Daya Proteksi Serai Wangi ....(Dessy Triana, Mila Sari, dan Ane Triana)

Daya Proteksi Serai Wangi (Cymbopogon winterianus Jowitt) sebagai
Repelen dari Nyamuk Aedes aegypti
Power protection citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt)
as of the Aedes aegypti mosquito repellent
a

b

Cici Apriza Yanti *, Mila Sari , dan Ane Triana

c

a

Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi
jl. Kusuma Bhakti No.99, Kubu Gulai Bancah, Bukittinggi, Sumatera Barat, 26111, Indonesia
b
Universitas Fort De Kock Bukittinggi
jl. Soekarno Hatta, Manggis Ganting, Bukittinggi, Sumatera Barat, 26219, Indonesia
c
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
jl. Syahruddin No. 293, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 26318, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT/ABSTRAK

Article History:
Received: 17 July 2021
Revised: 12 August 2021
Accepted: 31 August 2021

Self-protection against the bite of the Aedes Aegypty mosquito is very necessary today.
Especially to avoid the occurrence of vector-borne diseases, one of which is Dengue
Hemorrhagic Fever (DHF). Dengue fever is an infectious disease that is a health problem
in the world, especially developing countries. For this reason, it is necessary to make
efforts to protect oneself from the bite of the Aedes aegypti mosquito vector. One of them
is by using a natural repellent, namely citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt).
Lemongrass plants can be used to repel mosquitoes because they contain substances such
as geraniol, metal heptenon from Cymbopogon winterianus Jowitt oil so that it can be
used as a repellent. This study aims to analyze the protective power of citronella by using
citronella extract to protect against the bite of the Aedes aegypti mosquito. This research
is experimental with the independent variable concentration of citronella extract (75%,
60%, 45%, 30%, 15%) and the dependent variable is mosquito bite protection. The design
of this study was a posttest only control group design which was statistically analyzed
using Analysis of Variance (ANOVA). The results showed that the most effective
concentration of citronella extract was a concentration of 75%. This can be seen from the
number of mosquitoes that landed on the hands that had been smeared with citronella
extract (Cymbopogon winterianus Jowitt) at a concentration of 75% with a total of 8
tails at 5 hours with a protective power of 92.26%. The results of the study concluded that
the extract of citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt) was effective against the
protective power of Aedes aegypti mosquito bites. The results of this study are expected to
be socialized and developed so that it can be used by the community so that it can reduce
the incidence of DHF.
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Perlindungan diri terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat diperlukan dewasa
ini. Terutama untuk menghindari terjadinya penyakit bawaan vektor yang salah
satunya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit demam berdarah ini
merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di dunia terutama
negara berkembang. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk melindungi diri dari
gigitan vektor nyamuk Aedes aegypti. Salah satunya dengan menggunakan repelen
berbahan alami yaitu serai wangi (Cymbopogon winterianus Jowitt). Tanaman sereh
dapat dimanfaatkan untuk mengusir nyamuk karena mngandung zat-zat seperti
geraniol, metal heptenon dari mintak atsiri sereh sehingga bisa digunakan sebagai
repelen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar daya proteksi
serai wangi dengan menggunakan ekstrak citronelle untuk melindungi dari gigitan
nyamuk Aedes aegypti. Penelitian ini bersifat eksperimental dengan variabel
independen konsentrasi ekstrak serai wangi (konsentrasi 75%, 60%, 45%, 30%, 15%)
dan variabel dependen adalah daya proteksi gigitan nyamuk. Rancangan penelitian ini
adalah posttest only control group design dianalisis secara statistik menggunakan
Analisis Varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi ekstrak serai
wangi yang paling efektif adalah konsentrasi 75%. Ini dapat dilihat dari jumlah
nyamuk yang hinggap ditangan yang telah diolesi ekstrak serai wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) pada konsentrasi 75 % dengan jumlah delapan ekor pada jam ke-5
dengan daya proteksi 92,26%. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak serai
wangi (Cymbopogon winterianus Jowitt) efektif terhadap daya proteksi gigitan nyamuk
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Aedes aegypti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disosialisasikan dan
dikembangkan agar dapat menekan angka kejadian penyakit DBD.
© 2021 Jurnal Vektor Penyakit. All rights reserved
*Alamat Korespondensi : email : cici.aprizayanti@gmail.com

PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara beriklim
tropis, dimana memiliki dua musim yaitu
musim kemarau dan musim penghujan.
Perubahan musim dapat juga memberikan
dampak terhadap perubahan suhu.
Perubahan suhu akan memberikan pengaruh
terhadap siklus nyamuk termasuk Aedes
aegypty. 1 Pada suhu tinggi sekitar 25-27ºC
perkembangbiakan nyamuk akan meningkat
mengakibatkan kasus DBD akan meningkat.
Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan
volume genangan air semakin banyak
sehingga dapat menjadi tempat perindukan
nyamuk Aedes. Pada kelembaban tinggi
nyamuk Aedes tidak dapat menularkan virus
dengue (Fitriana, 2017). 2 Adanya nyamuk
tersebut maka berdampak untuk terjadinya
Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue
Haemorhagic Fever (DHF) merupakan satu
dari beberapa penyakit menular yang menjadi
masalah kesehatan di dunia terutama negara
berkembang. Saat ini Kasus DBD di Indonesia
tersebar di 472 kabupaten/kota di 34
provinsi. Kematian Akibat DBD terjadi di 219
kabupaten/kota. Kasus DBD sampai dengan
Minggu Ke-49 sebanyak 95.893, sementara
jumlah kematian akibat DBD sampai dengan
minggu ke 49 sebanyak 661. Info terkini DBD
tanggal 30 November 2020 ada 51
penambahan kasus DBD dan satu
penambahan kematian akibat DBD sebanyak
73,35% atau 377 kabupaten/kota sudah
mencapai Incident Rate (IR) kurang dari
3
49/100.000 penduduk. Upaya yang dapat
dilakukan dalam rangka menurunkan angka
DBD secara komprehensif berupa promotif,
4
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pengendalian nyamuk dapat dilakukan
dengan beberapa metode, seperti metode
5
lingkungan, biologis, dan kimia. Sampai
sekarang pengendalian nyamuk
dititikberatkan pada pengunaan insektisida
kimia (mengandung propoxur dan
diethyltoluamide/Deet). 6 Akibat dari
pengunaan insektisida yang berulang maka
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timbul masalah baru yaitu: membunuh
serangga bukan target, timbulnya resistensi
vektor dan kerusakan pada lingkungan.7
Penggunaan insektisida yang berlebihan
dan berulang-ulang dapat menimbulkan
dampak yang tidak diinginkan seperti
8
pencemaran lingkungan. Salah satu cara
untuk mendapatkan bahan kimia yang ramah
lingkungan adalah memanfaatkan potensi
alam yaitu tanaman yang mengandung
bioinsektisida. 9 Tanaman yang termasuk
antara lain tanaman serai yang dapat
dimanfaatkan untuk mengusir nyamuk
karena mengandung zat-zat seperti geraniol,
metal heptenon, terpen, terpen-alkohol,
10
asam-asam organik dan terutama citronella.
Pada tanaman sereh wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) merupakan tanaman
dengan habitus terna perenial, serai wangi
(Cymbopogon winterianus Jowitt) merupakan
tanaman dari suku Poaceae yang sering
disebut deangan suku rumput-rumputan.11
Penelitian oleh Wahyuningtiyas, 2004
tentang ”Study daya proteksi serai wangi
sebagai repellent terhadap nyamuk Ae.
aegypti” yang dicampur dengan pengencer
paraffin cair pada konsentrasi 2,5%, 10%, dan
20% dan hasil penelitian diketahui bahwa
daya proteksi serai wangi digunakan sebagai
repelen terhadap nyamuk Ae. agypti pada
konsentrasi 2,5%. Hal ini ditegaskan kembali
dengan hasil penelitian Boesri.H., 2015,
menunjukkan perasan serai wangi dengan
konsentrasi 2-3 % dapat mencegah gigitan
nyamuk Ae. aegypti sebesar 75 – 100%.12
Menurut penelitian Aditama W (2019) 13
tentang Pembuatan Briket Penghalau Nyamuk
(repellent) dari daun serai wangi
(Cymbopogon winterianus Jowitt) dan
evaluasinya menunjukkan bahwa formulasi
sediaan briket daun serai wangi memiliki
efektivitas sebagai penghalau nyamuk Ae.
aegypti dimana konsentrasi aktivitas
penghalau nyamuk yang efektif adalah pada
sediaan serai wangi 30% pada menit ke-3,
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sedangkan pada konsentrasi 10% dan 25%
mulai bisa diamati pada menit ke-6 dan ke-8.
Jadi semakin besar konsentrasi serbuk serai
wangi, maka efek repelen semakin besar dan
daya afektifitasnya semakin lama.
Menurut hasil penelitian Syafrida S,
(2021) tentang Uji Keefektifan Penggunaan
Aromatherapy Batang Serai (Cymbopogon
citratus) dan Repellent Kimia Terhadap
Nyamuk Aedes aegypti Effectivity Test of
Application of Serai didapatkan aksesi yang
memiliki rendamen minyak tertinggi berada
pada aksesi 26 dan 24 dimana memiliki ciri
pelepah daun berwarna merah keunguan,
memiliki jumlah tanaman perumpun sedikit
dan memiliki tinggi tidak cukup tinggi. Kedua
aksesi ini merupakan serai wangi tipe
Mahapengiri (Cymbopogon winterianus
4
Jowitt).
14
Selanjutnya penelitian Anwar (2016)
tentang tekhnologi penyulingan minyak serai
wangi skala kecil dan menengah di Jawa Barat
didapatkan bahwa tekhnologi pengulingan
serai wangi ada dua yaitu tekhnologi
penyulingan dengan air (water destilation)
dan penyulingan dengan air dan uap (water
and steam destilation). Dimana teknologi
penyulingan yang paling bagus adalah
penyulingan dengan air dan uap karena hasil
rendemen minyak lebih besar, mutu lebih baik
dan waktu lebih singkat.
Berdasarkan pertimbangan diatas maka
penulis ingin melakukan penelitian tentang
”Efektifitas ekstrak serai wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) terhadap daya proteksi
gigitan nyamuk Aedes aegypti” dengan
konsentrasi 15%, 30%, 45%, 60% dan 75 %
sehingga diketahui konsentrasi pemakaian
terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa seberapa besar daya proteksi
serai wangi dengan menggunakan ekstrak
citronella untuk melindungi dari gigitan
nyamuk Aedes aegypti.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini bersifat eksperimental
dimana nyamuk Aedes aegypti betina dewasa
mendapat perlakuan langsung. Nyamuk

