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ABSTRAK

POTENSI EKSTRAK BUAH NAGA PUTIH (Hylocereus undatus Haw.)
DALAM MENINGKATKAN AGRESIVITAS MENCIT JANTAN

(Mus musculus L.)

Oleh

Indria Nabilla Rahmayanti

Buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.) merupakan salah satu
tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Buah naga putih mengandung antioksidan
tinggi yang efektif dalam meningkatkan sintesis testosteron dan dapat berperan
dalam proses spermatogenesis. Selain itu, disebutkan bahwa buah ini dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan fertilitas dan aktivitas seksual. Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa buah naga putih
dapat meningkatkan latensi ancaman, latensi serang dan frekuensi serang mencit
(Mus musculus L.).

Ekstrak buah naga putih didapat dengan cara maserasi menggunakan
etanol 95% sebagai pelarut. Pemberian ekstrak tersebut dilakukan secara oral
selama 35 hari. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL) menggunakan 20 ekor mencit yang dibagi menjadi 4 kelompok
yaitu kelompok kontrol (K0), perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 (P2) dan perlakuan 3
(P3). Setiap kelompok diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis yang berbeda.
Kelompok perlakuan kontrol (K0), hanya diberi aquades dan CMC 1%.
Kelompok perlakuan 1 (P1), diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis 300
mg/kgBB yang dicekok sebanyak 9 mg dalam 0,5 ml CMC 1% setiap ekornya.
Kelompok perlakuan 2 (P2), diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis 600
mg/kgBB yang dicekok sebanyak 18 mg dalam 0,5 ml CMC 1% setiap ekornya.
Kelompok perlakuan 3 (P3), diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis 900
mg/kgBB yang dicekok sebanyak 27 mg dalam 0,5 ml CMC 1% setiap ekornya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemberian ekstrak
buah naga putih berpengaruh pada agresivitas mencit jantan. Hasil uji lanjut
dengan BNT pada taraf 5% menunjukkan bahwa pemberian dosis pada P2
memberikan pengaruh yang nyata pada latensi ancaman dan latensi serang mencit
yang ditandai dengan menurunnya latensi ancaman dan latensi serang, namun
tidak berpengaruh terhadap frekuensi serang mencit.

Kata Kunci : Agresivitas, buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.), frekuensi
serang, latensi ancaman, latensi serang, mencit (Mus musculus L.).
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(QS. Al-Baqarah : 286)

“Only you can hold yourself back. Only you can stand in your own

way. Only you can help yourself.”

(Mikhail Strabo)

“Knowledge could be more valuable than gold, could be more

deadly than a dagger.”

(George R.R. Martin – Game of Thrones)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasarkan pada pengalaman

dan keterampilan yang secara turun temurun, telah diwariskan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Penggunaan bahan dari alam, terutama

tanaman sebagai obat tradisional di Indonesia, telah dilakukan oleh nenek

moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Hal tersebut terbukti dari adanya

naskah lama pada daun lontar Husodo (Jawa), Usada (Bali), Lontarak

Pabbura (Sulawesi Selatan), dokumen Serat Primbon Jampi, Serat Racikan

Boreh Wulang Dalem dan relief candi Borobudur yang menggambarkan

orang sedang meracik obat (jamu) dengan tanaman sebagai bahan bakunya

(Sukandar, 2006).

Salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan khasiatnya adalah buah naga

putih (Hylocereus undatus Haw.). Buah naga putih dapat digunakan dalam

meningkatkan fertilitas dan aktivitas seksual pada manusia (Kanedi et al.,

2016) karena ekstrak buah naga putih mengandung antioksidan yang cukup

tinggi (Choo dan Yong, 2011).
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Kelainan seksual pada manusia merupakan hal yang umum terjadi di dunia,

terutama pada pria. Kelainan yang sering terjadi salah satunya adalah pada

agresivitas. Kelainan tersebut erat kaitannya dengan testis yang berfungsi

sebagai penghasil hormon testosteron pada pria. Karena hormon testosteron

adalah hormon yang mempengaruhi adanya perilaku agresi. Oleh sebab itu,

perlu dilakukan penelitian mengenai adanya potensi ekstrak buah naga putih

dalam meningkatkan agresivitas yang dilakukan pada mencit jantan (Mus

musculus L.), yang diharapkan kelak dapat diaplikasikan untuk membantu

pemulihan kelainan agresivitas seksual.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

