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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pepaya (Carica papaya L.) 

2.1.1 Sistematika Pepaya (Carica papaya L.) 

Menurut Mardiana et al (2012) tanaman papaya memiliki kedudukan 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Classis : Magnoliopsida 

Ordo  : Caricales  

Family : Caricaceae  

Genus : Carica  

Spesies : Carica papaya L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Carica papaya L. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

https://baltyra.com/
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2.2.2 Deskripsi Tanaman (Carica papaya L.) 

Pepaya merupakan buah yang mudah tumbuh baik pada daya tahan 

tumbuh di daerah tropis, karena kandungan vitamin, mineral dan serat yang 

lengkap serta pH buah yang tidak masam. Pepaya dapat dikonsumsi semua usia 

tanpa terpengaruh pada keasaman lambung. Tanaman ini memiliki berbagai 

keunggulan seperti, cepat produksi, berbuah sepanjang tahun dan berbagai 

kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Pepaya memiliki berbagai macam 

varietas yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran buah, tekstur dan 

warna pada buah tersebut (Sobir, 2009). 

Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau sedikit bercabang, tumbuh 

hingga mencapai 5-10 m, dengan daun yang berbentuk menyerupai spiral pada 

batang pohon bagian atas. Daun pepaya menyirip lima dengan tangkai yang 

panjang dan memiliki lubang dibagian tengah. Batang tanaman berbentuk bulat 

lurus, di bagian tengahnya berongga, dan tidak berkayu. Daun pepaya bertulang 

menjari dengan warna permukaan atas hijau-tua, sedangkan warna permukaan 

bagian bawah hijau-muda. Pohon ini biasanya tidak bercabang, batang bulat 

berongga, tidak berkayu, terdapat benjolan bekas tangkai daun yang sudah 

rontok. Daun terkumpul di ujung batang, berbagi menjari (Mardiana et al., 

2012). 

Pepaya  merupakan tanaman yang memiliki batang berongga, tidak 

bercabang dengan tinggi mencapai 10 m. Daunnya merupakan daun tunggal, 

berukuran besar, dan menjari. Bunga terdiri dari tiga jenis yaitu bunga jantan, 

bunga betina dan bunga sempurna. Bentuk buah bulat sampai lonjong 

tergantung dari jenis bunga. Tanaman ini dapat dipanen pada usia 10-12 bulan. 
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Jenis pohon pada pepaya terbagi menjadi tiga yaitu bunga jantan, bunga betina 

dan bunga sempurna yang dapat dibedakan pada saat tanaman berumur 4-6 

bulan. Pohon jantan memiliki malai bunga yang bercabang dan menggantung 

dengan bunga jantan yang lebat serta bunganya tidak memiliki bakal buah. 

Pohon betina memiliki inflorensensia dengan 3-5 bunga bertangkai pendek yang 

terletak di ketiak daun. Bunga betina berukuran sedang tanpa adanya pohon 

jantan atau pohon sempurna, pohon betina ini tidak dapat menghasilkan buah. 

Pohon sempurna memiliki inflorensensia yang terdiri dari beberapa bunga 

sempurna 1-4 bunga jantan dan berbatang pendek (Kalie, 2008). 

2.1.3 Kandungan dan Manfaat Pepaya (Carica papaya L.) 

Pepaya merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat 

dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Tanaman ini memiliki banyak 

manfaat mulai dari bagian akar, batang, daun, bunga dan buahnya, yaitu sebagai 

sumber vitamin, mineral dan senyawa lain untuk kebugaran tubuh dan 

berkhasiat obat dalam bidang kesehatan. Pepaya banyak mengandung 

kandungan senyawa yang baik bagi tubuh yaitu, vitamin C dan E, serta beta 

karoten yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralisir radikal 

bebas hasil fagositosis neutrofil terhadap debris dan bakteri pada proses 

penyembuhan luka. Daun pepaya mengandung saponin yang berguna untuk 

memicu pembentukan kolagen yang berperan dalam proses penyembuhan luka, 

papain berguna sebagai antiinflamasi dan antiedema, serta mengandung 

flavonoid dan fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antiseptik, mencegah 

pembentukan radikal bebas serta meminimalisir luka akibat reaksi oksidasi. 

Ekstrak daun pepaya digunakan sebagai pengobatan untuk sakit perut. Daun 
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muda dapat digunakan untuk pengobatan demam, penambah nafsu makan, 

keputihan, jerawat, menambah air susu, mengobati sakit gigi, serta akhir ini 

dimanfaatkan sebagai pengobat penyakit kanker (Ruswanti et al., 2014). 

