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Telah dilakukan penelitian praskrining aktivitas biologik 

ekstrak kloroforru dan metanal turubuhan Dio1iptera burl1ani Nees, 

Gendarusa vulgaris Nees, Graphtophy11uJ!J piotum (L.) Griff, Hemi 

graphis deoaisneana T. Anders, Pseudoranthemum diversifolium 

(Bl.) Radlk, Pseudoranthemum sp., Eryngium foetiduJ!J L., Ervatamia 

sphaerooarpa (Bl.) Burke, Canarium hirsutum Willd., Laurentia 10

ngiflora (L.) Peterm, Ch10ranthus e1atior R. Sr. ex. Link, Gnetum 

gnemon L., Leea angu1ata Korth. ex Kiq., Leea indioa (Burm.f.) 

Kerr, P1eome11e e11iptioa (Thunb.) E.N.Br., Ardisia hUJ!Ji1is Vahl, 

Evodia of aromatioa Bl., Staohytarpheta indioa (L.) dengan 

metode uji hayati terhadap anak udang laut (Brine shrimp 

lethality test) 

Pada penelitian uji hayati terhadap anak udang ini dicari 
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hubungan antara konsentrasi larutan ekstrak dengan respon 

kematian anak udang. 

Tiap ekstrak yang diteliti, diujikan dalam 5 konsentrasi 

yaitu : 1000, 500, 200, 100 dan 10 ppm serta 1 kontrol, masing

masing konsentrasi dilakukan replikasi 5 (termasuk kontrol). 

Anak udang laut, Artemis salins Leach., yang telah berusia 

2 hari (48 jam) diberi perlakuan selama 24 jam dengan larutan 

ekstrak uji tersebut diatas. kemudian jumlah anak udang yang mati 

tiap konsentrasi dicatat. 

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut. diolah dengan 

komputer menggunakan Finney computer program untuk menentukan 

harga LC5D dari masing-masing ekstrak. 

Ekstrak tumbuhan dianggap memiliki aktivitas biologik bila 

harga LC50 lebih kecil dari 1000 ppm. Dari penelitian ini seluruh 

tumbuhan baik ekstrak kloroform maupun metanol harga LC50 nya 

lebih besar dari 1000 ppm. 

Dari hasil yang diperoleh dapat diambil kesimpulan" ekstrak 

kloroform dan ekstrak metanol dari tumbuhan diatas tidak ada yang 

memiliki ~ktivitas biologik berdasar metode uji hayati terhadap 

anak udang laut (Brine shrimp lethality test). 
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