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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khasiat ekstrak pinang dan
efektivitasnya dibandingkan oxfendazole sebagai antelmintika pada kambing yang
terinfeksi nematoda gastrointestinal secara in-vivo.
Sejumlah 24 ekor kambing yang berumur kurang dari satu tahun dengan
berat badan rata-rata 15-20 kilogram yang telah dinyatakan positif terinfeksi
cacing nematoda gastrointestinal dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap
sampel tinjanya dibagi secara acak menjadi empat kelompok masing-masing
terdiri dari enam ekor kambing. Terdapat empat macam perlakuan, dua macam
perlakuan pengobatan menggunakan ekstrak pinang dosis 46 mg/kg BB dan 92
mg/kg BB masing-masing satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut yang
dibandingkan dengan satu macam perlakuan menggunakan preparat oxfendazole
dosis terapi (5 mg/kg BB) dan satu macam perlakuan kontrol infeksi tanpa
pengobatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya
pengaruh perlakuan pengobatan terhadap penurunan jumlah telur cacing per gram
tinja kambing (TCPGT) pasca pengobatan. Pemeriksaan TCPGT dilakukan
sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan yang diulang pada hari ketujuh pasca
pengobatan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode Anava
menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan
enam ulangan, kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata pada
perlakuan pengobatan terhadap penurunan jumlah TCPGT kambing yang
terinfeksi nematoda gastrointestinal pasca pengobatan. Dengan pengobatan
ekstrak pinang dosis 92 mg/kg BB satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut
dan oxfendazole dosis terapi temyata efektifitasnya dalam menurunkan jumlah
TCPGT kambing adalah hampir sama besarnya yaitu sebesar 100 % dan 91,58 %.
Sedangkan pengobatan dengan ekstrak pinang dosis 46 mglkg BB satu kali sehari
selama tiga hari ternyata sudah cukup efektif dalam menurunkan jumlah TCPGT
kambing daripada kelompok kontrol infeksi tanpa pengobatan.
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