
RINGKASAN 

PEMANFAATAN EKSTRAK ETANOL DAUN NYAMPLUNG (Calophyllum 

inophyllum L.) SEBAGAI BIOLARVASIDA LALAT RUMAH (Musca 

demostica) (Skripsi oleh Eka Nurtanti di bawah bimbingan Ade Yulia S.TP., M.S.c 

dan Ir. Riana Anggraini, S.Hut., M.Si., I.PM)  

Tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) adalah jenis tanaman yang 

banyak tumbuh di wilayah pesisir pantai. Hampir seluruh bagian tumbuhan 

nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. 

Baik daun, akar, kulit batang, buah, biji, minyak dari biji serta getahnya. Berbagai 

penelitian telah mengungkap keragaman kandungan senyawa metabolit sekunder 

pada tumbuhan ini. Minyak nyamplung memiliki kandungan berupa toksik. Hal 

tersebut dibuktikan juga dalam penelitian Aldo, (2019) mengenai efek ekstrak etanol 

daun nyamplung (Calophyllum inophyllum L) terhadap mortalitas larva nyamuk 

Aedes aegypti L. Selain larva nyamuk pemberantasan larva lalat rumah (Musca 

domestica) perlu dilakukan, hal ini dikarenakan lalat rumah merupakan serangga 

yang dapat berperan sebagai vektor penyebar penyakit. Lalat rumah membawa bibit 

penyakit yang bersumber dari sampah, limbah buangan rumah tangga dan sumber 

kotoran lainnya. Lalat rumah dapat menularkan penyakit kepada manusia dan hewan 

melalui bakteri. Penelitian mengenai Ekstrak daun dapat dilakukan untuk 

pemberantasan larva lalat rumah (Musca demostica). Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis karateristik ekstrak etanol daun nyamplung (Calophyllum inophyllum 

L.) serta mengetahui pengaruh konsetrasi ekstrak etanol daun nyamplung 

(Calophyllum inophyllum L.) terhadap mortalitas lalat rumah (Musca demostica) dan 

mengetahui konsetrasi terbaiknya.  

Penelitian ini menggunakan analisis rancangan acak lengkap (RAL), dengan satu 

faktor yaitu konsentrasi pemberian ekstrak etanol daun nyamplung terhadap larvasida 

lalat rumah, dengan 5 taraf perlakuan konsentrasi yaitu 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%, 

masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali sehingga sampel 

yang dibuat sebanyak 25 sampel. Hasil pengujian analisis sidik ragam yang 

berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) 

untuk menguji perbedaan diantara perlakuan yang memberikan pengaruh nyata 

ekstrak daun nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) terhadap larvasida lalat rumah 

(Musca demostica).  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstrasi yang digunakan memberikan 

pengaruh nyata terhadap mortalitas larva lalat rumah (Musca demostica). 

Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi 20% ekstrak etanol daun nyamplung berbeda nyata 

dengan kosentrasi 15% begitu juga dengan konsetrasi 10%, 5% dan 0% setiap 

perlakuaanya berbeda nyata dengan tingkat kematian larva lalat rumah (Musca 

domestica). Kematian larva lalat rumah ini disebabkan karena adanya senyawa 

didalam esktrak daun nyamplung senyawa yang terkandung didalam ekstrak daun 

nyamplung ialah flavonoid, steroid dan saponin. Tingkat Kemampuan Eklosi Pupa 

larva lalat rumah (Musca domestica) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 



nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) dapat menahan jumlah lalat dewasa yang 

akan terbentuk setelah pupa 
 


