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ABSTRAK 

Kecoa, nyamuk, dan lalat serta ulat bulu sering meresahkan masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Beberapa serangga ini menjadi penyebab menyebarnya sumber 
penyakit. Perkembangan serangga ini sangat cepat apalagi didukung dengan kondisi 
lingkungan yang cocok untuk berkembang biak. Keberadaan keempat serangga ini apabila 
dibasmi maka akan menyebabkan rusaknya rantai makanan, oleh karena itu perlu adanya 
cara menghalau mereka secara alami yakni dengan menggunakan daun suren. Daun suren 
diduga memiliki zat bioaktif yang dapat bersifat racun dan penolak pada serangga. Daun 
suren diekstrak secara berurutan menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat, dan metanol. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa pengaruh senyawa bioaktif daun suren terhadap lalat 
adalah beracun, pada nyamuk dan ulat bulu bersifat menolak sedangkan pada kecoa, 
ekstrak tersebut tidak berpengaruh. Pelarut Ekstrak metanol menunjukkan rendemen yang 
relatif tinggi. Dari uji fitokimia, pada ekstrak daun suren terdeteksi senyawa saponin, tanin, 
dan flavonoid. 
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LATAR BELAKANG 

Hampir tiap rumah di Indonesia memiliki masalah dengan kecoa, nyamuk, dan lalat 
serta ulat bulu. Beberapa serangga ini, sering muncul di tiap sudut rumah, apalagi jika 
keadaan rumah sangat kotor. Semua merasa terganggu dan menganggap beberapa 
serangga ini sangat menggangu dan menyebabkan menyebarnya sumber penyakit. 
Perkembangan beberapa serangga ini sangat cepat apalagi didukung dengan kondisi 
lingkungan yang cocok untuk berkembang biak. Selain faktor lingkungan, kebiasaaan hidup 
manusia pun turut membantu pertumbuhan ketiga serangga ini. 

Kecoa memang tidak menularkan penyakit kepada manusia seperti lalat, akan tetapi 
kecoa memiliki bau sangat khas yang begitu menyengat. Hal ini, karena keberadaan kecoa 
yang senang di tempat lembab. Nyamuk merupakan musuh tahunan manusia dapat 
membawa penyakit demam berdarah yang tiap tahun mewabah dan memakan korban. 
Mewabahnya demam berdarah sering terjadi pada musim hujan, selain itu pola hidup 
manusia yang tidak mengindahkan kebersihan menjadi tempat favorit nyamuk untuk dapat 
berkembang biak. Sama halnya dengan kecoa, lalat juga serangga yang dianggap menjijikan 
karena hidup ditempat-tempat kotor. Beberapa penyakit yang disebabkan atau ditularkan 
oleh lalat, yaitu diare, muntaber, dan lain-lain. Ulat bulu menjadi hama yang sangat 
meresahkan di awal tahun 2011 karena populasinya sangat meningkat secara signifikan. 
Ulat ini menyebar dibeberapa daerah di indonesia diantaranya Jawa tengah, Jawa timur, 
Jawa barat, Yogyakarta dll. Ulat ini perlu di kendalikan agar persebarannya tidak meluas dan 
tidak menggangu ekosistem lingkungan. 

