
RINGKASAN 

 

Anis Puji Lestari, Daya Antelmintik Ektrak Etanol Rumput Grinting (Cynodon 

dactylon) terhadap Cacing Ascaridia galli secara In Vitro. Penelitian terhadap 

pengobatan cacing terutama Ascaridia galli masih sangat diperlukan, karena salah 

satu cacing yang sering menyerang ayam adalah cacing Ascaridia galli.  

 Rumput grinting (Cynodon dactylon) yang diekstraksi menggunakan 

etanol 96% merupakan salah satu antelmintik alternatif yang dapat digunakan 

untuk pengobatan cacingan. Ekstrak etanol rumput grinting memiliki daya 

antelmintik karena mengandung bahan aktif Flavonoid, Saponin, Tanin dan 

Triterpene glycoside. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi ekstrak 

etanol rumput grinting yang paling efektif dalam membunuh cacing Ascaridia 

galli secara in vitro, mengetahui adanya pengaruh dari waktu perendaman 

terhadap kematian cacing Ascaridia galli secara in vitro serta untuk membuktikan 

bahwa ada interaksi antara konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting dengan 

waktu kematian cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 300 ekor cacing 

Ascaridia galli. Kriteria cacing yang digunakan adalah dewasa, masih aktif 

bergerak (normal), ukuran 7-11 cm, tidak tampak cacat secara anatomi. Cacing 

dipilih secara acak dan dibagi menjadi 5 perlakuan dengan 10 ekor cacing tiap 

perlakuan dan di ulang sebanyak 6 kali. P0: PBS tween, P1: Piperazin sitrat 10 

mg/ml, P2: ekstrak etanol rumput grinting 10 mg/ml, P3: ekstrak etanol rumput 
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grinting 20 mg/ml, dan P4: ekstrak etanol rumput grinting 40 mg/ml. Masing-

masing perlakuan berisi 25 ml larutan perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan dan antar lama waktu perendaman cacing serta ada interaksi 

antara perlakuan dengan lama waktu perendaman cacing. Semakin tinggi 

konsentrasi maka semakin tinggi jumlah cacing yang mati dan semakin lama 

waktu perendaman maka semakin tinggi pula jumlah cacing yang mati. ekstrak 

etanol rumput grinting 40 mg/ml merupakan yang paling efektif dalam membunuh 

cacing pada semua jam perendaman. 
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