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ABSTRAK

Rumput teki (Cyperus rotundus) merupakan tanaman herba menahun yang

banyak tumbuh di lahan pertanian sebagai gulma. Salah satu senyawa kimia yang

terdapat dalam rumput teki (Cyperus rotundus L.) adalah minyak atsiri. Tujuan

penelitan ini untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak atsiri rimpang

rumput teki (Cyperus rutundus) terhadap jumlah dan motilitas spermatozoa

mencit jantan (Mus musculus L.). Perlakuan pada hewan uji dilakukan setiap hari

secara oral selama 36 hari. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL) dengan 3 dosis perlakuan dan 1 kontrol, masing-masing diulang

sebanyak 6 kali. Dosis minyak atsiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.)

yang digunakan adalah 0 mg sebagai kontrol (K); 9 mg; 18 mg; 36 mg (perlakuan

P1, P2, P3) dilarutkan dalam 0,3 ml aquabides untuk satu kali pencekokan.

Rerata jumlah spermatozoa total pada kelompok K, P1, P2, dan P3 berturut-turut

adalah 51; 25,16; 16,66; 11,83 juta/ml.  Rerata persentase motilitas spermatozoa

berturut-turut adalah 75,5; 55,66; 32,66; 23,33 (%). Data dianalisis dengan

analisis ragam, terdapat perbedaan nyata pada taraf 5%, kemudian dilanjutkan

dengan uji Beda Nyata Terkecil. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada dosis 9

mg/30 gBB, 18 mg/30 gBB, dan 36 mg/30 gBB menyebabkan penurunan jumlah

dan motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.). Semakin tinggi dosis

perlakuan yang diberikan menyebabkan penurunan jumlah yang semakin banyak.

Hal ini diduga karena minyak atsiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.)

bersifat sitotoksik sehingga dapat mempengaruhi spermatozoa mencit.

Kata kunci: Minyak atsiri, rimpang rumput teki, mencit, motilitas spermatozoa,
jumlah spermatozoa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pengolahan bahan-bahan alami

mengalami peningkatan yang pesat. Saat ini banyak peneliti yang melakukan

eksplorasi terhadap bahan-bahan alami terutama tanaman untuk mengetahui

berbagai macam kandungan zat di dalamnya dan manfaatnya bagi

peningkatan kualitas kehidupan manusia (Syadida, 2005).

Tanaman masih merupakan sumber utama dalam pencarian obat baru

termasuk obat kontrasepsi. Seringkali obat tradisional yang banyak

digunakan masih berdasar pada pengalaman tetapi belum memberi dasar

ilmiah (Astirin dan Mutmainah, 2002). Iklim tropis Indonesia memberi

berkah dalam bentuk hadirnya keanekaragaman hayati yang berlimpah.

Beberapa jenis tumbuhan diantaranya telah terbukti di tingkat laboratorium

mempunyai efek antifertilitas. Beberapa tanaman obat yang berpotensi

sebagai antifertilitas pria antara lain pare (Momordica charantia), biji pepaya

(Carica papaya), bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), Kunyit

(Curcuma domestica), tapak dara (Catharantus roseus), gandarusa (Justicia

gandarusa), biji oyong (Luffa acutangula), sitawar (Costus speciosus), cantel

(Andropogon sorghum), daun manggis (Garcinia mangostana), biji kapas
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(Gossypium hirtusum), dan biji pinang (Areca catechu). Senyawa aktif

biologi yang dapat digunakan sebagai bahan antifertilitas diantaranya

golongan xanton, minyak atsiri, steroid, alkaloid, isoflavonoid dan

triterpenoid (Akbar, 2010).

Komponen aktif yang terdapat dalam rimpang teki adalah seskuiterpen.

Senyawa seskuiterpen dalam rimpang teki yaitu α-cyperone, β-selinene,

cyperene, cyperotundone, patchoulenone, sugeonol, kobusone, dan

isokobusone. Selain komponen aktif tersebut, rimpang teki juga mengandung

beberapa bahan kimia yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, pati, glikosida, dan

saponin (Subhuti, 2005).

