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ABSTRACT 

Culex sp. is a vector of various diseases. Usually Culex sp. is controlled using synthetic 

insecticides. Synthetic insecticides are considered as an effective, practical, and 

economical method, but the countinous use of synthetic insecticides cause 

environmental pollution,  death of other living creatures and resistant larvae, as well as 

negative impact on health and the environment. The efforts to controll Culex sp. have to 

be done properly and environmental friendly. One of the methods used is jengkol skin 

extract that contains allelopathy compound which is toxic to insects, therefore it can be 

used as biological insecticides. The objective of this study was to determine the effect of 

Jengkol skin extract (Archidendron pauciflorum Benth.)  on the mortality and growth of 

mosquito larvae (Culex sp.). The study was conducted from June to September 2013 in 

the Laboratory of Zoology and Botany, FMIPA, University of Riau. The mortality data 

was analyzed using ANOVA, if there was a significant effect of treatment then followed 

by Duncan's test at the level of 5 %. The growth data was analyzed by using GI (Growth 

index) formula, RGI (Relative growth index) and phytochemical data of  jengkol skin 

extract was qualitatively analyzed. Results of this study showed that jengkol skin extract 

gave an effect on the mortality and growth of mosquito larvae, on both preliminary test 

and mortality test. GI and RGI values decreased in line with the increasing of 

concentration of the extract. Phytochemical analisys of jengkol skin extract showed that 

metabolic secondaries found were terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid and tanin. 

Keywords : Culex sp., Archidendron pauciflorum Benth, Larvae Mortality and Growth. 

ABSTRAK 

 

Nyamuk Culex sp. merupakan vektor berbagai penyakit. Selama ini pengendalian 

nyamuk Culex sp. menggunakan insektisida sintetik. Insektisida sintetik dianggap 

efektif, praktis, manjur, dan dari segi ekonomi lebih menguntungkan. Namun  

penggunaan insektisida sintetik secara terus menerus akan menimbulkan pencemaran 
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lingkungan, kematian berbagai makhluk hidup lain dan larva menjadi resistens, serta 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan. Upaya 

pengendalian nyamuk Culex sp. perlu dilakukan secara tepat dan ramah lingkungan. 

Salah satunya menggunakan ekstrak kulit jengkol, yang mengandung senyawa 

allelokimia bersifat toksik untuk serangga yang dapat digunakan sebagai insektisida 

hayati ramah lingkungan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) terhadap mortalitas 

dan pertumbuhan larva nyamuk Culex sp. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai 

September 2013 di Lab Zoologi dan Botani Fakultas Matematika Dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Riau. Data mortalitas dianalisis dengan ANOVA, 

apabila ada pengaruh nyata dari perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan taraf 

5%. Data pertumbuhan dianalisis dengan menggunakan rumus GI (Growth index), RGI 

(Relative growth index) dan analisis fitokimia ekstrak kulit jengkol menggunakan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan ekstrak kulit jengkol berpengaruh 

terhadap mortalitas dan pertumbuhan larva nyamuk baik pada uji pendahuluan maupun 

uji mortalitas, nilai GI dan RGI semakin menurun sejalan dengan semakin 

meningkatnya konsentrasi ekstrak yang diujikan. Analisis fitokimia ekstrak kulit 

jengkol mengandung metabolit sekunder yaitu terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid 

dan tanin. 

 

Kata kunci : Culex sp., Archidendron pauciflorum Benth, Mortalitas dan Pertumbuhan 

larva. 

 

PENDAHULUAN  

Nyamuk Culex sp. merupakan vektor dari penyakit kaki gajah dan chikungunya. 

Nyamuk ini biasanya mulai aktif setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari 

terbit. Nyamuk ini meletakkan telur dan berbiak di selokan yang berisi air bersih, 

selokan yang berisi limbah domestik, serta ditempat penggenangan air diatas permukaan 

tanah. Pada umumnya pengendalian nyamuk sebagai vektor penyakit dilakukan dengan 

menggunakan insektisida sintetik. Namun, penggunaan insektisida sintetik secara terus 

menerus akan menimbulkan pencemaran lingkungan, kematian berbagai makhluk hidup 

lain dan menyebabkan hama pengganggu atau larva menjadi resisten, bahkan dapat 

menyebabkan mutasi gen. Melihat kerugian yang ditimbulkan oleh insektisida sintetik 

maka perlu suatu usaha untuk mendapatkan alternatif yang lebih efektif dalam 

mengendalikan populasi nyamuk. Salah satu alternatifnya adalah pengendalian secara 

biologi (Hadi et al., 2000).  