ekstrak buah naga putih dalam meningkatkan agresivitas mencit jantan

berupa latensi ancaman, latensi serang dan frekuensi serang.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran

umum yang bermanfaat mengenai pemberian buah naga putih dalam

meningkatkan latensi ancaman, latensi serang dan frekuensi serang mencit

jantan.
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D. Kerangka Pikir

Disfungsi testis dapat menyebabkan penurunan kesuburan dan fungsi

hormon androgen. Gangguan pada testosteron sangat mempengaruhi kualitas

hidup pria. Hal itu karena disfungsi testis mempengaruhi produksi hormon

testosteron yang berakibat pada penurunan perilaku agresi, libido dan

gangguan seksual lainnya (McLachlan, 2015).

Karena tingginya data kelainan seksual dalam kehidupan pria, upaya dalam

mencari bahan dan teknik untuk pengobatan disfungsi seksual yang aman

dan murah masih terus berlanjut. Sejauh ini, zat obat yang diyakini memiliki

efek samping yang rendah dan relatif murah adalah bahan yang dibuat dari

tanaman (Malviya et al., 2011). Salah satu jenis tanaman yang diharapkan

dapat mengatasi berbagai jenis penyakit karena kaya akan senyawa bioaktif,

adalah buah naga (Hylocereus sp). Tanaman ini diketahui memiliki senyawa

alami yang berkhasiat sebagai anti penuaan, pencegah kanker, kesehatan

kardiovaskular, pencegah penyakit diabetes, gangguan pencernaan, dan

disfungsi seksual (Borreli, 2015).

Mencit (Mus musculus L.) merupakan hewan yang termasuk dalam filum

Chordata (hewan bertulang belakang). Oleh sebab itu mencit digunakan

sebagai hewan uji dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan

manusia karena berasal dari kelas yang sama yaitu mammalia (hewan yang

memiliki kelenjar susu) (Arrington, 1972).
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E. Hipotesis

Ekstrak buah naga putih mampu meningkatkan agresivitas mencit jantan

berupa latensi ancaman, latensi serang dan frekuensi serang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Buah Naga Putih (Hylocereus undatus Haw.)

1. Deskripsi Buah Naga Putih

Buah naga merupakan tanaman tahunan dan kaktus merambat yang

memiliki akar udara. Buah ini memiliki nama umum pitaya, dragon fruit,

strawberry pear, atau night blooming cereus. Di Asia, buah naga secara

umum disebut dragon fruit (Luders dan McMahon, 2006). Buah naga

merupakan kaktus liar yang berasal dari wilayah di Amerika Tengah.

Sebagian besar spesies Hylocereus berasal dari Amerika Latin (Meksiko

dan Kolombia). Saat ini, spesies ini telah menyebar ke seluruh dunia

terutama daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini bersifat epifit, yaitu

tumbuh dan bercabang pada kayu atau tanaman mati (Crane dan Balerdi,

2005). Setelah diketahui memiliki banyak manfaat, tanaman ini

dibudidayakan dan dikembangkan.

Buah naga tumbuh baik di iklim tropis (McMahon, 2003), dengan suhu

rata-rata 21-29°C. Tanaman ini masih dapat bertahan di suhu ekstrim

tertinggi 40°C dan suhu ekstrim terendah 0°C untuk jangka waktu singkat.

Intensitas sinar matahari yang disukai sekitar 70%-80% dan kelembaban
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udara antara 70-90%. Buah naga lebih menyukai kelembaban udara

rendah, karena apabila kelembaban tinggi maka pertumbuhan cabang akan

kurang subur serta mudah patah (Kristanto, 2009).

2. Morfologi dan Taksonomi Buah Naga Putih

Tanaman buah naga memiliki akar yang berbeda dengan tanaman pada

umumnya. Selain memiliki akar utama yang tertanam di dalam tanah, buah

naga memiliki akar udara yang tumbuh di sepanjang sulur. Akar tersebut

bersifat epifit yang dapat merambat dan menempel pada tiang atau

tumbuhan lain. Sifat tersebut menjadikan kaktus ini membutuhkan

penyangga untuk memanjat sehingga disebut tanaman memanjat

(McMahon, 2003).