Daun pepaya memiliki rasa pahit disebabkan oleh kandungan alkaloid 

carpain yang yang terdapat pada daun muda. Alkaloid dapat dijadikan sebagai 

obat malaria karena dapat menyembuhkan demam dan dapat menurunkan 

tekanan darah serta membunuh amoeba. Sari akar pepaya dapat dimanfaatkan 

sebagai obat penyakit kencing batu, penyakit saluran kencing dan cacing kremi.  

Batang, daun dan buah pada pepaya mengandung getah berwarna putih yang 

terdapat suatu enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut 

papain. Enzim proteolitik dapat menambah nafsu makan serta dimanfaatkan 

industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, tekstil dan penyamak. Biji 

pepaya dapat dijadikan obat penyakit cacing kremi karena mengandung 

senyawa alkaloid yang rasanya pahit sehingga bersifat sebagai anti bakteri yang 

dapat membunuh cacing kremi (Kalie, 2008). 

Kandungan zat-zat yang terdapat pada daun pepaya mampu mengobati 

berbagai macam penyakit seperti melawan penyakit sel kanker, menghambat 

berkembangnya virus demam berdarah, mengatasi masalah kewanitaan, 

mengobati jerawat, melancarkan pencernaan dan menambah nafsu makan. 

Beberapa peneliti didunia telah melakukan riset terkait dengan manfaat dari 

daun pepaya yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hasil riset 

membuktikan bahwa daun papaya dapat melawan berbagai sel kanker didalam 

tubuh antara lain, kanker serviks, hati, paru-paru dan pankreas. Kandungan zat 

sitokinin di dalam dipercaya dapat melawan berbagai sel kanker dalam tubuh. 
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Zat sitokinin yang terkandung pada daun pepaya bermanfaat memperkuat sistem 

kekebalan tubuh manusia untuk melawan berbagai sel kanker tersebut. Daun 

pepaya tidak bersifat toksik terhadap sel tubuh normal sehingga lebih aman 

dibandingkan dengan obat penawar kanker yang lain. Kandungan senyawa 

alkaloid carpaine, papain, flavonoid, saponin, violaksatin, tanin dan 

caricaksantin serta mengandung enzim-enzim seperti papain, nikotin, miosmin, 

pseudokarpin, kaontinin dan karpain. Kombinasi dari zat yang terkandung dari 

daun pepaya akan melemahkan dan membunuh virus demam berdarah serta 

akan meningkatkan trombosit pada darah (Mardiana et al., 2012). 

Tabel 2.1 Manfaat Tanaman Pepaya dan Senyawa Aktif yang Berperan 

No. Manfaat Senyawa aktif yang berperan 

1. Anti kanker Alfa tokoferol, likopene, flavonoid, dan 

benzylisothiosianat, alkaloid terdapat pada daun 

2. Anti oksidan Flavonol, vitamin C, dan vitamin E, antraquinon, 

alkaloid seperti karpain terdapat pada daun, 

vitamin C, beta karoten, licopen, dan vitamin E, 

flavonoid, alkaloid terdapat pada buah 

3. Anti diabetes Alkaloid, saponin dan tannin terdapat pada semua 

bagian tumbuhan papaya 

4. Anti fertilitas Caricain,glikosida oleanolat pada biji, papain, 

chymopapain terdapat pada daun 

5. Anti inflamasi Alkaloid, tannin, glikosida jantung, dan saponin 

terdapat pada daun 

6. Anthelmentika Papain, chymopapain terdapat pada biji dan getah 

7. Anti bakteri Papain, flavonoid, alkaloid, saponin, glikosida, dan 

fenol 

8. Anti malaria Flavonol, vitamin C, dan vitamin E, antraquinon, 

alkaloid seperti karpain terdapat pada daun 

9. Anti nyamuk Alkaloid termasuk karpain, pseudocarpain, dan 

dehidrokarpain I dan II terdapat pada daun 

10. Penyembuh luka Vitamin C, papain, chymopapain terdapat pada 

daun 

Sumber: (Rahayu & Ani, 2016) 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Maisarah et al (2013) 

menyatakan bahwa ekstrak metanol pepaya yang memiliki aktivitas terbaik 
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terdapat pada ekstrak daun pepaya, ekstrak buah mentah, buah matang dan biji 

pepaya. Pada ekstrak daun pepaya memiliki ativitas anti oksidan terbaik karena 

terdapat kandungan senyawa seperti papain, flavonoid, alkaloid, saponin, 

glikosida, dan fenolik yang mengandung senyawa yang bersifat toksik. Fenolik 

merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada  pepaya yang merupakan 

senyawa utama yang memiliki aktivitas antioksidan dengan cara menetralkan 

lipid dari radikal bebas dan mencegah dekomposisi hidroperoksida menjadi 

radikal bebas. Kandungan flavonoid memiliki gugus hidroksil yang dapat 

mendonasikan elektron dan berperan sebagai penangkal radikal bebas sehingga 

bersifat menghambat saluran pencernaan serangga dan bersifat toksik.  