Berbagai bahan kimia dalam rimpang teki dapat digunakan sebagai

antibakteri, obat peluruh haid dan kontrasepsi. Kontrasepsi yang

mempengaruhi proses reproduksi dalam hal ini yaitu menghambat ovulasi

terhadap siklus haid pada manusia dan siklus estrus pada mencit

(Mus musculus L.), menghambat penetrasi sperma, menghambat fertilisasi

dan implantasi, sehingga proses kehamilan sulit terjadi dan apabila terjadi

maka kemungkinan fetus akan mengalami kecacatan (Winarno dan Sundari,

1997).

Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas spermatozoa beserta cairan semen di

sekitarnya dilakukan dengan suatu analisis semen. Dalam suatu penelitian

dikatakan bahwa untuk mendiagnosis suatu infertilitas pada pria dapat

ditentukan melalui pengukuran konsentrasi, motilitas, dan morfologi dari

spematozoa. Penurunan persentase motilitas dan konsentrasi spermatozoa,
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pada kondisi hiperkolesterolemia berhubungan dengan kecacatan fungsi

sekresi sel Sertoli dan sel Leydig, yang membuat ketidaksempurnaan

spermatogenesis dan maturasi spermatozoa di epididimis, sehingga terjadi

penurunan motilitas sperma dan peningkatan abnormalitas morfologi sperma

(Sopia, 2009).

Sampai saat ini analisis kualitas spermatozoa masih merupakan salah satu alat

terpenting untuk mengevaluasi kesuburan seorang pria. Berdasarkan hal

tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh pemberian minyak atisiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus)

terhadap jumlah dan motilitas spermatozoa pada mencit jantan (Mus

musculus L.) .

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak atsiri

rimpang rumput teki (Cyperus rutundus) terhadap jumlah spermatozoa dan

motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.).

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa minyak atsiri

rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.) dapat menurunkan jumlah dan

motilitas spermatozoa.
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D. Kerangka Pemikiran

WHO merekomendasikan untuk obat menggunakan obat tradisional seperti

obat herbal dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan, serta

pengobatan untuk penyakit degeneratif dan kanker (WHO, 2003). Umumnya

penggunaan obat tradisional lebih aman dari pada obat modern, karena efek

samping yang ditimbulkan jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan obat

modern (Sari, 2006). Salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat

tradisional adalah rumput teki (Cyperus rotundus).

Rumput teki (Cyperus rotundus) merupakan tanaman herba menahun yang

banyak tumbuh di lahan pertanian sebagai gulma. Tanaman ini sangat mudah

ditemukan di Indonesia karena beriklim tropis. Umbi batang merupakan

mekanisme pertahanan yang ada pada rumput teki, karena hal ini rumput teki

dapat bertahan berbulan-bulan. Rumput teki yang termasuk ke dalam famili

Cyperaceae merupakan tanaman gulma tahunan. Kulit umbi berwarna hitam

dan berwarna putih kemerahan di dalamnya, serta memiliki bau yang khas.

Bunga terletak pada ujung tangkai memiliki tiga tunas kepala benang sari

yang berwarna kuning jernih (Lawal dan Adebola, 2009).

Secara farmakologi dan biologi umbi rumput teki berkhasiat sebagai

anticandida, antiinflamasi, antidiabetes, sitoprotektif, antimutagenik,

antimikroba, antibakteri, antioksidan, sitotoksik, dan apoptosis, serta analgesik

antipiretik untuk tanaman ini (Lawal dan Adebola, 2009).
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Komponen aktif yang terdapat dalam rimpang teki adalah seskuiterpen.

Senyawa seskuiterpen dalam rimpang teki yaitu α-cyperone, β-selinene,

cyperene, cyperotundone, patchoulenone, sugeonol, kobusone, dan

isokobusone. Dan zat kimia yang terdapat dalam rimpang teki yaitu alkaloid,

flavonoid, tanin, pati, glikosida, dan saponin (Subhuti, 2005). Beberapa

bahan kimia dalam rimpang teki dapat digunakan sebagai kontrasepsi yang

mempengaruhi proses reproduksi dalam hal ini yaitu menghambat ovulasi

terhadap siklus haid pada manusia dan siklus estrus pada mencit (Mus

musculus L.), menghambat penetrasi sperma, menghambat fertilisasi dan

implantasi (Winarno dan Sundari, 1997).

