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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Masalah fungsi seksual merupakan hal serius bagi kebanyakan pria.  Beberapa 

masalah fungsi seksual yang dialami pria, antara lain libido yang rendah, 

disfungsi ereksi, dan ejakulasi dini.  Pada tahun 2025, diduga terdapat 322 juta 

pria mengalami disfungsi ereksi (impotensi) di seluruh dunia (Kandeel et al., 

2001).  Di Indonesia, diduga kurang dari 10% pria menikah mengalami 

disfungsi ereksi (Info Kedokteran, 2011). 

 

Libido adalah dorongan untuk melakukan aktivitas seksual (Pfaus dan 

Scepkowski, 2005).  Gangguan libido atau gangguan gairah seksual 

didefinisikan sebagai defisiensi atau absennya fantasi seksual dan dorongan 

untuk melakukan aktivitas seksual yang terjadi baik secara persisten ataupun 

rekuren dan dapat menyebabkan stress berat atau gangguan hubungan 

antarpersonal.  Gangguan gairah seksual dapat disebabkan oleh faktor fisik, 

salah satunya adalah kadar hormon testosteron yang rendah dan faktor 

psikologikal seperti kecemasan dan depresi (Kandeel et al., 2001).   

 

Menurut data statistik, 20% pria berumur 60-80 tahun dan 33% pria berumur di 

atas 80 tahun memiliki nilai serum hormon testosteron bebas di bawah normal 

(Saragih, 2006).  Data statistik tersebut memperlihatkan bahwa penurunan 
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gairah seksual dialami oleh pria yang berumur di atas 60 tahun yang 

diakibatkan penurunan fungsi-fungsi fisiologis organ tubuh dibandingkan 

dengan pria berusia produktif. 

 

Gangguan libido merupakan masalah penting dalam kehidupan seseorang, 

sehingga banyak inovasi yang dilakukan untuk mengatasinya, antara lain 

dengan pengobatan modern terapi hormon testosteron.  Namun, pengobatan 

tersebut memiliki beberapa efek samping terutama pada lansia dan dosis 

suprafisiologis menyebabkan penyakit kardiovaskuler, hipertensi, sleep apnea, 

benign prostatic hyperplasia, bahkan kanker prostat (Wespes dan Schulman, 

2002).  Adanya efek samping dari pengobatan tersebut, banyak orang mulai 

beralih ke pengobatan tradisional, yaitu dengan menggunakan tanaman yang 

berkhasiat afrodisiak.  Afrodisiak adalah bahan yang berfungsi sebagai 

perangsang untuk meningkatkan libido.  Beberapa contoh tanaman obat 

tradisional di Indonesia yang banyak digunakan sebagai afrodisiak adalah 

pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack.), cabe jawa (Piper retrofractum Vahl.), 

dan purwoceng (Pimpinella alpina Molk.) (Rahardjo, 2010). 

 

Salah satu jenis tanaman rempah yang telah lama digunakan sebagai ramuan 

obat tradisional dalam sistem pengobatan India kuno Ayurveda adalah lada 

hitam (Piper nigrum L).  Lada hitam merupakan salah satu jenis rempah yang 

paling popular di dunia dengan porsi mencapai 35% dari total perdagangan 

rempah dunia (Majeed dan Prakash, 2000). 

 

Telah banyak dilakukan kajian terhadap kandungan kimia lada hitam 

menunjukkan bahwa tanaman komoditas unggulan Provinsi Lampung ini 
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mengandung bahan aktif alkaloid piperin yang berkhasiat sebagai obat 

analgesik, antipiretik, anti-inflamasi, serta memperlancar proses pencernaan 

(Meghwal dan Goswami, 2012).  Menurut kepercayaan India kuno, zat pedas 

(piperin) pada lada hitam juga berfungsi sebagai afrodisiak (Darling, 2002). 