Dibalik aromanya yang khas ternyata jengkol bisa dipakai sebagai bahan dasar 

insektisida organik yang ramah lingkungan. Bagian yang digunakan adalah kulit buah 

jengkol. kulit jengkol mengandung beberapa senyawa allelokimia bersifat toksik yang 

mengandung senyawa-senyawa aktif seperti alkaloid, terpenoid, saponin dan asam 

fenolat (Rahayu et al., 1998) dan berpeluang untuk digunakan sebagai insektisida 

botani. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

kulit jengkol (Archidendron pauciflorum Benth). 
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METODE PENELITIAN  

 

Pembuatan Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) 

Ekstrak yang digunakan ekstrak kering. Kulit jengkol dijemur sampai kering. 

Lalu, ditumbuk hingga halus. Hasil tumbukan diayak kemudian digunakan sebagai 

larutan ekstrak kulit jengkol. 

 

Pengadaan Hewan Uji 

Hewan uji didapat dari pembuatan ovitrap (perangkap telur). Kolonisasi nyamuk 

dimulai pada tahap telur. Urutan kerja kolonisasi nyamuk Culex sp. dikelompokkan 

menjadi 4 tahap yaitu koleksi telur, pemeliharaan larva, pemeliharaan pupa, dan 

pemeliharaan nyamuk (Limsuwan et al., 1987).  

 

Uji Mortalitas Larva Nyamuk dengan Pemberian Ekstrak Kulit Jengkol 

(Archidendron pauciflorum Benth.) 

Pengujian terhadap mortalitas larva dan toksistas ekstrak dilakukan dengan uji 

hayati dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah uji pendahuluan untuk menentukan 

kisaran konsentrasi ambang atas  dan ambang bawah.  Tahapan kedua adalah uji 

mortalitas. Tahapan ketiga adalah uji efektifitas (Toksisitas). Semua tahapan uji hayati 

menggunakan lima tingkatan konsentrasi ekstrak dan satu kontrol (Weber, 1993). Untuk 

setiap konsentrasi perlakuan digunakan 20 ekor larva instar III yang dimasukkan 

kedalam gelas berisi 60 ml larutan dengan berbagai konsentrasi perlakuan.  

Uji Pertumbuhan Larva Nyamuk dengan Pemberian Ekstrak Kulit Jengkol 

(Archidendron pauciflorum Benth.) 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan diperoleh konsentrasi larutan uji untuk uji 

pertumbuhan dengan kisaran 0%, 0.125%, 0.25%, 0.5%, 0.625%, dan 0.75%. Setiap 

gelas berisi 60 ml ekstrak kulit jengkol dan 30 ekor larva instar I. Ekstrak yang diujikan 

adalah lima konsentrasi dan kontrol. 

 

Analisis Data 

Uji mortalitas larva dianalisis menggunakan ANOVA, apabila ada beda nyata 

dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam uji mortalitas adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dimana ada 6 konsentrasi 

sebagai perlakuan dan 3 ulangan disetiap perlakuan. Uji pertumbuhan larva dianalisis 

menggunakan parameter GI (Growth Index) dan RGI (Relative Growth Index) (Zhang et 

al., 1993).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Pendahuluan Akibat Perlakuan Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron 

pauciflorum Benth.) 

Hasil pengujian uji pendahuluan (Tabel 1) menunjukkan bahwa nilai mortalitas 

larva semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Ekstrak 
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kulit jengkol ini mampu menyebabkan mortalitas larva nyamuk Culex sp. sebesar 75% 

pada konsentrasi ekstrak 0.5% pada ulangan 1 dan 3, sedangkan pada ulangan 2 sebesar 

70% dan mortalitas larva nyamuk Culex sp. sebesar 100% disetiap masing-masing 

ulangan pada konsentrasi 8%. Dengan demikian diperoleh nilai ambang bawah pada 

konsentrasi ekstrak 0.5% dan nilai ambang atas pada konsenstrasi ekstrak 2% dengan 

kurun waktu 24 jam. 

Hal ini dapat terjadi karena larva yang menghirup atau memakan ekstrak kulit 

jengkol mengalami keracunan ataupun kerusakan fisik yang dialami oleh larva, 

sehingga larva mengalami kematian. Keracunan dan kerusakan fisik yang dialami oleh 

larva ditimbulkan karena adanya senyawa alelokimia yang terkandung di kulit jengkol. 

