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ABSTRAK 
 
 
Nur Amalina, G0006131, 2010, PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN 
BELUNTAS (Pluchea indica L) TERHADAP SPERMATOGENESIS MENCIT, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun 
beluntas (Pluchea indica L) dalam menghambat spermatogenesis. . Flavonoid dapat 
menghambat enzim aromatase yang berfungsi mengkatalisis konversi androgen menjadi 
estrogen sehingga kadar hormon testosteron meningkat. Tingginya konsentrasi 
testosterone akan berefek umpan balik ke hipofisis, yaitu tidak melepaskan FSH dan LH, 
sehingga akan menghambat spermatogenesis.  
 
  
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode 
post test only controlled group design, menggunakan mencit jantan, umur 2-3 bulan, 
berat 20-30gr, sebanyak 24 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama 
sebagai kontrol. Kelompok kedua sebagai kelompok perlakuan I yang diberi 
1,4mg/20grBB ekstrak beluntas. Kelompok ketiga sebagai kelompok perlakuan II yang 
diberi 2,8mg/grBB ekstrak beluntas. Kelompok keempat sebagai kelompok perlakuan III 
yang diberi 5,6mg/grBB ekstrak beluntas. Perlakuan diberikan selama 10 hari setelah itu 
testis mencit diambil dan dari masing-masing testis dibuat 3 irisan dan dari masing-
masing irisan diambil tubulus seminiferus yang paling representatif untuk dihitung sel 
spermatidnya. Jadi masing-masing hewan memiliki 18 unit data yang akan dianalisa. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan anova untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan bermakna sebelum dan sesudah pemberian ekstrak dan dibandingkan 
perbedaannya antara keempat kelompok dengan uji Dunnet T3 untuk mengetahui letak 
perbedaan masing-masing kelompok. 
 
 
Hasil Penelitian  : Berdasarkan hasil uji statistik Dunnet T3 menunjukan adanya 
perbedaan yang bermakna antara keempat kelompok penelitian kecuali antara kelompok 
penelitian I dan II. Hal ini mungkin disebabkan karena keefektivitasan antara kedua dosis 
sama sehingga dengan pemberian dosis dua kali lipat tidak memberikan efek penurunan 
spermatid dua kali lipat juga. 
 
 
Simpulan  : Pemberian ekstrak daun beluntas dapat menyebabkan penurunan 
jumlah sel spermatid pada mencit. Rata-rata sel spermatid semakin menurun dengan 
peningkatan pemberian ekstrak daun beluntas. Dosis paling baik untuk menurunkan 
jumlah spermatid dalam penelitian ini adalah dosis pada perlakuan III yaitu 5,6mg/grBB. 
 
 
Kata kunci  : ekstrak daun beluntas, flavonoid, penurunan jumlah sel spermatid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterbatasan sumber daya alam dan pertambahan penduduk yang pesat 

merupakan masalah negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. 

Pertambahan penduduk yang cepat tidak saja mempersulit usaha peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat di bidang pangan, lapangan, kerja, pendidikan, 

kesehatan, dan perumahan, tetapi juga pembangunan menjadi kurang berarti 

(Susetyarini, 2003). 

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1970 

pemerintah telah melakukan program Keluarga Berencana. Makin melembaga 

dan berakarnya Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera membawa 

serta tuntutan baru tentang metode dan media KB yang terjangkau oleh 

masyarakat untuk mencapai tata kehidupan yang selaras dan seimbang dengan 

aspirasi setiap warga masyarakat. Pergeseran pola pikir masyarakat juga terlihat 

dalam penggunaan metode KB. Dahulu lebih ditekankan pada wanita, sedang kini 

masyarakat telah dapat menerima penggunaan metode untuk pria (Lastari, 1987). 

Metode kontrasepsi hormonal pada pria belum banyak dikenal dan belum 

memasyarakat sebagai salah satu metode kontrasepsi, dibandingkan metode 

kontrasepsi pada wanita yang sudah dikenal dan diterima secara luas. Walaupun 
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penelitian-penelitian sudah  banyak dilakukan tentang kontrasepsi hormonal pada 

pria, di samping kontrasepsi dengan memakai kondom atau dengan melakukan 

vasektomi (Baziad, 2002).         

Pria  merupakan  fokus  baru  untuk program KB yang selama ini belum 

banyak diperhatikan. Kontrasepsi pria mempunyai harapan perkembangan yang 

cukup luas di masa datang, dengan ditemukannya hasil penelitian baru.  WHO 

sebagai badan kesehatan dunia telah membentuk suatu  Task Force untuk mencari 

atau mengembangkan metode pengaturan kesuburan pria yang aman, efektif, 

reversibel dan dapat diterima, serta memonitor keamanan dan efektifitas metode 

yang ada (Baziad, 2002). 

Dalam upaya meningkatkan keikutsertaan kaum pria dalam keluarga 

berencana perlu dilakukan penelitian obat anti fertilitas yang dapat digunakan 

oleh kaum pria. Menurut Kretser (1979), obat-obatan antifertilitas pria dapat 

dikelompokan menjadi 3 berdasarkan aktivitasnya, yaitu (Susetyarini, 2003): 

1. Mempengaruhi sistem hormonal yang mempengaruhi fungsi testis 

2. Menghambat spermatogenesis dengan cara mempengaruhi secara 

langsung fungsi testis. 

3. Mempengaruhi daya fertilisasi spermatozoa. 

Secara garis besar cara kontrasepsi pria dapat dibagi menjadi cara mekanis 

dan cara medikamentosa. Secara mekanis dengan pemakaian kondom dan secara 

operatif dengan vasektomi. Salah satu cara pengaturan kesuburan pria dengan 

cara medikamentosa adalah dengan hormon. Sampai saat ini telah diketahui 
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beberapa hormon yang dapat menekan produksi spermatozoa, antara lain analog 

gonadotropin releasing hormon (GnRH), hormon steroid seperti androgen, 

progestin dan estrogen (Baziad, 2002). 

Kadar  testosteron  yang  normal dalam darah berfungsi memelihara dan 

mempertahankan spermatogenesis. Sebaliknya kadar testosteron yang tinggi di 

atas kadar fisiologis akan menghambat spermatogenesis. Akibatnya terjadi 

oligozoospermia atau azoospermia.  Hal ini menjadi dasar pemikiran 

perkembangan kontrasepsi pada pria (Handelsman, 2000). 

Penggunaan jamu atau tumbuhan obat sebagai kontrasepsi telah lama 

dikenal masyarakat terutama di berbagai daerah di Indonesia. Kontrasepsi 

tradisional banyak ditemukan di daerah pedesaan, yang tradisi masyarakatnya 

masih memegang teguh kebiasaan nenek moyangnya(Purwaningsih, 2003). 

Penggunaan kontrasepsi asal tanaman perlu diperhatikan sifat merusak 

atau pengaruhnya terhadap sistem reproduksi baik pada pria atau wanita, 

sebaiknya digunakan tanaman-tanaman yang pengaruhnya terhadap sistem 

reproduksi yang sifatnya sementara (reversible) yaitu bila obat tidak digunakan 

lagi sistem reproduksinya normal kembali (Agusta, 2008). Metode KB untuk pria 

yang efektif haruslah aman, reversible, bereaksi cepat, diterima oleh pemakai, dan 

tidak mempengaruhi kemampuan seksual atau libido. Bentuk pengaturannya 

harus mudah dan harganya terjangkau (Lastari, 1987). 