Bunga buah naga berbentuk corong memanjang dan memiliki ukuran

sekitar 27-30 cm tergantung pada spesies masing-masing (Jaya, 2010).

Kelopak bunga bagian luar berwarna hijau, kelopak bunga bagian dalam

berwarna kuning, dan mahkota bunga ketika mekar berwarna putih. Bunga

buah naga memiliki tipe biseksual, dimana putik dan benang sari terdapat

pada satu bunga. Benang sari berwarna kuning dengan jumlah banyak dan

putik tunggal berwarna kuning pucat (Octaviani, 2012). Kulit buah naga

berwarna merah muda cerah, menarik dan memiliki sisik buah. Buah

berukuran besar antara 150-600 gram per buah. Daging buah berwarna

putih atau merah dengan biji berwarna hitam, kecil dan berjumlah banyak

(McMahon, 2003).
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Buah naga termasuk dalam kelompok tanaman kaktus atau Famili

Cactaceae. Klasifikasi buah naga menurut Britton dan Rose (1963) dalam

Gunasena et al., (2007), adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Class : Dicotyledoneae

Order : Cactales

Family : Cactaceae

Genus : Hylocereus

Species : Hylocereus undatus

Bentuk tanaman buah naga putih dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.) (Darsatop, 2015).

3. Kandungan Buah Naga Putih

Terdapat empat jenis buah naga yakni buah naga daging putih (Hylocereus

undatus), buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), buah naga

daging super merah (Hylocereus costaricensis) dan buah naga kuning

daging putih (Selenicerius megalanthus). Di Indonesia yang banyak

dikembangkan adalah buah naga daging putih (Morton, 1987).
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Menurut Morton (1987), kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram

buah naga putih adalah 89.4 gram air, 0.5 gram protein, 11.5 gram

karbohidrat, 0.1 gram lemak, 11-19 brix gula, 0.3 gram serat, 6 mg

kalsium, 19 mg fosfor, 0.4 mg zat besi, 25 mg vitamin C dan 0.2 mg

niasin. Beberapa senyawa bioaktif yang ditemukan dalam ekstrak buah

naga memiliki tingkat antioksidan yang tinggi (Vaithiyanathan dan

Mirunalini, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa

(2013), hasil pemeriksaan skrining fitokimia ekstrak etanol buah naga

daging putih 2% mengandung senyawa flavonoid. Hasil skrining fitokimia

buah naga putih akan dijelaskan pada tabel 1. Mengingat kandungan

antioksidan flavonoid yang cukup tinggi terdapat pada spesies buah naga

daging putih, maka buah ini digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Naga Daging
Putih 2%

Pemeriksaan Hasil

Alkaloid -

Flavonoid +

Saponin -

Polifenol -

Steroid dan Triterpenoid -

Sumber : Wibawa et al., 2013.

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder

yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid

termasuk dalam golongan senyawa phenolik (Redha, 2010).
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B. Antioksidan

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron

(elektron donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa

yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan

bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang

bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di

hambat (Neeraj, 2010).

Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar

atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan

akibat proses oksidasi (Sayuti dan Yenrina, 2015). Antioksidan pada

flavonoid dapat menyumbangkan atom hidrogennya. Flavonoid akan

teroksidasi dan berikatan dengan radikal bebas sehingga radikal bebas

menjadi senyawa yang lebih stabil (Panjuantiningrum, 2010).

C. Mencit (Mus musculus L.)

1. Morfologi dan Taksonomi Mencit

Mencit merupakan omnivora alami yang sehat, kuat, profilik, kecil, dan

jinak. Selain itu, hewan ini juga mudah didapat dengan harga yang relatif

murah dan biaya ransum yang rendah (Peter, 1976). Mencit adalah hewan

yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan

percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Mencit memiliki banyak keunggulan

sebagai hewan percobaan, yaitu siklus hidup yang relatif pendek, jumlah



10

anak per-kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam

penanganannya (Moriwaki, 1994).

