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RINGKASAN 

 RARI NOVIANA. Daya anthelmintika ekstrak etanol daun kemangi 

(Ocimum americanum Linn.) terhadap mortalitas cacing Haemonchus contortus 

scara in vitro. Chairul Anwar. drh., M.S selaku dosen pembimbing utama dan 

Agus Sunarso. drh., M.Sc selaku pembimbing serta. 

Haemonchosis merupakan penyakit cacing saluran pencernaan yang 

disebabkan oleh Haemonchus contortus. Haemonchosis mengakibatkan 

penurunan berat badan, anemia, dan kematian pada ternak terutama ternak 

ruminansia kecil. Tanaman kemangi (Ocimum americanum Linn.) merupakan 

salah satu tanaman yang berpotensi sebagai anthelmintik karena mengandung 

saponin dan tannin. Kedua senyawa ini terbukti mampu untuk membunuh cacing.  

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya anthelmintika ekstrak 

etanol daun kemangi terhadap cacing Haemonchus contortus secara in vitro. 

Perlakuan yang diberikan adalah dengan perendaman dalam PBS+DMSO, 

Albendazole 10mg/ml, Ekstrak etanol daun kemangi dengan konsentrasi 2,5%, 

5%, 7,5% dan 10%. Masing-masing perlakuan mengunakan 10 cacing 

Haemonchus contortus betina dengan 4 pengulangan. Pengamatan dilakukan pada 

jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Perlakuan cacing disimpan dalam 

inkubator dengan suhu 370C. 

Data yang diperoleh dilakukan analisis statistik dengan uji Kruskal-

Wallis untuk mengetahui signifikasi dari masing-masing data, kemudian 

dilanjutkan uji Mann-Witney untuk mengetahui perbandingan masing-masing 
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perlakuan pada setiap jam pengamatan. Selanjutnya dilakukan uji analisis probit 

untuk mengetahui LC50ekstrak daun kemangi pada masing-masing waktu 

pengamatan. 

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan antara daya anthelmintika 

ekstrak pada konsentrasi yang berbeda dengan Albendazole pada setiap jam 

pengamatan.Dari hasil tersebut menunjukkan ekstrak etanol daun kemangi 10% 

memiliki kemampuan yang setara dengan Albendazole karena menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata dalam jam pengamatan yang sama terhadap kematian 

cacing Haemonchus contortussecara in vitro. Grafik yang dihasilkan 

menunjukkan ekstrak etanol daun kemangi memiliki Onset of actionyang cepat 

dan Duration of action yang lama sehingga ekstrak etanol daun kemangi memiliki 

efektivitas yang baik sebagai anthelmintik. Hasil analisis probit menunjukkan 

bahwa semakin lama waktu perendaman cacing H. contortus dalam ekstrak etanol 

daun kemangi maka LC50 yangdibutuhkan semakin sedikit. 
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