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Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu formula dengan bahan

utama propoxur sebagai bahan aktip pestisida, dengan emulsifier agrisol

sedangkan solventnya adalah toluen, pengaktip adalah isopropyl alkohol dan

propilyne alkohol, suatu pengaktif I pelarut organik yang mempunyai daya

larut tinggi dan toxisitas tinggi.

Jentik nyamuk akan berkembang menjadi nyamuk anopheles maupun

aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan vektorl pembawa virus malaria

maupun virus demam berdarah. Virus dengue yang merupakan penyebab

penyakit demam berdarah biasanya dibawa oleh nyamuk aedes aegypti

betina, yang hidup dengan subur diantara sela-sela rumah, pakaian yang

bergelantungan, air yang tenang dan ruangan yang teduh.

Sebagai ilustrasi, dari media massa Suara Merdeka Februari 2003

demam berdarah menewaskan 46 orang di Bandung, Tegal dan Klaten serta

Purwodadi dan jumlah penderita yang dirawat inap mencapai 368 orang.

Demam berdarah tidak hanya menyerah di Pulau Jawa saja akan diluar pulau

Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dll. Dengan demikian penyakit

demam berdarah yang sangat berbahaya ini perlu diberantas keberadaannya.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka, nyamuk maupun jentik-jentik

sebagai vektor penyaki demam berdarah yang ada harus dibasmi.

Abate obat yang tersedia di[pasaran be bas hanya dapat membunuh

jentik-jentik nyamuk dalam skala kecil sedangkan nyamuk itu sendiri tidak

bisa terbunuh, sedangkan obat nyamuk komersial seperti Raid, Saigon,

Kingkong, Marfu, Vape ataupun mortein tidak mampu membunuh nyamuk

aedes aegypti, karena nyamuk tersebut sudah kebal akan adanya obat

tersebut, oleh karena diperlukan suatu usaha untuk mendapatklan suatu

bahan insektisida yang dapat membasmi nyamuk deman berdarah sekaligus

serangga pengganggu lainnya. Dengan melihat ilustrasi diatas maka masalah

yang ada sudah jelas yaitu untuk menguranagi angka kematian yang

disebabkan oleh adanya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh
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nyamuk aedes aegypti betina.

Dari hasil penelitian formulasi propoxure 20 EC dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

Pada percobaan satu (1) dengan emulsifier konstan didapat formula yang

baik dilihat dari hasil analisi baik fisik ,chemis, ketahanan terhadap degradasi

dan peruraian, toxisitasitas maka formula ke 3 dengan formula Propoxure, 20

gr, Agrisol (Em) 20 gr, Toluen 50 gr, Isopropyl Alkohol = 2,5 gr, Propyliine

Glycol = 2,5 gr

Pada percobaan dua (2) dengan solvent konstan 50 gr dan emulsifier

sebagai variable setelah dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan dari

hasil analisi baik fisik ,chemis, ketahanan terhadap degradasi dan peruraian,

toxisitasitas maka formula ke 4 merupakan formula yang terbaik, dengan

formula sebagai berikut : Propoxure 20 gr, Agrisol (Em) 25 gr, Toluen 50 gr,

Isopropyl Alkohol 2,5 gr, Propyliine Glycol 2,5 gr,

Dari kedua formula setelah dilakukan aplikasi dan uji laboratorium serta

dibandingkan dari Dewan Komisi Pestisida Jakarta sebag;ai standart maka

formula ke2 adalah yang bark untuk membasmi dan membunuh nyamuk

aedes aegyti sebagi formula alternatif guna memcegah penyakit deman

berdarah.
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Sebagai ilustrasi, dari media massa Suara Merdeka Februari 2003

demam berdarah menewaskan 46 orang di Bandung, Tegal dan Klaten serta

Purwodadi dan jumlah penderita yang dirawat inap mencapai 368 orang.

Demam berdarah tidak hanya menyerah di Pulau Jawa saja akan diluar pulau

Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dll. Dengan demikian penyakit

demam berdarah yang sangat berbahaya in; perlu diberantas keberadaannya.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka, nyamuk maupun jentik-jentik

sebagai vektor penyaki demam berdarah yang ada harus dibasmi.

Abate obat yang tersedia di[pasaran bebas hanya dapat membunuh

jentik-jentik nyamuk dalam skala kecil sedangkan nyamuk itu sendiri tidak

bisa terbunuh, sedangkan obat nyamuk komersial seperti Raid, Baigon,

Kingkong, Marfu, Vape ataupun mortein tidak mampu membunuh nyamuk

aedes aegypti, karena nyamuk tersebut sudah kebal akan adanya obat

tersebut, oleh karena diperlukan suatu usaha untuk mendapatklan suatu

bahan insektisida yang dapat membasmi nyamuk deman berdarah sekaligus

serangga pengganggu lainnya. Dengan melihat ilustrasi diatas maka masalah

yang ada sudah jelas yaitu untuk menguranagi angka kematian yang

disebabkan oleh adanya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh

nyamuk aedes aegypti betina.
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