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 RINGKASAN  

 

Firdha Hanan Nifa. Fasciolosis adalah penyakit infeksi cacing hati yang 

menyerang ternak terutama ruminansia. Penyakit ini disebabkan oleh cacing F. 

gigantica. Hewan yang terserang infeksi cacing hati menunjukkan gejala kekurusan, 

lemah, peradangan pada organ hepar dan empedu serta dapat menyebabkan kematian. 

Ascariasis adalah penyakit infeksi yang menyerang usus halus babi dan berpotensi 

menjadi penyakit zoonosis.   

Tanaman gambas adalah tanaman yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk dimakan. Tanaman gambas berpotensi memiliki daya anthelmintika karena 

memiliki kandungan berbagai macam flavonoid, tannin, dan saponin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya anthelmintika ekstrak 

methanol buah gambas terhadap cacing F. gigantica dan A. suum adanya interaksi 

antara ekstrak methanol buah gambas dengan lama waktu pengamatan cacing F. 

gigantica dan A. suum secara in vitro, LC50 dan LC90 ekstrak methanol buah gambas 

pada setiap jam pengamatan. 

Perlakuan yang diberikan adalah NaCl fisiologis, ekstrak methanol 1,25%, 

2,5%, 5%, dan Albendazole 0,5%. Setiap perlakuan terdapat sepuluh ekor cacing F. 

gigantica dan sepuluh ekor cacing A. suum dengan lima replikasi. Pengamatan 

dilakukan pada 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan 10 jam terhadap kematian cacing F. 

gigantica dan 26 jam, 28 jam, 30 jam, 32 jam, dan 34 jam terhadap kematian cacing 

A. suum.  Penyimpanan dilakukan dalam inkubator dengan suhu 37°C. 
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Data yang diperoleh dipresentasikan kemudian dengan menggunakan 

ANOVA faktorial untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, dan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perlakuan terbaik dalam 

membunuh cacing F. gigantica dan A. suum menggunakan bantuan SPSS 23 for 

Windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak methanol buah 

gambas yang paling efektif dalam membunuh cacing F. gigantica secara in vitro, 

pada jam  ke-4 dengan konsentrasi 2,5% yang setara dengan Albendazole pada jam 

ke-4. waktu perendaman berpengaruh pada jumlah kematian F. gigantica secara in 

vitro, semakin lama waktu perendaman maka semakin tinggi jumlah cacing yang 

mati. Adanya interaksi antara konsentrasi ekstrak methanol buah gambas dengan 

lama kematian cacing, semakin tinggi konsentrasi ekstrak methanol buah gambas 

maka semakin tinggi jumlah cacing yang mati. LC50 dan LC90 diuji dengan analisis 

probit pada setiap jam pengamatan. LC50 ekstrak methanol buah gambas terhadap F. 

gigantica  pada 2, 4, dan 6 jam berturut-turut sebesar 1,42%, 1,023%, dan 0,643%.  

Sedangkan LC90 ekstrak methanol buah gambas terhadap F. gigantica  pada 2, 4, dan 

6 jam berturut-turut sebesar 3,259%, 1,412%, dan 0,869%. Hasil dari analisis probit 

ekstrak methanol buah gambas terhadap A. suum dapat diketahui bahwa LC50 pada 

jam 26, 28, dan 30 berturut-turut adalah sebesar 47,551%, 4,739%, dan 2,591%. 

Sedangkan nilai LC90 pada jam ke 26, 28, dan 30 berturut-turut adalah sebesar 109%, 

6,580%, dan 3,503%.  