2.2 Larvasida Alami 

Larvasida alami merupakan suatu insektisida alami yang mengandung zat 

kimia berbahan dasar dari tumbuhan yang memiliki kandungan berbagai macam 

kandungan bahan aktif yang dapat membunuh serangga pada fase larva. Senyawa 

yang terkandung pada tumbuhan tersebut mampu membunuh dan menggangu 

proses pernafasan serta pencernaan pada larva, sehingga larva akan terhambat 

proses perkembangannya dan mati. Setiap tumbuhan memiliki zat yang berguna 

untuk melindungi diri dari serangga-serangga fitofagosit (pemakan tanaman). Zat 

aktif yang terdapat pada tumbuhan tersebut diduga dapat menjadi insektisida 

alami yang ramah lingkungan. Larvasida alami mudah diaplikasikan dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang terbatas serta berasal dari bahan alami 

sehingga jenis insektisida ini mudah terurai karena residunya mudah hilang 

(Pratiwi, 2012).  
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Daun pepaya memiliki kandungan bahan aktif berupa flavonoid, saponin, 

tannin, fenol dan papain yang bersifat sebagai anti mikroba yang dapat membunuh 

dan menganggu pertumbuhan larva nyamuk Aedes aegypti. Kandungan bahan 

aktif yang dapat dijadikan anti mikroba dan mencegah radikal bebas yang 

dinamakan stomach poisoning atau racun perut yang dapat menganggu sistem 

pencernaan larva Aedes aegypti, sehingga larva tersebut gagal berkembang dan 

akhirnya mati. Bahan aktif yang terkandung dalam daun pepaya tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai larvasida alami yang ramah lingkungan tanpa mencemari 

lingkungan. Daun pepaya dapat dimanfaatkan sebagai larvasida alami sebagai 

pemberantasan vektor nyamuk Aedes aegypti yang mudah diaplikasikan dan 

bersifat selektif hanya membunuh larva sehingga aman bagi manusia serta mudah 

terurai sehingga tidak mencemari lingkungan (Noshirma & Ruben, 2016). 

2.2.1  Enzim Papain 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Maisarah et al (2013) 

pada ekstrak daun pepaya memiliki ativitas anti oksidan terbaik karena terdapat 

kandungan senyawa papain yang berasal dari getah daun pepaya. Senyawa 

papain merupakan enzim golongan protease yang banyak digunakan di 

industri. Enzim papain dijadikan biokatalisator yang diproduksi oleh sel dan 

telah banyak dimanfaatkan untuk mempercepat suatu reaksi tanpa ikut 

bereaksi. Senyawa ini digunakkan karena berasal dari tanaman pepaya yang 

mudah untuk didapatkan dan murah. (Permata et al., 2016). 

Enzim papain tidak hanya mampu mengkatalisis reaksi-reaksi dalam 

sistem biologis, tetapi mampu mengkatalisis reaksi-reaksi di luar sistem 

biologis pada kondisi yang sesuai. Kemampuan enzim dalam mengkatalisis 
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suatu reaksi tergambar melalui aktivitasnya yang dapat menjadi inhibitor dalam 

suatu reaksi (Kusumadjaja & Rita, 2005).  Enzim papain dapat melunakkan 

daging karena zat yang terkandung dapat melakukan proses pemecahan 

jaringan ikat yang disebut proses proteolitik. Semakin banyak protein yang 

dipecah daging semakin lunak, sehingga papain dapat memecah protein pada 

tubuh larva Aedes aegypti. Tubuh larva Aedes aegypti akan lemas dan rusak 

sehingga terjadi gangguan metabolisme tubuh dan akhirnya mati. (Juahary & 

Risma, 2012) 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Hidrolisis Enzim Papain 

(Sumber: Sumarlin et al., 2011). 

2.2.2  Saponin 

Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks yang dihasilkan 

terutama oleh  tanaman yang menghasilkan busa apabila dikocok dengan air. 

Saponin berfungsi sebagai zat anti oksidan, anti-inflamasi, anti-bakteri, dan 
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anti-jamur sehingga bisa digunakan untuk proses penyembuhan luka 

(Novitasari & Dinda, 2016). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 

Juariah (2008) zat yang terkandung dalam saponin dapat meningkatkan 

permeabilitas membran yang menyebabkan hemolisis sel apabila berinteraksi 

dengan sel bakteri. Antibakteri yang terdapat dalam saponin menurunkan 

tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau 

kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar sehingga 

sel akan pecah (Nuria et al., 2009). 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Hemolisis Saponin 

(Sumber: Noer et al, 2016). 

