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ABSTRAK 
Indonesia sebagai negara agraris mengandalkan bidang pertanian sebagai satu bidang yang dapat 
memenuhi kebutuhan pangan warganya. Namun, bidang ini menghadapi masalah yang cukup meresahkan 
bagi para petani yaitu hama penyerang tanaman utama padi seperti Keong Mas (Pomacea canaliculata 
Lamarck). Ekstrak biji gulma tinta (Phytolacca octandra L) ditengarai dapat menekan perkembang- 
biakan dari hama Keong Mas P. canaliculata. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menguji 
aktivitas moluscisida fraksi air, metanol, dan aseton ekstrak biji P. octandra terhadap mortalitas keong 
mas, dan menentukan dosis moluscisida efektif (LC50) fraksi air, metanol dan aseton ekstrak biji P. 
octandra terhadap mortalitas keong mas. Setiap fraksi dalam berbagai seri konsentrasi masing-masing 
dimasukkan ke dalam wadah kaca (akuarium). Kedalam masing-masing seri konsentrasi dimasukkan 10 
ekor keong mas yang dipilih berdasarkan nilai SGR (Sum of Growth Rate). Uji aktivitas moluscisida 
dilakukan dalam waktu 24 jam mulai dari keong dimasukkan dalam wadah kaca, kemudian dilakukan 
pengamatan terhadap mortalitas keong dan pH larutan. Data hasil pengujian aktivitas moluscisida 
dianalisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Untuk merigetahui perbedaan purata 
mortalitas keong antar perlakuan dilakukan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan tingkat kebermaknaan 5 
%. Selanjutnya untuk menentukan dosis efektif LC50 terhadap keong mas dilakukan analisis probit. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa daya moluscisida yang terkandung dalam ekstrak fraksi air, metanol dan 
aseton biji P. octandra terhadap keong mas masing-masing efektif mulai pada konsentrasi 1.000. 750. dan 
750 mg/L. Nilai LCjo ekstrak fraksi air, metanol, dan aseton biji P. octandra terhadap keong mas pada 
konsentrasi masing-masing 716,14; 559,76; dan 476,43 mg/L. 
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PENDAHULUAN 
Keong mas (Pomacea canaliculata Lamarck) yang diperkirakan masuk ke Indonesia kira-kira 
lima belas tahun lain, kini telah menyebar dan merusak tanaman padi di beberapa propinsi di 
Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi. Selain itu sekitar 100 Ha tanaman padi di 
Aceb rusak berat akibat ulab hama tersebut. Jenis hama ini juga telah menghancurkan tidak 
kurang dari 400.000 Ha lahan persawahan di Filipina dan 34 dari 47 daerah pertanian di Jepang 
(Prabowo, 1992; Komarudin, 1993). 

Pemerintah telah mengambil langkah positif untuk menanggulangi masalah hama keong mas 
dengan melarang pemeliharaan atau budidaya keong mas dan juga upaya pengendalian yang 
dilakukan baik secara fisik maupun kimiawi. Target utamanya adalah memusnahkan hama ini 
dari lahan persawahan. Upaya pengendalian yang pertama adalah tindakan preventif yang dapat 
memutuskan siklus hidupnya dengan menenggelamkan telur-telur keong ke dalam air sehingga 
tidak dapat menetas dan akan mati dengan sendirinya. Kedua, mengumpulkan dan 
memanfaatkan keong ini untuk pakan ternak seperti lembu. itik. atau lele dumbo. Bahkan bila 
keong yang diperoleh berukuran besar dapat digunakan sebagai lauk-pauk karena temyata 
keong mas merupakan sumber protein yang potensial. Ketiga. pengendalian secara kimiawi 
dengan racun pembunuh hama (pestisida) seperti Thiodan atau Brestan dan racun JJ'etta Ble 
Power (WP-99) yang terbukti ampuh. Temyata usaha-usaha tersebut kurang memuaskan 
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hasilnya, bahkan penggunaan pestisida tersebut tidak mampu mematikan, sementara tanaman 
padi dan ikan yang ada di sawah mengalami kematian (Komarudin, 1993). 