dimasukkan ke dalam kandang pengamatan
dengan ukuran 50cm x 30cm x 30cm
kemudian dimasukkan tangan yang sudah
diolesi ekstrak serai wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) dengan berbagai
konsentrasi. Rancangan penelitian ini adalah
posttest only control group design. Penelitian
ini dilakukan di Laboratorium Central Sains
Universitas Fort De Kock dan lembaga
Penelitian dan Pengembangan
Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Batu Raja. Objek penelitian ini adalah nyamuk
Aedes aegypti betina dengan umur 3 – 5 hari.
Banyaknya kelompok perlakuan adalah lima
dan pengulangan menggunakan rumus
Federer didapatkan lima pengulangan, maka
jumlah probandusnya juga lima orang. Jumlah
sampel nyamuk yang dibutuhkan adalah
jumlah nyamuk tiap kotak (20) x jumlah
konsentrasi (5) x jumlah pengulangan (5) =
500 ekor. Menurut penelitian Manurung
(2015) menunjukkan konsentrasi 2.5%, 10%
dan 20% menunjukkan 2 – 3% dapat
mencegah gigitan nyamuk. Berdasarkan
penelitian tersebut peneliti mencoba untuk
melakukan penelitian yang mencoba dengan
konsentrasi 15%, 30%, 45%, 60% dan 75%,
hal ini juga didasarkan ingin melihat
efektivitas konsentrasi manakah yang paling
baik untuk untuk dijadikan proteksi dari
gigitan nyamuk. Penelitian terdahulu juga
belum ada menggunakan konsentrasi ekstrak
serai wangi dengan batas konsentrasinya
yaitu 15%, 30%, 45%, 60% dan 75%. Untuk
mendapatkan batas konsentrasi tersebut
dilakukan pengenceran dari konsentrasi
100%. Manfaat Ekstrak serai wangi sebagai
pengusir nyamuk ditentukan berdasarkan
daya proteksi yang dihitung dengan rumus
daya proteksi. Hasil yang diperoleh dari
rumus daya proteksi tersebut diatas,
selanjutnya dianalisis secara statistik
menggunakan Analisis Varians (ANOVA) satu
arah untuk mengetahui apakah ada
perbedaan daya proteksi yang bermakna
antara kelompok perlakuan dan waktu
pengujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
rancangan penelitian pada Gambar 1.
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Prosedur Penelitian