2.2.3 Alkaloid 

Alkaloid adalah senyawa siklik yang mengandung atom nitrogen yang 

penyebarannya terbatas pada organisme hidup serta bermanfaat dalam 

pengobatan (Lenny et al., 2010). Kandungan nitrogen dalam alkaloid sebagai 

bagian dari sistem sikliknya serta mengandung substituen yang bervariasi 

seperti gugus amina, amida, fenol, dan metoksi sehingga alkaloid bersifat 

semipolar (Simaremare, 2014). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sugito & Edi (2017) Basa nitrogen dalam senyawa alkaloid akan bereaksi 

dengan senyawa asam amino yang menyusun dinding sel bakteri dan DNA 

bakteri yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan susunan asam 
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amino, sehingga menimbulkan perubahan keseimbangan genetik pada rantai 

DNA sehingga akan mengalami kerusakan akan mendorong terjadinya lisis sel 

bakteri yang akan menyebabkan kematian pada sel bakteri. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Ikatan Alkaloid 

(Sumber: Noer et al, 2016). 

2.3 Larva Nyamuk Aedes aegypti 

2.3.1 Klasifikasi Nyamuk Aedes aegypti 

Menurut Farid (2015) nyamuk Aedes aegypti memiliki kedudukan 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Classis : Insekta 

Ordo  : Diptera 

Family : Culicidae 

Genus : Aedes 

Spesies : Aedes aegypti 

2.3.2 Deskripsi Nyamuk (Aedes aegypti) 

Nyamuk Aedes aegypti  merupakan salah satu insekta yang termasuk 

kedalam ordo diptera dan family culicidae. Nyamuk awal mula terdapat di 

kawasan Asia pasifik dan menyebar keseluruh negara termasuk Negara 
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Indonesia. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti di Indonesia sudah menyebar 

keseluruh berbagai wilayah di Indonesia. Nyamuk ini menimbulkan wabah 

penyakit yang meresahkan masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan 

banyak menyebabkan kematian. Berbagai cara untuk mengatasi vektor 

penyebaran penyakit ini sudah dilakukan tetapi belum memuaskan hasilnya 

karena penyebarannya semakin cepat dan masih terjadi setiap tahun. Salah satu 

penyebab dari resistensi nyamuk terhadap penggunaan bahan kimia dalam 

pemberantas vektor ini menyebabkan nyamuk resisten terhadap bahan kimia 

tersebut (Kardinan, 2005).  

Aedes aegypti adalah nyamuk yang menyerang pada musim hujan dan 

musim panas. Nyamuk ini memiliki bintik-bintik pada bagian badan tubuhnya 

bercorak belang hitam putih pada dada, perut, tungkai. Corak yang dimiliki 

merupakan sisi yang menempel di luar tubuh nyamuk. Corak putih pada dorsal 

dada nyamuk berbentuk seperti siku yang berhadapan. Nyamuk ini berkembang 

biak pada air yang jernih, ditempat yang tergenang, di dalam rumah, kamar 

mandi, kloset, bak penampungan air dan tempat-tempat yang gelap. Umumnya 

nyamuk Aedes aegypti hanya mampu terbang pada ketinggian 100-200 meter. 

Diluar rumah nyamuk berkembang biak di tempat yang dingin dan terlindung 

dari matahari. Nyamuk betina akan bertelur di dalam air yang tergenang dan di 

sekitar rumah. Nyamuk ini selanjutnya akan berkembang menjadi larva dan 

tumbuh menjadi nyamuk dewasa dalam waktu kurang lebih 8-10 hari. Tempat 

yang sering digunakkan tempat perkembang biakan pada nyamuk adalah air 

yang tergenang dan terbuka seperti tong, drum, batang atau daun tumbuhan, 

kaleng, dan ban bekas (Suhamiarti & Lestari, 2007). 
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Nyamuk termasuk serangga yang bermetamorfosis secara sempurna atau 

lengkap yaitu dari telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Waktu yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dari telur menjadi dewasa dengan kelembaban 

udaranya 80%, kurang lebih 10 hari. Waktu 10 hari tersebut diperkirakan untuk 

keperluan pertumbuhan Aedes aegypti dari telur sampai menjadi nyamuk 

dewasa di alam bebas. Adapun stadium telur, larva, pupa sampai menjadi 

nyamuk dewasa adalah sebagai berikut : 

1. Telur 

Nyamuk Aedes aegypti memiliki ukuran telur ± 50 mikron berwarna hitam 

dengan bentuk bulat panjang atau oval seperti torpedo. Pengamatan dengan 

menggunakan mikroskop tampak dinding bagian luar terdapat garis-garis 

menyerupai sarang lebah. Telur nyamuk di alam bebas menempel di wadah atau 

tempat perindukan terlihat sedikit diatas permukaan air. Telur ini akan menetas 

dalam waktu 1-2 hari atau dapat lebih lama bergantung pada keadaan yang 

mempengaruhi air di wadah atau tempat perindukan. Apabila wadah air yang 

berisi telur mengering, telur dapat tahan selama beberapa minggu bahkan 

beberapa bulan bulan. Ketika wadah air itu berisi air lagi dan menutupi seluruh 

bagian telur , telur itu akan menetas menjadi jentik (Farid, 2015). 

