa oksigen kejaringan. Jari-

jari tersebut juga berfungsi sebagai penguat sayap. Jari-jari utama disebut jari-jari 

membujur yang berhubungan dengan jari-jari melintang. Susunan jari-jari 

melintang adalah kosta, sub kosta, radius medien, kubitus, dan anal. Selain sayap 

nyamuk juga memiliki kaki diberi nama koksa. Koksa merupakan dasar dari kaki 

berfungsi untuk bertumpunya tubuh. Trokanter merupakan segmen kecil yang 

terletak diantara femur dan koksa, bagian kaki terbesar adalah femur dan tibia. 

Tarsus merupakan bagian ujung kaki terdiri dari sub segmen, dan tiap sub 

segmean disebut satu tarsomer serta pada trasomer terdapat sepasang cakar 

pretarsus yang melekat pada tarsus. 

Kepala nyamuk berbentuk kapsul dengan bagian ventral terdiri dari 

sepasang mata majemuk dan gena yang dibatasi oleh garis sub gena. Di daerah 

sub gena melekat semua alat mulut yaitu mandibula, maksilla dan labium. Kapsul 

kepala diperkuat oleh rangka dalam yang disebut tentorium, dan tentarium yang 

berbentuk huruf H dengan dua cabang melekat pada daerah oksipental dan dua 

cabang melekat pada garis epitomal bagian depan, dari bagian  cabang depan 
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tumbuh cabang dorsal yang melekat di langit-langit kepala pada dasar antena. 

Anggota pelengkap dari kepala adalah maksilla yang terdiri dari beberapa seklerit 

yang dapat bergerak seperti engsel karena terjadi pada persendian antara setipes 

dan kargo. Mandibula mengalami seklerotitasi kuat berguna untuk merobek dan 

labium merupakan maksilla kedua yang telah menjadi satu dan tidak merupakan 

pasangan yang bebas serta pompa sebarium pada nyamuk berfungsi untuk 

memompa masuk cairan dari dalam atau luar dari jaringan luar. Di dalam rongga 

tersebut juga terdapat lidah yang tergantung dari daerah ventral lidah. Semua 

pelengkap mulut ini memanjang dan memiliki ujung tajam. Pasangan otot dorsal 

dan ventral daripada mandibula dan maksilla berkerut berganti-ganti sehingga satu 

persatu kedua alat tersebut menembus jaringan tubuhan atau hewan. Ludah yang 

dikeluarkan oleh tubuh nyamuk berfungsi untuk memudahkan merusak jaringan 

kulit pada manusia sehingga darah dihisap melalui saluran makanan. 

Alat kelamin dibedakan menjadi dua. Pada nyamuk jantan alat kelamin 

berfungsi menyalurkan sepermatozoa, sedang alat kelamin betina berfungsi untuk 

menerima sepermatozoa dari testis dan kopulasi. Bagian yang menerima disebut 

sepermateka, ditempat inilah seperma dapat hidup sampai lama dan dikeluarkan 

sewaktu-waktu untuk pembuahan, sedang alat yang berfungsi sama disebut 

bursacopulatrik. Alat pelengkap dari nyamuk jantan berupa klasper yang berasal 

dari paramerter dan bukan dari setilus tetepi pada nyamuk betina di sebut 

abdomen dan digunakan untuk meletakan telur. Parameter adalah sepasang 

penonjolan yang berasal dari seternum 10, penonjolan ini adalah merupakan 

pertumbihan baru yang tidak sama dengan stilus atau anggota abdomen lainnya. 

Sepasang tonjolan yang melekat ditengah saling mendekati dan kemudian bersatu 
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membentuk saluran adeagus. Pada nyamuk betina lubang kelamin bermuara 

dibelakang serernum ke-9, jadi nyamuk betina tidak memiliki avipositor sehingga 

telur nyamuk akan diletakan melalui ujung abdumennya. 