Mencit putih memiliki rambut tubuh pendek, halus, berwarna putih serta

ekor berwarna kemerahan dengan ukuran lebih panjang dari pada badan

dan kepala. Mencit memiliki warna rambut yang berbeda disebabkan

perbedaan dalam proporsi darah mencit liar dan memiliki kelenturan pada

sifat-sifat produksi dan reproduksinya (Nafiu, 1996).

Menurut Arrington (1972), berikut adalah taksonomi mencit :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Mammalia

Order : Rodentia

Family : Muridae

Genus : Mus

Species : Mus musculus

Gambar mencit dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Mencit (Mus musculus L.) (Jitunews, 2015).
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Mencit harus diberikan makan dengan kualitas tetap karena perubahan

kualitas dapat menyebabkan penurunan berat badan dan tenaga. Seekor

mencit dewasa dapat mengkonsumsi pakan 3-5 gram setiap hari. Jenis

ransum yang dapat diberikan untuk mencit adalah ransum ayam komersial.

Kandungan protein ransum yang diberikan minimal 16%. Kebutuhan zat-

zat makanan yang diperlukan untuk pemeliharaan mencit adalah protein

kasar 20-25%, kadar lemak 10-12%, kadar pati 44-55%, kadar serat kasar

maksimal 4% dan kadar abu 5-6% (Smith, 1988).

Air minum yang diperlukan oleh setiap ekor mencit untuk sehari berkisar

antara 4-8ml. Seekor mencit mudah sekali kehilangan air sebab evaporasi

tubuhnya tinggi. Konsumsi air minum yang cukup akan digunakan untuk

menjadi stabilitas suhu tubuh dan untuk melumasi pakan yang dicerna. Air

minum juga dibutuhkan untuk menekan stress pada mencit yang dapat

memicu kanibalisme (Malole dan Pramono, 1989).

2. Testis Mencit

Testis adalah organ reproduksi pada hewan jantan dan manusia. Pada

mamalia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus

spermatikus dan terletak di dalam skrotum (Guyton dan Hall, 2001).

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Pada

tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi

akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis diturunkan,

otot kremaster akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena

ini dikenal dengan refleks kremaster (Jones dan DeChernery, 2005).
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Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (spermatogenesis), cairan

intersisial, dan produksi cairan dari sel sertoli. Pada umumnya, kedua

testis tidak sama besar. Salah satu testis bisa terletak lebih rendah dari

yang lainnya. Hal ini karena adanya perbedaan struktur anatomis

pembuluh darah pada testis kiri dan kanan (Jones dan DeChernery, 2005).

Testis memiliki dua fungsi utama yaitu tempat spermatogenesis dan

steroidogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam suatu struktur yang disebut

tubulus seminiferus. Tubulus ini berlekuk-lekuk dalam lobulus yang

semua duktusnya kemudian meninggalkan testis dan masuk kedalam

epididimis. Produksi androgen oleh sel Leydig yang terdapat dalam ruang

intertisial (Guyton dan Hall, 2001).

3. Testosteron dan Agresivitas

Testosteron merupakan hormon steroid yang termasuk dalam kelompok

hormon androgen. Pada mamalia testosteron disekresi oleh testis pada

hewan jantan dan ovarium pada hewan betina walaupun sebagian kecil

disekresikan oleh kelenjar adrenal. Hormon testosteron merupakan

hormon seks utama pada hewan jantan. Testosteron juga terdapat dalam

bentuk dehidrotestosteron dan androstenedion. Dehidrotestosteron dan

androstenedion adalah bentuk androgen lemah (Guyton and Hall, 2001).

Testosteron disintesis oleh sel-sel intertisial leydig pada testis melalui

induksi hormon lutein (Luteinizing Hormone/LH) yang disekresi oleh

kelenjar hipofise. Untuk mempertahankan testosteron pada tingkat yang
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tepat maka kecepatan produksi harus seimbang dengan metabolisme dan

sekresi, sekresi testosteron berada di bawah kontrol LH

(English et al., 2001).