2. Larva  

Fase ini adalah fase setelah telur sudah menetas tumbuh menjadi larva 

yang disebut larva stadium I atau instar I. Larva stadium I ini melakukan 3 kali 

pengelupasan kulit ecdysis atau moulting, berturut-turut menjadi larva stadium 

2, 3 dan larva stadium 4. larva stadium akhir atau stadium 4 ini larva akan 

mengalami pengelupasan kulit dan berubah bentuk menjadi stadium pupa. Larva 
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stadium 4 berukuran 7 x 4 mm, mempunyai pelana yang terbuka , bulu sifon 

satu pasang dan gigi sisir yang berduri lateral. Dalam air di wadah, larva 

bergerak sangat lincah dan aktif dengan memperlihatkan gerakan-gerakan naik 

ke permukaan air dan turun ke dasar wadah secara berulang-ulang. Larva  Aedes 

aegypti dapat hidup di wadah yang mengandung air dengan  pH 5,8 – 8,6. Jentik 

dalam kondisi yang sesuai akan berkembang dalam waktu 6-8 hari dan 

kemudian berubah menjadi pupa (Farid, 2015). 

3. Pupa 

Pupa nyamuk berbentuk seperti koma dengan kepala dan dadanya 

bersatu dilengkapi sepasang terompet pernafasan. Stadium pupa ini adalah 

stadium tidak makan atau tidak memakan apapun. Apabila terganggu pupa ini 

akan bergerak naik turun di dalam wadah air. Dalam waktu lebih kurang dua 

hari, dari pupa akan muncul nyamuk dewasa. Total waktu penyelesaian siklus 

dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 9-12 hari (Farid, 

2015). 

4. Nyamuk Dewasa 

Nyamuk dewasa yang baru berkembang dari pupa akan mencari 

pasangan untuk mengadakan perkawinan. Setelah kawin, nyamuk akan siap 

mencari darah untuk perkembangan telur demi keturunannya. Nyamuk jantan 

setelah kawin akan istirahat dan tidak menghisap darah tetapi menghisap cairan 

tumbuhan sedangkan nyamuk betina menggigit dan menghisap darah orang 

untuk pematangan telurnya. Nyamuk betina akan bertelur di tempat perindukan 

air bersih yang tergenang dan ditempat yang gelap (Farid, 2015). 
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Gambar 2.5 Siklus Hidup Aedes aegypti 

(Sumber: Ishardianti, 2010) 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Kematian Larva Nyamuk  

Berbagai usaha yang dilakukan sebagai cara pemutusan vektor nyamuk 

dengan  melakukan berbagai usaha yaitu pencegahan dan pengendalian terhadap 

serangan nyamuk Aedes aegypti. Usaha tersebut tidak dapat berjalan efektif 

apabila tidak dilakukan secara stimulan dan terpadu. Semua lingkungan wajib 

berpartisipasi dalam upaya tersebut agar tidak terjadi lingkungan yang menjadi 

sumber infeksi serangan nyamuk yang menyebabkan penyebaran nyamuk. 

Usaha pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan body lotion atau 

repelent yang digosokkan ke kulit sehingga nyamuk tidak mendekat. Hal 

lainnya dengan menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk dengan 

meletakkan di sekitar rumah dan di dalam ruangan. Usaha lain yang dilakukan 

dengan menggunakan insektisida yang alami yang berbahan dasar tumbuhan 

dengan mengurangi serta membatasi penggunaan insektisida kimiawi yang 

dapat menyebabkan resistensi terhadap nyamuk sehingga penyebaran akan 

semakin meningkat apabila nyamuk resisten terhadap efektifitas dari insektisida 

kimiawi dan menimbulkan kontaminasi lingkungan. Usaha pengendalian 
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biologis berupa pengendalian dengan memelihara ikan di kolam yang berisi air 

bersih dapat mengurangi polusi lingkungan akibat insektisida dari bahan 

beracun yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang dapat 

menyebabkan resistensi terhadap nyamuk sehingga nyamuk dapat hidup disuhu 

yang tidak sewajarnya dapat hidup (Kardinan, 2005). 