Saluran pencernaan makanan dibagi tiga yaitu saluran depan yang terjadi 

karena pelipatan bagian kutikula yang tipis dan berfungsi untuk mengambil dan 

mengelolah makanan. Saluran tunggal terdiri dari saluran endoderem, tidak 

mempunyai lapisan kutikula, berfungsi menyerap makanan, dan saluran terahir 

terjadi karena pelipatan proktodeum dan memiliki kutikula pada permukaan dan 

berfungsi membuang makanan. Pada saluran depan disamping berfungsi 

mengambil dan mengolah makanan juga dihasilkan kelenjar ludah yang bermuara 

di mulut. Nyamuk juga memiliki tembolok yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan gula, sedang darah disimpan di perut tengah. 

System syaraf nyamuk dibagi dua, yaitu syaraf pusat, dan syaraf tepi. 

Syaraf pusat terdiri dari sepasang tubuh ventral yang tiap segmen terjadi 

penggumpalan syaraf tubuh. Syaraf pusat disebut ganglion sedang syaraf tepi 

terbagi dari tiga macam sel syaraf indra berfungsi membawa implus dari otot 

indra, sel perantara berfungsi membawa implus ke sel syaraf dan sel syaraf 

motorik berfungsi membawa implus dari pusat intergrasi ke otot. Ganglion pada 

nyamuk berfungsi sebagai otak dengan jumlah tiga buah (1) proto cerebrum 

adalah tempat untuk intergrasi dan juga mempunyai sel syaraf hormon, (2) deutro 

cerebrum adalah syaraf yang menuju ke antenna, dan (3) cerebrum tidak 

mempunyai daerah intervensi khusus (Sastrodiharjo, 1984). 
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2.1.3 Ekologi Nyamuk  

2.1.3.1 Distribusi (penyebaran) 

Aedes aegypti L adalah spesies nyamuk tropis dan subtropics yang 

ditemukan dibumi, biasanya antara garis lintang 35 U dan 35 S, kira-kira 

berhubungan dengan musim dingin isothenn 10 C. Meski, Aedes aegypti L telah 

ditemukan sampai sejauh 45 U, invasi ini telah terjadi selama musim hangat. Dan 

nyamuk tidak hidup pada musim dingin. Distribusi Aedes aegypti L juga dibatasi 

oleh ketinggian. Ini biasanya tidak ditemukan di atas ketinggian 1000 m tetapi 

lelah dilaporkan pada ketinggian 2121 m di India (Ester, 1999). 

Aedes aegypti L tersebar luas diseluruh Indonesia, spesies ini ditemukan di 

kota-kota, pelabuahan yang penduduknya padat, juga ditemukan didaerah 

pedesaan yang terletak disekitar kota pelabuhan. Penyebaran Aedes aegypti L dari 

pelabuhan ke desa disebabkan karena larva Aedes aegypti L terbawa melalui 

transportasi yang mengangkut benda-benda berisi air hujan yang mengandung 

larva nyamuk ini (Gandahusada, 1998). 

 

2.1.3.2  Tempat Perkembangbiakan 

Nyamuk-nyamuk Aedes yang aktif pada waktu siang hari seperti Aedes 

aegypti dan Aedes albopictus biasanya meletakkan telur dan berbiak pada tempat-

tempat penampungan air bersih atau air hujan seperti bak mandi, tangki 

penampungan air, vas bunga (di rumah, sekolah, kantor, atau di pekuburan), 

kaleng-kaleng, atau kantung-kantung plastic bekas, di atas lantai gedung terbuka, 

talang rumah, bambu pagar, kulit-kulit buah seperti kulit buah rambutan, 

tempurung kelapa, ban-ban bekas, dan semua bentuk container yang dapat 
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menampung air bersih. Jentik-jentik nyamuk (nyamuk muda) dapat terlihat 

berenang naik turun di tempat-tempat penampungan air tersebut. Kedua jenis 

nyamuk Aedes tersebut merupakan vector utama penyakit demam berdarah  

(Sembel, 2009). 

 

2.1.3.3  Siklus Hidup 

 Menurut Gandasuhada dkk (1988), Dalam meneruskan keturunannya, 

nyamuk Aedes aegypti L. betina hanya kawin satu kali semumur hidupnya. 

