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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies jeruk pada sampel penelitian yang 

merupakan biolarvasida yang paling efektif, mengetahui toksisitas larvasida (LC90) ekstrak 

kulit jeruk nipis (Citrus aurantifolia), jeruk siam (Citrus nobilis), dan jeruk purut (Citrus 

hystrix) terhadap larva instar-III nyamuk Aedes aegypti, dan mengetahui masa letal (LT50) 

larva instar-III nyamuk Aedes aegypti karena pengaruh ekstrak kulit jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia), jeruk siam (Citrus nobilis), dan jeruk purut (Citrus hystrix). Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Rancangan Percobaan Nested, dengan lima perlakuan, satu 

kontrol, dan tiga replikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk purut 

mempunyai toksisitas tertinggi diantara lainnya. Nilai LC90 dari ektrak kulit Citrus 

aurantifolia sebesar 910,98 ppm, ekstrak kulit Citrus hystrix sebesar 941,78 ppm, dan ekstrak 

kulit Citrus nobilis sebesar 2140,94 ppm. Sedangkan nilai LT50 secara berurutan dari ekstrak 

kulit jeruk nipis, ekstrak kulit jeruk purut, dan ekstrak kulit jeruk siam adalah 11,67 jam, 6,67 

jam, dan 8,33 jam.  

 

Kata kunci : Toksisitas, Citrus aurantifolia, Citrus nobilis, Citrus hystrix, larva Aedes 

aegypti. 
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