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ABSTRACT 
 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the endemic diseases that suffered by 

various countries arround the world, including Indonesia. There is no vaccine that can prevent it, 

and effective way is done by controlling against mosquito larvae. The aim of this research is to 

study larvacide toxicity of several fraction methanol extract of Moringa oleifera stem bark. 

Fractionation of methanol extract was done by partition, VLC and GCC. Each fraction was 

controlled using TLC. Fractions that have similiar spots and Rf values are grouped into one. 

Characterization of its stucture was done by using phytochemical assay and GC-MS 

spectrofotometry. Based on the result of the analysis of GC-MS, obtained a secondary metabolite 

has the highest abudance which is includes the terpenoid group (Verbenon 6,65%) and which is 

includes the fenol group (tert-butyl-1,4-benzoquinone 3,77%). Based on larvacide result show 

that n-hexane fraction is more effective than methanol extract and Fb5.2 with LC50 value is 52,549 

ppm with interval 43,023-58,291 ppm while metahanol extract and Fb5.2 have LC50 value each is 

62,964 ppm with interval 55,706-68,951 and 61,019 ppm with interval 52,689-67,113 ppm. But, 

there was no significant difference in mean mortality of mosquitoes against the concentration 

variation of the three test sample. 

 

Keywords : fraction, n-hexane,Moringa oleifera, larvacide, Aedes aegypti, LC50 

 

ABSTRAK 
 
Penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) merupakan salah satu penyakit endemik yang dialami 

oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Belum ada vaksin yang dapat 

mencegah virus dangue ini, sehingga cara efektif yang dilakukan adalah dengan pengendalian 

melalui pemberantasan jentik nyamuk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efek 

toksisitas larvasida beberapa fraksi hasil pemisahan dari ekstrak metanol kulit batang kelor. 

Fraksinasi ekstrak metanol kulit batang kelor dilakukan dengan metode partisi, KVC dan KKG. 

Setiap fraksi dikontrol dengan KLT. Fraksi-fraksi yang memiliki bercak dan nilai Rf yang sama 

dikelompokkan menjadi satu. Karakterisasi senyawa dilakukan dengan menggunakan uji 

fitokimia dan spektrofotometri GC-MS. Berdasarkan hasil analisis GC-MS, diperoleh senyawa 

metabolit sekunder yang memiliki kelimpahan tertinggi yaitu golongan terpenoid (Verbenon 

6,65%) dan golongan fenolik (tert-butyl-p-benzoquinon 3,77%). Hasil uji larvasida menunjukkan 

bahwa fraksi n-heksana lebih efektif dibandingkan ekstrak kental metanol dan fraksi Fb5.2 dengan 

estimasi nilai LC50 yaitu 52,548 ppm dengan rentang 43,023-58,291 ppm, sedangkan ekstrak 

kental metanol dan fraksi Fb5.2 memiliki estimasi nilai LC50 masing-masing adalah 62,964 ppm 

dengan rentang 55,706-68,951 ppm dan 61,019 ppm dengan rentang 52,689-67,113 ppm. 

Berdasarkan uji statistik tidak ada perbedaan signifikan rata-rata kematian nyamuk terhadap 

variasi konsentrasi sampel uji tersebut. 

 

Kata kunci :fraksi, n-heksana, kelor, larvasida ,Aedes aegypti, LC50 
 

PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 

merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia. 

Di Indonesia sendiri kasus DBD semakin 

bertambah baik dari jumlah penderitanya 

maupun luas penyebarannya. Pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 126.675 jiwa penderita DBD  

 di 34 provinsi di Indonesia (Kementerian 

Kesehatan RI, 2016).  

Penyakit DBD disebabkan oleh virus 

dengue yang penyebarannya terjadi melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti. Belum ada 

vaksin efektif yang dapat mencegah seseorang 

terkena virus dangue tersebut, sehingga   cara 
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efektif yang dapat dilakukan untuk 

menghentikan penyebaran virus tersebut 

dengan pengendalian melalui pemberantasan 

jentik nyamuk. Pengendalian dapat dilakukan 

dengan pemberian larvasida untuk membunuh 

jentik nyamuk tersebut. Namun jenis larvasida 

yang beredar di masyarakat merupakan 

larvasida sintetik yang apabila digunakan 

dalam jangka panjang akan menimbulkan 

dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, 

keracunan pada organisme lain, kontaminasi 

residu dan munculnya resistensi terhadap 

larvasida tersebut (Tennyson dkk., 2012). Oleh 

karena itu diperluhkan upaya untuk 

memperoleh larvasida yang dapat mengurangi 

efek negatif dari larvasida sintetik, salah 

satunya dengan memanfaatkan tanaman. 

