
ABSTRAK

Uji toksisitas akut infusa bi j i  boroco (Celosia argentea L.) yang
dipecah dan tanpa dipecah di lakukan melalui parametcr LD5q untuk
mengetahui berapa besar dosis yang dapat menyebabkan kematian
separoh dari jumlah mcncit betina dengan pcmberian secara
i ntraperi tonial .

Dari hasi l  peneli t ian dan perhitungan diperoleh harga LD56
menc i t  secara  in t raper i ton ia l  dengan menggunakan metode Thompson
dan Weil  yaitu 0,62 g/kg berat badan mencit yang setara dcngan LD56
manus ia  per  o ra l  0 ,68  g /kg  bera t  badan manus ia  un tuk  b i j i  yang
dipecah dan untuk bi j i  tanpa dipecah sebesar 8,99 g/kg berat badan
mencit yang selara dengan LD5s manusia pcr oral 9,96 g/kg berat
badan manusia. Dengan menggunakan metode grafik diperoleh harga
LD5o 0,65 g/kg berat badan mencit yang setara dengan LD56 manusia
peroral 0,72 glkg berat badan manusia untuk bi j i  yang dipecah dan
untuk bi j i  tanpa dipecah sebesar 8,73 glkg berat badan mencit yang
setara dengan LD5q manusia per oral 9,67 glkg berat badan manusia.
Sedangkan dengan metode ari tmatika oleh Reed Muench diperoleh
harga LD56 0,58 g/kg berat badan mencit yang setara dengan LD56
manusia per oral 0,64 glkg berat badan manusia untuk bi j i  yang
dipecah dan untuk bi j i  tanpa dipecah sebesar 9,t8 g/kg berat b;da;
mencit yang setara dengan LD56 manusia peroral 10,17 g/kg berat
badan manusia.

Peringkat toksisitas dari  infusa bi j i  boroco (Celosia argentea
L. )  pada pember ian  secara  in t raper i ton ia l  d idasarkan pada eks t rapo las i
LD56 menc i t  ke  t i kus  te rmasuk da lam ka tagor i  s l igh t ly  tox ic  (sed ik i t
toks ik )  un tuk  b i j i  yang d ipecah dan re la t i ve ly  harmless  ( re la t i f  t idak
berbahaya) untuk bi j i  tanpa dipecah.
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