Salah satu tanaman yang termasuk obat kontrasepsi pria adalah beluntas 

(Pluchea indica L). Beluntas biasa digunakan masyarakat untuk menghilangkan 
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bau badan, bau mulut, menambah nafsu makan (stomakik), gangguan pencernaan 

pada anak, TBC kelenjar, nyeri reumatik, nyeri tulang, sakit pinggang. Daun 

beluntas berbau khas aromatic dan rasanya getir. Ternyata pada daun tersebut 

terkandung zat-zat aktif, yaitu alkaloid, flavonoid, tannin, minyak atsiri. Akar 

beluntas mengandung zat aktif flavonoid dan tannin (Susetyarini, 2003). 

Apabila dikaitkan dengan senyawa aktif, tanaman beluntas mengandung 

alkaloid, flavonoid, tannin, dan minyak atsiri. Flavonoid dapat menghambat 

enzim aromatase, yaitu enzim yang berfungsi mengkatalisis konversi androgen 

menjadi estrogen yang akan meningkatkan hormon testosterone. Tingginya 

konsentrasi testosterone akan berefek umpan balik ke hipofisis, yaitu tidak 

melepaskan FSH dan LH, sehingga akan menghambat spermatogenesis (Gui, 

2004). 

Penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya 

efek penghambatan spermatogenesis beluntas (Pluchea indica L.) pada mencit 

karena penelitian yang menggunakan daun beluntas (Pluchea indica L.) sebagai 

antifertilitas masih sedikit. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun beluntas (Pluchea indica L) dapat 

mempengaruhi spermatogenesis pada mencit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak daun beluntas (Pluchea   

indica L) dapat mempengaruhi spermatogenesis mencit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan dasar ilmiah mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun 

beluntas (Pluchea indica L.) terhadap spermatogenesis mencit. 

2. Manfaat Aplikatif 

 Memberikan dasar bagi uji klinis selanjutnya serta mencari dosis yang tepat 

dan efektif bagi manusia sehingga dapat dipergunakan sebagai alternatif dari 

kontrasepsi tradisional oleh masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, kelenjar kelamin, kelenjar 

aksesoris, dan penis. 

1. Testis 

Testis memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat spermatogenesis dan 

produksi androgen. Spermatogenesis terjadi di dalam struktur yang disebut 

tubulus seminiferus. Tubulus ini berlekuk-lekuk dalam tubulus yang semua 

duktusnya kemudian meninggalkan testis dan masuk ke dalam epididimis. 

Produksi androgen terjadi didalam kantung dari sel khusus yang terdapat di 

daerah interstisial antara tubulus. Testis merupakan sepasang struktur 

berbentuk oval, agak gepeng, dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter 

sekitar 2,3 cm. Bersama epididimis, testis berada di dalam skrotum yang 

merupakan sebuah kantung ekstra abdomen tepat dibawah penis (Heffner, 

2002). 

Setiap testis dilapisi oleh lapisan tebal dari jaringan ikat yang 

disebut tunika albuginea. Tunika albuginea menebal di bagian posterior 

testis untuk membentuk mediastinum testis, dimana septa jaringan ikat 

menembus kelenjar, membaginya menjadi sekitar 250 kompartemen 
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pyramidal yang disebut lobulus testikuler. Setiap lobulus dilengkapi oleh 

satu sampai empat tubulus seminiferus di jaringan pengikat longgar yang 

kaya pembuluh darah, jaringan limfatik, saraf, dan sel interstial yang dikenal 

dengan sel Leydig (Junqueira, 2003). 

Selama masa perkembangan embrionik, testis berkembang di 

retroperitoneal, di bagian dorsal dari kavitas abdomen. Kemudian selama 

perkembangan fetus, testis berpindah ke skrotum (junv).  Karena 

perpindahan ini setiap testis dilapisi oleh tunika vaginalis, yang dibentuk 

dari peritoneum intraabdomen yang bermigrasi kedalam skrotum primitive 

selama perkembangan genetalia interna pria. Setelah migrasi kedalam 

skrotum, saluran tempat turunnya testis (processus vaginalis) akan menutup 

(Ali, 2008). 

Suplai darah testis berasal dari arteri testikularis yang membentuk 

beberapa cabang sebelum menembus kapsul dari testis untuk membentuk 

bagian vaskuler intratestikuler. Pembuluh kapiler dari testis berkumpul 

menjadi beberapa vena yang disebut plexus pampiniformis, yang 

membungkus arteri testikularis. Arteri, vena, dan duktus deferens bersama-

sama membentuk korda spermatika yang memasuki skrotum dari abdomen 

melalui kanalis inguinalis (Eroschenko, 2003). 

Darah dari plexus pampiniformis lebih dingin daripada arteri 

testikularis, sehingga berperan untuk mengurangi suhu darah arteri sehingga 

membentuk sistem pertukaran panas. Ini membantu mempertahankan 
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temperature testis beberapa derajat dari temperature tubuh. Pada 

temperature yang lebih dingin (95ºF <35ºC>), spermatozoa dapat 

berkembang dengan normal, saat suhunya sama dengan suhu tubuh, 

perkembangan spermatozoa terhambat (Gartner, 2007). 

a. Tubulus Seminiferus 

Tubulus seminiferus sangat berkelok dengan panjang      30 sampai 

70 cm dan garis tengah 0,15 sampai 0,25 mm, dikelilingi oleh anyaman 

kapiler. Dinding tubulus seminiferus tersusun oleh jaringan ikat tunika 

propria dan epitel germinativum yang tebal. Tunika propria dan epitel 

seminiferus dipisahkan oleh lamina basalis dan jaringan ikat longgar yang 

mengandung beberapa lapisan dari fibroblast. Pada beberapa hewan, sel 

myoid, mirip dengan sel otot polos juga terdapat disini. Sel ini 

mempengaruhi kontraktilitas tubulus seminiferus (Gartner, 2007). 

Sel epitel seminiferus (atau disebut juga sel epitel germinal) terdiri 

atas beberapa lapisan dan mengandung 2 tipe sel: sel sertoli dan sel 

spermatogenik. Sel spermatogenik terletak pada empat sampai delapan 

lapisan, fungsinya adalah untuk memproduksi sel spermatozoa (Junqueira, 

2003). 
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Jaringan Interstitiel 

 

 

 

 

Gambar 1. Penampang melintang tubulus seminiferus seekor babi hutan (Wikipedia, 
2006). 

 

b. Sel Sertoli 

Sel sertoli merupakan sel yang tinggi, kolumner, dengan 

dasarnya terletak di atas lamina basal tubulus. Bentuknya tidak 

teratur, tidak tampak jelas dan sangat kompleks karena kepala 

spermatozoanya yang matang menempati cekungan-cekungan di 

sitoplasmanya. Inti sel letaknya pada jarak tertentu di atas dasar sel, 

pucat, bentuknya lonjong dengan sumbu panjangnya tersusun 

secara radikal. Anak inti sel ini jelas, sehingga mudah dibedakan 

dari unsur-unsur spermatogenik lain didalam tubulus (Leeson et al, 

1996). 