Salah satu jenis tanaman yang mempunyai 

potensi sebagai larvasida adalah kelor 

(Moringa oleifera). Tanaman kelor telah 

dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman 

multi guna sehingga berpotensi untuk dijadikan 

antioksidan, antikanker, antiinflamasi ataupun 

pestisida (Krisnadi, 2015). Beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan tentang larvasida pada 

tanaman kelor. Salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Maung dkk., (2016) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kelor 

aktif sebagai larvasida karena mengandung 

senyawa alkaloid, flavonoid, saponin dan 

tanin.  Penelitian yang dilakukan oleh Ferreira 

dkk., (2009) bahwa ekstrak air biji kelor 

dengan konsentrasi 1260 µg/mL efektif sebagai 

larvasida terhadap larva Aedes aegypti. 

Akan tetapi penelitian-penelitian di atas 

hanya terbatas pada proses uji fitokimia tanpa 

dilakukan proses isolasi lanjutan untuk 

memperoleh senyawa aktif yang berperan 

sebagai larvasida Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menguji toksisitas larvasida 

beberapa fraksi hasil pemisahan ekstrak 

metanol kulit batang tanaman kelor. 

Pada penelitian ini ekstrak metanol, fraksi 

n-heksana, dan isolat hasil pemisahan diuji 

toksisitas larvasidanya terhadap larva Aedes 

aegypty dengan perlakuan yang terdiri dari 

lima konsentrasi berbeda, satu kontrol positif 

dan satu kontrol negatif dan dilakukan 

sebanyak tiga kali  pengulangan. 

METODE PENELITIAN 

 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian 

ini adalah blender, alat-alat gelas pada 

umumnya, tabung reaski, chamber, corong 

pisah, botol vial, corong kaca, oven, timbangan 

analitik, rotatory evaporator, set alat KVC, set 

alat KKG, spektrofotometri GC-MS, pinset, 

saringan teh. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kulit batang kelor kering, 

metanol, n-heksana, DCM, asam asetat glasial, 

etil asetat, aquades, pereaksi meyer, logam 

magnesium, larutan yodium, larutan asam 

klorida 2M, asam sulfat pekat, asetat anhidrat, 

asam klorida pekat, larutan asam nitrat pekat, 

silika gel GF60, plat KLT, Abate , larva Aedes 

aegypti, kertas saring, alat-alat tulis, kertas 

label, gunting, aluminium foil. 

Prosedur Penelitian 

Sampel berupa kulit batang kelor 

sebanyak 500 g yang diperoleh di wilayah 

Taliwang, Sumbawa Barat. Sampel diambil 

dari kulit batang kelor kemudian dibersihkan 

dari pengotornya. Sampel selanjutnya dicuci 

dengan air mengalir. Kemudian 

dikeringanginkan selama 7 hari 

Sampel yang telah dihaluskan kemudian 

diekstraksi (sokletasi) sampai tetesan siklus 

tidak berwarna lagi. Ekstrak yang diperoleh 

kemudian dievaporasi dengan menggunakan 

rotatory evaporator untuk memperoleh ekstrak 

kentalnya. Ekstrak kental yang diperoleh  
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kemudian dihitung massa dan persen 

rendemennya. Kemudian dilakukan proses 

partisi dengan metode partisi cair-cair 

menggunakan pelarut yang berbeda 

kepolarannya. Pelarut yang digunakan adalah 

n-heksana, DCM dan metanol. Sebelum 

dilakukan pemisahan, terlebih dahulu ekstrak 

metanol di uji menggunakan KLT untuk 

melihat pola pemisahan senyawa-senyawa 

yang ada. Fraksi yang potensial kemudian diuji 

fitokimia untuk mengetahui senyawa-senyawa 

yang terkandung di dalamnya. Kemudian 

dilakukan proses fraksinasi menggunakan 

metode Kromatografi Vakum Cair (KVC) dan 

Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG).  