Spermatogenesis merupakan serangkaian peristiwa sitologi untuk

pembentukan spermatozoa masal dari spermatogonia pada jantan dewasa.

Proses ini berlangsung di dalam testis secara terus menerus selama masa

reproduksi (Campbell, Reece, Mitchell, 2004).

Dengan adanya pemberian minyak atsiri rimpang rumput teki, maka perlu

dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah minyak atsiri rimpang teki

tersebut dapat mempengaruhi jumlah dan motilitas spermatozoa mencit jantan

(Mus musculus L.).

E. Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah pemberian minyak atsiri

rimpang rumput teki dapat menurunkan jumlah spermatozoa dan motilitas

spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumput Teki (Cyperus rotundus)

1. Klasifikasi Rumput Teki (Cyperus rotundus)

Menurut Sugati (1991) klasifikasi tanaman rumput teki sebagai berikut :

Regnum : Plantae

Divisi : Spermathophyta

Class : Monocotyledoneae

Ordo : Cyperales

Family : Cyperaceae

Genus : Cyperus

Species : Cyperus rotundus L.
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(a) (b)

(a) (b)

Gambar 1. (a) Rumput Teki, (b) Rimpang Teki (Subhuti, 2005).

2. Deskripsi Rumput Teki (Cyperus rotundus)

Rumput teki (keluarga Cyperaceae), juga dikenal sebagai purple nutsdge

atau nutgrass, merupakan gulma tahunan yang ramping, bersisik

merayap, rimpang bulat di dasar dan timbul tunggal dari umbi-umbian

sekitar 1-3 cm. Umbi secara eksternal berwarna kehitaman dan di dalam

putih kemerahan, dengan bau yang khas. Batang tumbuh sekitar 25 cm

dan daun yang linear, gelap hijau dan beralur pada permukaan atas.

Rumput teki merupakan tumbuhan asli India, namun sekarang ditemukan

di daerah tropis, subtropis dan sedang (Lawal dan Adebola, 2009).

3. Kandungan Kimia Umbi Rumput Teki (Cyperus rotundus )

Rumput teki, seperti tanaman lain, memiliki banyak kandungan kimia,

banyak yang dapat menunjukkan aktivitas farmakologi, namun

komponen aktif utama tampaknya adalah seskuiterpen. Di antara
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seskuiterpen utama yang diidentifikasi dalam rimpang Cyperus sejauh ini

adalah: α-cyperone, β-selinene, cyperene, cyperotundone, patchoulenone,

sugeonol, kobusone, dan isokobusone (Subhuti, 2005).

Komposisi kimia dari minyak volatile rumput teki telah banyak

dipelajari. Fourchemotypes (H-, K-, M-O) dari minyak esensial dari

berbagai bagian Asia telah dilaporkan. H-type dari Jepang yang

ditemukan mengandung α-cyperone (36,6%), β-selinene (18,5%), cyperol

(7,4%) dan caryophyllene (6,2%). M-type dari Cina, Hong Kong,

Jepang, Taiwan dan Vietnam mengandung α-cyperone (30,7%),

cyperotundone (19,4%), β-selinene (17,8%), cyperene (7,2%) dan

cyperol (5,6%). O-type dari Jepang, Taiwan, Thailand, Hawaii dan

Filipina ditandai oleh cyperene (30,8%), cyperotundone (13,1%) dan β-

elemene (5,2%). Akhirnya, K-type , juga dari Hawaii, didominasi oleh

cyperene (28,7%), cyperotundone (8,8%), asetat patchoulenyl (8,0%),

dan asetat sugeonyl (6,9%) ( Lawal dan Adebola, 2009).

Studi fitokimia sebelumnya pada Cyperus rotundus mengungkapkan

adanya beberapa bahan kimia yang terkandung yaitu alkaloid, flavonoid,

tanin, pati, glikosida, furochromones, seskuiterpenoid dan saponin

(Lawal dan Adebola, 2009). Umbi rumput teki mengandung alkaloid

sebanyak 0,3-1%, minyak atsiri sebanyak 0,3-1%, flavonoid 1-3% yang

isinya bervariasi, tergantung daerah asal tumbuhnya (Achyad dan

Rasyidah, 2000).
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Minyak atsiri yang diperoleh dari hasil destilasi Stahl berupa cairan

berwarna kuning bening dan berbau khas teki dengan kadar 0,33 % (b/b).

