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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan selama empat bulan (1 Maret – 29 Juni

2013) di Laboratorium Patologi Entomologi dan Mikrobiologi (PEM), Fakultas

Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.2. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pisau, nampan,

timbangan analitik, gelas ukur, blender, pengaduk, kain kasa, ember plastik

(diameter dasar ember 16 cm dan tinggi 18 cm), bak, kamera, jangka sorong,

termometer, lampu senter, dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah rimpang

dan batang semu lengkuas putih, metaldehid 6%, biji pinang muda (Areca catechu

L.), kertas label, tali karet, kantong plastik, tisu, bayam cabut (Amaranthus

tricolor L.), sabun cair, dan keong mas.

3.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian termasuk penelitian eksperimen yaitu penelitian yang

dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya

kontrol (Nazir, 2003). Desain penelitian ini menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL), karena penelitian dilakukan dengan kondisi yang homogen

(Mattjik & Sumertajaya 2006). Penelitian yang dilakukan terdiri dari 11

perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 4 kali sehingga diperoleh 44 unit

percobaan. Setiap unit percobaan digunakan 10 ekor keong mas sehingga
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penelitian ini memerlukan 440 ekor keong mas. Perlakuannya adalah sebagai

berikut:

P0 = Kontrol negatif

P1 = Kontrol positif (ekstrak biji pinang muda 3,85%)

P2 = Kontrol positif (metaldehid 0,05%)

P3 = Ekstrak rimpang lengkuas putih 1,96%

P4 = Ekstrak rimpang lengkuas putih 3,85%

P5 = Ekstrak rimpang lengkuas putih 5,66%

P6 = Ekstrak rimpang lengkuas putih 7,41%

P7 = Ekstrak batang semu lengkuas putih 1,96%

P8 = Ekstrak batang semu lengkuas putih 3,85%

P9 = Ekstrak batang semu lengkuas putih 5,66%

P10 = Ekstrak batang semu lengkuas putih 7,41%

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Penyediaan Keong Mas

Keong mas yang digunakan diperoleh dari parit yang berada di Kelurahan

Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, dengan tinggi cangkang 2-2,5 cm. Setelah

dikumpulkan, keong mas diaklimatisasi selama dua hari dengan diberi pakan daun

bayam (Kertoseputro et al., 2007) dan dipuasakan sehari sebelum aplikasi

pestisida nabati (Putkome et al., 2008).

3.4.2. Pembuatan Ekstrak

Pembuatan ekstrak dilakukan dengan memodifikasi cara ekstraksi yang

telah dilakukan oleh Yunidawati (2012). Rimpang dan batang semu lengkuas
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putih yang masih segar dan telah berumur 8 bulan diperoleh dari daerah

Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Bahan yang diperoleh

kemudian dipotong-potong dan ditimbang sebanyak 1,2 kg. Potongan rimpang

dan batang semu masing-masing ditambah air 1,2 l dan dibelender, kemudian

disaring dengan kain kasa. Sebagai perlakuan kontrol positif dibuat ekstrak biji

pinang muda yang dilakukan dengan cara menghaluskan biji pinang muda 430 g

dengan air 430 ml menggunakan blender, kemudian disaring dengan kain kasa.

3.4.3. Cara Aplikasi

Aplikasi ekstrak lengkuas putih dilakukan menggunakan modifikasi

metode perendaman yang dilakukan oleh Kertoseputro et al. (2007). Penelitian

dilakukan dengan memasukkan keong mas ke dalam ember plastik (diameter

dasar ember 16 cm dan tinggi 18 cm) berisi air 1 l. Ekstrak diberikan sesuai

perlakuan dengan menuangkan ke dalam ember dan diaduk hingga ekstrak

tercampur dengan merata. Sebagai perlakuan kontrol negatif keong mas direndam

dalam air tanpa penambahan ekstrak dan sebagai kontrol positif ditambahkan

ekstrak biji pinang muda 3,85% serta metaldehid 0,05%. Ember kemudian diberi

daun bayam sebagai pakan dan ditutup menggunakan kain kasa agar keong mas

tidak keluar.

3.5. Pengamatan

Parameter yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ekstrak lengkuas

putih terhadap keong mas adalah nilai mortalitas harian yang dilakukan setiap hari

setelah aplikasi (HSA) selama 5 hari. Mortalitas keong mas ditandai dengan ciri-

ciri keong mengapung di bawah permukaan air, operculum terbuka dari
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cangkangnya, ataupun tenggelam di dasar ember. Nilai mortalitas harian dihitung

dengan cara menghitung jumlah keong mas yang mati setiap harinya.

Parameter kedua yaitu nilai mortalitas total yang dinilai pada akhir

pengamatan (5 HSA). Mortalitas total dihitung dengan rumus Jaswandi (2012)

yaitu:

MT = 	Nn 	x	100%
Keterangan:

MT = Mortalitas total (%)

N = Jumlah keong mas yang mati

n = Jumlah keong mas yang diuji

Efektivitas suatu pestisida nabati dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai

mortalitas, yaitu:

Tabel 3.1. Klasifikasi Pestisida Nabati

Mortalitas Selang

Sangat kuat
Kuat
Cukup kuat
Sedang
Agak lemah
Lemah
Tidak aktif

x ≥ 95%
75% ≤ x ≤ 95%
60% ≤ x ≤ 75%
40% ≤ x ≤ 60%
25% ≤ x ≤ 40%
5% ≤ x ≤ 25%

x ≤ 5%
Sumber: Prijono (1998).

Sebagai pengamatan pendukung diamati perubahan tingkah laku dan

morfologi keong mas serta suhu lingkungan penelitian yang disajikan secara

deskriptif dalam bentuk tabel. Perubahan tingkah laku dan morfologi diamati

setelah perlakuan yang dilakukan setiap 12 jam, sedangkan suhu diamati pada

pukul 07.00 WIB, 12.00 WIB, dan 18.00 WIB.
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3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam

dan jika efek perlakuan nyata atau sangat nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan

Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT). Model linear yang digunakan

dalam penelitian ini adalah (Mattjik & Sumertajaya 2006):

Yij = μ + τi + ɛij

Keterangan:

Yij = Pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

μ = Rataan umum

τi = Pengaruh perlakuan ke-i

ɛij = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

i = Perlakuan ke-1, 2, 3,..11

j = Ulangan ke-1, 2, 3, dan 4

Tabel 3.2. Tabel Sidik Ragam
Sumber
Keragaman
(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat
(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F Hitung
F Tabel

0,05         0,01

Perlakuan
Galat

t-1
t(r-1)

JKP
JKG

KTP
KTG

KTP/KTG

Total tr-1 JKT

Keterangan:

Faktor	Koreksi	(FK) = … ²

Jumlah	Kuadrat	Total	(JKT) = ² − FK	
Jumlah	Kuadrat	Perlakuan	(JKP) = … ² − FK
Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT  ̶  JKP


