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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka  

1. Nyamuk Aedes sp.  

Spesies anggota Aedes sp. yang memiliki peran penting 

sebagai vekor penyakit di Indonesia, yaitu Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus. Kedua spesies tersebut berkompeten dalam menularkan 

berbagai penyakit yang disebabkan arbovirus, antara lain: demam 

berdarah dengue, chikungunya dan demam zika (Hadi 2015).  

 

 

 

 

Gambar 1. Perbedaan Corak Lyra pada Aedes aegypti  

dan Aedes albopictus  

(Sumber : https://images.app.goo.gl/FSRG6sT5kJZL9qwP9 ) 

 

a. Taksonomi dari nyamuk Aedes aegypti:  

Klasifikasi nyamuk Aedes sp, seperti berikut (Rosdiana 2009): 

Domain : Eukaryota  

Kingdom : Animalia  

A.aegypti A.albopictus 

https://images.app.goo.gl/FSRG6sT5kJZL9qwP9
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Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta  

Ordo : Diptera  

Subordo : Nematocera  

Family : Culicidae  

Subfamily : Culicinae  

Genus : Aedes  

Subgenus : Stegomya 

Species : Aedes sp 

b. Morfologi Nyamuk Aedes sp. 

 Aedes aegypti berbadan sedikit lebih kecil, tubuhnya 

sampai ke kaki berwarna hitam dan bergaris-garis putih. Nyamuk 

ini tidak menyukai tempat yang kotor, biasa bertelur pada 

genangan air yang tenang dan bersih seperti jambangan bunga, 

tempayan, bak mandi dan lain-lain yang kurang diterangi 

matahari dan tidak dibersihkan secara teratur. Nyamuk Aedes 

termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami 

metamorphosis sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa 

telur, larva (beberapa instar), pupa dan dewasa. 

1) Stadium Telur 

    Telur Aedes berukuran kecil (± 50 mikron), 

berwarna hitam, sepintas lalu, tampak bulat panjang dan 

berbentuk jorong (oval) menyerupai torpedo dibawah 
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mikroskop, pada dinding luar (exochorion) telur nyamuk ini, 

tampak adanya garis-garis yang membentuk gambaran 

menyerupai sarang lebah. Menurut Borror (1996) di alam 

bebas telur nyamuk ini diletakan satu per satu menempel 

pada dinding wadah / tempat perindukan terlihat sedikit 

diatas permukaan air.  

   Telur nyamuk Aedes 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 30oC tetapi 

membutuhkan 7 hari pada suhu 16oC, telur Aedes aegypti 

tidak menetas sebelum digenangi air. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Telur Aedes sp.  

( Sumber : https://images.app.goo.gl/N9c591xfUMXjnPrWA ) 

 

2) Stadium Larva 

 Setelah menetas telur akan berkembang menjadi larva 

(jentik- jentik). Stadium ini kelangsungan hidup larva 

https://images.app.goo.gl/N9c591xfUMXjnPrWA
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dipengaruhi suhu, pH air perindukan, ketersediaan makanan, 

cahaya, kepadatan larva, lingkungan hidup, serta adanya 

predator.    

   Larva ini dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit 

(ecdysis), dan larva yang terbentuk berturut-turut disebut 

instar I, II, III, dan IV. Larva instar I, tubuhnya sangat kecil, 

warna transparan, panjang 1-2 mm, duri-duri (spinae) pada 

dada (thorax) belum begitu jelas, dan corong pernapasan 

(siphon) belum menghitam. Larva instar II bertambah besar, 

ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, dan corong 

pernapasan sudah berwarna hitam. Larva 12 instar IV telah 

lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi 

menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax), dan perut 

(abdomen). Larva ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat 

lincah, bersifat fototaksis negatif, dan waktu istirahat 

membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang 

permukan air (Soegeng, 2006). 
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Gambar 3. Aedes sp. Stadium Larva 

(Sumber : https://images.app.goo.gl/4F7QjzvSoUvNVhg27 ) 

 

3) Pupa  

   Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak 

gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. 

Waktu istirahat, posisi pupa sejajar dengan bidang 

permukaan air. Pupa juga membutuhkan lingkungan akuatik 

(air).  

   Pupa adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan 

makan, namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. 

