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  ABSTRAK 

Pengisolasian senyawa metabolit sekunder dari organisme laut berkembang 

sangat pesat seiring ditemukannya teknik-teknik isolasi senyawa. Sponge laut  

merupakan biota multiseluler yang sangat primitif dan sederhana tetapi memiliki 

banyak kandungan bioaktif sebagai metabolit sekunder yang bermanfaat, antara lain 

sebagai bioinsektisida.  Penelitian bertujuan untuk menentukan jenis ekstrak sponge 

dan  fraksi yang memiliki aktivitas larvasida tertinggi terhadap  A.aegypti. 

Pada pengujian kstrak kasar sembilan jenis sponge ternyata sponge 

Placospongia sp memiliki aktivitas tertinggi dan konsentrasi 10 ppm fraksi heksan 

menunjukkan  aktivitas terbaik. Pada konsentrasi 100 ppm fraksi larut heksan, etil 

aseat, dan kloroform, dapat membunuh larva uji dengan waktu yang lebih singkat 

dibanding Abate (kontrol positif).   

 Dari 6 fraksi yang didapat melalui pemisahan KLT, fraksi 4 memiliki aktivitas 

terbaik  sehingga dimurnikan melalui KCKT, dan  diperoleh 5 senyawa.  Senyawa 1 

memiliki aktivitas larvasida tertinggi.  Pada konsentrasi 100 ppm senyawa 1 mampu 

membunuh larva uji lebih awal dibandingkan dengan Abate.  Pada konsentrasi 10 

ppm senyawa 1 mampu membunuh semua larva uji pada jam ke-22. 

 

Kata Kunci: Larvasida; Ekstrak; Fraksi; Sponge; Aedes aegypti 

  
1) 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT 

PENDAHULUAN 

 Penyakit demam berdarah merupakan salah satu jenis penyakit menular yang 

terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dan 

penyebarannya oleh perantara/vektor  nyamuk Aedes aegypti. 

Jumlah penderita demam berdarah akibat vektor nyamuk Aedes aegypti terus 

bertambah dan telah meluas ke berbagai daerah termasuk di Propinsi Sulawesi Utara. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari dan memusnahkan vektor 

penyakit demam berdarah. Abate yang digunakan oleh masyarakat umum diduga 

memberi dampak yang buruk bagi lingkungan.  

 Widodo dkk., (1997) berhasil mendapatkan senyawa dari ekstrak temu lawak 

yang memiliki aktivitas larvasida A. aegypti. Penemuan substans bioktif sebagai 

senyawa larvasida dari biota laut merupakan tantangan bagi para ilmuwan. Penelitian 

mengenai larvasida dari sponge sudah pernah dilakukan (Tururaja, 2002), namun 
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dalam penelitian ini, pengujian aktivitas larvasida belum dilanjutkan pada tahap 

pemurnian senyawa non polar dan semi polar. Untuk itu perlu diteliti potensi produk 

laut yaitu sponge yang memiliki senyawa  

Sponge dikenal dengan nama bunga karang, digolongkan kedalam filum 

porifera merupakan hewan multiseluler sederhana  yang tidak memiliki jaringan, 

organ dan alat pencernaan serta panca indera nyata (Minale, 1974 ; Sumich dan 

Dudley, 1992). Hewan mutiseluler ini mengambil makanan dengan cara menyaring 

(filter feeder) kemudian dicerna secara intraseluler (Barnes dan Rupert, 1994).  

Sagar , et al.,(2010); Kim dan Dewapriya (2012), sponge merupakan salah 

satu sumber senyawa farmakologis (substansi bioaktif) terkaya dari lingkungan laut 

karena memproduksi senyawa kimia beragam.  Sponge asal perairan laut Manado 

Aaptos suberitoides  dan Xestospongia cf vansoesti telah diisolasi senyawa 

Aaptamine dan Salsolinol yang keduanya  memiliki aktivitas sebagi proteasome 

inhibitor (Tsukamoto et al, 2010; Nagasawa et al, 2011) 

Senyawa larvasida adalah senyawa yang memiliki aktivitas larvasida dari 

suatu senyawa kimia. Senyawa larvasida terhadap larva A. aegpti telah berhasil 

diisolasi  dari rimpang temu lawak seperti germacron dan turanodien (Widodo Idkk, 

1997). Senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas larvasida dapat digunakan sebagai 

sediaan insektisida untuk membasmi serangga belum dewasa (larva) dan serangga 

dewasa.  