Nyamuk termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami metamorphosis 

sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva (beberapa instar), pupa 

dan dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

                   (Sumber: http://id.wikipedia.org) 
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a. Stadium Telur 

Telur Aedes berukuran kecil (± 50 mikron), berwarna hitam, sepintas lalu, 

tampak bulat panjang dan berbentuk jorong (oval) menyerupai torpedo dibawah 

mikroskop, pada dinding luar (exochorion) telur nyamuk ini, tampak adanya 

garis-garis yang membentuk gambaran menyerupai sarang lebah. 

Menurit Borror dkk (1996) di alam bebas telur nyamuk ini diletakan satu 

per satu menempel pada dinding wadah / tempat perindukan terlihat sedikit diatas 

permukaan air. Di dalam laboratorium, terlihat jelas telur telur ini diletakan 

menempel pada kertas saring yang tidak terendam air sampai batas setinggi 2-4 

cm diatas permukaan air. Telur yang diletakkan dalam air menetas dalam waktu  

1-3 hari pada suhu 300 C tetapi membutuhkan 7 hari pada suhu  160 C, telur Aedes 

aegypti  tidak menetas sebelum digenangi air. 

 

 

 

 

 

                                           Gambar 2.4 Telur Aedes aegypti 

                   (Sumber: http://id.wikipedia.org) 

b. Stadium Larva (jentik) 

Perkembangan larva tergantung pada suhu, kepadatan populasi, dan 

ketersediaan makanan. Larva berkembang pada suhu 28oC sekitar 10 hari, pada 

suhu air antara 30 - 40 oC larva akan berkembang menjadi pupa dalam waktu 5 - 7 

hari. Larva lebih menyukai air bersih, akan tetapi tetap dapat hidup dalam air yang 

keruh baik bersifat asam atau basa. Larva beristirahat di air membentuk sudut 
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dengan permukaan dan menggantung hampir tegak lurus. Larva akan berenang 

menuju dasar tempat atau wadah apabila tersentuh dengan gerakan jungkir balik. 

Larva mengambil oksigen di udara dengan berenang menuju permukaan dan 

menempelkan siphonnya diatas permukaan air. 

Memurut Hiswani (2013), larva Aedes aegypti memiliki empat tahapan 

perkembangan yang disebut instar meliputi : instar I, II, III dan IV, dimana setiap 

pergantian instar  ditandai dengan pergantian kulit yang disebut ekdisis. Larva 

instar IV mempunyai ciri siphon pendek, sangat gelap dan kontras dengan warna 

tubuhnya. Gerakan larva instar IV lebih lincah dan sensitif terhadap rangsangan 

cahaya. Dalam keadaan normal (cukup makan dan suhu air 25 – 27oC) 

perkembangan larva instar ini sekitar 6-8 hari .  

 Pada larva instar IV, telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh 

dapat dibagi menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax), dan perut (abdumen). 

Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena tanpa duri-

duri, dan alat-alat mulut tipe pengunyah (chewing); Bagian dada tampak paling 

besar dan terdapat bulu-bulu yang simetris, perut tersusun atas 8 ruas, ruas perut 

ke-8 ada alat untuk bernafas yang disebut corong pernafasan. Corong pernafasan 

tanpa duri-duri, berwarna hitam, dan ada seberkas bulu-bulu sikat (brush) 

dibagian ventral dan gigi-gigi sisir (comb) yang berjumlah  15-19 gigi yang 

tersusun dalam 1 baris. Gigi-gigi sisir dengan lekukan yang jelas membentuk 

gerigi. Larva ini tubuhnya langsing, dan bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis 

negatif, dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang 

permukaan air (Nugroho, 2008). 
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               Gambar 2.5 Larva Aedes aegypti 

               (Sumber: http://id.wikipedia.org) 

 

c. Stadium Pupa 

Pada kondisi optimum, larva akan berkembang menjadi pupa dalam waktu 

4 hari Pupa nyamuk Aedes aegypti L  bentuk tubuhnya bengkok dengan bagian 

kepala-dada (cephalothorax) lebih besar bila dihandingkan dengan bagian 

perutnya, sehingga tampak sepeti tanda baca "koma". Pada bagian punggung 

(dorsal) dada terdapat alat bernafas seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat 

sepasang alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut 

berjumbai panjang dan bulu di nomer 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. 

Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah. Bila 

dibandingkan dengan larva. waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang 

permukaan air. 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.6 Pupa Aedes aegypti 

             (Sumber: http://id.wikipedia.org) 
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d. Nyamuk Dewasa 

Pupa menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-3 hari. Nyamuk Aedes 

aegypti L tubuhnya tersusun dari tiga bagian, yaitu kepala, dada dan perut. Pada 

bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antenna yang berbulu. Alat 

mulut nyamuk betina tipe penusuk-penghisap (piercing-sucking) dan termasuk 

lebih menyukai manusia (anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan bagian 

mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena itu 

tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan (phytophagus). Nyamuk betina 

mempunyai antena tipe-pilose, sedangkan nyamuk jantan tipe plumose. 

Dada nyamuk ini tersusun dari 3 ruas, porothorax mesothorax dan 

metathorax. Setiap ruas dada ada sepasang kaki yang terdiri dari femur (paha), 

tibia (betis). dan tarsus (tampak). Pada ruas-ruas kaki ada gelang-gelang putih. 

tetapi pada bagian dada juga terdapat sepasang sayap tanpa noda-noda hitam. 

Bagian punggung (mesontum) ada gambaran garis-garis putih yang dapat dipakai 

untuk membedakan dengan jenis lain. 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.7 Nyamuk Aedes aegypti 

              (Sumber: http://id.wikipedia.org) 
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2.2 Pemberantasan Nyamuk Aedes aegypti 

2.2.1  Pengendalian Larva 

 Pengendalian larva nyamuk yang efektif dapat dilakukan dengan cara 

memberi bahan atau zat yang bermanfaat membunuh larva pada tempat-tempat 

yang dicurigai sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk. Metode 

pengendalian larva nyamuk tersebut biasanya dikenal dengan nama larvasida. 

Larvasida dikelompokkan berdasarkan cara kerja bahan tersebut pada larva yaitu;  

1. Sebagai racun perut 

2. Larvasida kontak 

3. Agen permukaan 

4. Agen alami 

5. Pengatur pertumbuhan 

 

2.2.2   Pengendalian Nyamuk Dewasa  

Untuk membasmi nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan cara  foging, 

namun upaya ini hanya mampu mengurangi jumlah populasi nyamuk dalam 

jangka waktu pendek. Kemampuan nyamuk betina untuk memproduksi telur 

dalam jumlah banyak dapat mengembalikan jumlah populasi nyamuk dalam 

jumlah seperti semula.  

Usaha yang paling efektif dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk 

Aedes aegypti adalah memberantas tempat perindukan nyamuk dengan tiga M 

(menutup, menguras, dan mengubur barang bekas yang dapat menampung air). 

Untuk membunuh larva nyamuk dilakukan dengan menggunakan insektisida 
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abate. Cara penggunaan bubuk abate adalah ditaburkan pada tempat penampungan 

air. 

 

2.3  Tanaman Kluwek (Pangium edule Reinw) 

 Kluwek adalah sejenis tanaman yang mudah tumbuh di seluruh Indonesia. 

Tanaman ini mempunyai nama daerah yang berbeda-beda, misalnya pacung atau 

picung (Sunda), pakem (Bali), pangi (Sumbawa) dan awaran (Irian jaya). 

Tanaman kluwek tergolong dalam genus Pangium dengan famili Flacourtiaceae. 

Tanaman kluwek merupakan tenis tamanan yang menghasilkan buah yang dapat 

dikonsumsi dan berpotensi sebagai obat dan ramu-ramuan (Arini, 2012). 