Bagian basal dari sel sertoli lebih berdekatan dan 

berhubungan dengan zonula occludent, dan dikelilingi oleh 

kompartemen adluminal yang lebih lebar. Zonula occludent ini 

berperan dalam sawar darah testis yang mengisolasi kompartemen 
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adluminal dari pengaruh jaringan ikat, sehingga melindungi 

perkembangan gamet dari sistem imun. Karena spermatogenesis 

dimulai setelah pubertas, perkembangan sel germinal yang baru, 

yang mempunyai susunan kromosom yang berbeda sehingga 

mengekspresikan molekul dan membrane reseptor yang berbeda 

akan dianggap sebagai ‘sel asing’ oleh sistem imun. Karena itu bila 

tidak ada sawar ini respon imun akan menyerang sel germinal 

(Gartner,2007). 

Fungsi dari sel sertoli diantaranya (Wikipedia, 2009): 

1) Dukungan nutrisi dan fisik sel germinal yang sedang 

berkembang 

2) Fagositosis sitoplasma yang berlebihan (bahan residu) 

selama spermiogenesis 

3) Menyusun sawar darah testis melalui zonula occludent 

diantara sel sertoli 

4) Sintesis dan pelepasan androgen binding protein (ABP), 

sebuah makromolekul yang memungkinkan peningkatan 

kadar testosterone di tubulus seminiferus dengan cara 

mengikat testosterone dan menghambat pelepasannya 

dari tubulus 
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5) Sintesis dan pelepasan (selama perkembangan embrionik) 

antimullerian hormon, yang menekan formasi dari duktus 

mullerian (prekursor dari sistem reproduksi wanita) 

6) Sintesis dan pelepasan dari inhibin, hormon yang 

menghambat pelepasan follicle stimulating hormon 

(FSH) oleh pituitary anterior 

7) Sekresi medium kaya fruktosa yang menutrisi dan 

memfasilitasi transport spermatozoa ke duktus genital 

8) Sintesis dan sekresi dari testicular transferring, 

apoprotein yang menerima besi dari serum transferin dan 

memberikannya untuk pematangan sel gamet. 

c. Sel Spermatogenik 

Kebanyakan sel yang menyusun epitel seminiferus adalah sel 

spermatogenik dengan berbagai tingkat perkembangan. Beberapa 

sel ini adalah spermatogonia yang menempati kompartemen basal. 

Sedangkan kebanyakan dari sel yang sedang berkembang 

(spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan 

spermatozoa) menempati bagian adluminal. Spermatogonia adalah 

sel diploid yang mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk 

lebih banyak spermatogonia begitu juga dengan spermatosit primer, 

yang bermigrasi dari bagian basal ke bagian adluminal. Spermatosit 

primer memasuki pembelahan mitosis untuk menghasilkan 
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spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami 

pembelahan meiosis untuk menghasilkan sel haploid yang disebut 

spermatid. Sel haploid ini bertransformasi melalui pelepasan 

sebagian besar sitoplasma, pembentukan organelle-organella, dan 

formasi flagella (Gartner,2007). 

d. Spermatogenesis 

Spermatogenesis proses pembentukan spermatozoa yang 

berlangsung didalam tubulus seminiferus selama kehidupan seksual 

aktif, sebagai akibat dari rangsangan oleh hormon gonadotropin 

hipofisis anterior, dimulai rata-rata pada usia 13 tahun dan 

berlangsung seumur hidup (Guyton, 1997). 

Proses pematangan ini berlangsung dalam 3 fase: 

1) Spermatositogenesis : diferensiasi spermatogonia menjadi 

spermatosit primer 

2) Meiosis   : reduksi dimana spermatosit primer 

yang diploid mengurangi kromosomnya menjadi sel haploid 

3) Spermiogenesis : transformasi spermatid menjadi spermatozoa 

Diferensiasi spermatogonia (Leeson et al): 

1) Spermatogonia gelap tipe A : Sel ini kecil, berbentuk lonjong 

dengan nucleus oval dengan banyak hemokromatin sehingga 

membuat nukleusnya terlihat gelap. Sel ini mengalami 
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mitosis untuk membentuk spermatogonia gelap tipe A dan 

spermatogonia pucat tipe A 

2) Spermatogonia pucat tipe A : sama seperti spermatogonia 

gelap tipe A tapi nukleusnya mengandung banyak 

eukromatin sehingga memberi gambaran pucat. Sel-sel ini 

hanya mempunya sedikit organelle termasuk mitokondria, 

kompleks Golgi yang terbatas, beberapa reticulum 

endoplasma dan ribosom bebas. Sel ini diinduksi oleh 

testosterone untuk berproliferasi dan mengalami mitosis 

untuk membentuk spermatogonia pucat tipe A dan 

spermatogonia tipe B 

3) Spermatogonia tipe B : sel ini membelah mitosis membentuk 

spermatosit primer. 

Pada pematangan seksual, spermatogenesis dimulai dengan 

pembelahan mitosis. Sel yang baru dihasilkan ini bisa memiliki 2 

kemungkinan, pertama mereka bisa membelah sebagai sel stem atau 

yang dikenal juga dengan spermatogonia tipe A atau mereka bisa 

berdiferensiasi selama periode profase menjadi spermatogonia tipe 

B yang nanti akan berdiferensiasi lagi menjadi spermatosit primer 

(Junqueira, 2003). 

Segera setelah spermatosit primer dibentuk, mereka berpindah 

dari kompartemen basal menuju kompartemen adluminal. Selama 
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sel ini berpindah diantara sel sertoli mereka membentuk zonula 

occludent dengan sel sertoli dan memperkuat integritas daripada 

sawar darah testis. Spermatosit primer adalah sel yang paling besar 

dari epitel seminiferus (Wikipedia, 2009). 

Sawar darah testis sangat penting untuk menjaga perbedaan 

antara cairan tubuler dan cairan interstitial. Dan juga spermatozoa 

yang mengandung sperm specific antigen pada membran selnya. 

Antigen ini tidak ditemukan pada membran sel somatik, yang akan 

diserang oleh sistem imun jika sawar darah testis tidak mencegah 

deteksinya (Pujianto, 2003). 

Spermatosit primer mempunyai 46 (44+XY) kromosom dan 

4n DNA. Segera setelah formasi selesai sel ini memasuki profase, 

tahap awal dari pembelahan meiosis. Karena profase ini 

berlangsung selama 22 hari kebanyakan perubahan pada 

spermatosit dapat dilihat di tahap ini. setelah meiosis selesai, 

dihasilkan sel yang lebih kecil yang disebut spermatosit sekunder 

dengan hanya 23 (22+X atau 22+Y) kromosom. Penurunan jumlah 

kromosom ini juga diikuti oleh penurunan jumlah set DNA menjadi 

2n (Junquiera, 2003). 

Spermatosit sekunder sulit diamati karena masa hidupnya 

pendek, berada di interfase dalam waktu singkat dan cepat 

memasuki pembelahan meiosis kedua menghasilkan spermatid yang 
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mempunyai 23 kromosom dan 1 set DNA atau disebut juga haploid 

(Junqueira, 2003). 

Spermiogenesis adalah tahap akhir pembentukan sperma. 

Selama spermiogenesis spermatid bertransformasi menjadi 

spermatozoa. Selama fase ini tidak terjadi pembelahan sel 

(Junqueira, 2003). 