Untuk keperluan pernafasannya pupa berada di dekat 

permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air 

dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara satu 

hari sampai beberapa Minggu (Haditomo, 2010).  

Kondisi optimum waktu yang dibutuhkan mulai dari 

penetasan sampai kemunculan nyamuk dewasa akan 

berlangsung sedikitnya selama 7 hari, termasuk dua hari 

untuk masa menjadi pupa. Akan tetapi pada suhu rendah, 

mungkin akan dibutuhkan beberapa minggu untuk 

kemunculan nyamuk dewasa (WHO, 2005). 

 

 

https://images.app.goo.gl/4F7QjzvSoUvNVhg27
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Gambar 4. Pupa Aedes sp  

(Sumber: https://images.app.goo.gl/igyxH9yCFSk4PmDd8 ) 

4) Dewasa  

   Nyamuk Aedes sp. dewasa berukuran kecil, 

berwarna hitam dengan bintik-bintik putih di tubuhnya dan 

cincin-cincin putih 12 di kakinya. Bagian tubuh terdiri atas 

kepala, thorax dan abdomen. Tanda khas Aedes sp. berupa 

gambaran lyre for pada bagian dorsal thorax (mesontum). 

Sayap berukuran 2,5-3 mm, bersisik hitam, mempunyai vena 

yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wing scales) 

yang letaknya mengikuti vena. Pada pinggir sayap terdapat 

sederet rambut yang disebut fringe.  

  Nyamuk dewasa Aedes sp. betina mampu bertahan 

hidup antara 2 minggu sampai 3 bulan (rata-rata 1 bulan), 

tergantung suhu atau kelembaban udara di sekitarnya. 

Sementara nyamuk jantan hanya mampu bertahan hidup 

dalam jangka waktu 6-7 hari, tepatnya nyamuk kawin dan 

akan segera mati. Perubahan dari pupa menjadi nyamuk 

dewasa membutuhkan 7-10 hari.  

   Hanya nyamuk betina yang menggigit dan 

menghisap darah serta memilih darah manusia untuk 

https://images.app.goo.gl/igyxH9yCFSk4PmDd8


17 
 

mematangkan telurnya. Nyamuk jantan tidak bisa 

menggigit/menghisap darah, melainkan hidup dari sari bunga 

tumbuh-tumbuhan. Bagian kepala terdapat sepasang mata 

majemuk dan antena yang berbulu. Alat mulut nyamuk betina 

tipe penusuk-pengisap (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 

pulmose (Haditomo 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Fase Dewasa Nyamuk Aedes sp 

(Sumber : https://images.app.goo.gl/xAWDpriVUyxsp1Pb6 ) 

 

c. Siklus Hidup Nyamuk Aedes sp. 

 Telur nyamuk Aedes sp. di dalam air dengan suhu 20-40˚C 

akan menetas menjadi larva dalam waktu 1-2 hari. Kecepatan 

pertumbuhan menjadi larva dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu temperatur, tempat, keadaan air, dan kandungan zat 

https://images.app.goo.gl/xAWDpriVUyxsp1Pb6
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makanan yang tersedia di dalam tempat perindukan. Larva 

berkembang menjadi pupa dalam waktu 4-9 hari, kemudian pupa 

menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-3 hari. Jadi pertumbuhan 

dan perkembangan telur, larva, pupa, sampai nyamuk dewasa 

memerlukan waktu kurang lebih 7-14 hari (Soegijanto, 2006).  

 Umur nyamuk yang paling tepat digunakan sebagai nyamuk 

uji adalah nyamuk dengan umur 2-5 hari, karena pada umur 

tersebut ketahanan tubuh nyamuk masih kuat dan sudah 

produktif. Hal ini sesuai dengan Pedoman Uji Hayati Insektisida 

Rumah Tangga, bahwa umur nyamuk yang digunakan untuk uji 

insektisida rumah tangga adalah 2-5 hari (Wahyuni, 2005). 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siklus Hidup Nyamuk Aedes sp 

(Sumber : https://images.app.goo.gl/uvd8cBiCXqoAmAJe6 ) 

 

d. Lingkungan hidup Nyamuk Aedes sp 

 Nyamuk Aedes aegypti bersifat urban, hidup di perkotaan dan 

lebih sering di dalam dan di sekitar rumah (domestik). Nyamuk 

ini mempunyai lingkungan hidup yang erat dengan manusia, 

sedangkan nyamuk Aedes albopictus lebih sering berada di 

https://images.app.goo.gl/uvd8cBiCXqoAmAJe6
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kebun-kebun dan rawa-rawa (Soegijanto, 2006). Aedes aegypti 

dapat terbang di udara dengan kecepatan 5,4 kilometer per jam. 