Partisipan penelitian

Tangan Kiri

Tangan Kanan

Tidak di oles apapun(Kontrol)

Di oles ekstrak serai wangi
dengan konsentrasi(Perlakuan)
Konsentrasi yang digunaka
n
15%, 30%, 45%, 60%, 75%

Dimasukkan kedalam kandang nyamuk
Aedes Aegypti20 ekor

Penghitungan jumlah n
yamuk yang hinggap selama 5 hari
penelitian
Hitung daya Proteksi

Uji statistic

Gambar 1. Bagan Penelitian

HASIL
Penelitian ini menggunakan objek
penelitian nyamuk betina dewasa berumur 35 hari yang didapat dari hasil penetasan telur
nyamuk yang diperoleh dari Loka Penelitian
dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit

Bersumber Binatang Batu Raja. Penelitian ini
dibantu oleh 5 (lima) orang probandus. Daya
proteksi yang diuji dengan berbagai variasi
konsentrasi mulai dari 75%, 60%, 45%, 30%
dan 15 %.

Tabel 1. Jumlah Nyamuk Aedes aegypti yang Hinggap dan Daya Proteksi Serai Wangi
Jam 0
P
K
Kosentrasi 75%
Mean
0
110
DP%
100
Kosentrasi 60%
Mean
1
113
DP%
99.42
Kosentrasi 45%
Mean
1
105
DP%
98.94
Kosentrasi 30%
Mean
2
107
DP%
98.13
Kosentrasi 15%
Mean
3
110
DP%
97.62

Jam 1
P

K

Waktu Pengujian
Jam 2
Jam 3
P
K
P
K

P

0

105
99.81

2

4

106
98.21

3

101
96.23

3

106
95.29

5.2

99

12

2

5

7
92.74

Jam 5
K

P

K

101
97.22

3

101
97.41

7

103
92.98

8

103
92.26

92

4

113
92.14

7

111
91.91

10

111
90.49

96

8

99

9

106
93.86

11

109
89.15

99

16

90

21

104
79.34

97

61

96.67

96.95

96.47

102
94.92

6

98

15

87.37

Keterangan :K = Kontrol, P = Perlakuan, DP = Daya Proteksi
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Jam 4