Dalam usaha mengurangi pencemaran bahan kimia sintetis yang sukar terurai di alam, telah 
banyak dilakukan penelitian mengenai pestisida alami sebagai upaya altematif pengendalian 
hama maupun penyakit. Senyawa-senyawa yang berdaya pestisida diisolasi dad berbagai jenis 
tumbuhan dan diterapkan pada berbagai jenis target. Senyawa-senyawa tersebut merupakan 
bahan alam yang ramah lingkungan, mudah terdegradasi, lebih ekonomis, dan dalam dosis yang 
tepat tidak bersifat racun bagi manusia dan hewan non-target {Lee et al., 1993). 

Terdapat lebih dad 1.100 jenis tumbuhan memiliki daya aktivitas moluscisida dan di antaranya 
mengandung saponin, sepedi tumbuhan Saponaria vaccaria L. var. saponaria yang dapat 
membunuh keong air tawar Indoplanorbis exitstus dan Lymnaea luteola (Sukumaran et ah, 
1995; Marston and Hostettmann. 1991). Tumbuhan Phytolacca sp sebagai tumbuhan yang 
berdaya moluscisida, menurut Parkhurst dkk (1973a, b, 1974), mengandung saponin 
oleanoglycotoxin-A, lemmatoxin dan lemmatoxin-C (Marston and Hostettmann, 1991). Sampai 
saat ini, belum banyak upaya yang dilakukan untuk menggunakan dan memanfaatkan tumbuhan 
ini sebagai suatu produk yang efektif untuk mengendalikan hama keong. 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah: 1) menguji aktivitas moluscisida fraksi 
air, metanol, dan aseton ekstrak biji P. octandra terhadap modalitas keong mas P. canaliculata, 
2) menentukan dan membandingkan dosis moluscisida efektif (LC50) fraksi air, metanol dan 
aseton ekstrak biji P. octandra terhadap modalitas keong mas {P. canaliculata). 

BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Lingkungan, Fakultas Sains dan 
Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana, Saiatiga. 

Bahan dan Piranti 
Tumbuhan P. octandra yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini diambil dari 
pekarangan belakang Kantor Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Matematika, Saiatiga. Bagian 
tumbuhan yang digunakan adalah buah. Buah tumbuhan ini dikering-anginkan lalu diambil 
bijinya, kemudian biji ditimbang selanjutnya digerus dengan blender. Keong mas yang 
digunakan sebagai hewan target diperoleh dari Desa Kemawi, Kec. Sumowono, Kab. Semarang. 

Bahan kimiawi yang digunakan ialah pelarut metanol (PA) dan aseton (PA). Alat-alat yang 
digunakan adalah wadah kaca (akuarium), gelas piala, erlenmeyer, gelas ukur, pipet ukur, pipet 
volume, pipet tetes, pilius, dan pH-meter. 

Ekstraksi Biji Tumbuhan P. octandra 
Serbuk biji tumbuhan P. octandra dimaserasi dalam pelarut air, metanol, dan aseton selama 16 
jam. Maserat dan residu tidak dipisahkan. Konsentrasi ekstrak kasar yang digunakan sebagai 
larutan induk yaitu 50 g/L. 

Pemeliharaan dan Persiapan Keong Mas {P. canaliculata) 
Selama satu minggu sebelum digunakan sebagai hewan target dalam uji aktivitas moluscisida, 
keong mas dipelihara dalam ember plastik berisi air ledeng dan diberi makan dedaunan. Untuk 
memperoleh keong yang relatif seragam dilakukan pendekatan dengan menggunakan rumus 
SGR (Sum of Growth Rate). Data SGR diperoleh dari pengukuran tinggi, diameter, dan bobot 
keong mas. 