Menurut Schlinger dan Callard (1990), testosteron bertindak sebagai

prohormon, yang ketika diubah menjadi 5-alpha-dihidrotestosteron (5a-

DHT) akan bekerja pada reseptor androgen, atau bila dikonversi ke dalam

estradiol oleh enzim aromatase, bekerja pada estrogen reseptor. Ada bukti

bahwa sebagian besar efek testosteron dalam memediasi agresi terjadi

setelah aromatisasi (Schlinger dan Callard, 1990). Sebagai contoh,

testosteron yang menyebabkan agresi bersamaan dengan aromatisasi

tingkat tinggi dan aktivitas nuklir mempengaruhi reseptor hingga sampai

ke hipotalamus dan menyebabkan adanya perilaku. Selanjutnya intensitas

perilaku agresif akan langsung berkorelasi dengan aktivitas aromatase di

posterior hipotalamus (Schlinger dan Callard, 1989).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2017 di

Laboratorium Zoologi Fakultas MIPA Universitas Lampung. Pembuatan

ekstrak buah naga putih dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1) Alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah beaker glass, corong kaca, timbangan digital,

alu, mortar, gelas ukur, kertas saring, gelas arloji, evaporator, erlenmeyer,

batang pengaduk, kandang mencit yang terdiri dari bak plastik yang

ditutupi dengan kawat pada bagian atasnya, sonde lambung, tempat pakan

dan minum mencit, kamera digital, alat tulis, stopwatch dan lazypod.
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2) Bahan Penelitian

Bahan biologis : Mencit (Mus musculus L.) jantan sebanyak 20 ekor dengan

berat badan berkisar antara 25-30 gram dan kondisi sehat.

Bahan kimia : Ekstrak buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.),

aquades, alkohol 95% dan bubuk CMC 1%.

C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4

kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok yang diberi perlakuan

dalam waktu yang bersamaan. Kelompok pertama digunakan sebagai kontrol

normal, kelompok kedua, ketiga dan keempat diberi ekstrak buah naga dengan

dosis yang berbeda. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali.

Besar sampel ditentukan berdasarkan buku panduan penelitian WHO yaitu

minimal 5 ekor mencit. Untuk menghitung besar sampel digunakan rumus

Federer (Federer, 1991) sebagai berikut :

Keterangan :

Nilai t : jumlah perlakuan yang diberikan selama percobaan.

Nilai n : jumlah pengulangan atau jumlah sampel dalam setiap kelompok

perlakuan.

t (n-1) ≥ 15
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Dari rumus di atas, dapat dilakukan perhitungan besaran sampel sebagai

berikut : t = 5, maka didapatkan :

t (n-1) ≥ 15

4 (n-1) ≥ 15

4n – 4 ≥ 15

4n ≥ 19

n ≥ 19/4

n ≥ 4,75

D. Pelaksanaan Penelitian

1) Persiapan Hewan Uji

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

dengan berat badan berkisar antara 25-30 gram. Hewan uji ini didapatkan

dari Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Bandar Lampung. Sebelum

diberikan perlakuan, mencit tersebut diaklimatisasi terlebih dahulu selama

7 hari di tempat berlangsungnya penelitian. Setiap hari mencit diberi

makan dan minum serta diganti sekam 3 hari sekali.

2) Ekstraksi Buah Naga Putih

Spesies buah naga yang dipakai sebagai bahan penelitian adalah buah naga

putih atau Hylocereus undatus. Buah naga putih didapat dari toko buah di

Pasar Gintung, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Berat buah naga yang

dipakai berkisar antara 90-100 gram.
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Ekstrak buah naga dibuat di Laboratorium Biomassa, Fakultas MIPA

Universitas Lampung. Pembuatan ekstrak buah naga menggunakan

alkohol 95% sebagai pelarut. Menurut Kanedi, M., et al., (2016), ekstraksi

dimulai dari pemotongan daging buah naga menjadi potongan kecil

berukuran 2-3 gram. Kemudian potongan daging buah naga tersebut

dihaluskan selama 1-2 menit hingga membentuk pasta. Lalu buah naga

yang telah berbentuk pasta ditambahkan alkohol 95% dan dimaserasi

selama 48 jam. Setelah dilakukan maserasi, campuran tersebut difiltrasi

dengan menggunakan kertas saring. Filtrat atau residu yang didapat

kemudian dilanjutkan ke tahap evaporasi dengan menggunakan rotary

evaporator dengan suhu 600C kemudian diberi 1% CMC (Carboxy Methyl

Cellulose).