Usaha pencegahan yang dilakukan untuk memutuskan vektor 

penyebaran nyamuk ini dengan faktor lingkungan yang harus bersih dan tidak 

menumpuk sampah yang dapat menimbulkan tempat tinggal nyamuk. Nyamuk 

ini tinggal dan berkembang biak digenangan air bersih dan tidak berkontak 

langsung dengan tanah. Vektor penyakit ini bertelur digenangan air yang 

terdapat pada sisa kaleng bekas, tempat penampungan air, bak mandi, ban bekas 

dan sebagainya. Jumlah penyakit meningkat seiring dengan musim penghujan 

yang menyebabkan banyak genangan air yang menjadi habitat dari 

perkembangan nyamuk pada sisa air hujan. Kesadaran masyarakat untuk 

membersihkan lingkungan, mengubur sisa barang bekas serta menutup tempat 

penampungan air bersih menjadi salah satu upaya yang efektif  dalam menekan 

laju penularan penyakit serta perkembangan nyamuk (Ginanjar, 2007). 

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan metabolisme nyamuk 

Aedes aegypti dipengaruhi secara langsung oleh faktor lingkungan yaitu 

temperatur, kelembaban udara, tempat perindukan, dan curah hujan. Temperatur 

yang dibutuhkan untuk nyamuk berkembang biak dan melangsungkan 

kehidupan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 500 mm per tahun dengan 

temperatur ruang 32°– 34°C dan temperatur air 25° – 30°C. air yang dapat 

digunakkan nyamuk sebagai tempat perindukan yaitu air yang memiliki pH air 
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sekitar 7 dengan kelembaban udara sekitar 70%. Keberhasilan perkembangan 

nyamuk Aedes aegypti ditentukan oleh tempat perindukan yang dibatasi oleh 

temperature tiap tahunnya dan perubahan musim. Perubahan iklim dapat 

mempengaruhi perpindahan, perkembangbiakan, tingkah laku, kecepatan 

kematangan, lamanya hidup dari agen penginfeksi nyamuk. Akibat dari 

perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan nyamuk 

dan bertahan hidup diluar batasan suhu dan kelembaban udara yang 

menimbulkan penyebaran perkembangan nyamuk semakin tidak terkendali 

(Chandra, 2009).  

2.4 Pengaruh Suhu Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

pada suatu bahan sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

menggunakan suatu pelarut cair. Senyawa aktif pada simplisia digolongkan untuk 

mempermudah pemilihan pelarut dengan cara ekstraksi yang tepat. Ekstrak yang 

digunakkan umumnya dalam bentuk kering, kental dan cair dengan cara menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya 

matahari langsung dengan menggunakan pelarut organik maupun pelarut 

anorganik. Secara umum pelarut etanol merupakan pelarut yang banyak 

digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dapat 

melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder (Tambun et al., 2016). 

Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan 

perpindahan massa dalam proses ekstraksi. Peningkatan suhu dapat menyebabkan 

peningkatan solubilitas pelarut dan dapat memperbesar pori-pori padatan, 

sehingga pelarut masuk melalui pori-pori padatan dan melarutkan komponen 
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padatan yang terperangkap kemudian zat terlarut berdifusi keluar permukaan 

partikel padatan. Pengaruh suhu terhadap proses ekstraksi ditinjau dari kenaikan 

solubilitas pelarut yang akan memudahkan pelarut masuk dalam pori-pori padatan 

yang akan diekstrak. Kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya kenaikan 

rendemen yang dihasilkan karena semakin tinggi suhu ekstraksi, maka akan 

semakin tinggi rendemen yang dihasilkan. Suhu yang digunakkan dalam proses 

ekstraksi harus optimal sesuai dengan titik didih senyawa kandungan aktif 

tersebut, jika terlalu tinggi akan menyebabkan struktur dan kandungan pada 

simplisia terdegradasi (Jayanudin et al., 2014). 

Pada proses ekstraksi semakin lama waktu dan naiknya suhu ekstraksi 

yang digunakan, maka pelarut semakin mudah untuk menarik zat-zat kimia yang 

terdapat pada simplisia yang diekstraksi tersebut. Suhu sangat berpengaruh dalam 

menentukan kadar zat kimia pada saat proses ekstraksi simplisia. Faktor yang 

mempengaruhi dalam proses ekstraksi yaitu ukuran bahan, suhu ekstraksi dan 

pelarut yang digunakkan. Pada proses ekstraksi pengecilan ukuran simplisia 

bertujuan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempercepat pelarut 

masuk ke dalam bahan yang akan diekstraksi. Suhu ekstraksi yang digunakkan 

proses ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu optimal dan tidak terlalu 

tinggi. Suhu yang terlalu tinggi pada proses ekstraksi akan menyebabkan zat aktif 