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitan ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Menemukan jenis sponge  dan  menentukan fraksi larut etil asetat, heksan dan 

kloroform yang memiliki aktivitas  larvasida terhadap larva A.aegypti. 

2. Mendapatkan senyawa murni dari sponge P. melobesiodes yang mempunyai 

aktivitas larvasida. 

 

METODOLOGI 

a. Ekstraksi dan Pemurnian Sampel 

 Sampel sponge diambil dari Perairan Malalayang pada 2012, disortir  

diekstraksi dan  pengujian aktivitas larvasida dilakukan di Laboratorium Kimia 

Bahan Hayati laut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT. Sampel sponge 



di potong-potong dan di maserasi dengan metanol 1:2 (w/v). Filtrat yang diperoleh 

disaring selanjutnya metanol di uapkan melalui vacuum rotary evaporator temperatur 

40°C. Ekstrak kasar yang diperoleh diuji aktivitas larvasida. Ekstrak yang memiliki 

aktivitas tertinggi dipartisi dengan berbagai pelarut (etil asetat, heksan dan kloroform) 

menurut metode Kupchan (1973) dalam Siwu (2002). Masing-masing fraksi larut 

yang diperoleh dievaporasi  lalu diujikan pada larva nyamuk A. aegypty instar III  

yang telah disiapkan. Fraksi larut yang memiliki aktivitas terbaik  ditingkatkan 

pemurniannya melalui Kromatografi Lapis Tipis Preparatif (KLTP) dan Kinerja Cair 

TekananTinggi (KCKT)  

KLTP menggunakan lempeng kromatografi Sil G / UV 254 aktif dengan 

pelarut heksan dan etil asetat 4 :1 (v/v). Fraksi yang aktivitas larvasidanya  terbaik 

dipisahkan melalui KCKT menggunakan eluen metanol dan etil asetat 1 : 1 (v/v).  

pada panjang gelombang 276 nm dengan kecepatan alir eluen 1 ml/menit.   

b. Pengujian Aktivitas Larvasida  

 Pengujian aktivitas larvasida terhadap larva A.aegypti menggunakan metode 

Atta dkk., (2001). Dalam pengujian awal aktivitas larvasida digunakan ekstrak kasar 

sponge konsentrasi 3,5 %. Fraksi larut etil asetat, heksan dan kloroform dengan 

konsentrasi 10, 100 dan 1.000 ppm dengan 3 kali ulangan untuk setiap perlakuan, 

sedangkan  Abate 1.000 ppm.   

 Wadah uji masing-masing dimasukkan ekstrak, kontrol positif (Abate), 

negatif  (Air PAM), sesuai konsentrasi kemudian dimasukkan larva A.aegypti.  instar 

III. Selanjutnya diamati mortalitas larva uji setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan 

dengan jangka waktu 1, 2, 4, 6, 12, dan 24 jam setelah larva dipindahkan ke dalam 

wadah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Pengujian Ekstrak Kasar 

 Keseluruhan ekstrak kasar yang diujikan pada konsentrasi 3,5, menunjukkan 

adanya aktivitas larvasida. Pada konsentrasi 3,5% ternyata ekstrak kasar sponge 

Rhabdastrella sp; Stylissa sp; Placospongia melobesioedes  mampu membunuh larva 

uji 50% pada jam ke 6. Aktivitas larvasida ketiga sponge ini meningkat pada jam ke 

24,  S3 77,77%;  S5 88,88% dan S9 100%.  Pada jam ke 24, Theonella sp dan 



Petrosia sp menunjukkan aktivitas membunuh larva uji diatas 50%,sedangkan 

Callispongia sp, Ianthella sp dan Theonella swinhoei  pada jam yang sama hanya 

mampu membunuh larva uji di bawah 50%. 

 Sponge Placospongia melobesioides  menunjukkan aktivitas larvasida terbaik 

karena waktu yang dibutuhkan untuk membunuh larva uji lebih awal dari kedua 

spesies unggul lainnya. Ekstrak sponge ini di lakukan pemurnian lanjut (partisi, 

Kromatografi Lapis Tipis dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi).  