Selama transformasi mereka menjadi spermatozoa, mereka 

mengakumulasi enzim hidrolitik, merubah dan mengurangi jumlah 

organelle, membentuk flagel dan apparatus skeletal, juga 

membuang sebagian sitoplasma (Gartner, 2007). 

Spermiogenesis dibagi menjadi 4 fase: fase golgi, fase cap, 

fase kromosom, dan fase pematangan (Gartner, 2007). 

Pada fase golgi terjadi pembentukan vesikel akrosom, granula 

akrosom, dan flagel aksonema. Lalu di fase cap, vesikel akrosom 

bertambah ukurannya dan dikenal sebagai akrosom. Fase akrosomal 

ditandai dengan perubahan morfologi dari spermatid seperti, 

nucleus menjadi terkondensasi, sel menjadi lebih panjang dan 

perubahan letak mitokondria. Yang terakhir, fase pematangan, 

terjadi pembuangan sebagian besar sitoplasma dan pelepasan 

sebagian besar spermatozoa ke lumen tubulus seminiferus (Gartner, 

2007). 
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Spermatozoa yang baru dibentuk ini bersifat imotil dan tidak 

bias mengadakan fertilisasi. Spermatozoa menjadi motil saat 

melewati epididimis. Hanya setelah memasuki sistem reproduksi 

wanita spermatozoa dapat mengadakan fertilisasi (Gartner,2007). 

e. Jaringan Interstisial 

Jaringan interstisial berperan penting dalam menghasilkan 

androgen. Ruang diantara tubulus interstitial diisi oleh jaringan 

pengikat, saraf, kapiler fenestrate dan pembuluh limfe. Jaringan 

pengikat ini mengandung beberapa sel seperti fibroblast, jaringan 

pengikat yang belum berdiferensiasi, sel mast, dan makrofag. 

Selama pubertas ada sel baru juga yang tampak, sel ini berbentuk 

bulat atau polygonal dan mempunyai nucleus di sentral dengan 

sitoplasma eusinofilik dan tetes lemak. Sel ini disebut sel Leydig 

yang mensekresi steroid (Ganong, 2008). 

Sel ini memproduksi hormon pria testosterone dengan enzim 

yang ada di mitokondria dan di reticulum endoplasma halus. 

Testosterone penting untuk spermatogenesis, diferensiasi seksual 

selama masa embrionik dan fetal, dan juga mengontrol sekresi 

gonadotropin. Aktifitas dan jumlah dari sel Leydig tergantung pada 

rangsangan hormon (Junqueira, 2003). 

f. Histofisiologi Testis 
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Kedua testis membentuk sekitar 200 juta spermatozoa per hari 

oleh suatu proses yang disebut sekresi tipe holokrin. Sel sertoli dari 

epitel seminiferus juga memproduksi cairan kaya fruktosa yang 

bertidak sebagai pemberi nutrisi dan transport dari spermatozoa 

(Junquiera, 2003). 

Luteinizing hormon (LH) yang dilepaskan dari hypothalamus 

anterior akan berikatan dengan reseptornya di sel Leydig, 

mengaktifkan siklik adenosine monophosphate (cAMP) yang 

kemudian menginduksi cholesterol esterase untuk menjadi aktif. 

Langkah utama untuk mensintesis testosterone tergantung LH, 

karena LH mengaktivasi kolesterol desmolase, enzim yang 

mengubah kolesterol bebas menjadi pregnenolon (Saryono, 2008). 

Karena sawar darah testis tidak cukup untuk memulai dan 

mempertahankan spermatogenesis, FSH menginduksi sel Sertoli 

mensintesis dan melepaskan Androgen binding protein (ABP). ABP 

ini mengikat testosterone dan mencegahnya meninggalkan tubulus 

seminiferus dan menaikan kadar testosterone secara lokal supaya 

cukup untuk mempertahankan spermatogenesis (Junquiera, 2003). 

Efek testosterone terhadap sistem reproduksi diantaranya 

adalah, mendorong pematangan dan pertumbuhan reproduksi pada 

pubertas. Penting untuk spermatogenesis. Pemeliharaan saluran 

reproduksi selama masa remaja (Sherwood, 2001). 
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g. Interaksi Hormonal 

Bagian utama dari pengaturan fungsi seksual baik pada pria 

maupun wanita dimulai dari sekresi Gonadotropin releasing hormon 

(GnRH) oleh hypothalamus. Hormon ini selanjutnya merangsang 

kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan dua hormon lain, 

Luteinizing hormon (LH) dan Follicle stimulating hormon (FSH) 

(Guyton and Hall, 1997). 

Kedua hormon ini bekerja pada komponen testis yang 

berbeda. LH bekerja pada sel Leydig untuk mengatur sekresi 

testosterone, sehingga pada pria hormon ini memiliki nama lain 

Interstitial cell stimulating hormon (ICSH). FSH bekerja pada 

tubulus seminiferus terutama di sel sertoli untuk meningkatkan 

spermatogenesis (Wahyuni, 2002). 

Walaupun GnRH merangsang sekresi LH dan FSH, 

konsentrasi kedua hormon tersebut dalam darah tidak selalu sejajar 

satu sama lain karena LH dibersihkan dari darah lebih cepat 

dibandingkan FSH yang dimetabolisasi lebih lambat, sehingga 

variasi pulsasi kadar LH dalam darah jauh lebih mencolok 

dibandingkan FSH. Selain itu kedua faktor regulatorik selain 

GnRH, testosterone dan inhibin, secara berbeda mempengaruhi 

kecepatan sekresi LH dan FSH(Adimunca, 1997). 
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Baik testosterone dan FSH mempunyai peran penting dalam 

mengatur spermatogenesis, yang masing- masing melaksanakan 

efeknya dengan mempengaruhi sel Sertoli. Testosterone esensial 

untuk mitosis dan meiosis sel-sel germinativum, sedangkan FSH 

diperlukan untuk remodeling spermatid (Sherwood, 2001). 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi fertilitas pria, khususnya 

proses spermatogenesis (Yundini, 2006): 

1) Suhu. 

2) Gizi. 

3) Merokok. 

4) Obesitas dan latihan fisik berat. 

5) Perilaku seksual menyimpang. 

Temperatur sangat penting bagi regulasi spermatogenesis, Pada 

temperature yang lebih dingin (95ºF <35ºC>), spermatozoa dapat 

berkembang dengan normal, saat suhunya sama dengan suhu tubuh, 

perkembangan spermatozoa terhambat (Gartner, 2007). Obesitas dan 

latihan fisik berat juga dapat menyebabkan peningkatan suhu pada testis 

(Wongso, 2007). 

Malnutrisi, alkoholisme, dan kerja beberapa obat dapat 

menyebabkan penurunan produksi spermatozoa (Gartner, 2007). 

Malnutrisi juga dapat memudahkan terinfeksinya tubuh oleh beberapa 

penyakit seperti tuberkulosis dapat menyebabkan epididimitis dan 
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prostatitis yang berhubungan dengan gangguan transpor sperma. Penyakit 

saluran napas kronis termasuk bronkiektasis, sinusitis kronis dan bronkitis 

kronis. Keadaan seperti ini sering kali berhubungan dengan ganngguan 

silia sperma seperti sindroma silia imotil, atau gangguan sekresi 

epididimis seperti pada pria dengan penyakit fibrokistik pankreas, dimana 

pada pria-pria ini angka kejadian disgenesis atau agenesis vas deferen 

meningkat (Wongso, 2007) 

Apakah merokok tembakau merupakan faktor bermakna dalam 

infertilitas pria, masih belum diketahui dan terdapat informasi yang 

bertentangan mengenai hal ini dalam kepustakaan (Wongso, 2007).  