Tetapi bila berlawanan angin kecepatannya turun mendekati nol. 

Jarak terbang Aedes aegypti berkisar antara 40 - 100 meter dari 

tempat perindukannya. Penyebaran nyamuk betina dewasa 

dipengaruhi oleh faktor ketersediaan tempat bertelur dan darah. 

Jarak terbang hanya 100 m dari tempat kemunculan, namun 

dalam kondisi tempat bertelur yang jauh, dapat mencapai 400 m. 

Penyebaran pasif dialami telur dan larva dalam wadah 

penampung air (Foster, 2002). 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi hidup nyamuk, antara 

lain: 

1) Curah Hujan   

Curah hujan sangat penting untuk kelangsungan hidup 

nyamuk Aedes sp., hujan akan mempengaruhi naiknya 

kelembaban udara dan menambah jumlah tempat 

perkembangan nyamuk Aedes sp. di luar rumah (Sucipto, 

2011). 

2) Suhu  posisi  

Nyamuk adalah binatang berdarah dingin dan siklus hidupnya 

tergantung suhu lingkungan. Nyamuk tidak dapat mengatur 

suhu tubuhnya sendiri terhadap perubahan perubahan di luar 

tubuhnya. Suhu rata- rata optimum perkembangan nyamuk 
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yaitu 25-27 oC dan pada suhu kurang dari 10 atau lebih dari 

40 pertumbuhan nyamuk terhenti (Sucipto, 2011). 

3) Kelembaban   

Banyaknya uap air di udara dinyatakan dalam satuan persen 

(%). Kebutuhan kelembaban yang tinggi mempengaruhi 

nyamuk untuk mencari tempat yang lembab dan basah untuk 

istirahat. Kelembaban kurang dari 60% umur nyamuk lebih 

pendek (Sucipto, 2011). 

e. Perilaku nyamuk Aedes sp. 

 Nyamuk Aedes sp. bersifat urban hidup di perkotaan dan 

lebih sering hidup di dalam dan di sekitar rumah (domestik) serta 

sangat erat hubungannya dengan manusia. Nyamuk Aedes sp. 

hidup di dalam dan di sekitar rumah sehingga makanan yang 

diperoleh semuannya sudah tersedia disitu. Dapat dikatakan 

bahwa nyamuk betina sangat menyukai darah manusia 

(anthropophilic) daripada darah binatang. Kebiasaan menghisap 

terutama pada pagi hari jam 08.00-12.00 dan sore hari jam 15.00-

17.00.  

 Nyamuk betina mempunyai kebiasaan menghisap darah 

berpindah-pindah berkali-kali (multi-biters) dari satu individu ke 

individu lain sampai lambung penuh berisi darah, dalam satu 

siklus gonotropik. Hal ini disebabkan karena pada siang hari 

manusia yang menjadi sumber makanan darah utamanya dalam 
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keadaan aktif bekerja/bergerak sehingga nyamuk tidak dapat 

menghisap darah dengan tenang sampai kenyang pada satu 

individu. Keadaan inilah yang menyebabkan penularan DBD 

menjadi lebih mudah terjadi.  

 Jarak terbang (Light Orange) rata-rata nyamuk Aedes sp. 

adalah sekitar 100 m tetapi dalam keadaan tertentu nyamuk ini 

dapat terbang sampai beberapa kilometer dalam usahanya untuk 

mencari tempat perindukan untuk nyamuk melekaskan telurnya. 

Tempat perindukan nyamuk Aedes sp. yaitu tempat dimana 

nyamuk meletakkan telurnya terdapat di dalam rumah (indoor) 

maupun di luar rumah (outdoor). Tempat perindukan di dalam 

rumah yang paling utama adalah tempat-tempat penampungan air 

seperti bak mandi, bak air WC, tandon air minum, tempayan, 

gentong tanah liat, gentong plastik, ember drum, vas tanaman 

hias, perangkap semut, dan lain-lain. Tempat perindukan yang 

ada di luar rumah (halaman) seperti drum, kaleng bekas, botol 

bekas, ban bekas, pot bekas, pot tanaman hias yang terisi oleh air 

hujan, tandon air minum dan lain-lain.  