Pengujian  Fraksi Larut Etil Asetat, Heksan, dan Kloroform 

Pada konsentrasi 100 ppm fraksi larut heksan telah membunuh larva uji lebih 

dari 50% dibandingkan dengan fraksi larut etil asetat 46,6%. Larva uji yang diberikan 

perlakuan dengan Abate mengalami mortalitas tinggi,  pada jam ke 12 dapat 

membunuh larva uji dengan respons mortalitas hampir 100%. Diduga, nilai 

peresentase mortalitas larva uji yang meningkat tajam dengan konsentrasi yang tinggi 

dapat memberikan dampak negatif bagi organisme yang lain. Extoxnet (1996) 

menyatakaa bahwa Abate mampu memberikan efek pada aktivitas enzim di dalam 

darah manusia jika digunakan sebanyak 64mg/kg. Abate juga mampu memberikan 

efek samping pada tikus (4,7 mg/kg), anjing dan kucing (5 mg/kg).  

 

Gambar 1.  Persentase mortalitas larva Uji A. aegypti   Fraksi Larut Etil Asetat,       

                  Heksan dan Kloroform Konsentrasi 100 ppm                    

 Dari hasil pengujian aktivitas larvasida dari P.melobesiodes telah didapat nilai 

LC50 pada jam ke 4 dan ke 12 karena pada jam ke 4 pada fraksi larut etil asetat dan 

jam ke 12 pada fraksi larut kloroform dapat membunuh larva uji diatas 50%.  Dari 
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hasil yang didapat P.melobesiodes pada fraksi larut heksan menunjukkan aktivitas 

larvasida terhadap larva nyamuk A.aegypti yang tidak jauh berbeda dengan control 

yang digunakan oleh masyarakat umumnya. Hal ini juga didukung dengan LC50 dari 

masing-masing fraksi larut. Nilai LC50 dari P.melobesiodes fraksi larut heksan pada 

jam 24 terhadap larva uji A.aegypti adalah 28.513 ppm. 

 Berdasarkan hasil pengujian aktivitas larvasida dari P.melobesiodes pada 

ketiga fraksi larut dengan konsentrasi  100 ppm fraksi larut heksan menujukkan 

aktivitas larvasida terbaik terhadap A.aegypti dibandingkan kedua fraksi lainnya dan 

tidak jauh beberbada. Pelarut heksan yang digunakan dapat menarik senyawa-

senyawa bersifat non polar (Suryati dkk., 1997), seperti asam lemak (Siwu, 2000). 

 Whitehead (1999) melaporkan bahwa selain Placospongia melobesioides, 

sponge Cymbastela sp. memiliki aktivitas anti serangga yang sebanding dengan 

biopestisida dari Bacillus thuringiensis. Delecluse (2000) menemukan senyawa 

aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk A.aeygpti. Dari alga merah Placamium 

telfairiae (Watanabe dkk., 1988) dilaporkan memiliki aktivitas anti serangga terhadap 

larva nyamuk Culex pipiens pallens.  

2. Pengujian Fraksi KLTP 

Fraksi larut heksan yang mempunyai aktivitas larvasida terbaik dilakukan 

pemisahan secara KLTP. untuk mendapatkan pemisahan yang baik, perbandingan 

pelarut yang baik yaitu:  heksan dan etil asetat (4 : 1)  ), terbentuk 6 fraksi baru yang 

ditunjukkan oleh spot yang berbeda Rf pada proses KLT (Gambar 7). Jarak Rf fraksi 

1 sampai 6 berturut-turut : 1; 2,7; 6; 10,3; 14,7; dan 16,8 cm. 