Telah dilaporkan bahwa merokok ganja berhubungan dengan 

penurunan fertilitas. Pria yang kecanduan obat-obatan opium sering 

mengalami episode berulang septisemi dan keadaan kesehatan yang jelek, 

dan sulit untuk diketahui apakah kerusakan fertilitasnya merupakan akibat 

langsung dari obat-obatan tersebut atau disebabkan oleh kelalaian sendiri 

(Wongso, 2007). 

Perilaku seksual yang menyimpang dapat menyebabkan penyakit 

hubungan seksual. Penyakit hubungan seksual dapat menurunkan fertilitas 

pria dengan cara berikut (Wongso, 2007) : 

1) Menimbulkan luka inflamasi pada epididimis mengakibatkan 

azoospermia obstruktif. 
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2) Merangsang pembentukan antibodi antisperma. 

3) menimbulkan uretritis, striktura uretra dan gangguan ejakulasi. 
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2. Beluntas ( Pluche indica L.) 

a. Sinonim 

 Baccharis indica, Linn. 

b. Klasifikasi 

 Devisio : Spermatophyta 

 Subdevisio : Angiospermae 

 Kelas : Dycotyledone 

 Ordo  : Asterales 

 Famili : Astereaceae 

 Genus : Pluchea 

 Species : Pluchea indica L. 

 (Dalimartha, 2000) 

c. Nama Lokal 

Beluntas (Indonesia), Luntas (Jawa), Baluntas (Madura); Baluntas, 

Baruntas (Sunda), Lamutasa (Makasar); Beluntas (Sumatra), 

Lenaboui (Timor); Luan Yi (China) (Dalimartha, 2000). 

d. Uraian 

  Semak atau setengah semak. tumbuh tegak tinggi sampai 2m, 

kadang-kadang lebih. Percabangan banyak, berusuk halus dan 

berbulu lembut. Tumbuh liar di tanah tandus dan jelek, atau ditanam 

sebagai pagar. Terdapat sampai 1.000m di atas permukaan laut. 

Daun bertangkai pendek, letak berseling, bentuk bundar telur 
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sungsang, ujung bundar melancip, bergerigi warna hijau terang. 

Bunga keluar di ujung cabang dan di ketiak daun berbentuk bunga 

bonggol bergagang atau duduk, warna ungu. Buah longkah agak 

berbentuk gasing, warna coklat dengan sudut putih, lokos 

(Dalimartha, 2000). 

  Beluntas biasa digunakan masyarakat untuk menghilangkan 

bau badan, bau mulut, menambah nafsu makan (stomakik), 

gangguan pencernaan pada anak, TBC kelenjar, nyeri reumatik, 

nyeri tulang, sakit pinggang. Daun beluntas berbau khas aromatic 

dan rasanya getir (Winarno, 1997). Untuk mengatasi gangguan 

pencernaan, menurunkan panas, meredakan nyeri reumatik 

digunakan 15gr Beluntas.  Ternyata pada daun tersebut terkandung 

zat-zat aktif, yaitu alkaloid, flavinoid, tannin, minyak atsiri. Akar 

beluntas mengandung zat aktif flavonoid dan tannin(Ferdian, 2007).  

e. Mekanisme Antifertilitas Beluntas 

  Daun beluntas banyak mengandung zat-zat aktif, salah satu 

diantaranya adalah flavonoid. Flavonoid dapat menghambat enzim 

aromatase, yaitu enzim yang berfungsi mengkatalisis konversi 

androgen menjadi estrogen yang akan meningkatkan hormon 

testosterone. Tingginya konsentrasi testosterone akan berefek umpan 

balik ke hipofisis, yaitu tidak melepaskan FSH dan LH, sehingga 

akan menghambat spermatogenesis. Selain itu, salah satu zat aktif 
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lainnya yaitu tannin dapat menggumpalkan sperma (Winarno,1997).
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Kerangka  Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
 
                         Meningkatkan kadar 
 
            Menghambat 

LH FSH 

Sel Leydig 

Testosteron 

Testis Sel Sertoli 

Tubulus 
Seminiferi 

Gizi 
Zat 

Penghambat 

Spermatogenesis 

Hipothalamus 

Kelenjar Pituitary Anterior 

Gn-RH 

Daun 
Beluntas 

Flavonoid 

Minyak Atsiri 

Alkaloid 

Tannin Memekatkan sperma 
sehingga sperma 

berkurang motilitasnya 

Menghambat enzim 
aromatase 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

26

B. Hipotesis 

 Pemberian ekstrak daun Beluntas (Pluchea indica L.) dapat menghambat 

spermatogenesis pada mencit 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

27

 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium the post test only 

controlled group design. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Histologi Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian berupa mencit jantan sebanyak 24 ekor, usia kurang 

lebih 2-3 bulan dengan berat badan kira-kira 20-30gram. Banyaknya subjek 

penelitian dihitung menggunakan rumus Federer: 

(k-1) (n-1)≥15 

(4-1) (n-1)≥15 

  (3) (n-1)≥15 

          n≥6 

dengan n adalah jumlah mencit tiap kelompok dan k adalah jumlah perlakuan. 

Karena jumlah mencit minimal tiap perlakuan adalah 6, maka penulis 

menggunakan 6 ekor mencit untuk penelitian. 
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D. Teknik Sampling 

Pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling (Murti, 2006) 

E. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah the post test only controlled group 

design (Taufiqqurohman, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

K : kelompok kontrol, diberi aquades dan larutan CMCNa 

PI : kelompok perlakuan 1, diberi 1,4mg/ 20grBB ekstrak beluntas 

PII : kelompok perlakuan 2, diberi 2,8mg/ 20grBB ekstrak beluntas 

PIII : kelompok perlakuan 3, diberi 5,6mg/ 20grBB ekstrak beluntas 

HK : pengamatan histologis jumlah spermatid pada tubulus seminiferus 

Sampel 
mencit 

K 

P1 

P2 

P3 

HK 

HP1 

HP2 

HP3 

Bandingkan 
dengan uji 

statistik 
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  pada kelompok 1 

HPI : pengamatan histologis jumlah spermatid pada tubulus seminiferus 

  pada kelompok PI 

HPII : pengamatan histologis jumlah spermatid pada tubulus seminiferus 

  pada kelompok PII 

HPIII : pengamatan histologis jumlah spermatid pada tubulus seminiferus 

  pada kelompok PIII 

 

F. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas  

 Ekstrak beluntas (Pluchea Indica L.) 

2. Variabel terikat 

 Perubahan jumlah sel spermatid pada mencit 

3. Variabel luar 

a.  Dapat dikendalikan 

   Variasi genetik, umur, suhu udara, berat badan dan jenis makanan 

mencit semuanya dapat diseragamkan 

b. Tidak dapat dikendalikan 

  Kondisi psikologis mencit (stres) dan variasi kepekaan mencit   

terhadap zat dan obat yang digunakan. 
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G. Definisi Operasional Variabel 

1. Pemberian ekstrak beluntas (Pluchea indica L.) 

  Pemberian ekstrak Beluntas (Pluchea indica L.) dengan cara 

intragastrik selama 10 hari sesuai satu siklus spermatogenesis mencit 

kepada kelompok perlakuan I, II, dan III. Sementara kelompok kontrol 

menggunakan pelarut CMCNa yang diberikan secara intragatrik juga. 

  Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang 

diinginkan larut. Ekstrak encer adalah sediaan cair asal obat-obat asal 

tumbuhan, mengandung alkohol sebagai pelarut atau sebagai pengawet 

atau sebagai keduanya dan sedemikian rupa dibuat supaya tiap ml 

mengandung bahan obat 1 (satu) gr obat standar dari obat yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini ekstrak beluntas yang dipakai menggunakan CMCNa 

sebagai pelarut.  

  CMCNa merupakan singkatan dari karboksimetilselulosa natrium. 

CMCNa merupakan salah satu kelompok polimer turunan selulosa dan 

senyawa sejenisnya. sifat fisik dan kimianya tetap, dapat dibuat dalam air 

dingin, tidak menjadi fermentasi, dan hanya sedikit menjadi media 

pertumbuhan bakteri dan jamur. reaksinya juga netral (Djajadiharja, 

2009). 

  Skala variabel: ordinal 
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2. Perubahan jumlah sel spermatid mencit 

  Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang 

terjadi didalam tubulus seminiferus selama kehidupan seksual aktif 

(Guyton, 1997). Yang diamati adalah perubahan jumlah sel spermatid 

mencit setelah diberi perlakuan. Penghitungan jumlah spermatid dilakukan 

dengan cara memilih tubulus seminiferus yang bulat dan memiliki sekitar 

5-6 sel Leydig di sekitar tubulus lalu dihitung jumlah sel spermatid yang 

ada di dalamnya. 

   Skala variabel: rasio 

3. Variable luar yang dapat dikendalikan: 

a. variasi genetik  

 jenis: mencit (Mus muculus) 

 galur: Swiss Webster 

b. umur 

 umur: 6-8 minggu 

c. suhu udara 

 hewan percobaan diletakkan dalam ruangan dengan suhu udara 

berkisar antara 25-28ºC 

d. berat badan 

 berat badan hewan percobaan yaitu sekitar 20 gr 

e. jenis makanan 

 makanan yang diberikan berupa pellet dan minuman dari air 
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4. Variable luar yang tidak dapat dikendalikan:  

a. Kondisi psikologis mencit 

  Kondisi psikologis mencit dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Lingkungan yang terlalu ramai, pemberian perlakuan berulang kali, 

dan perkelahian antar mencit dapat mempengaruhi kondisi psikologis 

mencit. 

b. Imunitas dan kekebalan tubuh masing-masing hewan coba 

H. Instrumentasi dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

a. kandang mencit 

b. timbangan hewan 

c. timbangan neraca 

d. alat bedah hewan percobaan (scalpel, pinset, gunting, jarum, meja 

lilin) 

e. sonde lambung 

f. alat untuk pembuatan preparat histology 

g. mikroskop cahaya media terang 

h. hand tally counter 

i. gelas ukur dan pengaduk 
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2. Bahan 

a. Ekstrak beluntas 

b. Pelarut CMCNa 

c. makanan hewan percobaan (pelet) 

d. aquades 

e. bahan untuk membuat preparat histology dengan pengecatan HE 

I. Cara Kerja 

Sebelum diberi perlakuan, mencit diadaptasikan dulu selama 1 (satu) 

minggu di Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret, dan dijaga agar sesedikit mungkin mendapat gangguan. Semua 

perlakuan dilakukan antara pukul 08.00-10.00 WIB. 

Binatang percobaan terdiri atas 20 ekor mencit yang dibagi menjadi 4 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas lima ekor. Berdasarkan tabel 

konversi perhitungan dosis untuk berbagai jenis hewan uji dari berbagai 

spesies dan manusia, maka konversi dosis manusia dengan berat badan 70kg 

pada mencit dengan berat badan 20gr adalah 0,0026 (Ngatidjan, 1990). Dosis 

beluntas yang dipakai untuk orang dewasa adalah 15gr, jadi dosis untuk 

mencit = 1500mg x 0,0026/20g BB mencit = 52mg/20g BB mencit 

(Ngatidjan, 1990). Karena nilai konversi dari daun segar ke ekstrak adalah 

0,052 jadi jumlah ekstrak yang dibutuhkan adalah 2,8mg. 
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Kelompok K adalah kelompok kontrol yang diberi aquades dan pelarut 

ekstrak berupa CMCNa. Kelompok PI adalah kelompok perlakuan 1 yang 

diberi ekstrak Beluntas sebanyak 1,4mg/20grBB. Kelompok PII adalah 

kelompok perlakuan 2 yang diberi ekstrak Beluntas sebanyak 2,8mg/20grBB. 

Kelompok PIII adalah kelompok perlakuan 3 yang diberi ekstrak Beluntas 

sebanyak 5,6mg/20grBB.pemberian ekstrak dilakukan secara intra gastrik. 

Perlakuan diulang setiap hari selama 10 hari. Pemberian makanan mencit 

berupa pelet dan minuman mencit berupa air diberikan secara ad libitum 

sebanyak 0,5ml. 

Setelah mendapat perlakuan berupa pemberian ekstrak Beluntas selama 

10 hari yaitu sesuai dengan lama satu siklus spermatogenesis mencit 

(Nalbandov, 1990), testis mencit diambil dan dimasukan dalam larutan 

fiksatif (Larutan Bouin). Kemudian specimen ini diproses untuk dibuat 

sediaan histologik dengan metode paraffin. Sediaan diwarnai dengan metode 

pewarnaan hematoksilin meyer eosin. 

Untuk pewarnaan struktur histologik dilakukan pengamatan 

menggunakan mikroskop. Pertama memilih tubulus seminiferus yang bulat 

untuk masing-masing preparat, kemudian diidentifikasi jenis-jenis sel 

spermatogenik yaitu spermatogonium, spermatosit, spermatid, dan dihitung 

hanya spermatidnya saja. 

Data dikumpulkan dari hasil pengamatan setiap hewan coba sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing. Dari setiap hewan percobaan dibuat 3 
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buah sediaan dari masing-masing testis, masing-masing sediaan dihitung sel 

spermatidnya dari 3 tubulus seminiferus yang bulat yang berasal dari testis 

kanan dan testis kiri. Setiap sediaan dilakukan pengamatan dengan bantuan 

mikroskop cahaya. Pengamatan preparat dilakukan dengan  perbesaran 100X 

dilanjutkan dengan perbesaran 400X. dihitung jumlah sel spermatid pada 

setiap lapangan bidang pandang dari irisan preparat untuk masing-masing 

testis kiri dan testis kanan. Perubahan jumlah sel spermatid diuji dengan 

rumus analisis varian dilanjutkan dengan uji post hoc. 

J. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara statiatik dengan menggunakan uji 

statistic Anova searah untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata jumlah 

spermatid antara kelompok kontrol (K), kelompok perlakuan 1 (PI), kelompok 

perlakuan 2 (PII), dan kelompok perlakuan 3 (PIII), jika terdapat perbedaan 

maka dilanjutkan dengan uji Dunnet T3 dengan derajat kemaknaan α=0,05 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah spermatid 

diantara dua kelompok. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

36

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian berupa data rasio yaitu jumlah sel spermatid yang 

dihitung dari tiap preparat hewan coba. Setiap preparat hewan coba dipilih 3 

irisan dari masing-masing testis dan dipilih 3 tubulus seminiferus yang paling 

representatif dari masing-masing irisan, lalu di hitung jumlah sel spermatidnya 

untuk masing-masing kelompok perlakuan. Jadi masing-masing hewan coba 

mempunyai 18 unit analisis yang akan diolah.  Kemudian dicari hasil jumlah rata-

rata untuk tiap preparat hewan coba. Hasil perhitungan jumlah rata-rata sel 

spermatid dari masing-masing kelompok perlakuan akan disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Jumlah rata-rata sel spermatid testis kiri dan kanan dari masing-masing 
kelompok 

 
Perlakuan N Rata-rata sel spermatid testis 

kiri dan testis kanan 

K 108 197,685 

PI 108 114,585 

PII 108 110.333 

PIII 108 95,370 
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Tabel 1 di atas memperlihatkan nilai rata-rata sel spermatid masing-

masing kelompok perlakuan. Kelompok K memiliki nilai rata-rata 197,685; 

kelompok PI memiliki nilai rata-rata 114,585; kelompok PII memiliki nilai rata-

rata 110,333. dan kelompok PIII memiliki nilai rata-rata 95,370. 
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Gambar 2.  Grafik Jumlah rata-rata sel spermatid testis kiri dan testis kanan dari  

masing-masing kelompok 

 

 Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata sel spermatid setelah 

diberi ekstrak beluntas mengalami penurunan yang makin nyata bila 
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dibandingkan dengan kelompok kontrol dan jumlah sel spermatid semakin 

berkurang dengan bertambahnya dosis ekstrak beluntas yang diberikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan: 

1. Kelompok kontrol memiliki rata-rata jumlah sel spermatid yang paling 

banyak. 

2. Kelompok perlakuan I dan perlakuan II memiliki rata-rata jumlah sel 

spermatid terbanyak kedua. 

3. Kelompok perlakuan III memiliki rata-rata jumlah sel spermatid paling sedikit 

sehingga pemberian dosis pada perlakuan III merupakan perlakuan terbaik. 

B. Analisis Data 

 Analisis dilakukan terhadap data hasil eksperimen untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen (pemberian 

ekstrak beluntas) terhadap variabel dependen (jumlah sel spermatid) kemudian 

menentukan perlakuan yang terbaik. Sampel hasil eksperimen terdiri dari 4 

kelompok perlakuan (kontrol, perlakuan I, perlakuan II, perlakuan III) masing-

masing kelompok terdiri dari 108 sampel (replikasi). 

Metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen adalah One Way 

Anova. Metode ini termasuk kategori teknik analisis komparasi parametrik 

sehingga mensyaratkan dua macam asumsi yaitu asumsi normalitas data dan 

asumsi homogenitas variansi. Asumsi normalitas data merupakan syarat layak 

tidaknya penggunaan One Way Anova. Adapun asumsi homogenitas variansi 
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merupakan dasar penentuan metode Post Hoc Test. Pengujian asumsi normalitas 

data dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test sedangkan 

pengujian asumsi homogenitas variansi dilakukan dengan Levene’s Test. 

Metode Post Hoc Test yang digunakan adalah LSD atau Dunnett T3. Hasil 

Post Hoc Test akan digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik. LSD 

digunakan apabila data memenuhi asumsi homogenitas variansi, sedangkan 

Dunnett T3 digunakan apabila data tidak memenuhi asumsi homogenitas variansi. 

Hasil dari Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keempat kelompok 

sampel memiliki nilai probabilitas (Asymp. Sig) di atas 0,05 sehingga H0 

diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan sampel memenuhi 

asumsi normalitas data sehingga layak dianalisis dengan One Way Anova. 

Dari hasil uji normalitas data terlihat bahwa keempat kelompok sampel 

memiliki nilai probabilitas (Asymp. Sig) di atas 0,05 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan sampel memenuhi asumsi 

normalitas data sehingga layak dianalisis dengan One Way Anova. 

Sedangkan untuk uji homogenitas diperoleh nilai probabilitas (Sig) 

sebesar 0,000. Angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa sampel tidak memenuhi asumsi homogenitas 

variansi. Berdasarkan kesimpulan ini maka metode Post Hoc Test yang digunakan 

adalah Dunnett T3. 
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1. Pengujian Asumsi Normalitas Data (One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test) 

Rumusan Hipotesis 

H0 : sampel memenuhi asumsi normalitas data 

Ha : sampel tidak memenuhi asumsi normalitas data 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 diterima apabila nilai probabilitas (Asymp. Sig) ³ 0,05 

H0 ditolak apabila nilai probabilitas (Asymp. Sig) < 0,05 

 

Hasil dan Simpulan 

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil uji normalitas antara keempat kelompok untuk rata-rata jumlah 

sel spermatid 

 

Kelompok Asymp. Sig Keputusan 

Kontrol 

Perlakuan I 

Perlakuan II 

Perlakuan III 

0,877 

0,121 

0,122 

0,330 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keempat kelompok sampel 

memiliki nilai probabilitas (Asymp. Sig) di atas 0,05 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa keseluruhan sampel memenuhi asumsi 

normalitas data sehingga layak dianalisis dengan One Way Anova.  

2. Pengujian Asumsi Homogenitas Variansi (Levene’s Test) 

Rumusan Hipotesis 

H0 : sampel memenuhi asumsi homogenitas variansi 

Ha : sampel tidak memenuhi asumsi homogenitas variansi 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 diterima apabila nilai probabilitas (Sig) ³ 0,05 

H0 ditolak apabila nilai probabilitas (Sig) < 0,05 

 

Hasil dan Simpulan 

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 

0,000. Angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa sampel tidak memenuhi asumsi homogenitas variansi. 

Berdasarkan kesimpulan ini maka metode Post Hoc Test yang digunakan 

adalah Dunnett T3. 
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3. Pengujian One Way Anova 

Rumusan Hipotesis 

H0 : pemberian ekstrak beluntas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah sel spermatid 

Ha : pemberian ekstrak beluntas berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

sel spermatid 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 diterima apabila nilai probabilitas (Sig) ³ 0,05 

H0 ditolak apabila nilai probabilitas (Sig) < 0,05 

 

Hasil dan Kesimpulan 

Tabel 3. Hasil uji Anova searah antara keempat kelompok untuk rata-rata 
jumlah sel spermatid 

 

 Df Fo Nilai P 

Antar Kelompok 3 289,352 0,000 

Dalam Kelompok 428   

Total 431   

 

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai probabilitas (Sig) 

sebesar 0,000. Angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa pemberian ekstrak beluntas berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah sel spermatid. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

43

4. Post Hoc 

Rumusan Hipotesis 

H0 : tidak terdapat perbedaan jumlah sel spermatid yang signifikan antara 

kedua perlakuan 

Ha : terdapat perbedaan jumlah sel spermatid yang signifikan antara kedua 

perlakuan 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan 

H0 diterima apabila nilai probabilitas (Sig) ³ 0,05 

H0 ditolak apabila nilai probabilitas (Sig) < 0,05 

 

Hasil dan Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut; 

Tabel 4. Hasil uji Dunnett T3 antara kedua kelompok untuk jumlah rata-rata 
sel spermatid. 