93.92
107
85.95

82.26
51
47.43

97
37.22
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Tabel uji deskriptif menggambarkan
jumlah nyamuk yang hinggap ditangan yang
diberikan perlakuan dengan beberapa variasi
konsentrasi. Observasi dilihat mulai dari jam
ke-0 sampai jam ke-5. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 1.
Hasil penelitian ini menggunakan repetisi
lima kali. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh rata rata jumlah nyamuk yang hinggap ditangan
yang diberi perlakuan pada konsentrasi 75 %
pada jam ke-0 jumlahnya meningkat hinegga
jam ke-5. Perlakuan pada konsentrasi 60 %
pada jam ke-0 meningkat hingga jam ke- 5.
Sementara daya proteksi pada konsentrasi
45% pada jam ke-0 sampai jam ke-5 menurun

setiap jam. Daya proteksi pada konsentrasi
30% pada jam ke-0 sampai jam ke-5 menurun
setiap jamnya. Daya proteksi pada konsentrasi
15% pada jam ke-0 sampai jam ke-5 menurun
setiap jamnya.
Uji efektivitas daya proteksi konsentrasi
ekstrak serai wangi (Cymbopogon Winterianus
Jowitt) sebagai repelen dengan percobaan
kosentrasi 75%, 60%, 45%, 30% dan 15%.
Waktu pengujian ini dilihat mulai dari jam ke0, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4 dan sampai jam
ke-5. Uji ini menggunakan ANOVA dengan
Confident Interval (CI) 95%. Uji Efektivitas
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
2.

Tabel 2. Efektifitas Ekstrak Serai Wangi (Cymbopogon winterianus jowitt)
Jam 0
1
2
3
4
5
Jam I
1
2
3
4
5
Jam 2
1
2
3
4
5
Jam 3
1
2
3
4
5
Jam 4
1
2
3
4
5
Jam 5
1
2
3
4
5