 

Berdasarkan penelitian, tanaman yang berkhasiat sebagai afrodisiak 

mengandung senyawa-senyawa turunan saponin, alkaloid, tannin, dan senyawa 

lain yang secara fisiologis dapat memperlancar peredaran darah.  Senyawa 

dalam tanaman yang efektif sebagai afrodisiak juga dapat diketahui melalui 

mekanisme peningkatan kadar hormon gonadotropin, androgen, dan Nitric 

Oxide (Mills et al., 1996).  Buah lada hitam mengandung alkaloid piperin yang 

berkhasiat meningkatkan penyerapan oksigen pada kaki belakang serta 

memperlancar sirkulasi darah menuju alat genital tikus jantan.  Reaksi ini yang 

digunakan sebagai petunjuk reaksi termogenik dan vasodilatasi dari piperin 

(Eldershaw et al., 1994).  Piperin juga dapat meningkatkan kadar hormon 

gonadotropin dalam serum dengan cara menghambat feedback negatif ke 

pituitari anterior pada tikus jantan (D’Cruz dan Mathur, 1999).   

 

Ketika digunakan dalam jangka panjang dan dosis yang tinggi, piperin dapat 

menurunkan fungsi testis dan mengganggu lingkungan epididimis.  Piperin 

murni dengan dosis 10 mg/kg bb (berat badan) tikus jantan selama 30 hari 

dapat meningkatkan kadar hormon gonadotropin dalam serum, tetapi  merusak 

tubulus seminiferus, dan memperkecil ukuran diameter nukleus sel-sel Leydig 

(Malini et al., 1999) serta menurunkan jumlah dan motilitas sperma dalam 

epididimis pada tikus jantan (D’Cruz dan Mathur, 2005).  Penelitian yang 
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dilakukan Mbongue et al. (2005), yaitu dengan pemberian ekstrak air Piper 

guineense dengan zat aktifnya piperin sebanyak 122,5 dan 245 mg/kg bb tikus 

jantan selama 8 hari berdampak positif pada fungsi reproduksi karena 

merangsang sekresi testis, epididimis, dan vesikula seminalis.  Namun, 

penggunaan ekstrak air Piper guineense 122,5 mg/kg bb selama 55 hari 

memberikan dampak negatif terhadap kesuburan tikus jantan. 

 

Berdasarkan penelitian Kamtchouing et al. (2002) telah diketahui bahwa 

pemberian ekstrak air Piper guineense sebanyak 122,5 mg/kg bb tikus jantan 

selama 8 hari menunjukkan efek menstimulasi perilaku seksual tikus jantan 

dewasa, yaitu dengan mempersingkat latensi mounting (penunggangan) dan 

latensi intromission (kopulasi) serta meningkatkan frekuensi mounting.  Piperin 

yang berasal dari buah cabe jawa (Piper retrofractum) juga menunjukkan efek 

afrodisiak.  Penelitian yang dilakukan Muslichah (2011) menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak etanol cabe jawa 1,6 mg/kg bb peroral sekali sehari 

dilakukan selama 27 hari meningkatkan frekuensi introducing (percumbuan) 

dan mounting (penunggangan) tikus jantan.  

 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 

piperin yang berasal dari lada hitam (Piper nigrum L.) berperan dalam 

meningkatkan libido mencit (Mus muculus L) jantan melalui latensi 

percumbuan, latensi penunggangan, dan frekuensi penunggangan. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak lada hitam (Piper 

nigrum L.) terhadap libido mencit (Mus musculus L.) jantan yang berbeda 

umur berdasarkan latensi percumbuan, latensi penunggangan, dan frekuensi 

penunggangan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai efek mengkonsumsi lada hitam terhadap perubahan 

libido kaum pria serta menjadi sumbangan informasi ilmiah yang diperlukan 

bagi peningkatan nilai komersial lada hitam (Piper nigrum L.) sebagai 

afrodisiak di masa mendatang. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Penuaan terjadi karena meningkatnya kerusakan struktural dan fungsional sel 