Hal ini berbanding terbalik dengan larva yang tidak diberi perlakuan, larva tidak 

mengalami keracunan ataupun kerusakan secara fisik dikarenakan ekstrak yang diberi 

hanya air biasa, sehingga larva dapat bertahan hidup dan berkembang hingga menjadi 

nyamuk hingga mencapai waktu 7 hari.  Jumlah larva Culex sp. yang mati pada uji 

pendahuluan akibat perlakuan ekstrak kulit jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) 

selama 24 jam. 

 

Tabel 1. Uji Pendahuluan Berbagai Tingkat Konsentrasi Ekstrak Kulit Jengkol 

(Archidendron pauciflorum Benth.) Selama 24 Jam. 

0% 60 0 0 0a

0.5% 60 44 73,3 14,6b

1% 60 52 86,6 17,3c

2% 60 57 95 19d

4% 60 60 100 20e

8% 60 60 100 20e

Konsentrasi Ekstrak S Larva Uji RerataS Larva Mati Mortalitas (%)

 

Mortalitas Larva Nyamuk Akibat Pemberian Ekstrak Kulit Jengkol 

(Archidendron pauciflorum Benth.) 

Hasil pengujian mortalitas (Tabel 2) menunjukkan bahwa ekstrak kulit jengkol 

berpengaruh nyata terhadap larva nyamuk Culex sp. Hal ini ditunjukkan pada 

konsentrasi uji terendah 0.5% sudah memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

mortalitas larva nyamuk Culex sp., dimana telah dapat mematikan lebih dari 50% larva 

yang diujikan dan konsentrasi 2%, 6%, dan 8% dapat mematikan larva uji secara 

keseluruhan. Mortalitas larva yang dihasilkan dari penelitian ini mencapai maksimal 

jika dibandingkan dengan penelitian Pradani (2009) terhadap larva Aedes aegypti 

dengan pemberian ekstrak kulit jengkol. Berdasarkan penelitian Pradani ekstrak kulit 

jengkol bersifat toksik dan mempunyai daya hambat terhadap mortalitas dan indeks 

pertumbuhan larva Aedes aegypti pada konsentrasi sub lethal (LC50) 17.94% atau dapat 
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mematikan larva uji sebesar 50% pada konsentrasi 17.94%. Ekstrak kulit jengkol yang 

diuji selain sebagai racun perut dan racun kontak, secara tidak langsung juga berfungsi 

sebagai fumigan, karena bau yang ditimbulkan yang diduga akibat senyawa bioaktif 

yang menguap sebagai gas. Untung (1993) dan Kwon (2006) menyatakan bahwa 

fumigan merupakan insektisida yang mudah menguap menjadi gas dan masuk ke dalam 

tubuh serangga melalui sistem pernafasan atau sistem trakea yang kemudian diedarkan 

ke seluruh tubuh. Insektisida yang mempengaruhi sistem pernafasan serangga berperan 

menghambat enzim pernafasan berupa penghambatan sistem transpor elektron dan 

fosforilasi oksidatif. 

Tarumingkeng (1992) menyatakan bahwa penghambatan sistem transpor 

elektron ditandai dengan paralisis dan berakhir dengan kematian. Hal ini karena 

senyawa bioaktif menyerang proses transpor elektron NPNH dan NADH. Senyawa 

bioaktif yang terkandung dalam ekstrak kulit jengkol bekerja secara simultan untuk 

mematikan larva nyamuk Culex sp., sehingga belum diketahui secara pasti jenis 

senyawa yang berpengaruh secara spesifik terhadap salah satu jenis racun. 

 

Tabel 2. Mortalitas Larva Culex sp. dengan Berbagai Tingkat Konsentrasi Ekstrak Kulit 

Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) Selama 24 jam 

0% 60 0 0 0a

0.5% 60 44 73,3 14,6b

2% 60 60 100 20c

4% 60 59 98,3 19,6c

6% 60 60 100 20c

8% 60 60 100 20c

Konsentrasi Ekstrak S Larva Uji RerataS Larva Mati Mortalitas (%)

 

Hasil pengujian efektifitas atau toksisitas ekstrak kulit jengkol terhadap larva 

nyamuk Culex sp. (Tabel 3) yang ditunjukkan dengan nilai LC73.3 yaitu pada konsentrasi 