Keberadaan beberapa serangga diatas tidak boleh disepelekan, namun jika kita 
membasminya, maka dapat menggangu kestabilan rantai makanan hewan yang berimplikasi 
pada keseimbangan kehidupan. Maka yang diperlukan adalah cara menghalau mereka dari 
kehidupan kita dan tidak membuat tempat yang cocok untuk berkembangnya ketiga 
serangga ini. Daun suren dipilih sebagai objek penelitian disebabkan daun tersebut mudah 
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diperoleh dan memiliki banyak fungsi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya berbagai 
penelitian sebelumnya tentang daun suren sebagai pestisida nabati dan merupakan 
bahan alam yang potensial dikembangkan menjadi antikanker ovarium, minyak atsiri, 
serta ektrak kulit, batang dan daun suren sebagai insektida botani untuk pengendalian 
hama kubis (Darmansyah, 2009). 
        Beberapa penelitian menyebutkan bahwa daun suren mengandung senyawa 
tetranortriterpenoid, yaitu surenon, surenin, karotenoid yang terdiri dari -karotena, 
zeasantin, laktukasantin dan triterpenoid yang mempunyai aktivitas antiplasmodial. 
Adanya kandungan senyawa monoterpenoid dan seskuiterpenoid dalam minyak atsiri 
suren dilaporkan oleh (Chozin,1995). Daun suren juga mengandung senyawa kimia 
yang bernama metil galat yang memiliki bioaktivitas seperti antibakteri, antioksidan. 
Selain metil galat daun suren juga mengandung senyawa karotenoid, yaitu lutein yang 
berperan dalam pencegahan kerusakan macular mata dari sinar biru matahari. Fakta 
ini memperlihatkan kemungkinan daun suren sebagai sumber senyawa antioksidan 
dan antibakteri alam yang aman bagi kesehatan manusia (Anonim, 2010). Oleh karena 
itu, dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas ekstrak daun suren agar 
beberapa serangga ini tidak hidup di sekitar kita. 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

        Persiapan bahan dilakukan dengan menyiapkan daun suren yang baru diambil 
dari pohon sebanyak 0,5 kg. Daun tersebut kemudian dirajang lalu dikeringudarakan 
selama kurang lebih 2 hari. Pengekstrakan bahan dilakukan dengan mengambil daun 
yang sudah siap kemudian ditimbang sebanyak 500 gram. Ekstraksi lalu dilakukan 
dengan 200 ml larutan n-heksana dan peralatan soxhlet selama 6 jam. Pelarut 
diuapkan dengan hasil ekstrak kemudian ditimbang setelah pelarut diuapkan. Daun 
yang sudah diekstrak dengan larutan n-heksana kemudian secara terpisah diekstrak 
lagi dengan etil asetat dan methanol secara berurutan dengan metode yang sama. 
Secara terpisah, sebagai kontrol pengujian ulat bulu dilakukan pengekstrakan daun 
jambu dengan air panas dilakukan pada suhu 100 0C selama 6 jam.Ekstrak yang 
diperoleh kemudian diuji fitokimianya yakni untuk senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, 
dan saponin. 
Alkaloid 
       Sebanyak ±10 mg ekstrak ditambahkan 5 ml kloroform-amoniak, lalu disaring ke dalam
tabung reaksi. Filtrat ditambahkan dengan beberapa tetes H2SO4 2 M dan dikocok sehingga
terpisah dua lapisan, lalu diambil lapisan yang atas (bening) dan ditaruh diwadah gelas.Lapisan
atas tersebut ditetesi reagen Meyer, lalu bila terlihat endapan putih maka ekstrak tersebut
positif mengandung alkaloid. 
Flavonoid 
        Sejumlah ±10 mg ekstrak ditambah 1-2 ml metanol 50 % sampai terlarut dan diaduk.
Setelah itu dipanaskan sampai mendidih lalu disaring dengan kertas saring. Hasil saringan
ditetesi 1-5 tetes NaOH 1%. Setelah itu dikocok, dan bila terlihat warna kuning berarti ekstrak
tersebut positif mengandung flavonoid. 

Saponin 
       Sebanyak ±10 mg ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan air sling 
sebanyak 5 ml lalu diaduk. Kemudian dipanaskan selama 5 menit lalu disaring dengan kertas 
saring dan dikocok-kocok. Setelah dikocok terlihat buih yang tidak hilang sampai 10 menit, 
maka ekstrak tersebut mengandung saponin. 
Tanin 
      Sebanyak ±10 mg ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan air suling 
sebanyak 5 ml kemudian diaduk-aduk. Setelah itu dipanaskan selama beberapa menit lalu 
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disaring dengan kertas saring. Hasil penyaringan ditetesi 5-10 tetes FeCl3 1%. Bila warnanya 
menjadi biru gelap atau hijau gelap maka ekstrak tersebut positif mengandung tanin. 

Ekstrak  daun suren kemudian diuji hayati yakni uji anti nyamuk dan kecoa, uji anti 
lalat, uji anti ulat bulu.  

