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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut 

1. 	 Penyemprotan minyak atsiri daun Legundi mempunyai 

pengaruh sebagai repelan (senyawa pengusir) dan 

bioinsektisida (senyawa pembunuh) terhadap nyamuk Aedes 

aegypti. 

2. 	 Pada penyemprotan minyak atsiri mulai konsentrasi dua 

sampai sepuluh per sen berpengaruh nyata sebagai repelan 

dan bioinsektisida terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

3. 	Konsentrasi enam pe~sen dapat dipakai sebagai 

bioinsektisida yang poten sedangkan mulai konsentrasi 

satu persen dapat digunakan sebagai repelan . 

• 
. Saran 

1. 	Pellibud idayaan tanaman Lesund i sebagai tanaman pagar 

baik di sekitar peternakan maupun perumahan penduduk di 

pedesaan dan perkotaan. 

2. 	 Pemanfaatan minyak atsiri daun Legundi sampai 

konsentrasi 	 sepuluh persen dapat diguna~an repelan 

penggantimaupun bioinsektisida sebagai altern at if 


insektisida kimia. 


pemakaian bioinsektisida yang3. 	Perlu pemasyarakatan 

berasal dari tanaman. 



RINGKASAN 

IKA SRI SUWARTI. Pengaruh Penyemprotan Beberapa 

Konsentrasi Minyak Atsiri Daun Legundi Sebagai Repelan 

dan Bioinsektisida Pada Nyamuk Aedes aegypti (di bawah 

bimbingan Bambang Poernomo sebagai Pembimbing pertama dan 

Sri Hidanah sebagai Pembimbing kedua). 

Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh penyemprotan beberapa konsentrasi minyak atairi 

daun Legundi sebagai repelan dan bioinsektisida pada 
\ 

nyamuk Aedes aegypti. 

Penelitian berlangsung selama 12 minggu. Binatang 

percobaan yang digunakan adalah 210 ekor nyamuk Aedes 

aegypti yang diperoleh dengan menetaskan larvanya yang 

diambil dari tandon-tandon air di perumahan penduduk 

kawasan Kenjeran Surabaya. Perlakuan yang dilakukan 

berupa penyemprotan minyak atsiri daun Legundi dengan 

tujuh macam konsentrasi (1%, 2%, 4%, 6%, 81 dan 101). 

Dari 210 ekor nyamuk yang diteliti, kemudian diambil 

sejumlah 35 ekor untuk setiap t~ngkat konsentrasi dan 

ulangan sebanyak en am kali. 

Berdasarkan analisis statistik dengan uji F ter

nyata minyak atsiri daun Legundi berpengaruh sangat nyata 

(p< 0,01) baik sebagai senyava pengusir maupun sebagai 

senyava pembunuh terhadap nyamuk Aedes aegypti. 
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Sebagai senyawa pengusir terhadap nyamuk Aedes 

segypti adalah dimulai pada konsentrasi satu persen. 

Sedangkan konsentrasi enam persen dapat digunakan sebagai 

bioinsektisida yang poten. Minyak Atsiri daun Legundi 

dapat dimanfaatkan sebagai senyawa pengusir maupun seba

gai senyawa pembunuh terhadap nyamuk Aedes aegypti seba

gai alternatif pengganti pemakaian senyawa-senyawa
-. 

kimia 

sintetis. 
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