 Nyamuk Aedes sp. lebih menyukai tempat perindukan 

yang berwarna gelap, terlindung dari sinar matahari, permukaan 

terbuka lebar, berisi air jernih dan tenang (Soegijanto, 2006). 

Nyamuk Aedes sp. setelah menghisap darah hinggap (beristirahat) 

di dalam rumah atau kadang-kadang di luar rumah, berdekatan 
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dengan berkembangbiaknya. Tempat hinggap yang disenangi 

ialah benda- benda yang bergantung seperti pakaian, kelambu 

atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat perindukannya biasanya 

di tempat yang gelap dan lembab. Tempat dengan kondisi tersebut 

digunakan nyamuk untuk menunggu proses pematangan telurnya. 

Setelah beristirahat dan proses pematangan telur selesai, nyamuk 

betina meletakkan telurnya di dinding tempat berkembang 

biaknya, sedikit di atas permukaan air. Jumlah telur yang 

dikeluarkan setiap sekali bertelur adalah 100-400 butir. Nyamuk 

di dalam laboratorium diternakkan dengan suhu ruangan 28˚C, 

kelembaban udara 80% dan nyamuk diberi larutan gula 10% serta 

darah (Dani, 2011).  

 Keberadaan nutrisi berpengaruh pada fisiologi, umur dan 

kebiasaan nyamuk menghisap darah (Klowden, 1990). Darah 

digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam proses 

pemasakan telur. Sedangkan larutan gula berfungsi sebagai 

sumber energi untuk terbang, mencari darah dan aktivitas 

kehidupan. Perpaduan antara larutan gula dan darah berpengaruh 

terhadap produktivitas, sumber energi untuk terbang dan 

ketahanan hidup (Hollyday ML, Hanson and Advisor 1995). 

Sumber makanan nyamuk di alam  diperoleh dari buah atau 

nektar tanaman bunga, benang sari tanaman dan madu. 
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 Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan nyamuk 

untuk bertahan hidup adalah lingkungan, diantaranya, suhu, 

kelembaban dan ketersediaan nutrisi di lingkungannya. 

Kebutuhan darah di alam diperoleh dari darah manusia atau 

hewan. Darah merupakan sumber nutrisi, mengandung protein 

yang diperlukan untuk perkembangan telur. Nyamuk jantan tidak 

menghisap darah tetapi menghisap nektar. Nyamuk jantan akan 

mati setelah kawin. Baik nyamuk jantan maupun betina 

membutuhkan glukosa atau nektar sebagai sumber energi 

(Sumarno 1988). 

2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Nyamuk Aedes sp. 

 Pengendalian nyamuk atau vektor penyakit, telah dilakukan 

dengan berbagai macam cara dengan tujuan untuk mengurangi 

terjadinya kontak antara nyamuk dengan manusia. Pengendalian 

nyamuk dilakukan dengan pendekatan pengurangan sumber (source 

reduction), pengelolaan lingkungan (enviromental management), dan 

perlindungan pribadi (personal protection). Memutus mata rantai 

penularan penyakit antar manusia dengan mengurangi kontak nyamuk 

Aedes sp. sehingga dapat meniadakan infeksi dari nyamuk tersebut 

terhadap manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

pencegahan dan pengendalian nyamuk Aedes sp. antara lain : 

a. Pengendalian Kimia  
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Cara ini dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida ke 

sarang-sarang nyamuk, seperti got, semak, dan ruangan rumah. 

Banyak sekali jenis insektisida anti nyamuk yang saat ini beredar 

di pasaran. Cara lain selain penyemprotan, bisa juga dilakukan 

penaburan insektisida butiran ke tempat jentik atau larva nyamuk 

demam berdarah biasanya bersarang, seperti tempat 

penampungan air, atau selokan yang airnya jernih. Penggunaan 

obat nyamuk bakar juga digolongkan ke dalam pengendalian 

secara kimia karena mengandung bahan beracun, misalnya 

piretrin. Pengendalian ini menggunakan bahan kimia sehingga 

dapat membunuh nyamuk atau hanya menghalau nyamuk saja 

bersifat repellent. Kebaikan cara pengendalian ini adalah dapat 

dilakukan dengan segera yang meliputi daerah luas, sehingga 

dapat menekan populasi nyamuk dalam waktu singkat. 