Konsentrasi
(%)
75
60
45
30
15

Mean

SD

100,00
99,45
98,94
98,17
97,65

0,00
0,51
0,33
0,85
0,62

95 % CI
100,00
98,81
98,53
97,12
96,88

s/d 100,00
s/d 100,08
s/d 99,36
s/d 99,23
s/d 98,41

p value

0,0005

75
60
45
30
15

99,81
98,18
96,22
95,28
92,68

0,41
0,83
0,91
1,43
2,36

99,30 s/d 100,32
97,14 s/d 99,22
95,08 s/d 97,35
93,49 s/d 97,06
89,74 s/d 95,61

75
60
45
30
15

97,84
96,63
96,91
95,00
86,99

0,69
1,32
1,59
1,90
5,06

96,97 s/d 98,71
94,98 s/d 98,26
94,93 s/d 98,89
92,64 s/d 97,36
80,71 s/d 93,28

75
60
45
30
15

97,38
92,14
96,51
93,81
85,79

0,96
1,51
1,27
2,07
2,23

96,18 s/d 98,59
90,26 s/d 94,03
94,93 s/d 98,09
91,23 s/d 96,39
83,02 s/d 88,57

0,0005

75
60
45
30
15

97,38
92,14
96,51
93,81
85,79

0,96
1,51
1,27
2,07
2,23

96,18 s/d 98,59
90,26 s/d 94,03
94,93 s/d 98,09
91,23 s/d 96,39
83,02 s/d 88,57

0,0005

75
60
45
30
15

92,22
90,45
88,96
78,94
36,43

1,72
1.71
2,41
4,09
8,67

90,09 s/d 94,36
88,32 s/d 92,57
85,96 s/d 91,96
73,86 s/d 84,02
25,66 s/d 47,19

0,0005

0,0005

0,0005
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Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa hasil
uji statistik didapatkan nilai p= 0,0005, berarti
pada alpha 5% dapat disimpulkan ada
perbedaan daya proteksi di antara keempat
kelompok konsentrasi percobaan serai wangi
pada jam ke-0 sampai dengan kelima. Analisis
lebih lanjut ke konsentrasi pada jam ke-0
membuktikan bahwa kelompok yang berbeda
signifikan adalah konsentrasi 75% dengan
30%, konsentrasi 75% dengan 15%, Analisis
lebih lanjut pada jam ke satu perlakuan
membuktikan bahwa kelompok yang berbeda
signifikan adalah konsentrasi 75% dengan
45%, konsentrasi 75% dengan 30%,
konsentrasi 75% dengan 15%. Sedangkan
pada jam ke-2 perlakuan dapat membuktikan
bahwa konsentrasi 75% dengan 15%. Pada
waktu perlakuan jam ke-3 dapat
membuktikan konsentrasi 75% dengan 60%,
konsentrasi 75% dengan 30%, konsentrasi
75% dengan 15%. Waktu perlakuan jam ke-4
dapat membuktikan bahwa konsentrasi 75%
dengan 30%, konsentrasi 75% dengan 15%.
Perlakuan yang terakhir pada jam ke-5 dapat
dibuktikan bahwa konsentrasi 75% dengan
30%, konsentrasi 75% dengan 15%.
Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa
konsentrasi ekstrak serai wangi yang paling
efektif untuk dijadikan repelen adalah pada
konsentrasi 75% mulai dari jam 0 s/d jam 5
perlakuan.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil percobaan yang
dilakukan diketahui bahwa jumlah nyamuk
yang hinggap ditangan probandus yang diolesi
serai wangi (Cymbopogon winterianus Jowitt)
meningkat dari jam ke-0 sampai jam ke–5.
Konsentrasi yang paling efektif dijadikan
sebagai repelen yaitu dengan konsentrasi
75% sedangkan yang paling sedikit nyamuk
hinggap adalah yang diolesi serai wangi
dengan konsentrasi 15%.
Kandungan serai wangi yang utama
adalah minyak atsiri dengan komponen
sitronelal, sitronelol, dan geraniol. Hasil
penyulingan dari serai wangi dapat diperoleh
geraniol dan sitronelal yang dapat digunakan
untuk menghalau nyamuk. Abu dari daun dan
tangkai serai wangi mengandung silika yang
merupakan penyebab dedikasi (keluarnya
cairan dari tubuh serangga secara terus
104

