
LAMPIRAN





LAMPIRAN UJI DAYA TOLAK

A. PERHITUNGAN UJI  DAYA TOLAK

% Daya tolak nyamuk = X 100%

Keterangan :

K = Banyaknya nyamuk yang hinggap pada lengan kontrol

P = Banyaknya nyamuk yang hinggap pada lengan perlakuan

1. Konsentrasi 10 %

x 100%

= 0%

2. Konsentrasi 20 %

x 100%

= 0%

3. Konsentrasi 30 %

x 100%

= x 100%

=
,

= 66,7%

4. Konsentrasi 40 %

x 100%

= x 100%



=
,

=75%

5. Konsentrasi 50 %

x 100%

= x 100%

=
,

=75%



Dokumentasi Penelitian

Gambar Kegiatan Keterangan

Kertas saring yang berisi telur nyamuk
yang akan dikembangkan menjadi larva.

Proses perkembangbiakan larva dari
telur Aedes sp yang terdapat pada kertas
saring.

Penambahan air pada nampan plastik
sampai kertas saring tergenang.

Larva hasil penetesan telur



LarvaAedes sp diberikan makanan

Mengembangbiakan nyamuk menjadi

dewasa

Proses penimbangan buah cengkeh

kering

Penimbangan buah cengkeh sampai

mencapai 500 gram



Proses blenderan buah cengkeh.

Proses pemerasan tahap awal hasil

blender buah cengkeh menggunakan

kain bersi.

Proses penyaringan tahap kedua

menggunakan saringan plastik untuk

memisahkan jika masih ada ampas yang

tersisa.

Proses penyaringan tahap ketiga

menggunakan kertas saring untuk

mendapatkan buah cengkeh.



Pembuatan larutan dimasukan kedalam
botol semprot berbagai konsentrasi
yaitu 10%, 20%, 30, 40%, dan 50%.

Percobaan 1untuk membunuh nyamuk
Aedes sp dengan berbagai konsentrasi
10,%, 20%, 30%, 40%, dan 50%.

Percobaan II untuk membunuh nyamuk
Aedes sp dengan berbagai konsentrasi
10,%, 20%, 30%, 40%, dan 50%.



Lengan yang telah disemprotkan degan
menggunakan repellant

Masukan lengan kedalam kandang uji
setelah beberapa menit dilihat apa ada
daya tolak  nyamuk  dewasa Aedes sp.



PERCOBAAN PERTAMA

Pada konsentrasi 10% tidak ada daya
tolak nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 20% tidak ada daya
tolak nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 30% ada daya tolak
sebanyak 2 ekor nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 40% ada daya tolak
sebanyak 5 ekor nyamuk Aedes sp.



Pada konsentrasi 50% ada daya tolak
sebanyak 5 ekor nyamuk Aedes sp.

PERCOBAAN KEDUA

Pada konsentrasi 10% ada daya tolak
sebanyak 1 ekor nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 20% ada daya tolak
sebanyak 3 ekor nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 30% ada daya tolak
sebanyak 4 ekor nyamuk Aedes sp.



Pada konsentrasi 40% ada daya tolak
sebanyak 5 ekor nyamuk Aedes sp.

Pada konsentrasi 50% ada daya tolak
sebanyak 5 ekor nyamuk Aedes sp.