Keburukan cara pengendalian ini hanya bersifat sementara 

sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, 

kemungkinan timbulnya resistensi serangga, dan mengakibatkan 

matinya beberapa pemangsa dari organisme yang bukan termasuk 

target (Iskandar 1985). 

b. Pengendalian Lingkungan  

Menurut Soegijanto (2003) cara pengendalian lingkungan 

adalah:  
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1) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Cara ini dilakukan 

dengan menghilangkan atau mengurangi tempat-tempat 

perindukan. Cara ini dikenal sebagai pemberantasan sarang 

nyamuk (PSN) yang pada dasarnya adalah pemberantasan 

jentik atau mencegah agar nyamuk tidak dapat 

berkembangbiak. Pengendalian sarang nyamuk ini dapat 

dilakukan dengan : 

a) Menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan 

sekurangkurangnya seminggu sekali. Ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa perkembangan telur 

menjadi nyamuk selama 7-10 hari.  

b) Menutup rapat tempat penampungan air seperti 

tempayan, drum, dan tempat air lain.  

c) Mengganti air pada vas bunga dan tempat minum 

burung sekurang-kurangnya seminggu sekali.  

d) Membersihkan pekarangan dan halaman rumah dari 

barangbarang bekas seperti kaleng bekas dan botol 

pecah sehingga tidak menjadi sarang nyamuk.  

e) Menutup lubang-lubang pada bambu pagar dan lubang 

pohon dengan tanah.  

f) Membersihkan air yang tergenang di atap rumah. 

2) Pengawasan Kualitas Lingkungan (PKL)  
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Pengawasan kualitas lingkungan (PKL) adalah cara 

pemberantasan vektor DBD melalui pengawasan kebersihan 

lingkungan oleh masyarakat. Cara ini bertujuan untuk 

menghilangkan tempat perindukan nyamuk Aedes sp. dari 

daerah pemukiman penduduk. 

c. Pengendalian Biologi  

Cara ini bisa dilakukan dengan memelihara predator alami larva 

seperti ikan cupang, mujair, dan nila pada bak atau tempat 

penampungan air lainnya sehingga bisa jadi predator bagi jentik 

dan pupa nyamuk. 

d. Pengendalian Mekanik posisi  

Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1) Pemasangan kelambu (kelambunisasi)  

2) Menghindari diri dari gigitan nyamuk betina  

3) Mematikan nyamuk dengan cara ditepuk dengan tangan 

e. Pengendalian Hayati  

Pengendalian dengan cara pemakaian insektisida hayati yang 

berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di 

lingkungan sekitar. Penggunaan insektisida hayati dapat 

membunuh serangga termasuk nyamuk namun lebih aman bagi 

manusia dan ternak (Iskandar 1985). Pengendalian hayati dapat 

diterapkan pada anti nyamuk elektrik. Anti nyamuk elektrik dapat 
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dibuat menggunakan bahan alami yang berasal dari tumbuhan. 

Salah satu bentuk anti nyamuk elektrik berbentuk mat. 

 Menurut Sucipto (2011), mat adalah lempengan kertas 

yang diberikan bahan aktif dan dicampur pelarut yang mudah 

menguap sehingga dalam aplikasinya dibantu pemanas bertenaga 

listrik. Anti nyamuk ini menggunakan bahan aktif pulp, bahan 

penstabil, dan bahan kimia organik tertentu yang menguap 

apabila dipanaskan. Fungsi bahan organik ini dapat menguapkan 

bahan-bahan aktif anti nyamuk sehingga dapat bekerja. Biasanya 

anti nyamuk mat elektrik berukuran 35 mm x 22 mm x 2 mm 

dengan lempengan kertas berisi insektisida dan satu mat elektrik 

digunakan dalam ruangan yang berukuran 35 m3 , sehingga pada 

ruangan yang lebih besar maka diutuhkan lebih dari satu mat 

elektrik.  