 

2.3.1 Morfologi  Kluwek 

 Tanaman kluwek termasuk dalam jenis tanaman yang memiliki ukuran 

pohon yang cukup besar yaitu mencapai ± 40 m dengan diameter batang mencapai 

2,5 m. Tajuk umumnya lebat, cabang dan rantingnya mudah patah. Pada bagian 

pucuk banyak terdapat cabang. Batang pokonya besar, kulit kayu bewarna 

kemerahan atau abu-abu kecoklatan dan kadang-kadang banyak terdapat celah 

yang mengeras (Heryanto, 2008). 

 Menurut Heyne (1987), kluwek memiliki daun tunggal, mengumpul di 

ujung ranting dan bertangkai panjang. Helaian daun dari pohon muda berlekuk 

tiga sedangkan pada pohon yang sudah tua helaian daun berbentuk bulat telur 

melebar di pangkal berbentuk jantung dan ujung daun meruncing. Permukaan atas 

dari daun ini licin bewarna hijau mengkilap, pada bagian bawahnya berambut 
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coklat dan tersusun rapat. Panjang daun kluwek sekitaran 20-60 cm dan lebar 

antara 15-40 cm. 

 Tumbuhan kluwek mulai berbuah secara terus mnerus sepanjang musim 

mulai umur 15 tahun. Tangkai buah berukuran panjang sekitar 8-15 cm dengan 

diameter 7-12 mm. bentuk dari buah kluwek tidak simetris, berbentuk bulat telur 

dengan kedua ujungnya yang tumpul. Ukuran buah ini bervariasi dengan panjang 

7-10 cm atau lebih, dan memiliki diameter sekitar 10-25 cm. daging buah bewarna 

kuning pucat, serta memiliki tekstur yang lunak (Nisa,2013). 

 Aprianti (2011) mengatakan bahwa buah kluwek memiliki biji yang 

jumlahnya banyak dan tersusun rapi pada poros buah seperti yang terdapat pada 

buah cempedak. Buah yang berukuran besar terdapat biji yang jumlahnya sekitar 

12 biji dalam satu buah kluwek. Biji kluwek bewarna kelabu, berbentuk limas dan 

keras, serta pada biji terdapat inti biji (endosperm) yang mengandung lemak.  

 

 

 

 

 

 

                      (A)                                       (B)                                    (C) 

               Gambar 2.8 : Daun kluwek (A), buah kluwek (B), biji kluwek (C) 

                  (Sumber: http://id.wikipedia.org) 
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2.3.2  Kandungan Kimia  Daun Kluwek 

 Daun kluwek mengandung berbagai macam senyawa kimia yang banyak 

bermanfaat dalam kehidupan. Salah satu pemanfaatan daun kluwek adalah sebagai 

insektisida alami yang digunakan untuk membasmi hama atau organisme 

pengganggu tumbuhan. Adapun kandungan dari daun kluwek adalah senyawa 

flavonoid dan saponin yang dapat mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan 

seranggga. Daun kluwek juga mengandung senyawa asam sianida yang bersifat 

racun dan dapat mematikan serangga.  

 Menurut Yuningsih (2004), kandungan sianida tertinggi dengan rata-rata 

lebih dari 2.000 ppm terdapat pada biji dengan struktur daging dan kulit yang 

keras. Sedangkan biji dengan tekstur daging dan kulit yang lunak mempunyai 

kandungan sianida rata-rata sekitar 1.000 ppm. Biji dengan struktur daging dalam 

bentuk cairan dan kulit mudah pecah mengandung sianida sekitar 500 ppm yang 

sama dengan kandungan sianida dalam daun kluwek (Pangium edule Reinw).  

Beberapa kandungan kimia lain yang terdapat di dalam daun kluwek antara alain 

ialah asam hidnokarpat, asam khaulmograt, asam glorat, betakaroten dan tannin 

(Carlos,2001). 