Persiapan Larutan 
Larutan induk dengan konsentrasi 50 g/L diencerkan menjadi seri konsentrasi 250, 500, 750, 
1.000, dan 1.250 mg/L untuk masing-masing fraksi (air, metanol, dan aseton) berdasarkan 
volume akuarium. 
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Uji Aktivitas Moluscisida 
Setiap fraksi dibuat dalam berbagai seri konsentrasi dan masing-masing dimasukkan ke dalam 
wadah kaca (akuarium). Ke dalam masing-masing seri konsentrasi dimasukkan 10 ekor keong 
mas. Uji aktivitas moluscisida dilakukan dalam waktu 24 jam mulai dari keong dimasukkan 
dalam wadah kaca, selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap mortalitas keong dan pH 
larutan. 

Analisis Data 
Data mortalitas keong mas dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan masing-masing 5 ulangan untuk semua fraksi (air, metanol, dan aseton). Sebagai 
perlakuan adalah berbagai seri konsentrasi dan sebagai kelompok adalah waktu pengamatan. 
Untuk mengetahui perbedaan purata mortalitas keong antar perlakuan adalah dengan uji BNJ 
(Beda Nyata Jujur) dengan tingkat kebermaknaan 5 % (Steel and Torrie, 1989). Selanjutnya 
untuk menentukan LC50 keong mas dilakukan analisis probit (Goulden, 1970). 

HASH. DAN PEMBAHASAN 

Bioaktivitas Berbagai Konsentrasi Ekstrak Biji Gulma Tinta {P. octandra L) Fraksi Air, 
Metanol, dan Aseton Terhadap Mortalitas Keong Mas {P. canaliculata L.) 
Purata mortalitas keong mas (dalam % ± SE) antar berbagai konsentrasi ekstrak fraksi air, 
metanol, dan aseton biji P. octandra L. dalam waktu pengamatan 24 jam berkisar antara 8 ± 
5,55 % sampai 100 ± 0 % (Tabel 1). 

Tabel 1. Purata mortalitas keong mas (% ± SE) antar berbagai konsentrasi ekstrak fraksi 
 air, metanol, dan aseton biji P. octandra L. dalam waktu pengamatan 24 jam 

. Fraksi Konsentrasi (mg/T) 
Metanol Aseton 

0 0 ± 0 (a) 
250 8 ±5,55 (b) 12 ±5,55 (a) 14 ±6,80 (a) 
500 14 ± 6,80 (be) 24 ± 6,80 (b) 32 ± 10,39 (b) 
750 36 ±6,80 (c) 52 ± 10,39 (c) 62 ± 16,19 (c) 
1000 68 ± 10,39 (d) 82 ± 5,55 (d) 96 ± 6,80 (d) 
1250 94 ±6,80 (e) 98 ± 5,55 (e) 100 ± 0,00 (d) 
 W 7,451  10,868 12,7735 
Keterangan : \V = BNJ 5 % 

Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada bans yang sama menunjukkan antar 
konsentrasi tidak berbeda secara bermakna, sedangkan angka-angka yang diikuti huruf 
yang tidak sama menunjukkan antar berbagai konsentrasi berbeda bermakna. 

Dari Tabel 1, terlihat bahwa dalam waktu 24 jam, rerata mortalitas keong mas (dalam % ± SE) 
tertinggi untuk ketiga fraksi (air, metanol, dan aseton) pada konsentrasi 1.250 mg/L (fraksi air 
dan metanol) dan pada konsentrasi LOGO mg/L (fraksi aseton). Sedangkan 50% mortalitas 
keong mas tercapai pada konsentrasi yang berbeda-beda. untuk masing-masing pelarut, yaitu 
konsentrasi 750-1.000 mg/L (air), 750 mg/L (metanol), dan konsentrasi 500-750 mg/L (aseton). 
Menurut Anonim (2001), konsentrasi bahan toksik dianggap mulai efektif apabila persentase 
mortalbas orgavhsme uji mencapai 50%. 