Keenam fraksi yang diperoleh setelah diujikan pada larva Aedes aegypti instar 

III.  Pada konsentrasi 1000 ppm,   fraksi 1 dan 6 menunjukkan cara kerja yang baik 

pada sampai jam ke-4 tetapi sampai jam ke-24 tidak mampu membunuh semua larva 

uji. Hal ini berarti  fraksi 1 dan fraksi 6 tidak bisa digunakan karena akan 

mengakibatkan resistensi. Fraksi 2, 3, 4 dan 5 menunjukkan cara kerja yang lambat 

tetapi pada jam ke-24 telah membunuh semua larva uji sehingga bisa digunakan 

sebagai larvasida. Abate menunjukkan cara kerja yang unik, hingga jam keenam tidak 

menunjukkan aktivitas larvasida tetapi pada jam ke-12 langsung membunuh semua 

larva uji. 



 

Gambar 2. Hasil Pemisahan KLT Pelarut Heksan dan Etil Asetat (4:1) 
 

4.Pengujian Senyawa Murni Hasil KCKT  

Pada pemisahan melalui HPLC atau KCKT Fraksi 4 memiliki aktivitas 

larvasida terbaik. Pelarut yang  cocok digunakan adalah etil asetat dan metanol 1:1  

Pemisahan  melalui KCKT diperoleh 5 senyawa seperti nampak pada Gambar 3.   

Kelima senyawa-senyawa murni hasil KCKT diujikan pada larva uji dengan 

konsentrasi 100, 50 dan 10 ppm. Hasil pengamatan 10 ppm  terlihat pada Gambar 4, 

senyawa 1 menunjukkan aktivitas larvasida yang baik dibandingkan keempat fraksi 

lainnya.  Aktivitas larvasida yang ditunjukkan mirip dengan perlakuan yang diberikan 

abate yaitu di jam ke-22 telah membunuh semua larva uji.  Dengan demikian dari 

lima senyawa murni hasil KCKT yang potensial sebagai larvasida yaitu senyawa 1.  

Senyawa ini dapat menunjukkan aktivitas larvasida yang baik yaitu membunuh 

semua larva uji sebelum jam ke-24 pada konsentrasi 10 ppm.  Senyawa ini masuk ke 

dalam tubuh larva melalui organ pencernaan.   

Senyawa-senyawa murni hasil KCKT, khususnya senyawa 1 dan senyawa 2 

pada jam keempat telah memiliki LC50 masing-masing 351,46 ppm dan 883,294 ppm.  

Senyawa 1 pada jam ke-6, konsentrasi 2,186 ppm memberikan respons mortalitas 

sebesar 50%. Sedangkan senyawa 2 dengan konsentrasi 0,033 ppm pada 

jam ke-8 menunjukkan respons mortalitas sebesar 50%. Untuk senyawa 3, senyawa 4 
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Gambar 3. Spektrum KCKT Fraksi 4 Larut Heksan 

             Sponge Placospongia melobesiodes 
 

dan senyawa 5 pada jam ke-24 menunjukkan LC50 dengan nilai masing-masing 8,813 

ppm; 89,352 ppm; dan 11,825 ppm. Watanabe et al., (1988) melaporkan bahwa Alga 

Merah Plocamium telefairiae memiliki aktivitas anti serangga terhadap larva nyamuk 

Culex Pipiens pallens. 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Respons Mortalitas Aedes aegypti Setelah Pemberian Senyawa-

senyawa Hasil KCKT Dengan Konsentrasi 100 ppm (A), 50 ppm (B), dan 10 ppm (C) 

Selama 24 Jam 

 

Gambar 4.Persentase Mortalitas Larva Uji A. Aegypti 

                   Konsentrasi 10 ppm Lima Senyawa KCKT  
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Selain sponge P. Melobesiodes yang memiliki aktivitas terhadap larva 

nyamuk A. Aegypti ada juga sponge Cymbastela sp yang memiliki aktivitas anti 

serangga sebanding dengan biopestisida dari Bacillus thuringiensis (Whitehead, 

1999). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Ekstrak sponge Placospongia melobesiodes,  dan  fraksi larut heksan    

     memiliki aktivitas larvasida 

2. Telah berhasil diisolasi satu senyawa (Senyawa 1) yang sangat potensial    

sebagai larvasida. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penentuan struktur senyawa 1 dari fraksi larut heksan 

sponge Placospongia melobesiodes agar diperoleh kandidat senyawa aktif 

larvasida yang ampuh. 

2. Pengujian toksisitas senyawa ini terhadap biota air non target serta 

pengaruhnya terhadap kualitas air perlu dilakukan. 
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