yang terkandung dalam simplisia akan mengalami degradasi. Pelarut yang 

digunakkan untuk melarutan pada proses ekstraksi merupakan pelarut pilihan 

yang terbaik yang sesuai dengan golongan senyawa yang akan digunakkan baik 

pelarut organik maupun pelarut anorganik (Tambun et al., 2016).  
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Faktor yang mempengaruhi dalam proses ekstraksi yaitu metode ekstraksi, 

jenis pelarut, efek pelarut yang digunakkan dalam ekstraksi, efek temperatur 

ekstraksi dan efek waktu ekstraksi. Metode yang digunakkan dalam proses 

ekstraksi berdasarkan sifat bahan mentah, daya penyesuaian dengan tiap macam 

metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak sempurna atau 

mendekati sempurna. Pemilihan pelarut pada proses ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut yang mampu melarutkan senyawa yang akan diekstrak, 

mudah dipisahkan dan dimurnikan kembali. Salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kecepatan perpindahan massa dari solute ke solvent adalah besarnya 

konsentrasi pelarut. Efek pelarut yang digunakan dalam ekstraksi fleksibilitas 

karena berbeda karakteristik kelarutan berbagai pelarut, ekstraksi sampel akan 

memiliki hasil ekstrak berbeda tergantung pelarut.  Efek temperatur ekstraksi 

kenaikan suhu akan meningkatkan efisiensi proses ekstraksi, dan ini harus 

dioptimalkan secara singkat dari titik dimana degradasi analit atau co-ekstraksi 

yang berlebihan dari komponen dapat terekstraksi. Efek waktu ekstraksi  

mempengaruhi hasil, terutama terhadap nilai transfer massa. Semakin lama waktu 

kontak antara solut dengan solvent selama proses ekstraksi maka semakin banyak 

pula jumlah unsur-unsur kandungan kimia yang terekstrak serta kualitas ekstrak 

yang dihasilkan (Irvan et al., 2015). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniwati et al., (2012) 

menyatakan bahwa semakin bertambahnya suhu ekstraksi maka semakin besar % 

khlorofil terekstrak. Hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya suhu maka 

semakin besar daya larut khlorofil pada solven. Pada hasil penelitian suhu 60° C 

% khlorofil yang terambil mencapai titik optimal dan suhu diatas 60° C % 
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khlorofil yang terambil mengalami penurunan hal ini karena pemanasan melebihi 

suhu optimal mengakibatkan khlorofil mengalami degradasi menjadi feofitin yang 

berwarna hijau agak kecoklatan hal ini membuat nilai konsentrasi khlorofil kecil. 

Hasil penelitian daun suji yang dilakukan dengan menggunakan suhu yang 

berbeda dari suhu 30° C sampai 75° C menghasilkan kadar rendemen yang 

berbeda. Hasil rendemen yang maksimal terjadi pada suhu ekstraksi 60° C dengan 

presentase 1,2917 % menunjukkan bahwa suhu yang optimal dalam proses 

ekstraksi daun suji menghasilkan rendemen klorofil adalah 60° C.  

2.5 Pengaruh Konsentrasi 

Konsentrasi ekstrak merupakan suatu ukuran banyaknya zat yang berada 

di dalam suatu campuran  dibagi dengan volume total pada campuran tersebut. 

Konsentrasi ini digunakkan sebagai pengukuran banyaknya zat yang ditambahkan 

dalam suatu larutan campuran agar dapat dilihat dan diukur dari hasil percobaan 

yang dijadikan dalam bentuk presentase atau ppm. Jumlah konsentrasi pada 

sebuah larutan menentukan efektifitas dari bahan uji pada penelitian tersebut. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin besar pengaruhnya terhadap 

hewan uji dan semakin efektif hasil dari ekstrak tersebut. Terjadinya kematian 

pada hewan uji pada berbagai konsentrasi disebabkan oleh banyaknya senyawa 

aktif yang kontak langsung dengan hewan uji tersebut. Semakin tinggi konsentrasi 

maka senyawa aktif yang diterima dan  semakin banyak senyawa aktif yang 

terkandung dalam ekstrak tersebut (Rahmawati et al., 2013). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Isnawati et al (2015) bahwa 