0.5% yang artinya bahwa pada konsentrasi ekstrak kulit jengkol 0.5% tersebut mampu 

menyebabkan kematian larva nyamuk Culex sp. yang diujikan sebesar 73.3%. Kematian 

larva nyamuk ini disebabkan oleh senyawa bioaktif yang terkandung di dalam ekstrak 

kulit jengkol berperan sebagai toksikan. Senyawa bioaktif yang terkandung didalam 

ekstrak kulit jengkol antara lain terpenoid, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahayu et al., (1998), Ambarningrum et al., 

(2009), dan Sudrajat et al., (2003) bahwa kulit jengkol mengandung senyawa-senyawa 

aktif seperti terpenoid, alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin yang berfungsi sebagai 

pelindung tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, dimana senyawa Terpenoid 

memegang peranan sebagai anti feedant, yaitu menghambat dalam proses makan larva, 

sedangkan kandungan senyawa lainnya seperti senyawa alkaloid dapat menginhibisi 
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syaraf parasimpatik pada sistem syaraf pusat serangga, senyawa saponin yang termasuk 

dalam golongan triterpenoid dapat mengikat sterol bebas dalam pencernaan makanan, di 

mana sterol berperan sebagai prekusor hormon ekdison, sehingga dengan menurunnya 

jumlah sterol bebas akan mengganggu proses pergantian kulit pada serangga. Golongan 

ini terdapat pada berbagai jenis tumbuhan dan dapat menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan makanan bila dikonsumsi serangga. Saponin sebagai bahan 

yang mirip deterjen mempunyai kemampuan untuk merusak membran (Hopkins et al., 

2004). 

Tabel 3. Efektifitas (Toksisitas) Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum 

Benth.) Terhadap Larva Culex sp. 

S Larva 

Mati
%

S Larva 

Mati
%

S Larva 

Mati
%

S Larva 

Mati
%

S Larva 

Mati
%

1 0% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0.5% 60 15 25 17 28.3 21 35 29 48.3 44 73.3

3 2% 60 45 75 49 81.6 52 86.6 57 95 60 100

4 4% 60 48 80 49 81.6 55 91.6 58 96.6 59 98.3

5 6% 60 51 85 53 88.3 56 93.3 59 98.3 60 100

6 8% 60 55 91.6 56 93.3 59 98.3 59 98.3 60 100

Pengamatan   

9 Jam

Pengamatan 

12 Jam

Pengamatan 

24 Jam
No

Konsentra

si Ekstrak

S Larva 

Uji

Pengamatan   

3 Jam

Pengamatan   

6 Jam

 

Uji Pertumbuhan Larva Nyamuk Culex sp. dengan Pemberian Ekstrak Kulit 

Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) 

Berdasarkan Tabel 4 nampak bahwa nilai GI dan nilai RGI semakin menurun 

sejalan dengan semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak yang diujikan. Konsentrasi 

ekstrak yang tinggi akan menyebabkan nilai GI rendah, yang disebabkan karena larva 

mati pada instar-instar awal, sehingga tidak mampu berganti kulit untuk tumbuh ke 

tahapan instar selanjutnya. Ini disebabkan adanya senyawa saponin, karena saponin 

dapat mengganggu keadaan fisik serangga bagian luar (kutikula), yakni mencuci lapisan 

lilin yang melindungi tubuh serangga,  sehingga tidak mampu berganti kulit untuk 

tumbuh ke tahapan instar selanjutnya dan menyebabkan kematian karena kehilangan 

banyak cairan tubuh. Saponin juga dapat masuk melalui organ pernapasan dan 

menyebabkan membran sel rusak atau proses metabolisme terganggu serta memiliki 

rasa yang pahit dan tajam yang dapat menyebabkan iritasi lambung bila dimakan 

(Novizan, 2002; Kardinan, 2003). Sedangkan pada konsentrasi ekstrak yang rendah, 
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maka nilai GI tinggi karena larva uji tetap hidup pada instar - instar awal, sehingga 

mampu berganti kulit dan mampu melanjutkan ketahapan instar berikutnya.  