Kadar minyak atsiri dalam umbi teki adalah sekitar 0,3 - 1 % (Achyad

dan Rasyidah, 2000). Faktor kimia disebabkan oleh komponen dalam

minyak atsiri sebagian terdiri dari senyawa yang mengandung

heteroatom oksigen seperti alkohol, aldehid dan oksida. Beberapa

minyak atsiri bahkan mengandung senyawa-senyawa tersebut dalam

jumlah besar. Adanya heteroatom menyebabkan senyawa-senyawa

tersebut mudah terurai (Agusta, 2000).

Minyak atsiri (essential oil) yang dikenal juga dengan nama eteris atau

minyak terbang (volatile oil) merupakan minyak yang dihasilkan dari

tanaman. Minyak ini dapat dihasilkan dari tiap bagian tanaman (daun,

bunga, dan lain-lain). Minyak atsiri yang baru diekstraksi biasanya tidak

berwarna atau berwarna kekuning-kuningan (Ganiswara, 1995).

4. Manfaat Rumput Teki (Cyperus rotundus)

Khasiat dari umbi rumput teki secara farmakologi dan biologi yaitu

sebagai anticandida, antiinflamasi, antidiabetes, sitoprotektif,

antimutagenik, antimikroba, antibakteri, antioksidan, sitotoksik, dan

apoptosis, serta analgesik antipiretik untuk tanaman ini (Lawal dan

Adebola 2009). Ekstrak kloroform umbi rumput teki (Cyperus rotundus

L.) dapat menurunkan ekspresi protein Bcl-2 pada sel HeLa (Susianti,

2010). Flavonoid yang terkandung dalam rumput teki berperan sebagai
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analgetik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim

siklooksigenase. Dengan demikian akan mengurangi produksi

prostaglandin oleh asam arakidonat sehingga mengurangi rasa nyeri

(Pandey, 2013).

Berbagai bahan kimia dalam rimpang teki dapat digunakan sebagai

antibakteri, obat peluruh haid, dan kontrasepsi. Kontrasepsi yang

mempengaruhi proses reproduksi dalam hal ini yaitu menghambat

ovulasi terhadap siklus haid pada manusia dan siklus estrus pada mencit

(Mus musculus L.), menghambat penetrasi sperma, menghambat

fertilisasi, dan menghambat implantasi, sehingga proses kehamilan sulit

terjadi dan apabila terjadi maka kemungkinan fetus akan mengalami

kecacatan (Winarno dan Sundari, 1997).

Minyak atsiri mengandung sitral dan eugenol yang berfungsi sebagai

anastetik dan antiseptik. Antiseptik adalah obat yang meniadakan atau

mencegah keadaan sepsis, zat ini dapat membunuh atau mencegah

pertumbuhan mikroorganisme (Ganiswara, 1995).
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B. Mencit (Mus musculus L.)

1. Klasifikasi Mencit

Menurut Priyambodo (2003) klasifikasi mencit sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phyllum : Chordata

Class : Mamalia

Ordo : Rodentia

Family : Muridae

Genus : Mus

Species : Mus musculus L.

Gambar 2. Mencit (Mus musculus) (Akbar, 2010).

2. Deskripsi Mencit

Mencit (Mus musculus L.) termasuk mamalia pengerat (rodensia)

yang cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak,

variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomisnya dan
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fisiologisnya terkarakteristik dengan baik. Mencit yang sering

digunakan dalam penelitian di laboratorium merupakan hasil

perkawinan tikus putih “inbreed” maupun “outbreed”. Dari hasil

perkawinan sampai generasi 20 akan dihasilkan strain-strain murni

dari mencit (Akbar, 2010).