Kematian larva nyamuk meningkat seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak 

daun Nerium oleander, hal ini menunjukkan dan memastikan bahwa ekstrak 
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tersebut bersifat toksik. Pada penelitian ini suhu, pH dan kelembaban pada batas 

normal, maka larva nyamuk dalam penelitian ini mati tanpa disebabkan oleh 

pengaruh luar seperti suhu, pH dan kelembaban. Konsentrasi maksimal yang 

mampu membunuh larva hingga 90% pada  konsentrasi 0,71%. Adanya perbedaan 

atau variasi pada jumlah kematian larva nyamuk disebabkan oleh adanya variasi 

sensitifitas dan resistensi dari setiap larva terhadap bahan aktif yang terdapat 

dalam ekstrak. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak daun Nerium 

oleander merupakan penyebab kematian larva karena senyawa bioaktif tersebut 

sebagai zat toksik. Kematian larva disebabkan oleh larva tidak mampu bertahan 

hidup dalam senyawa toksik yang masuk ke dalam tubuhnya. Berdasarkan hasil 

pengamatan, larva uji gejala kegelisahan yang ditandai dengan gerakan gerakan 

naik turun pada media uji, sedangkan pada kontrol, larva menunjukkan kondisi 

istirahat di permukaan membentuk sudut tertentu. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Simone et al (2014) bahwa 

Pada hasil penelitian konsentrasi larutan bawang putih terkecil yang menimbulkan 

efek larvasida yaitu 1% dengan rata-rata jumlah larva yang mati sebanyak 20%. 

Pada konsentrasi 5% dengan rata-rata jumlah larva yang mati sebanyak 47%, 10% 

dengan rata-rata jumlah larva yang mati 82, 15% dengan rata-rata jumlah larva 

yang mati 97% dan 20% menyebabkan jumlah larva mati sebanyak 100%. 

konsentrasi yang terendah adalah 1% dapat membunuh larva Aedes sp sebanyak 

rata-rata 20% dalam waktu 24 jam setelah perlakuan. Sedangkan konsentrasi yang 

tertinggi adalah 20% dalam 24 jam setelah perlakuan dapat membunuh rata-rata 

100%. kenaikan tingkat konsentrasi diikuti dengan kenaikkan rata-rata kematian 

larva. Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi larutan bawang putih maka 
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semakin tinggi pula kematian larva Aedes sp.  Hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai penentuan konsentrasi yang digunakkan dengan menggunakan 

hasil penelitian sebagai acuan pada penelitian.  

2.6 Media Belajar 

Media pembelajaran merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa. Adanya media pembelajaran ini dapat 

mengembangkan dan menambahkan wawasan siswa terkait dengan materi yang 

diberikan sehingga mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Media ini 

membantu dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil proses 

pembelajaran serta mempermudah guru dalam proses pembelajaran. Media 

belajar ini dirancang untuk mempermudah pada proses pembelajaran sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran (Niska & Jandut, 2013). 

Menurut Kaltsum (2017) ada beberapa kriteria yang diperhatikan dalam 

memilih media pengajaran  sebagai berikut: 

a. Media yang dipilih harus sesuai dan mencapai dari tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Penetapan media harus jelas dan operasional, spesifik, dan  

tergambar dalam bentuk perilaku. 

b. Aspek materi menjadi pertimbangan yang penting dalam memilih media. 

Materi yang digunakkan harus sesuai dengan media yang akan digunakan 

akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. 

c. Kondisi siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru 

dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umum, 
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intelejensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi 

titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajaran. 

d. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain 

sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi 

pertimbangan seorang guru. Suatu media dianggap tepat untuk digunakan di 

kelas akan tetapi di sekolah tidak tersedia media atau peralatan yang 

diperlukan, sedangkan untuk mendesain atau merancang suatu media yang 

dikehendaki tersebut tidak mungkin dilakukan oleh guru. 

e. Media yang dipilih harus menjelaskan informasi disampaikan kepada siswa 

secara tepat dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

f. Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang 

dengan hasil yang akan dicapai. Pemanfaatan media yang sederhana lebih 

menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih apabila hasil 

yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yag dikeluarkan. 

2.7 Handout 

Handout merupakan bahan ajar cetak yang berisikan ringkasan- ringkasan 

materi yang dirangkum dari berbagai literatur. Handout yang efektif dapat 

meningkatkan keingintahuan siswa mengenai materi, sehingga siswa terdorong 

untuk belajar dan terus belajar (Helmanda et al., 2012). Tujuan handout memiliki 

tujuan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi 

pembelajaran sebagai pegangan peserta didik, memperkaya pengetahuan peserta 

didik dan mendukung bahan ajar peserta didik. Langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dalam membuat handout yaitu menganalisis kurikulum, menentukan 

judul handout sesuai dengan KD dan materi pokok yang akan 
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dicapai, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, menggunkan kalimat 

yang tidak panjang dan mudah dimengerti, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara 

dibaca ulang, memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang 

ditemukan dan menggunkan sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

(Prastowo, 2015)  
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2.8 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Proses  terjadi 

 : Faktor  yang  mempengaruhi 

Gambar 2.6 Kerangka Konsep Penelitian 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh perbedaan suhu dan konsentrasi ekstraksi terhadap ekstrak 

daun pepaya terhadap jumlah kematian pada larva nyamuk Aedes aegypti 

stadium II. 