Proses persiapan KVC dilakukan dengan 

cara kering dengan memasukkan silika ke 

dalam kolom sambil ditekan-tekan dan di 

vakum. Sedangkan persiapan KKG dilakukan 

dengan cara basah dengan cara membuat bubur 

silika (slurry) kemudian diatur kecepatan aliran 

kolomnya. Fase diam yang digunakan adalah 

silika gel GF60 dan fase gerak yang digunakan 

adalah pelarut organik dengan kepolaran yang 

berbeda yaitu dimulai dari pelarut yang non-

polar kemudian ditingkaktkan kepolarannya. 

Fraksi-fraksi yang memiliki nilai Rf  yang 

sama kemudian digabungkan menjadi 

satu.fraksi. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari 

hasil pemisahan kemudian diuji efek toksisitas 

larvasidanya terhadap larva Aedes aegypti . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Serbuk batang kulit kelor sebanyak 50 g 

(berat kering) yang telah diekstraksi dengan 

metanol menghasilkan ekstrak kental 14,845 g 

dengan % rendemen 29,691%. 

Partisi dilakukan dengan tujuan untuk 

memisahkan ekstrak polar, semipolar dan 

nonpolar. Partisi ekstrak metanol menghasilkan 

fraksi metanol yang berwarna cokelat tua     

(7,775%), fraksi DCM yang berwarna cokelat 

bening (77,612%) dan fraksi n-heksana yang 

berwarna kuning minyak (3,517%). 

Masing-masing fraksi yang telah 

diperoleh dari hasil partisi kemudian diuji KLT 

dengan tujuan untuk melihat pola pemisahan 

senyawa-senyawa yang ada. Pemilihan eluen 

harus diperhartikan pada proses KLT. 

Pemilihan eluen dimulai dari eluen yang 

bersifat nonpolar kemudian dinaikkan 

kepolarannya apabila pemisahan belum baik. 

Eluen terbaik yang digunakan adalah n-

heksana : etil asetat (7:3). Berdasarkan hasil 

KLT pada Gambar 1, terlihat bahwa dengan 

eluen  n-heksana : etil asetat (7:3) fraksi n-

heksana menunjukkan pola pemisahan terbaik 

dengan menghasilkan 10 spot, sedangkan 

fraksi metanol dan DCM tidak menghasilkan 

pemisahan yang baik. Oleh karena itu terhadap 

fraksi n-heksana dilakukan uji fitokimia. 

 

 

Gambar 1 KLT hasil partisi ektrak metanol 
 

Hasil uji fitokimia fraksi n-heksana 

menunjukkan indikasi positif alkaloid, 

flavonoid, saponin dan steroid dan negatif 

golongan alkaloid (Tabel 1). Menurut Ikalinus 

dkk., (2015) melalui uji fitokimia menyebutkan 

bahwa batang kulit kelor mengandung senyawa 

aktif golongan flavonoid, alkaloid, fenol dan 

tanin, tetapi pada penelitian ini negatif akan 

alkaloid. Perbedaan hasil uji fitokimia ini 

disebabkan karena faktor lingkungan, seperti 

kadar pH, kandungan nitrogen dan garam 

mineral lainnya (Jones, 2016) 
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Tabel 1. Kandungan senyawa metabolit sekunder fraksi n-heksana kulit batang kelor 

Parameter uji Hasil pengamatan 

Alkaloid • Tidak terbentuk endapan 

• Warna kuning minyak 

Saponin • Terbentuk busa  

• Warna kuning minyak 

Flavonoid • Terbentuk sedikit endapan 

• Terbentuk warna merah kecoklatan 

Steroid • Terbentuk dua lapisan pada larutan 

• Terbentuk warna ungu 

 

Hasil pemisahan fraksi n-heksana 

dengan menggunakan KVC diperoleh 14 

fraksi. Variasi perbandingan eluen yang 

digunakan adalah n-heksana : etil asetat (10:0 ; 

8:2 ; 7:3 ; 1:1; 0:10) dan metanol 100%. Setiap 

fraksi hasil KVC dianalisis dengan KLT untuk 

melihat pola pemisahan senyawa. Eluen terbaik 

yang dapat memisahkan senyawa-senyawa 

yang ada dalam fraksi hasil KVC adalah n-

heksana : etil asetat (7:3). Keempat belas fraksi 

hasil KVC dimonitoring dengan KLT untuk 

melihat pola pemisahannya. Fraksi-fraksi yang 

memiliki kemiripan nilai Rf digabungkan 

dalam fraksi yang sama. Setelah dilakukan 

penggabungan diperoleh 3 fraksi (Fa, Fb, Fc). 