Mencit memiliki bentuk tubuh kecil, berwarna putih, serta memiliki

siklus estrus yang pendek dan teratur antara 4 – 5 hari. Tempat untuk

pemeliharaan mencit harus dijauhkan dari kebisingan, serta menjaga

kebersihannya, dengan suhu ruangan 18 – 19 derajat Celcius dan

kelembaban udara antara 30 – 70%. Pada mencit betina memiliki berat

badan sekitar 18-35 g dan dewasa dengan umur 35-60 hari. Biasanya

mencit dapat hidup selama 1-2 tahun, dengan masa reproduksi 1,5

tahun (Akbar, 2010).

3. Sistem Reproduksi Mencit Jantan

Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas sepasang testis yang

terdapat dalam skrotum, sepasang kelenjar asesori dan organ kopulasi.

a. Testis

Testis berjumlah dua buah, terdapat di dalam kantong luar yang

disebut skrotum. Pada semua spesies testis berkembang di dekat

ginjal, yakni di daerah krista genitalis primitif.

b. Kelenjar Asesoris

Kelenjar asesoris rodentia dan mamalia pada umumnya terdiri atas
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epididimis, vas deferens, sepasang vesikula seminalis, prostat dan

sepasang glandula Cowper (bulbourethralis).

c. Alat kelamin luar atau organ kopulatoris

Organ kopulatoris mencit jantan adalah penis yang mempunyai

tugas ganda yaitu sebagai alat pengeluaran urin dan penyaluran

semen ke dalam saluran reproduksi mencit betina (Akbar, 2010).

4. Spermatogenesis

Gambar 3. Proses Spermatogenesis Pada Mencit (Junquiera dan

Carneiro, 2007).
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Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi

di dalam tubulus seminiferus testis. Spermatogenesis dibagi menjadi 3

fase yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis (Akbar,

2010).

a) Spermatositogenesis

Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel spermatogonium

(jamak:spermatogonia) yang selama hidupnya aktif membelah secara

mitosis. Spermatogonia dibagi dalam dua populasi, yaitu

spermatogonia tipe A dan tipe B. Spermatogonia tipe A ada yang

tergolong sel gelap (dark cell) yang tidak aktif membelah dan

bersifat stem sel (sel-sel persediaan dalam waktu panjang). Sel pucat

(pale cell) merupakan jenis spermatogonium A yang aktif membelah

dan berasal dari sel gelap. Spermatogonium tipe B berasal dari tipe

A yang membelah dan meningggalkan kemampuannya untuk

membelah secara mitosis, untuk kemudian menyelesaikan proses

spermatogenesis (Akbar, 2010).

b) Meiosis

Pada fase meiosis ini terjadi pembelahan sekunder dari spermatosit

primer menjadi spermatosit sekunder dan diikuti dengan

terjadinya reduksi jumlah kromosom. Setelah menyelesaikan

duplikasi DNA sel B disebut spermatosit praleptoten (spermatosit

primer) yang siap untuk melakukan pembelahan meiosis. Selama

pembelahan meiosis I, setiap spermatosit primer membelah menjadi

2 sel yang disebut spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit
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sekunder, selanjutnya akan melakukan pembelahan meiosis II yang

akan menghasilkan 4 spermatid (Akbar, 2010).

c) Spermiogenesis

Pada fase spermiogenesis ini akan terjadi perubahan morfologi

dari spermatid menjadi spermatozoa. Spermiogenesis dibagi dalam

empat fase yaitu fase Golgi, fase cap (fase tutup), fase akrosom dan

fase pematangan (maturasi). Pada fase Golgi, terbentuk butiran

proakrosom dalam alat Golgi spermatid. Butiran ini nantinya akan

bersatu membentuk satu bentukan dengan akrosom disebut granula

akrosom. Granula akrosom ini melekat ke salah satu sisi inti yang

bakal jadi bagian depan spermatozoa. Pada fase cap, granula

akrosom semakin membesar, bertambah pipih dan menuju bagian

depan inti, sehingga akhirnya terbentuk semacam tutup (cap)

sementara. Pada fase akrosom, terjadi redistribusi bahan akrosom.