Uji anti nyamuk dan kecoa 
Pengujian menggunakan cara yang dipakai oleh Toshihiko (Anonim 2009) dengan 

sedikit modifikasi pada jumlah serangga yang digunakan. Langkah yang dilakukan dengan 
menyiapkan nyamuk sebanyak 20 ekor, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca 
berukuran 30x30x30 cm. Kain bekas yang disiapkan selanjutnya direndam selama  1 hari 
ke dalam larutan ekstrak daun suren dengan konsentrasi 20%  hingga meresap. Setelah itu 
kain tersebut dimasukkan  ke dalam kotak yang berisi penuh dengan nyamuk dan dilihat 
apakah nyamuk tersebut berhamburan atau mengumpul pada satu tempat lalu diamati 
selama 300 menit. Pengujian pada kecoa sama dengan pengujian pada nyamuk tapi yang 
membedakan adalah lama pengamatan yakni pada kecoa selama 3 hari. Kontrol 
menggunakan cara yang sama tetapi tidak diberi perlakuan penambahan ekstrak daun 
suren. 

Uji anti lalat 
Pengujian mengacu pada Roemer (2006) dengan sedikit modifikasi pada jumlah 

serangga yang digunakan. Langkah yang dilakukan dengan menyiapkan lalat sebanyak 30 
ekor, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca berukuran 30x30x30 cm. Kemudian cairan 
ekstrak daun suren disemprotkan dengan konsentrasi 20% ke dalam kotak yang berisi lalat. 
Setelah itu, dilihat berapa jumlah lalat yang mati dalam jangka waktu 5 jam dan dihitung 
persen mortalitas serangga pada akhir pengamatan. Kontrol menggunakan cara yang sama 
tetapi tidak diberi perlakuan penambahan ekstrak daun suren. 

Uji Ulat bulu 
Pengujian ulat bulu dilakukan di kotak dengan ukuran 15 x 20 cm. Kemudian 

menyiapkan ulat bulu sebanyak 30 ekor, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca. 
Ekstrak daun suren dengan konsentrasi 20% kemudian dilaburkan ke daun jambu yang 
berfungsi sebagai bahan makanan ulat bulu. Setelah itu, dihitung derajat kerusakan daun 
dengan menghitung persen luasannya. Kontrol uji ulat bulu dengan menggunakan daun 
jambu tanpa diberi perlakuan apa-apa. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengekstrakan daun suren suren ini bertujuan untuk mengeluarkan senyawa bioaktif 

daun suren, selain itu untuk mengetahui jumlah ekstaktif yang dihasilkan dengan 
menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat, dan metanol. Proses mengekstrak daun suren 
ini dilakukan 3 kali agar diperoleh ekstrak yang cukup untuk pengujian. Hasil menunjukan 
bahwa senyawa bioaktif terbanyak diperoleh dengan mengekstraksi menggunakan pelarut 
metanol dengan rerata 7,72%, urutan selanjutnya n-heksana dengan rerata  4,10%  dan 
pelarut etil asetat dengan rerata 2,89%. Rendemen tersebut secara total termasuk tinggi bila 
dihubungkan dengan potensi senyawa bioaktifnya karena di dalam satu pohon terdapat daun 
seberat kurang lebih 1 ton. Hasil uji fitokimia disajikan pada Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1.Uji kandungan zat yang terdapat dalam ektraktif daun suren 

 
Ekstrak 
daun suren 

Uji Fitokimia 
Flavonoid Saponin Alkaloid Tanin 

n-heksana (+) (+) (-) (+) 
Etil asetat  (+) (+) (-) (+) 
Metanol  (+) (+) (-) (+) 
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Keterangan : 
  (+) = senyawa teridentifikasi 
  (-)  = senyawa tidak teridentifikasi 

 
Data pada Tabel 1 menunjukan bahwa semua ekstrak mengandung flavonoid, 

saponin dan tanin serta tidak terdeteksi alkoloid. Apabila dibandingkan dengan kontrol daun 
jambu perbedaan terletak pada senyawa tanin yang tidak terdeteksi pada daun jambu. Hasil 
pengujian hayati terhadap ekstrak daun suren disajikan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Gambar 1 
berikut : 