Hasil KLT ketiga fraksi dengan eluen 

yang sama yaitu n-heksana : etil asetat (7:3) 

menunjukkan bahwa Fb memiliki pola 

pemisahan yang lebih baik (terdapat 7 spot) 

dibandingkan dua fraksi yang lain (Gambar 2 ). 

Berdasarkan  hasil KLT tersebut , maka 

selanjutnya dilakukan pemisahan lebih lanjut 

terhadap Fb dengan menggunakan KKG. 

 

 

Gambar 2 KLT dari  gabungan fraksi-fraksi KVC 

 

Sebanyak 41 fraksi didapatkan dari 

kromatografi kolom gravitasi ini. Fraksi yang  

menunjukkan pola spot dan nilai Rf yang sama 

digabungkan hingga diperoleh 7 fraksi (Fb1-

Fb7). Selanjutnya, terhadap Fb5 dilakukan 

pemisahan lebih lanjut dengan menggunakan 

KKG dengan eluen n-heksana : etil asetat (7:3). 

Hasil kolom dari Fb5 diperoleh 11 fraksi. Setiap 

fraksi dilakukan uji KLT dengan berbagai 

perbandingan eluen seperti pada proses 

sebelumnya. Didapatkan pebandingan eluen 

yang menunjukkan pemisahan terbaik. Setelah 

proses penggabungan, diperoleh tiga fraksi 

(Fb5.1-Fb5.3) Penggabungan ini dilakukan karena 

adanya kemiripan nilai Rf pada tiap fraksi. 

Ketiga fraksi gabungan  yang didapatkan diuji 

dengan KLT kembali. Hasil KLT ketiga fraksi 

dilakukan menggunakan eluen yang sama yaitu 

n-heksana : etil asetat dengan perbandingan 

7:3. Fraksi Fb5.2 (Gambar 3) merupakan fraksi 

yang memiliki pemisahan yang paling baik 

dibandingkandua fraksi yang lain, sehingga 

dilakukan analisis menggunakan GC-MS pada 

fraksi Fb5.2. 

 

 

 

Gambar 3 KLT dari  gabungan fraksi-fraksi KKG 
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Berdasarkan analisis menggunakan GC-

MS terlihat beberapa senyawa yang termasuk 

ke dalam golongan metabolit sekunder. 

Golongan metabolit sekunder yang terdeteksi 

adalah golongan terpenoid dan fenolik. 

Metabolit sekunder yang terdeteksi pada hasil 

GC-MS ini sesuai dengan hasil uji fitokimia 

yang telah dilakukan terhadap fraksi n-

heksana. Hasil uji fitokimia juga menunjukkan 

hasil positif terhadap metabolit sekunder 

golongan fenolik dan terpenoid. Hasil analisis 

menggunakan GC-MS menunjukkan adanya 

senyawa metabolit sekunder yaitu senyawa 

terpenoid yang terdeteksi pada puncak 1, 4, 5, 

6, dan 9. Metabolit sekunder yang terdeteksi 

yang menjadi senyawa major adalah Verbenon 

dengan persen area sebesar 6,65%, senyawa ini 

termasuk dalam golongan terpenoid dan 

muncul pada waktu retensi 8,950 dan tert-

butyl-p-benzoquinon dengan persen area 

sebesar 3,77% yang termasuk dalam golongan 

fenolik dan muncul pada waktu retensi 9,534. 