15

menerus). Serai wangi memiliki manfaat lain
terutama pada bagian batang dan daunnya
yang dapat digunakan sebagai penghalau
16
nyamuk. Berbagai jenis tumbuhan bisa
dijadikan larvasida alami, dimana serai wangi
merupakan salah satu yang dapat
dimanfaatkan kandungannya lebih banyak
terdapat dibagian batang dan daun. 1 0
Kandungan utamanya berupa citronella dan
geraniol, di mana citronella dalam serai wangi
bersifat toksin sehingga akan menyebabkan
kematian larva sebab larva mengalami
17
dehidrasi terus-menerus.
Menurut penelitian Gomes (2021) 18
tentang minyak esensial dari Cymbopogon
winterianus Jowitt, Azadirchata indica,
Lavandula angustifolia, Mentha piperita untuk
kontrol penyakit yang ditularkan melalui
vektor. Minyak atsiri yang terkandung
didalamnya adalah campuran volatile
hidrokarbon dengan keragaman kelompok
fungsional, dan hal ini memberikan
kemampuan untuk mengusir nyamuk. 19 Hasil
penelitian tersebut sejalan dengan penelitian
7
Jasamai (2021) nyamuk yang menggigit pada
perlakuan konsentrasi 1% ada dua ekor dan
daya proteksi 75%, nyamuk yang menggigit
pada perlakuan konsentrasi 2% ada dua ekor,
tidak ada nyamuk yang menggigit pada
perlakuan konsentrasi 3%, dan tidak ada
nyamuk yang menggigit pada perlakuan
konsentrasi 4%.20 Hasil penelitian ini berbeda
konsentrasi serai wangi dengan penelitian
15
manurung (2011) nyamuk yang menggigit
pada perlakuan konsentrasi 1% ada dua ekor
dan daya proteksi 75%, nyamuk yang
menggigit pada perlakuan konsentrasi 2% ada
dua ekor, tidak ada nyamuk yang menggigit
pada perlakuan konsentrasi 3% , dan tidak ada
nyamuk yang menggigit pada perlakuan
konsentrasi 4%.
Penelitian terhadap daya proteksi gigitan
nyamuk Aedes aegypti pada berbagai
konsentrasi ini penting untuk dilakukan
sebagai salah satu upaya pencegahan
(repelen) penyebaran penyakit demam
berdarah dengue (DBD). 21 Pemanfaatan
bahan-bahan alam, salah satunya dengan
menggunakan serai wangi yang dapat
meminimalkan penggunaan anti nyamuk
(repelen) yang mengandung bahan-bahan
kimia7 berupa citronella dan geraniol, dimana
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citronella dalam serai wangi bersifat toksin
sehingga akan menyebabkan kematian larva
sebab larva mengalami dehidrasi terusmenerus.22 Setelah dilakukan analisis statistik
menggunakan uji ANOVA yaitu untuk
mengetahui perbedaan daya proteksi dalam
kelompok perlakuan dan dalam setiap
konsentrasi dimana nilai p= 0,0005, berarti
pada alpha (α =5%) dapat disimpulkan ada
perbedaan daya proteksi yang nyata pada
kelompok perlakuan yang diujikan dan
dimana nilai p= 0,0005, berarti pada alpha (α
=5%) dapat disimpulkan ada perbedaan daya
proteksi yang nyata pada setiap waktu
pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa daya
proteksi ekstrak serai wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) dipengaruhi oleh
konsentrasi ekstrak serai wangi dan waktu
pengujian. Konsentrasi yang digunakan (75%,
60%, 45%, 30%, dan 15%) konsentrasi paling
efektif sebagai repelen penghalau nyamuk
adalah 75% karena pada tangan yang diolesi
serai wangi 75% paling sedikit dihinggapi
nyamuk. Hasil penelitian ini sedikit berbeda
dengan penelitian yang dilakukan Aulung
(2014) 22 menyatakan bahwa konsentrasi
ekstrak serai wangi yang efektif untuk
membunuh 90% larva (LC90) adalah 4,4%
pada jam ke-2 dan 2,67% pada jam ke-4. Oleh
karena itu semakin tinggi konsentrasi ekstrak
serai wangi C. nardus (L.) Randle maka
semakin baik digunakan sebagai repelen.23
KESIMPULAN
Daya proteksi ekstrak serai wangi
(Cymbopogon winterianus Jowitt) dipengaruhi
oleh konsentrasi ekstrak serai wangi dan
waktu pengujian. Semakin tinggi konsentrasi
ekstrak serai wangi yang digunakan maka
akan semakin efektif digunakan sebagai
repellent (penolak nyamuk) dihinggapi
nyamuk. Hal ini menunjukkan bahwa daya
proteksi ekstrak serai wangi (Cymbopogon
winterianus Jowitt) dipengaruhi oleh
konsentrasi ekstrak serai wangi dan waktu
pengujian.
SARAN
Berdasarkan penelitian ini diharapkan
kepada petugas kesehatan lingkungan dan
Promosi Kesehatan Puskesmas untuk dapat

mensosialisasikan dimasyarakat agar
m e m a n f a a t k a n e k s t ra k s e ra i wa n g i
(Cymbopogon winterianus Jowitt) untuk
digunakan sebagai bahan alami untuk
melindungi diri dari gigitan nyamuk Aedes
aegypti. Penelitian ini diharapkan juga lebih
dikembangkan dengan menambahkan bahan
lain agar ekstrak serai wangi ini lebih tahan
lama penggunaannya sehingga menjadi
Inovasi terkait ekstrak serai wangi yang tahan
lama. Terakhir penelitian ini dapat
dimodifikasi ekstrak serai wangi dapat dibuat
dalam berupa produk yang dapat digunakan
langsung oleh masyarakat seperti lotion,
briket, spray dan lain – lain sebagainya.
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