 
Tabel 2. Nilai mortalitas (%) uji hayati pada ketiga jenis serangga (rerata 3 Ulangan) 

 
Perlakuan Mortalitas Lalat Mortalitas kecoa  Mortalitas Nyamuk  

Kontrol 10,0 3,3 0 
Metanol 26,7 3,3 0 
Etil Asetat 34,5 2,2 0 
n-heksana 25,6 1,0 0 

 
Tabel 3. Jumlah nyamuk yang menghindar terhadap ekstrak daun suren 

 
Perlakuan Menit ke - 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
n-heksana 18 19 18 19 19 19 20 19 19 20 
Etil asetat  19 19 18 18 18 20 19 19 20 20 
Metanol  18 19 19 19 19 20 19 20 18 19 

 

 
 

Gambar 1. Uji anti lalat, uji anti kecoa dan Uji anti nyamuk 
 

Uji anti lalat menunjukan mortalitas terbanyak diamati pada perlakuan ekstrak etil 
asetat yang menunjukan adanya sifat racun lebih pada ekstrak tersebut dibanding dengan 
kontrol. Lain halnya pada perlakuan senyawa bioaktif ekstrak daun suren terhadap kecoa 
yang didapatkan hasil mortalitas antar perlakuan tidaklah berbeda jauh. Hasil ini 
menunjukkan bahwa senyawa bioaktif ekstrak daun suren terhadap kecoa tidaklah 
berpengaruh. Pengujian anti nyamuk didapatkan hasil  bahwa pada kontrol sebagian 
nyamuk tidak menghindar dari kain sedangkan pada kain yang telah diberi umpan atau 
ekstrak daun suren hampir semua nyamuk menghindar yakni sekitar 18-20 ekor nyamuk dari 
total 20 ekor nyamuk meski semua perlakuan nyamuk tidak mengalami kematian. 
Menghindarnya nyamuk terhadap ekstrak daun suren menunjukan senyawa bioaktif ektrak 
daun suren bersifat menolak terhadap nyamuk. 

Hasilnya pengujian ekstrak daun suren dan daun jambu terhadap ulat bulu disajikan 
pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut. Dari Gambar 2 menunjukan semua ekstrak 
berpengaruh mengurangi derajat kerusakan pada umpan. Hal tersebut wajar karena pada 
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daun suren sendiri persen kerusakannya relatif kecil sedangkan derajat kerusakan terbesar 
diamati pada kontrol daun jambu. Perlakuan dengan ekstrak n-heksana menunjukan laju 
kerusakan akibat ulat bulu yang terkecil.  

Apabila ditinjau dari hasil uji fitokimia, bahwa daun jambu memiliki kandungan 
saponin dan flavonoid tetapi tidak terdeteksi alkaloid dan tannin sedangkan daun suren 
terdeteksi adanya saponin, tanin dan flavonoid tetapi tidak terdeteksi adanya alkaloid. 
Diduga salah satunya adalah adanya perbedaan kadar tanin  pada suren yang 
menyebabkan sifat bioaktif terhadap ulat bulu. Perlu diteliti juga penyebab secara pasti sifat 
racun pada lalat serta sifat penolak pada nyamuk.  Hasil pengujian ekstrak daun suren 
terhadap serangga sesuai dengan hasi dari percobaan (Darmansyah 2009) yang 
menyatakan daun suren sebagai insektida botani. 

 

 
 

Gambar 2. Derajat kerusakan pada daun jambu pada beberapa perlakuan 
 

 
 

Gambar 3. Pengujian anti ulat bulu dengan menggunakan daun jambu  
yang diberi ekstrak daun suren 

 
KESIMPULAN

Dari hasil pengujian hayati ekstrak daun suren, diamati adanya sifat racun terhadap 
lalat, dan bersifat penolak pada ulat bulu dan nyamuk.  Rendemen tertinggi dihasilkan 
dengan ekstraksi metanol (7,72 %) sedangkan uji fitokimia ekstrak daun suren menunjukkan 
adanyanya senyawa saponin, tanin, dan flavonoid. 
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