Uji larvasida pada penelitian ini menggunakan 

tiga sampel uji, yaitu ekstrak kental metanol, 

fraksi n-heksana dan fraksi Fb5.2, dengan 

konsentrasi masing-masing 20 (kelompok 1) ; 

40 (kelompok 2) ; 60 (kelompok 3); 80 

(kelompok 4); dan 100 ppm (kelompok 5) 

dengan satu kontrol positif  abate 1% 

(kelompok 6) dan satu kontrol negatif aquades 

(kelompok 7). Pengamatan dilakukan 24 jam 

setelah pemberian sampel uji, kemudian 

dihitung jumlah larva yang mati. Hasil seperti 

pada tabel 2. Berdasarkan hasil pengamatan 

didapatkan bahwa persentase rata-rata 

mortalitas larva dimana pengamatan dilakukan 

24 jam setelah pemberian sampel uji 

meningkat searah dengan peningkatan 

konsentrasi sampel uji sedangkan pada kontrol 

negatif tidak ada mortalitas larva. 

Hal ini dikarenakan kontrol negatif (aquades) 

merupakan air yang telah dimineralisasi 

sehingga tidak terdapat senyawa aktif yang 

mampu membunuh larva dan hal ini 

menunjukkan bahwa mortalitas larva tidak 

dipengaruhi faktor pelarut. Sedangkan pada 

kontrol positif terjadi mortalitas larva 

seluruhnya. Untuk mengetahui adanya 

perbedaan nyata rata-rata mortalitas larva antar 

sampel uji yang digunakan maka perlu 

dilakukan uji ANOVA (Analysis of Variance ). 

Uji ANOVA dapat dilakukan dengan syarat 

data pada masing-masing sampel uji 

berdistribusi secara normal dan varian antar 

kelompok uji bersifat homogen. 

Nilai p masing-masing sampel uji 

diperoleh >0,05 artinya bahwa data pada 

masing-masing sampel uji telah terdistribusi 

secara normal (Tabel 3).  Nilai p≥0,05 yaitu 

0,963 artinya varian data antar kelompok 

sampel uji bersifat homogen (Tabel 4). 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

memperhatikan nilai F dan p hitung. Jika nilai 

F hitung > F tabel maka H0 ditolak atau Ha 

diterima dan jika nilai p≥0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan signifikan rata-rata 

mortalitas larva nyamuk pada sampel uji atau 

H0 diterima dan begitu sebaliknya. Berdasarkan 

tabel 5 nilai F hitung < F tabel (0,792<3,89) 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Nilai p 

adalah 0,475 lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata 

mortalitas larva nyamuk antar sampel uji. 
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Tabel 2 Persentase mortalitas larva Aedes aegypti berbagai konsentrasi setelah pemberian 

Ekstrak Metanol, Fraksi n-heksana dan Fraksi Fb5.2 dan kontrol setelah 24 jam 

Kelompok Jumlah 

larva 

uji 

Sampel uji Mortalitas larva Rata-rata 

mortalitas 

 Mortalitas 

(%) 
Pengulangan 

I II III 

1  

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Ekstrak 

Metanol 

2 3 2 2,33 12 

2 4 5 6 5,00 25 

3 11 11 11 11,00 55 

4 13 15 14 15,00 70 

5 17 18 17 17,33 86 

6 20 20 20 20,00 100 

7 0 0 0 0,00 0 

1  

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Fraksi 

n-heksana 

7 7 8 7,33 37 

2 10 10 11 10,33 52 

3 15 16 16 15,67 78 

4 19 19 20 19,33 97 

5 20 20 20 20,00 100 

6 20 20 20 20,00 100 

7 0 0 0 0,00 0 

1  

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Fraksi Fb5.2 

3 5 5 4,33 22 

2 5 8 8 7,00 35 

3 11 13 12 12,00 60 

4 15 15 17 15,67 78 

5 19 19 19 19,00 95 

6 20 20 20 20,00 100 

7 0 0 0 0,00 0 

 

Tabel 3 Uji normalitas data sampel uji 

Sampel uji 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ekstrak Metanol 0,188 5 0,200* 0,951 5 0,748 

Fraksi  0,209 5 0,200* 0,907 5 0,448 

Fraksi Fb5.2 0,178 5 0,200* 0,964 5 0,836 

 

Tabel 4 Uji varians data sampel uji 

Bartlett Statistic df1 df2 Sig. 