Tabel 4. Nilai GI Dan RGI Hasil Uji Pertumbuhan Larva Nyamuk Culex sp. dengan 

Pemberian Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) 

H M H M H M H M

0% 30 0 30 0 30 0 23 7 23 7 0.94 100

0.125% 30 9 21 5 14 2 11 3 11 19 0.84 89.3

0.25% 30 10 20 5 13 2 10 3 10 20 0.83 88.2

0.5% 30 17 13 5 4 4 2 2 2 28 0.76 80.8

0.625% 30 18 12 10 2 0 1 1 1 29 0.75 79.7

0.75% 30 24 6 4 2 0 1 1 1 29 0.75 79.7

S Larva 

Mati
GI RGI (%)

Konsentrasi 

Ekstrak

i1 i2 i3 i4 S Larva 

Hidup

 

Senyawa bioaktif bersifat toksik yang dikonsumsi larva serangga akan 

mempengaruhi jumlah dan laju makannya sehingga berakibat pada laju pertumbuhan, 

berat larva dan kelulushidupannya. Pertumbuhan terganggu disebabkan pakan yang 

dikonsumsi tidak semuanya digunakan untuk pertumbuhan, tetapi juga digunakan untuk 

detoksifikasi senyawa. Ini disebabkan adanya senyawa tanin yang dapat menurunkan 

kemampuan mencerna makanan dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan 

(protease dan amilase) serta mengganggu aktivitas protein usus. Serangga yang 

memakan tumbuhan dengan kandungan tanin tinggi akan memperoleh sedikit makanan, 

akibatnya akan terjadi penurunan pertumbuhan. Respon larva terhadap senyawa ini 

adalah menurunnya laju pertumbuhan dan gangguan nutrisi (Dinata, 2008; Suyanto, 

2009). Senyawa saponin dan flavonoid juga mampu menghambat pertumbuhan larva, 

yaitu hormon otak, hormon edikson dan hormon pertumbuhan. Tidak berkembangnya 

hormon tersebut dapat menghambat pertumbuhan larva (Widawati et al., 2013). 

Penggunaan larvasida dikatakan efektif apabila dapat mematikan 90-100% larva uji. 

Kematian larva di setiap perlakuan termasuk kontrol dicatat setiap 24 jam, selama 7 

hari. 

Uji Fitokimia Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum Benth.) 

Hasil uji kandungan fitokimia dari kulit jengkol terdapat kandungan metabolit 

sekunder yaitu  mengandung terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. 

Senyawa tersebut bersinergi dan menyebabkan kematian pada larva Culex sp., dimana 

senyawa seperti terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin memiliki potensi anti 

makan, dapat menginhibisi syaraf parasimpatik pada sistem syaraf pusat serangga, 
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memiliki rasa yang pahit dan tajam serta dapat menyebabkan iritasi lambung bila 

dimakan, dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan bila 

dikonsumsi serangga (senyawa yang menghambat proses makan tapi tidak membunuh 

secara langsung) (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Kandungan Fitokimia Ekstrak Kulit Jengkol (Archidendron pauciflorum 

Benth.) 

Metabolit sekunder Kandungan Warna Endapan Busa

Terpenoid positif Merah _ _

Alkaloid Positif Jingga kekuningan Ada _

Saponin Positif _ _ Ada

Flavonoid positif Merah _ _

Tanin Positif Hijau _ _  
 

 

    
(A)                                               (B) 

Gambar 1. Uji fitokimia,  A: Hasil uji terpenoid, saponin, alkaloid, flavonoid, B: Hasil 

uji tanin 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit jengkol 

bersifat toksik dan mempunyai daya hambat terhadap mortalitas larva Culex sp. pada 

Lethal Concentration 73.3 (LC73.3) pada konsentrasi 0.5% yang artinya konsentrasi 

0.5% menyebabkan kematian larva sebesar 73.3%, baik pada uji pendahuluan maupun 

uji mortalitas Larva Culex sp. dengan berbagai tingkat konsentrasi ekstrak kulit jengkol 

(Archidendron Pauciflorum Benth.) selama 24 jam. Ekstrak kulit jengkol juga 

berpengaruh terhadap uji pertumbuhan dengan indikator nilai GI (Growth index) dan 

nilai RGI (Relative growth index), menunjukan bahwa nilai GI dan nilai RGI semakin 

menurun sejalan dengan semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak yang diujikan, 

dimana nilai GI berkisar antara 0.94-0.75 dan nilai RGI  berkisar antara 100-79.7% 

yang berarti kematian larva menunjukan nilai yang signifikan. Analisis fitokimia 
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ekstrak kulit jengkol mengandung metabolit sekunder yaitu terpenoid, alkaloid, saponin, 

flavonoid dan tanin. Perlu dilakukan uji lanjutan terhadap tanaman lainnya yang 

mengandung metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan larva nyamuk Culex 

sp. 
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