 Cara kerja anti nyamuk elektrik adalah dengan 

menguapkan kandungan bahan aktif dengan tenaga listrik untuk 

menolak nyamuk. Syarat anti nyamuk elektrik untuk dapat 

menguapkan kandungan bahan aktif dalam bahan baku yang 

berbentuk serbuk dengan waktu yang diperlukan adalah kurang 

lebih 20 menit dan anti nyamuk mat elektrik masih efektif selama 

6-8 jam.   

3. Cara Pengujian  
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Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji bioassay 

menggunakan glass chamber. Uji bioassay adalah mengukur daya 

bunuh insektisida yang digunakan terhadap serangga sasaran. Uji ini 

dilakukan apabila timbul hal-hal diluar penggunaan racun serangga. 

Uji bioassay dilakukan untuk mengetahui daya bunuh sasaran kendali. 

Bioassay dilakukan untuk uji satu dosis saja atau formulasi saja. 

Tujuan formulasi tersebut untuk dapat membunuh atau tidak terhadap 

sasaran uji. Pengujian ini dilakukan untuk menjamin keberhasilan 

pengendalian menggunakan insektisida kimia.  

Pengujian bioassay untuk insektisida mat ini menggunakan 

metode glass chamber. Glass chamber merupakan kotak kaca yang 

berukuran 70 x 70 x 70 cm. Selama 20 menit setelah perlakuan 

menggunakan insektisida aerosol, hitung jumlah nyamuk yang 

mengalami knock down atau pingsan. Nyamuk disimpan selama 24 

jam dan dihitung jumlah yang mati. 

4. Serai   

 Morfologi tumbuhan serai mempunyai perawakan berupa 

rumput-rumputan tegak, menahun dan mempunyai perakaran yang 

sangat dalam dan kuat. Batangnya dapat tegak ataupun condong, 

membentuk rumpun, pendek, masif, bulat dan sering kali di bawah 

buku-bukunya berlilin, penampang lintang batang berwarna merah. 

Daunnya merupakan daun tunggal, lengkap dan pelepah daunnya 

silindris, gundul, seringkali bagian permukaan dalam berwarna merah, 
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ujung berlidah (ligula), helaian, lebih dari separuh menggantung, 

remasan berbau aromatik. Susunan bunganya malai atau bulir 

majemuk, bertangkai atau duduk, berdaun pelindung nyata, biasanya 

berwarna sama umumnya putih. Daun pelindung bermetamorfosis 

menjadi gluma steril dan fertil (pendukung bunga). Kelopak bunga 5 

bermetamorfosis menjadi bagian palea (2 unit) dan lemma atau sekam 

(1 unit), mahkota bermetamorfosis menjadi 2 kelenjar lodikula, 

berfungsi untuk membuka bunga di pagi hari. Benang sari berjumlah 

3-6, membuka secara memanjang, kepala putik sepasang berbentuk 

bulu dengan perpanjangan berbentuk jambul. Buahnya berupa buah 

padi, memanjang, pipih dorso ventral, embrio separo bagian biji 

(Sudarsono 2002).  

 Tanaman serai di Indonesia banyak terdapat di Jawa, di tepi 

jalan atau di persawahan dan dikenal dengan nama sereh/ new 

citronella grass. Tanaman serai Jawa tumbuh pada berbagai tanah 

yang memiliki kesuburan cukup. Tanah yang memiliki iklim lembab 

dengan curah hujan teratur menghasilkan minyak dengan kualitas 

tinggi. Daerah yang beriklim panas dengan cukup sinar matahari dan 

curah hujan tiap tahun merupakan syarat utama untuk menghasilkan 

daun dan minyak sereh yang baik. 

 Tanaman serai merupakan tanaman tanah tandus dan tidak 

membutuhkan pemupukan yang intensif, sebagai contoh adalah 

tanaman serai. Perbanyakan dilakukan dengan pemisahan stek anakan. 
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Stek diperoleh dengan cara memecah rumpun yang berukuran besar 

namun tidak beruas. sebagian daun stek dipotong atau atau dikurangi 

hingga 3 - 5 cm dari pelepah daun. Sebagian akar juga dikurangi dan 

ditinggalkan sekitar 2,5 cm di bawah leher akar, setelah itu ditanam di 

halaman rumah. Panen pertama dilakukan 6 hingga 8 bulan setelah 

penanaman. Panen berikutnya dapat dilakukan dalam jarak 3 hingga 4 

bulan. Panen dilakukan pada pagi hari dan tidak pada saat hujan. 