 

2.3.3  Manfaat Tanaman Kluwek (Pangium edule Reinw) 

Sebagai pohon yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi, kluwek 

semenjak dulu telah banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dalam masakan rawon, 

terasi, kecap, minyak pangi dan juga termasuk sebagai pengawet ikan. Bagian 

yang digunakan sebagai bumbu masakan adalah biji yang difermentasi terlebih 

dahulu. Biji pangi yang mengandung lemak jika difermentasi akan menghasilkan 
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lemak siklik tidak jenuh yaitu asam hidrokarpat, khaulmograt dan goulat (Erni, 

2006).  

Meyer (1971) dalam Heriyanto dan Subiandono (2008) menjelaskan bahwa asam 

lemak siklik yang terkandung dalam biji kluwek memiliki sifat anti bakteri yang 

dapat mengobati penyakit lepra, kudis dan beberapa penyakit kulit lainnya. 

Demikian halnya, daun pangi dipercaya memiliki khasiat sebagai obat cacing 

kremi dan penawar keracunan makanan. Daun segar, getah daun, tumbukan daun 

dan biji juga digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membersihkan 

luka luar. Bahkan pangi juga dapat digunakan sebagai insektisida hayati untuk 

melawan kutu kepala, sebagai obat serangga dan rayap.   

 

2.3.4 Efektivitas Daun Kluwek (Pangium edule Reinw) sebagai Larvasida 

Alami 

 

Kluwek merupakan tanaman yang termasuk dalam golongan famili 

Flacourtiaceae, dan memiliki beberapa kandungan senyawa aktif yang dapat 

dijadikan sebagai insektisida alami. Menurut Sulistiyani (2005) dalam Aprianti 

(2011) daun kluwek memiliki kandungan senyawa Flavonoid dan saponin yang 

telah diketahui dapat menggangu sistem pernafasan dan menghambat sistem 

pencernaan pada serangga, serta pada daun kluwek juga terdapat senyawa asam 

sianida yang bersifat racun yang dapat mematikan seranggga. 

Berdasarkan dari hasil salah satu penelitian yang dilakukan Wiryadiputra 

(2014), menyatakan bahwa kandungan asam sianida yang sangat tinggi yang 

terdapat pada tumbuhan kluwek dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 
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pembuatan insektisida alami, serta kandungan lain yaitu seperti flavonoid juga 

dapat merusak sistem pernafasan dari serangga. 

Penelitian lain tentang morlatilas larva nyamuk Aedes aegypti dengan 

bahan alami juga sudah mulai banyak dilakukan, seperti penelitian dari 

Setyaningrum (2013), menyatakan bahwa dengan kandungan senyawa saponin 

dan flavonoid dari ekstrak daun legundi dapat membunuh larva nyamuk Aedes 

aegypti. Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 0%,  

0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 1% dengan tingkat mortalitas teringgi terdapat pada 

konsentrasi 1%. 

Hasil penelitian dari Kartika et al (2014), menyebutkan bahwa dengan 

penggunaan ekstrak etanol daun kemangi yang mengandung senyawa flavonoid, 

saponin dan eagunol dapat membunuh larva nyamuk Aedes aegypti dalam 

penelitian ini menggunakan konsentrasi 500 ppm, 100 ppm, 1500 ppm, 2000 

ppm, dan 2500 ppm. 

Menurut Hayne 1987 dalam Suharti 2015, insektisida masuk ke dalam 

tubuh serangga dengan berbagai cara, di antaranya sebagai racun kontak yang 

dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau dinding tubuh serangga, racun 

perut atau mulut, masuk melalui alat pencernaan serangga dan yang terakhir 

dengan fumigan, yang masuk melalui pernafasan serangga. 
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2.4 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Kerangka Konsep Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Kluwek 

(Pangium edule Reinw) Terhadap Mortalitas Larva Nyamuk Aedes aegypti 
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut :  

a. Ada pengaruh pemberian ekstrak daun kluwek (Pangium edule Reinw) 

terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. 

b. Konsentrasi ekstrak daun kluwek (Pangium edule Reinw) 2% yang paling 

tinggi pengaruhnya terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. 

 


