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ABSTRACT 

The research was on active compounding of resin of Shorea posessing antiterrnite.The screening 
used petroleum eter, chloroform and HCI:H~O:CZHSOH (2:5:8) mixture as a solvent. Crude extract produced 
was tested its active biology on the drywoodtermites from Kelotermitidae family through three treatment and 
five repetition times. This research used the randomized design for statistical analysis.The result of bioassay 
test showed that all of the resin crude extract in petroleum ether and chloroform gave the effect of antifeedant 
which indicated by mortality. The produced of two dimensial thin layer chromatography indicated that the resin 
of Shorea javanica on petroleum ether consist of 3 component, on chloroform consist of 5 component and the 
resin of Shorea lepmsula on petroleum ether consist of 11 component, on chloroform consist of 5 component. 
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PENDAHULUAN 

Dalam mengatasi masatah rayap biasanya 
digunakan senyawa anti rayap yang selama ini masih 
impor yang umumnya merupakan senyawa sintetik 
yang diketahui memiliki kelemahan yaitu merusak 
lingkungan. 

Untuk mengatasi ha1 tsb. dicoba untuk mencari 
bahan baku yang berpotensi sebagai anti rayap yang 
berasal dari sumber daya alam Indonesia. Salah satu 
jenis tanaman hutan hujan yang telah diketahui 
resisten terhadap serangan bioiogis adalah kayu- 
kay u yang berasal dari famili Diptemcatpaceae ( 
Richardson et.aI. 1989). 

Dipterocarpaceae banyak tumbuh di lndonesia 
tersebar di beberapa tempat a.1.: Sumatera, Jawa 
dan Kalimantan dengan jenis yang sangat banyak 
dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dari 
pemanfa'atan kayu dan damamya. 

Hutan produksi pada areal Hak Penguasaan 
Hutan (HPH) yang umumnya terletak di dataran 
rendah juga kaya akan jenis Diptemcatpaceae 
terutama dari kelompok meranti (Shorea). 

Shorea javanica terdapat di Sumatera, Jawa 
tengah dan hutan primer pada lereng-lereng atau 
dataran, biasanya terdapat disepanjang pantai. Kulit 

kayunya mengeluarkan damar yang merupakan 
kelompok damar jemih atau damar mata kucing yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi, 

Shorea lepmula mempunyai nama daerah 
meranti bunga. Kayunya merupakan salah satu jenis 
meranti merah yang banyak digunakan sebagai 
bahan bangunan. Kulit kayunya mengeluarkan 
damar yang dapat ditemukan baik pada batang 
maupun cabang-cabang kecil. 

Diptemcarpaceae merupakan salah satu 
tanaman tingkat tinggi yang mana pada tanaman 
jenis ini terpenoid merupakan komponen penting dari 
banyak ekstrak kayu dan juga merupakan konstituen 
utama dari ekstrak yang diperoleh dengan pelarut 
non polar. 

Peran terpenoid yang sudah banyak diketahui 
adalah terpenoid sebagai tat pengatur tumbuh, 
sedangkan terpenoid sebagai bahan aktif insektisida 
biologis belum banyak dilakukan. Nicolaus 
et.a1.(1993) telah melakukan penelitian mengenai 
pengaruh terpenoid dari ekstrak kulit kayu dan 
serbuk gergaji Shorea lepmula terhadap rayap kayu 
kering yang mana ekstrak kulit kayu memiliki daya 
bunuh terhadap rayap yang lebih baik dari ekstrak 
serbuk gergaji dengan mortalitas 50-80%. 

1 Yang dihubungi untuk korespondensi, Telp. 62-251-382949 
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