Tanaman serai juga bermanfaat untuk anti radang, menghilangkan 

rasa sakit dan melancarkan sirkulasi darah. 

 Kandungan kimia dalam daun dan batang serai terutama minyak 

atsiri dengan komponen sitronelal 32-45%, geraniol 12-18%, 

sitronelol 11-15%, geranil asetat 3-8%, sitronelil asetat 2-4%, sitral, 

kavikol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, vanilin, limonen, kamfen. 

Minyak serai mengandung 3 komponen utama yaitu sitronelal, 

sitronelol dan geraniol (Sastrohamidjojo 2004). Hasil penyulingan 

dari Andropogon nardus L dapat diperoleh minyak atsiri yang disebut 

Oleum citronellae, terutama terdiri atas geraniol dan sitronelal yang 

dapat digunakan untuk menghalau nyamuk (Tjitrosoepomo 1994).  

 Abu dari daun dan tangkai serai mengandung 45 % silika yang 

merupakan penyebab desikasi (keluarnya cairan tubuh secara terus 

menerus) pada kulit serangga sehingga serangga akan mati 

kekeringan. Sitronelol dan geraniol merupakan bahan aktif yang tidak 

disukai dan sangat dihindari serangga, termasuk nyamuk sehingga 
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penggunaan bahan-bahan ini sangat bermanfaat sebagai bahan 

pengusir nyamuk (Yunus 2008). 

 Serai wangi (Cymbopogon nardus) memiliki aroma khas yang 

tidak disukai oleh nyamuk, karena aroma tersebut mengganggu proses 

fisiologis reseptor kimia yang terdapat pada antena. Proses tersebut 

kemudian akan diubah menjadi impuls, dan diteruskan oleh akson 

syaraf kesyaraf pusat, kemudian akan terjadi integrasi pada syaraf 

motorik ke otak sehingga nyamuk menghindar (Syalfinaf, 2012). 

 Geraniol adalah racun yang menyerang lambung serangga, 

sehingga mengakibatkan gejala keracunan bagi serangga tersebut. Zat 

ini akan masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh 

dinding usus kemudian dipindahkan sesuai dengan jenis bahan aktif 

insektisida beberapa tempat sasaran itu seperti : menuju ke pusat 

syaraf serangga, menuju ke organ respirasi, meracuni sel –sel lambung 

da sebagainya (Ayu 2014).  

 Geraniol dan linalool ditemukan dalam banyak tanaman minyak 

esensial seperti serai dan thyme. Secara keseluruhan, diffuser geraniol 

sekitar dua kali lebih efektif sebagai diffuser linalool dan sekitar lima 

kali lebih efektif sebagai diffuser citronella sebagai repellant Aedes 

aegypti dalam ruangan (Muller, 2009).  

 Hasil uji yang dilakukan Department of Parasitology, 

Jerusalem, Israel terhadap daya tolak nyamuk di dalam ruangan 

dengan konsentrasi geraniol diffuser 100% dapat menolak nyamuk 



32 
 

hingga 97% dan mampu mempunya daya repellant sebesar 75% di 

luar ruangan (Muller, 2009). Daya tolak nyamuk di dalam ruangan 

dengan konsentrasi geraniol diffuser 100% dapat menolak nyamuk 

betina hingga 68% dan 22% di luar ruangan (Muller, 2009). Penelitian 

Rita dan Ningtyas (2008) bahwa ekstrak etanol daun dan batang serai 

wangi dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk 

mengendalikan nyamuk Aedes aegypti dan mengandung saponin, 

tanin, kuinon dan steroid. 

 Senyawa sitronela mempunyai sifat racun dehidrasi (desiccant) 

dan racun kontak. Serangga yang terkena racun ini akan mati karena 

kekurangan cairan. Di samping itu, daun serai juga bersifat penolak 

(repellent) serta sebagai insektisida, bakterisida, dan nematisida 

(Saenong 2017). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Serai (Cymbopogon citratus)  

(Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/serai-si-pengusir-nyamuk ) 

 

5. Tanaman Rami 

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/serai-si-pengusir-nyamuk
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 Tanaman Rami dalam bahasa latin dikenal dengan nama 

(Boehmeria nivea) yang merupakan tanaman penghasil serat. 