0,038 2 12 0,963 

 

Tabel 5 Uji ANOVA sampel uji 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Antar Sampel 1379,733 2 689,867 0,792 0,475 

Dalam Sampel 10454,000 12 871,167   

Total 11833,733 14    

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

LC50 untuk ekstrak kental metanol adalah 

62,964 ppm dengan interval 55,706-68,951 

ppm; fraksi n-heksana 52,549 ppm dengan 

interval 43,023-58,291 ppm dan 61,019 ppm  

dan fraksi Fb5.2 adalah 61,019 ppm dengan 

interval 52,698-67,113 ppm. Menurut Meyer 

(1982), semakin rendah nilai LC50 suatu 

ekstrak tanaman, maka semakin baik karena 

semakin toksik. Menurut Koesmoedinata 

(1983), kriteria toksisitas suatu zat untuk  



7 

 

 

konsentrasi <1 ppm memiliki tingkat toksisitas 

sangat tinggi, 1-10 ppm memiliki tingkat 

toksisitas tinggi, > 10-100 ppm memiliki 

tingkat toksisitas sedang, dan > 100 ppm 

memiliki tingkat tosksisitas yang rendah. 

Cara kerja saponin adalah dengan 

menurunkan tegangan permukaan selaput 

mukosa traktus digestivus larva sehingga 

menjadi korosif. Saponin juga menyebabkan 

kerusakan pada jaringan epitelium pada usus 

tengah larva sehingga gagal mengabsorpsi sari-

sari makanan yang seharusnya diedarkan 

melalui haemolimfe, terhambatnya proses 

absorpsi sari-sari makanan mengakibatkan 

proses pertumbuhan pada larva menjadi 

terhambat dan akhirnya menyebabkan 

mortalitas. Sedangkan menurut Leone dkk 

(2016), flavonoid mampu menghambat enzim 

tripsin yang berada di mid-gut larva nyamuk 

dan akan menyebabkan larva kekurangan 

nutrisi serta perkembangannya terhambat.  

Sedangkan terpenoid bekerja sebagai racun 

kontak dengan cara merusak dinding sel larva. 

Aktivitas terpena dengan rantai panjang dapat 

merusak dinding sel. Aktivitas dari terpena 

tidak hanya ditentukan dari panjang gugus alkil 

yang terikat pada rantai induk tetapi juga dari 

gugus fungsi yang terikat dan ikatan rangkap 

pada sturkturnya. Diduga juga senyawa 

terpenoid akan bereaksi dengan porin (protein 

transmembran) pada membran luar dinding sel 

membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga 

mengakibatkan rusaknya porin ( Inoue, 2004). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

Hasil uji fitokimia fraksi n-heksana 

menunjukkan adanya senyawa metabolit 

sekunder golongan steroid, flavonoid dan 

saponin. 

 

 

Adapun hasil GC-MS fraksi Fb5.2 menunjukkan 

adanya senyawa Verbenon dengan persen area 

6,65% yang termasuk ke dalam golongan 

terpenoid, tert-butyl-1,4-benzoquinone dengan 

persen area 3,77% yang termasuk ke dalam 

golongan fenol. Fraksi n-heksana lebih efektif 

dibandingkan ekstrak kental metanol dan fraksi 

Fb5.2 karena memiliki nilai LC50 yang lebih 

kecil, yaitu 52,548 ppm dengan rentang 

43,023-58,291 ppm, sedangkan ekstrak kental 

metanol dan fraksi Fb5.2 memiliki estimasi nilai 

LC50 masing-masing adalah 62,964 ppm 

dengan rentang 55,706-68,951 ppm dan 61,019 

ppm dengan rentang 52,689-67,113 ppm. Akan 

tetapi tidak ada perbedaan signifikan rata-rata 

kematian nyamuk terhadap variasi konsentrasi 

ketiga larutan uji tersebut. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengisolasi senyawa metabolit sekunder 

dengan menggunakan metode lain seperti 

maserasi, perkolasi dan lain-lain yang 

diperkirakan dapat menjadi larvasida yang 

lebih efektif. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menentukan nilai LC yang lebih 

besar untuk mengetahui tingkat toksisitas dari 

senyawa metabolit sekunder hasil pemisahan 

ekstrak metanol kulit batang kelor. 
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