Nukleuplasma berkondensasi dan sementara itu spermatid

memanjang dengan batas kaudal menyempit dan membentuk sudut

sehingga inti kelihatan lebih pipih dan tutup (cap) mengitari bagian

ventral inti. Bahan-bahan akrosom menyebar dan berada pada

bagian ventral inti, pemanjangan dan pemipihan ini berlangsung

terus sehingga bagian anterior spermatid menjadi sempit selanjutnya

terjadi perubahan ujung kaudal spermatid dari bentuk bundar

menjadi agak pipih dan pada saat spermatid telah mencapai panjang

yang maksimum, bahan-bahan akrosom telah menutup seperempat

bagian anterior spermatid (Akbar, 2010).
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Pada fase pematangan, bentuk spermatid sudah hampir sama

dengan spermatozoa dewasa. Terjadi perubahan bentuk spermatid

sesuai dengan ciri spesies. Spermatid yang telah berubah menjadi

spermatozoa berhubungan langsung dengan sel Sertoli yang banyak

mengandung glikogen, sehingga spermatozoa mendapat

makanannya, akhirnya spermatozoa akan dilepaskan dari sel Sertoli

dan menuju lumen tubulus seminiferus. Proses pelepasan

spermatozoa ini disebut spermiasi (Akbar, 2010).

5. Pengendalian hormon terhadap spermatogenesis

Proses spermatogenesis dikendalikan oleh sistem hormonal. Aksi

hipotalamus-hipofisis berperan penting dalam sekresi gonadotropin

yang mengatur aktivitas hormon dan sel spermatogenik di dalam testis.

Gonadotropic releasing hormone (GnRH) yang dikeluarkan

hipotalamus merangsang sintesis dan sekresi FSH dan LH oleh sel-sel

gonadotrof dalam hipofisis LH dan FSH berfungsi merangsang sel

Leydig untuk menghasilkan testoteron sedangkan testoteron dan FSH

merangsang sel-sel spermatogenik untuk melakukan spermatogenesis

untuk melakukan meiosis dan berdiferensiasi menjadi sperma (Akbar,

2010).

Selain itu FSH juga berfungsi merangsang sel Sertoli untuk

mensekresikan ABP (Androgen Binding Protein) dan inhibin ABP

berfungsi mengangkut testoteron ke dalam lumen tubulus seminiferus.
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Tanpa ABP testosteron tidak dapat memasuki lumen tubulus.  Inhibin

berfungsi menghambat pembentukan FSH (Akbar, 2010).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2016 di

Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung untuk pemeliharaan dan perlakuan hewan uji. Untuk

pembuatan minyak atsiri rimpang rumput teki dilakukan di Laboratorium

Teknik Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit

beserta penutup yang terbuat dari kawat sebanyak 24 unit, wadah pakan

mencit, botol minum mencit, sonde lambung yang dihubungkan dengan

disposible suntik digunakan untuk pemberian minyak atsiri secara oral,

evaporator, mikropipet untuk mengukur minyak atsiri rimpang teki, kaca

arloji, mikroskop binokuler, haemositometer, tisu, seperangkat alat bedah,

kertas label, kamera dan alat tulis.



19

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah 24 ekor mencit jantan dengan berat sekitar

25-35 gram, sekam padi sebagai alas kandang mencit, pelet sebagai pakan

mencit, air minum mencit, minyak atsiri rimpang rumput teki, n-heksan,

NaCl 0,9%, aquabides dan air.

C. Pelaksanaan Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental, menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL). Rancangan Acak Lengkap digunakan karena unit

eksperimental bersifat homogen. Perlakuan dilakukan secara acak dengan

4 perlakuan dan 6 kali ulangan. Jumlah perlakuan dan ulangan dibuat

berdasarkan rumus Federer (1991), yaitu t(n-1)≥15

Perlakuan (t) : 3

3(n-1) ≥ 15

3n ≥ 18

n ≥ 6

Satuan percobaan : 4 × 6 = 24 mencit jantan yang homogen. Maka jumlah

mencit yang digunakan adalah 24 ekor mencit.
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Tabel 1. Rancangan Percobaan

Kelompok Ulangan

(n)

Perlakuan

I 6 Kontrol

II 6 Dosis 9 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml

aquabides

III 6 Dosis 18 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml

aquabides

IV 6 Dosis 36 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml

aquabides

Pada penelitian ini pemberian perlakuan diberikan secara oral, sehingga

persen pemberian aquabides menurut Yorijuly (2012) yaitu 1 %. Hewan

uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit dengan berat sekitar

30 gram, sehingga rumus perhitungan volume penggunaan aquabides

yaitu:

Volume Pemberian = Berat x Persen Pemberian

= 30 gram x 1%

= 30 gram x (1 ml/100 gram)

= 0,3 ml

Penentuan dosis minyak atsiri untuk tikus 600 mg/kg BB.  Perlakuan pada

tikus dengan berat badan 1000 g adalah:

= DosisBerat badan= 600 mg1000 g= 0,6 mg
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Maka, konversi dosis dari tikus ke mencit dengan berat badan 30 gram

yaitu :

= dosis x berat badan

= 0,6 mg x 30 g

= 18 mg/ml

Perlakuan yang digunakan adalah kontrol (diberi aquabides) dan mencit

yang diberi 3 minyak atsiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus L.)

dengan 3 dosis yang berbeda (Ahirwar, 2010). Pada penelitin ini dosis

minyak atsiri yang digunakan adalah setengah dosis normal, dosis normal,

dan 2x peningkatan dosis normal untuk mengetahui dosis yang efektif.

Selanjutnya penentuan dosis yang digunakan pada mencit dengan berat

badan 30 g sebagai berikut:

1. Kontrol, diperlakukan dengan diberi 0,3 ml aquabides (I)

2. Dosis 9 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml aquabides (II)

3. Dosis 18 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml aquabides (III)

4. Dosis 36 mg/30 gram BB dalam 0,3 ml aquabides (IV)

2. Persiapan Kandang dan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan hewan uji mencit jantan (Mus musculus L.)

jantan dengan berat badan sekitar 25-35 gram.  Hewan uji didapatkan dari

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Bandar

Lampung.
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Kandang mencit beserta penutupnya sebanyak 24 unit dibersihkan dan

diberi alas berupa sekam padi. 24 ekor mencit jantan disiapkan dalam

kondisi yang fertil, berumur 10 minggu, dan berat sekitar 25-35 gram.

Mencit kemudian diaklimatisasi selama 1 minggu dengan diberi pakan

berupa pelet dan air minum setiap harinya. Aklimatisasi ini bertujuan agar

mencit melakukan penyesuaian kondisi dengan lingkungan sekitar.

3. Pembuatan Minyak Atsiri Rimpang Rumput Teki

Pada penelitian ini untuk mendapatkan minyak atsiri rimpang rumput teki

yaitu dengan menggunakan metode maserasi. Prinsip kerja maserasi

adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam sampel

ke dalam pelarut selama beberapa hari (Ansel, 1989). Rimpang rumput

teki dibersihkan, dicuci, dan dijemur hingga kering. Setelah kering,

rimpang rumput teki kemudian ditumbuk hingga pecah, setelah itu

direndam dalam pelarut n-heksan teknis selama 1 minggu. Pelarut

tersebut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang

mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena ada perbedaan

konsentrasi antara larutan zat aktif dalam sel dengan yang diluar sel

(Depkes RI, 1995). Setelah 1 minggu rimpang rumput teki disaring dari

perlarutnya.  Kemudian senyawa-senyawa rimpang rumput teki yang

terlarut dalam n-heksan dievaporasi sehingga didapatkan minyak atsiri

murni dari rimpang rumput teki (Cyperus rotundus).
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4. Pemberian Perlakuan

Mencit ditimbang terlebih dahulu kemudian pemberian minyak atsiri

rimpang rumput teki dilakukan dengan cara dicekok (secara oral)

menggunakan sonde menyesuaikan volume suspensi dengan berat badan.

Perlakuan diberikan selama 35 hari berdasarkan siklus spermatogenik

mencit yang berlangsung selama 35 hari (Rugh, 1968). Dosis yang

diberikan setiap hari dengan perlakuan sebagai berikut:

1. Kelompok I: Mencit diperlakukan dengan diberi 0,3 ml aquabides

selama 35 hari.

2. Kelompok II: Mencit diinduksi minyak atsiri dengan dosis 9 mg/30

gram BB dalam 0,3 ml aquabides selama 35 hari.