Tanaman rami menghasilkan serat dari kulit batangnya yang 

digunakan untuk bahan baku tekstil. Daun tanaman rami dapat 

digunakan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak serta mempunyai 

beberapa kandungan yang berkhasiat untuk obat (Dahlan 2011). 

 Komposisi unsur kimia serat terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Komposisi unsur kimia serat alam yang 

terbaik rata-rata berasal dari serat tanaman rami yang mengandung 80-

85% selulosa, 3-4% hemiselulosa, 0-5% lignin, dan 5-6% kadar air. 

Sifat serat tanaman rami memiliki kekuatan empat kali lebih besar 

daripada kapas. Warna dan kilau tanaman rami setara dengan sutera 

alam dan dapat menyerap air 12% sedangkan kapas hanya 8%. Serat 

tanaman rami digolongkan sebagai serat lunak meskipun sedikit lignin 

(Escobin 2003).  

 Serat rami merupakan serat yang mempunyai morfologi paling 

putih jika dibanding kan dengan serat -serat batang lainnya. Hal ini 

karena kandungan lignin dalam rami paling sedikit diantara serat serat 

batang lainnya. serat rami diambil dari batang tanaman rami setelah 

terlebih dahulu mengalami proses pemisahan serat dari batang yang 

disebut dengan proses dekortisasi. Proses dekortisasi adalah memukul 

mukul batang tanaman dengan pemukul kayu sehingga serat mudah 
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dipisahkan dari batang tanaman selanjutnya serat dipisahkan dari 

batang tanaman dengan dikerok memakai pisau tumpul. 

 Keunggulan lain dari tanaman rami adalah produktivitas per 

hektarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapas, yaitu 5,65 : 1 

karena tanaman rami dapat dipanen 5-6 kali dalam satu tahun 

(Sumantri 1984). Serat tanaman rami mempunyai sifat yang baik, 

yaitu berwarna sangat putih, berkilau, tidak berubah warna dan tidak 

berkerut oleh sinar matahari, higrokopis dan mudah kering. Serat 

tanaman rami merupakan salah satu bahan baku tekstil yang 

pemakaiannya dapat dicampur dengan serat kapas (Tondl 1995).  

 Berdasarkan informasi yang didapat dari pengelola CV. 

Ramindo Berkah Persada Sejahtera, proses produksi rami tidak hanya 

menghasilkan produk jadi melainkan juga menghasilkan limbah. 

Limbah yang dihasilkan pada industri pengolahan rami terdapat 

beberapa jenis, diantaranya adalah limbah kulit kayu rami dan limbah 

serat rami.  

 Limbah serat rami berasal dari bagian serat yang tidak 

terpakai. Serat rami sendiri tahan terhadap serangan bakteri, jamur, 

serangga dan pelapukan. Serat rami juga tahan terhadapa panas, 

sehingga serat rami dapat digunakan sebagai media pembuatan mat 

anti nyamuk elektrik yang cara penggunaannya dipanaskan. Serat rami 

yang pendek dapat digunakan sebagai bahan baku kertas berkualitas 

tinggi antara lain kertas uang dan kertas rokok (Swicofil 2010). 
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Gambar 8. Tanaman Rami 

(Sumber: Dokumen pribadi ) 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Lingkungan 

Keterangan : 

  = Diteliti 

  
 

 = Tidak Diteliti 

 

 

 

Nyamuk 

1. Morfologi 

2. Siklus Hidup 

3. Lingkungan Hidup 

4. Perilaku 

 

Mortalitas 

Nyamuk 

Aedes sp. 

Lingkungan 

1. Umur 

2. Suhu 

3. Kelembaban 

4. Makanan 

Nyamuk  

 

Pengendalian 

Nyamuk 

Mekanik Kimia  Biologi 

Mat Anti Nyamuk Elektrik 

Mat batang serai dan limbah serat rami 

1. 30 gram serbuk serai + 70 gram limbah serat rami 

2. 50 gram serbuk serai + 50 gram limbah serat rami 

3. 70 gram serbuk serai + 30 gram limbah serat rami 

4. 100 gram serbuk serai 

 
 
 

Hayati 

1. Serai  

2. Limbah serat rami 
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C. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah “terdapat pengaruh variasi konsentrasi dari Mat 

batang serai (Cymbopogon citratus) dan limbah serat rami terhadap kematian 

nyamuk Aedes sp.” 

 

 


