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ABSTRAK

      Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  efektifitas  pemberian  perasan
rimpang   temulawak  (Curcuma  xanthorriza,  R)  sebagai  antelmintik  terhadap
viabilitas telur cacing Ascaridia galli secara in vitro. 
      Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah telur cacing A.galli yang
diperoleh  dengan  mengumpulkan  cacing  A.galli  dewasa  dari  usus  halus  ayam
buras.  Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL)  dengan  enam  perlakuan  yaitu  perendaman  telur  A.galli dalam  larutan
NaCL fisiologis  (P0),  perendaman  telur  cacing A.galli  dalam perasan  rimpang
temulawak  2%  (P1),  perendaman  telur  cacing  A.galli  dalam  perasan  rimpang
temulawak  3%  (P2),  perendaman  telur  cacing  A.galli  dalam  perasan  rimpang
temulawak  4%  (P3),  perendaman  telur  cacing  A.galli  dalam  perasan  rimpang
temulawak 5% (P4), perendaman telur cacing  A.galli  dalam larutan mebendazol
(P5).  Masing masing perlakuan terdiri  dari  empat  ulangan,  dengan pengamatan
hasil dilakukan setiap hari mulai hari pertama sampai hari ke-10 perendaman.
      Peubah yang diamati  adalah kerusakan sel telur cacing  A.galli  atau tidak
adanya  perkembangan  sel  telur  cacing  A.galli.  Data  disajikan  dalam  bentuk
persentase  dan  ditransformasikan  ke  dalam  Arcsin  √persentase  (%).  Data
dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan untuk
mengetahui perlakuan yang terbaik.       
      Hasil penelitian menunjukkan hasil terbaik pada perlakuan perendaman telur
cacing  A.galli  dalam larutan mebendazol  (P5) yang tidak berbeda nyata dengan
perasan  rimpang  temulawak  5%  (P4)  yang  merupakan  hasil  terbaik  kedua.
Perlakuan perendaman telur  A.galli  dalam perasan rimpang temulawak 4% (P3)
dapat merusak telur  A.galli  dan merupakan hasil terbaik ketiga. Perlakuan yang
lain  dapat  pula  merusak  telur  cacing  A.galli  dengan  hasil  terendah  pada
perendaman dalam larutan NaCl fisiologis (P0). 
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