3. Kelompok III: Mencit diinduksi minyak atsiri dengan dosis 18 mg/30

gram BB dalam 0,3 ml aquabides selama 35 hari.

4. Kelompok IV: Mencit diinduksi minyak atsiri dengan dosis 36 mg/30

gram BB dalam 0,3 ml aquabides selama 35 hari.

5. Pengambilan Data

Mencit dibedah pada hari ke-36 dengan cara dislokasi leher. Bagian

epididimis diambil kemudian diletakkan dalam kaca arloji yang berisi

NaCl 0,9 %. Epididimis dipelurut agar spermatozoa yang ada pada

epididimis keluar, kemudian spermatozoa diaduk secara perlahan dengan

pipet tetes agar homogen.
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a. Perhitungan jumlah spermatozoa

Jumlah spermatozoa dihitung dengan menggunakan bilik hitung

Improved Neubauer (hemositometer). Suspensi spermatozoa yang telah

diencerkan dalam larutan NaCl 0,9% di ambil, kemudian diteteskan ke

dalam bilik hitung (haemositometer) lalu ditutup dengan kaca penutup.

Jumlah spermatozoa dihitung di bawah mikroskop cahaya dengan

perbesaran 400x. Setelah diketahui jumlah spermatozoa maka dihitung

konsentrasi spermatozoanya dengan rumus sebagai berikut:

Konsentrasi (juta/ml) = Faktor pengenceran x jumlah dalam 5 kotak x

0,05 x 106

b. Motilitas Spermatozoa

Setelah perlakuan, mencit dibunuh dan dibedah. Spermatozoa diambil

dari epididimis. Salah satu epididimis diletakkan pada kaca arloji yang

telah berisi NaCl 0,9% kemudian organ dicacah menjadi potongan-

potongan kecil dan dipelurut. Suspensi spermatozoa dalam NaCl 0,9%

diteteskan pada hemositometer sebanyak satu tetes kemudian ditutup

dengan kaca penutup dan diamati di bawah mikroskop dengan

perbesaran 400 kali. Persentase jumlah spermatozoa motil ditentukan

dengan membagi jumlah spermatozoa yang bergerak dengan banyaknya

spermatozoa yang diamati kemudian dikalikan 100%.
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D. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap

dengan empat perlakuan, yang masing – masing perlakuan dilakukan enam

kali pengulangan. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan Analisis

of Variance (ANOVA). Apabila ada perbedaan nyata akan dilanjutkan

menggunakan uji BNT (beda nyata terkecil) pada taraf 5% sebagai

perbandingan dari masing-masing perlakuan.
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E. Diagram Penelitian

Gambar 4. Diagram Alir Penelitian.

Tahap Persiapan

Kontrol Kelompok
perlakuan I

Kelompok
perlakuan II

Kelompok
perlakuan III

Mencit diaklimitasi selama 7 hari

Mencit
diperlakukan
dengan
diberi 0,3 ml
aquabides
selama 35
hari

Mencit
diinduksi
minyak atsiri

dengan dosis 9
mg/30 gram
BB dalam 0,3
ml aquabides

Mencit
diinduksi
minyak atsiri

dengan dosis
18 mg/30
gram BB
dalam 0,3 ml
aquabides
selama 35 hari

Mencit
diinduksi
minyak atsiri

dengan dosis
36 mg/30
gram BB
dalam 0,3 ml
aquabides
selama 35 hari

Pembedahan dan pembuatan preparat sperma

Pengamatan konsentrasi spermatozoa dan
motilitas spermatozoa dengan mikroskop

Interpretasi hasil dan penyusunan laporan



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Minyak atsiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus) dapat menurunkan

jumlah dan motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.).

2. Penurunan jumlah dan motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus

L.) tergantung pada dosis yang diberikan. Semakin tinggi dosis minyak

atsiri rimpang rumput teki (Cyperus rotundus), jumlah dan motilitas

spermatozoa mencit (Mus musculus L.) semakin menurun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Perlunya penelitian lanjutan mengenai pengaruh pemberian minyak atsiri

rimpang rumput teki (Cyperus rotundus) terhadap struktur histologi testis

dan epididimis mencit jantan (Mus musculus L.).
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