Adanya peningkatan persentase mortalitas antar konsentrasi dalam masing-masing pelarut 
selama 24 jam terkait dengan waktu pajanan terhadap bahan toksik yang berhasil diekstrak oleh 
masing-masing pelarut. Lewis dan Lewis (1977) melaporkan bahwa biji Phytolacca 
mengandung racun biji, lectin, yang dapat menyebabkan penggumpalan darah dan merangsang 
pembelahan sel menjadi abnormal. Lectin dijumpai juga pada biji jarak (Ricinus commimis) dan 
biji saga merah (Atomsprecatorius). 
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Efektivitas Berbagai Konsentrasi Ekstrak Biji Gulma Tinta (P. octandra L) Fraksi Air, 
Metanol, dan Aseton Terhadap Mortalitas Keong Mas (P. canaliculata L.) 
Hasil analisis probit ekstrak ketiga fraksi (air, metanol, dan aseton) menunjukkan rentang 
konsentrasi efektif untuk membunuh 10% - 90% keong mas berkisar antara 67,55 mg/L - 
7.258,13 mg L (Tabel 2). 

Tabel 2. Efektivitas Berbagai Konsentrasi Ekstrak Kasar Biji P. octandra Fraksi Air, 
Metanol, dan Aseton Terhadap Mortalitas Keong Mas 

Fraksi 

Air 
Metanol 
Aseton 

70,67 
67,55 
108,66 

716,14 
559,76 
476,43 

7258,13 
4631,87 
2090,58 

Menurut Prijono (1999), batasan konsentrasi untuk suatu ekstrak kasar dengan pelarut organik 
digunakan dalam pengujian awal adalah apabila konsentrasinya < 0,5 % (atau 5.000 mg/L). 
Merujuk batasan konsentrasi Prijono (1999), maka nilai LC50 yang diperoleh dalam penelitian 
ini menunjukkan daya moluscisida yang tinggi dan menjanjikan. Dari ketiga fraksi terlihat 
bahwa aseton menghasilkan ekstrak kasar dengan aktivitas moluscisida lebih tinggi daripada 
dua fraksi lain yang lebih polar. 

Nilawati (2001) melaporkan bahwa konsentrasi efektif ekstrak daun J. curcas terhadap 
mortalitas keong mas sebesar 15 % atau setara dengan 150.000 mg/L ekstrak kasar, sekitar 40- 
75 kali lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Begitu juga 
dengan hasil yang didapat oleh Wulandari (2002), yang melaporkan bahwa konsentrasi efektif 
ekstrak daun P. icosandra L. sebesar 12,97 % atau setara dengan 129.700 mg/L atau sekitar 30- 
60 kali lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. 

Menurut Mott dalam Marston and Hostettmann (1991), kandungan saponin dalam buah 
tanaman dapat mencapai 30% dari keseluruhan buah tersebut, yang hampir setara dengan 
aktivitas moluscisida sintetik Bayluscide. Tingginya daya aktivitas moluscisida yang didapatkan 
dari penelitian ini dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Wulandari (2002) kemungkinan 
besar dapai didasarkan pada pemyataan Mott tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
biji P. octandra L mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai penghasil moluscisida. 

KESIMPLLAN 
1. Daya moluscisida yang terkandung dalam ekstrak biji P. octandra L- terhadap keong mas 

masing-masing efektif mulai pada konsentrasi 750-1.000 mg/L (fraksi air), 750 mg/L (fraksi 
metanol i. dan 500-750 mg/L (fraksi aseton). 

2. Nilai LC50 ekstrak fraksi air, metanol, dan aseton biji P. octandra L. terhadap keong mas 
ialah pada konsentrasi berturut-turut 716,14 mg/L, 559,76 mg/L, dan 476,43 mg/L. 
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