tanpa diimbangi dengan regenerasi sel.  Terdapat banyak teori yang 

dikemukakan tentang proses menua, salah satu diantaranya adalah teori radikal 

bebas (Braverman, 2007).  Tanda-tanda penuaan dialami oleh makhluk hidup 

seiring dengan bertambahnya usia.  Proses penuaan terjadi pada semua sel di 

dalam tubuh, termasuk sel yang menyusun sistem organ reproduksi.  Dengan 

demikian, terjadi penurunan fungsi fisiologis sistem organ reproduksi, sehingga 

menyebabkan berbagai masalah fungsi seksual, salah satunya penurunan gairah 

seksual atau libido.  
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Sistem pengaturan gairah seksual pada hewan jantan terdiri dari dua macam, 

yaitu sistem hormon dan sistem saraf.  Sistem hormon yang terlibat adalah 

aksis hipotalamus-pituitari anterior-testis.  Aksis ini memiliki peranan dalam 

mengatur kadar hormon testosteron dalam serum (Campbell et al., 2004).  Pada 

sistem saraf yang terutama terlibat adalah sistem limbik.  Sistem ini akan 

bekerja jika terjadi input sensoris dari Vomeronasal Organ (VNO) yang 

menerima stimulus berupa feromon (Hull et al., 2004). 

 

Feromon merupakan bentuk stimulus yang disekresikan oleh mencit betina 

estrus bagi sistem olfaktorius mencit jantan.  Ketika stimulus ini diterima oleh 

reseptor kemosensoris pada VNO, maka terjadi input sensoris menuju bulbus 

olfaktorius.  Dari bulbus olfaktorius, impuls diteruskan ke amigdala pada 

sistem limbik.  Dari amigdala, impuls akan diproyeksikan ke Medial Preoptic 

Area (MPOA) yang terletak rostral dari hipotalamus.  Testosteron merupakan 

hormon yang aktif bekerja pada amigdala dan MPOA.  Testosteron bersama 

dengan input sensoris dari VNO menstimulasi NOS (Nitric Oxide Synthase) 

dalam MPOA untuk mensekresikan NO (Nitric Oxide).  NO berperan dengan 

cara mendukung pelepasan dopamin dari sel-sel neuron tertentu di otak ke 

beberapa area integratif seperti MPOA, sehingga timbul libido dan output 

motorik berupa percumbuan dan penunggangan (Hull et al., 2004).  Dengan 

demikian, hormon testosteron dan dopamin inilah yang mempengaruhi libido 

pada hewan jantan. 

 

Salah satu zat aktif yang terkandung dalam tanaman suku piperaceae adalah 

piperin yang telah diketahui dapat memberikan pengaruh pada sistem 
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reproduksi tikus jantan.  Melalui penelitian terdahulu diketahui bahwa piperin 

dapat meningkatkan kadar hormon gonadotropin dalam serum dengan cara 

menghambat feedback negatif ke pituitari anterior pada tikus jantan (D’Cruz 

dan Mathur, 1999).  Gonadotropin terutama LH (Luteinizing Hormone) akan 

merangsang sel Leydig dalam testis untuk menghasilkan lebih banyak hormon 

testosteron (Molina, 2004).  Hormon testosteron akan menstimulasi NOS untuk 

melepaskan lebih banyak NO dalam MPOA.  Tingginya kadar NO sebanding 

dengan meningkatnya pelepasan dopamin ke beberapa area integratif, sehingga 

terjadi peningkatan libido (Hull et al., 2004). 

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa piperin dapat menyebabkan 

peningkatan libido, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan hewan uji 

mencit (Mus muculus L.) jantan untuk melihat perubahan libido setelah diberi 

perlakuan lada hitam (Piper nigrum L). 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan efek afrodisiak yang terkandung dalam lada hitam, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak lada hitam dapat 

meningkatkan libido mencit jantan muda, maupun tua dengan cara 

mempersingkat latensi percumbuan dan latensi penunggangan serta 

meningkatkan frekuensi penunggangan. 

 

 

 

 


