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Demam berdarah atau Dangue hemorrhagic fever (DHF) ialah salah satu penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Infeksi 

virus dengue menyebabkan penyakit DBD bersifat asimtomatik(Tidak jelas gejalanya). Selama 

ini pencengahan DBD dilakukan dengan memberantas Aedes aegypti dengan abate dan 

pengasapan yang mempunyai efek pencemaran yang besar terhadap lingkungan. Salah satu 

tanaman penghasil insektisida adalah Agerantum conyzoides, tanaman ini salah satu tanaman 

gulma tetapi mempunyai manfaat sebagai insektisida botani karena kandungan saponin, 

polifenol, flavonoid juga salah satu senyawa yang beracun bagi insekta, minyak astiri, dan 

derivat chromene (procenone I, dan procenon I), terutama chromene yang beracun bagi insekta 

dan mampu menghambat pertumbuhan nyamuk (Lemmens, 1999). 

Bandotan mengandung bahan pestisida dan bersifat biodegradable sehingga aman bagi 

lingkungan maka dilakukan penelitian unuk melihat adanya pengaruh organ tanaman bandotan 

dan kosentrasinya terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti secara in vitro. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh organ dan konsentrasi tanaman 

bandotan Agerantum conyzoides terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti secara in vitro. 

Jenis penelitian ini menggunakan True Eksperimen. Tempat dan waktu penelitian di laksanakan 

di Lab. Kimia Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 15 februari sampai 20 februari. 

Variabel dalam peneltian ini adalah organ daun dan akar serta konsentrasi tanaman bandotan 

Agerantum conyzoides, mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti, waktu, mangkok, air dan suhu. 

Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 10 perlakuan 

yaitu dengan faktor pertama adalah kosentrasi faktor kedua organ akar dan akar tanman bandotan 

(Agerantum conyzoides): K1(0,8 ml) K2(0,9ml), K3 (1ml) ,K4 (1,1ml), K5 (1,2ml), dan 3 kali 

ulangan dengan menggunakan Analisis ragam kontras ortogonal RAK faktorial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari antara penggunaan daun dan akar 

terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan pada penggunakan kosentrasi 

menunjukan perbedaan yang significan terhadap mortalitas larva larva nyamuk Aedes aegypti 

terlihat Pada konsentrasi 0,8ml, sampai kosentrasi 1,2ml sari organ daun daun dan akar mampu 

memberikan pengaruh dengan konsentrasi yang paling tinggi yaitu 1,2ml sehingga konsentrasi 

0,8% sudah dapat digunakan untuk membunuh larva nyamuk Aedes aegypti. 

 