 

Pasangan Perlakuan yang 

Diuji 

Sig Keputusan Kesimp

ulan 

Kontrol Perlakuan I 

 

Perlakuan II 

 

Perlakuan III 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

H0 ditolak 

 

H0 ditolak 

 

H0 ditolak 

Berbeda 

signifikan 

Berbeda 

signifikan 

Berbeda 

signifikan 
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Perlakuan I Perlakuan II 

 

Perlakuan III 

0,602 

 

0,000 

H0 diterima 

 

H0 ditolak 

Tidak berbeda 

signifikan 

Berbeda 

signifikan 

Perlakuan II Perlakuan III 0,005 H0 ditolak Berbeda 

signifikan 

 

Dengan mempertimbangkan hasil pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

· Kelompok perlakuan I dan II tidak memiliki perbedaan rata-rata jumlah 

sel spermatid yang signifikan. 

· Kelompok perlakuan I dengan kelompok perlakuan III memiliki rata-rata 

jumlah sel spermatid yang signifikan. 

· Kelompok perlakuan I dengan kelompok perlakuan III memiliki rata-rata 

jumlah sel spermatid yang signifikan 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian dengan pemberian ekstrak daun beluntas selama 10 hari diperoleh 

hasil rata-rata sel spermatid kiri dan kanan untuk kelompok kontrol (K) 197,685, 

untuk kelompok perlakuan I (PI) 114,585, untuk kelompok Perlakuan II (PII) 

110,333, untuk Kelompok Perlakuan III (PIII) 95,370. jumlah sel spermatid 

kelompok perlakuan mengalami penurunan yang bermakna.  

Dari data di atas dapat diindikasikan bahwa pemberian ekstrak beluntas dosis 

1,4mg/20grBB, 2,8mg/grBB, dan 5,4mg/grBB dapat menyebabkan perubahan jumlah 

rata-rata sel spermatid yang cenderung semakin menurun, semakin besar dosis yang 

diberikan semakin besar pula penurunan jumlah sel spermatid. Penurunan jumlah sel 

spermatid ini menyiratkan adanya pengaruh ekstrak beluntas terhadap 

spermatogenesis. 

Penurunan jumlah rata-rata sel spermatid pada kelompok perlakuan I 

dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar: 

    197,685 - 114,585 

             197,685 

Penurunan jumlah rata-rata sel spermatid pada kelompok perlakuan II dibandingkan 

dengan kelompok kontrol sebesar: 

                 197,685 – 110,333 

                         197,685 

x   100% =  42,04% 

x   100% =  44,12% 
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Penurunan jumlah rata-rata kelompok perlakuan III dibandingkan dengan kelompok 

kontrol sebesar: 

                  197,685- 95,370 

                        197,685 

Dari uji Anova searah pada penelitian ini diperoleh nilai probabilitas (Sig) 

sebesar 0,000. Angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa pemberian ekstrak beluntas berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah sel spermatid. 

Post Hoc Test dilakukan untuk mencari letak perbedaan antara keempat 

kelompok perlakuan. Kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok perlakuan I 

diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan bermakna diantara 

keduanya. Kelompok kontol dibandingkan dengan kelompok perlakuan II diperoleh 

nilai p=0,000 (p,0,05) yang berarti ada perbedaan bermakna antara keduanya. 

Kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok perlakuan III diperoleh nilai 

p=0,000 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan bermakna antara keduanya. Kelompok 

perlakuan I dibandingkan dengan kelompok perlakuan II diperoleh nilai p=0,602 

(p>0,05) berarti tidak ada perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok 

penelitian.  

Pada pemberian ekstrak beluntas pada kelompok I dan II tidak memberikan 

perbedaan bermakna mungkin disebabkan oleh keefektivitasan antara kedua dosis 

sama sehingga dengan pemberian dosis dua kali lipat tidak menyebabkan penurunan 

jumlah spermatid dua kali lipat juga Kelompok perlakuan I dibandingkan dengan 

x   100% =  51,76% 
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kelompok perlakuan III diperoleh nilai p=0,000 (p,0,05) yang berarti ada perbedaan 

bermakna antara keduanya. Kelompok perlakuan II dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan III diperoleh nilai p=0,000 (p,0,05) yang berarti ada perbedaan bermakna 

antara keduanya. Hal ini menunjukan bahwa pada dosis pada perlakuan I dan II 

dengan perlakuan III dapat menyebabkan penurunan jumlah spermatid lebih nyata. 

Dari data-data di atas menunjukan bahwa pada semua kelompok perlakuan 

terjadi penurunan jumlah rata-rata sel spermatid jika dibandingkan kelompok kontrol. 

Penurunan rata-rata ini diduga disebabkan oleh flavonoid yang terkandung dalam 

daun beluntas. Flavonoid yang terkandung dalam beluntas termasuk salah satu 

senyawa yang diduga bersifat antifertilitas (Susetyorini, 2003).  

Senyawa antifertilitas pada prinsipnya bekerja dengan 2 cara, yaitu melalui 

efek sitostatik dan melalui efek hormonal yang menghambat laju metabolisme sel 

spermatogenik dengan cara mengganggu keseimbangan system hormon 

(Herdiningrat, 2002). Flavonoid dapat menghambat enzim aromatase, yaitu enzim 

yang berfungsi mengkatalisis konversi androgen menjadi estrogen yang akan 

meningkatkan hormon testosterone. Tingginya konsentrasi testosterone akan berefek 

umpan balik ke hipofisis, yaitu tidak melepaskan FSH dan LH, sehingga akan 

menghambat spermatogenesis. Selain itu, salah satu zat aktif lainnya yaitu tannin 

dapat menggumpalkan sperma (Winarno,1997). 

Dalam penelitian ini didapatkan dosis yang paling baik untuk menurunkan 

jumlah spermatid ada pada kelompok perlakuan III dengan dosis 5,4mg/20grBB. 

Hewan percobaan dalam kelompok perlakuan ini tidak tampak mengalami efek 
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samping ataupun mati karena pemberian ekstrak beluntas. Karena itu masih 

memungkinkan untuk peningkatan dosis supaya dapat diketahui dosis optimum untuk 

menghambat spermatogenesis pada mencit. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Pemberian ekstrak beluntas dapat mempengaruhi penurunan jumlah rata-

rata sel spermatid testis kiri dan testis kanan mencit yang ditandai dengan 

adanya penurunan yang signifikan jumlah rata-rata sel spermatid testis kiri 

dan testis kanan mencit untuk masing-masing kelompok Tingkat 

penurunan jumlah rata-rata sel spermatid testis kiri dan testis kanan mencit 

semakin besar sebanding dengan besarnya dosis ekstrak beluntas yang 

diberikan.  

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh flavonoid dan 

zat aktif lain dalam ekstrak beluntas murni terhadap spermatogenesis. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dosis yang berbeda 

untuk mengetahui dosis optimum terhadap penurunan jumlah sel 

spermatid. 

3. Perlu dilakukan pengujian antifertilitas beluntas terhadap hewan lain.
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