3) Perlakuan dan Pengamatan

Percobaan ini menggunakan hewan uji yaitu mencit jantan yang berjumlah

20 ekor yang dibagi ke dalam 4 kelompok perlakuan (K0, P1, P2 dan P3)

serta 3 ekor mencit lawan atau sebagai hewan uji tarung. Pemberian

ekstrak buah naga putih dilakukan secara oral menggunakan sonde

lambung selama satu siklus spermatogenesis mencit yaitu 35 hari

(Rugh, 1968).

Setiap kelompok diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis yang

berbeda. Penentuan dosis dibuat berdasarkan dosis terbaik pemberian buah

naga putih untuk kualitas hidup dan histologi sperma yaitu 500mg/KgBB

(Aziz dan Mat Noor, 2010). Pada penelitian ini, kelompok perlakuan
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kontrol (K0), hanya diberi aquades dan CMC 1%. Kelompok perlakuan 1

(P1), diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis 300 mg/kgBB yang

dicekok sebanyak 9 mg dalam 0,5 ml CMC 1% setiap ekornya. Kelompok

perlakuan 2 (P2), diberi ekstrak buah naga putih dengan dosis 600

mg/kgBB yang dicekok sebanyak 18 mg dalam 0,5 ml CMC 1% setiap

ekornya. Terakhir,  kelompok perlakuan 3 (P3), diberi ekstrak buah naga

putih dengan dosis 900 mg/kgBB yang dicekok sebanyak 27 mg dalam

0,5 ml CMC 1% setiap ekornya.

Ekstrak buah naga putih dengan dosis yang berbeda untuk setiap perlakuan

dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Ekstrak buah naga putih dengan dosis yang berbeda

Setelah pemberian ekstrak buah naga putih yang dilakukan secara oral

selama 35 hari, di hari ke 36 semua kelompok mencit perlakuan diamati

perilaku agresivitasnya dengan cara dilakukan uji tarung terhadap mencit

jantan lain yang selanjutnya disebut sebagai mencit uji. Setiap 1 ekor

mencit uji ditarungkan dengan 1 ekor mencit perlakuan dari masing-

masing kelompok. Selama uji tarung berlangsung, dilakukan pengamatan

dengan menggunakan kamera digital selama 10 menit.



19

4) Cara Pengujian Pertarungan

Uji tarung dimulai dengan meletakkan mencit uji di dalam bak

berdiameter 50 cm yang telah dialasi dengan sekam padi. Kemudian

dibagian tengah bak diberi sekat. Mencit perlakuan diletakkan dibagian

sisi lain bak yang telah disekat tersebut. Kemudian diamkan selama 5

menit agar kedua mencit tersebut beradaptasi dengan lingkungan bak.

Setelah 5 menit, sekat dibuka dan pengamatan dengan kamera dimulai.

Pelaksanaan uji tarung dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pelaksanaan uji tarung mencit perlakuan dan mencit uji.

5) Parameter Pengamatan

Terdapat 3 parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Parameter

tersebut adalah :

a) Latensi Ancaman

Latensi ancaman adalah waktu terjadinya perilaku mengancam

pertama kali dari mencit perlakuan kepada mencit uji ketika uji tarung

berlangsung. Mencit perlakuan dikatakan berperilaku mengancam
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apabila mengibaskan ekor, mengejar atau berdiri menggunakan kaki

belakang dengan menghadapkan wajah ke mencit uji.

b) Latensi Serang

Latensi serang adalah waktu terjadinya perilaku menyerang pertama

kali dari mencit perlakuan kepada mencit uji ketika uji tarung

berlangsung. Mencit perlakuan dikatakan berperilaku menyerang

apabila mulai menggigit atau mengibaskan ekor ke tubuh mencit uji.

c) Frekuensi Serang

Frekuensi serang adalah jumlah total serangan yang dilakukan oleh

mencit perlakuan kepada mencit uji.

E. Analisis Data

Data hasil pengamatan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan program

software SPSS versi 16.0 dengan metode statistik One-Way ANOVA

(Analysis of Variance) pada taraf 5% dan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada

taraf nyata 5% apabila terdapat perbedaan yang nyata.
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F. Diagram Penelitian

Persiapan Penelitian

 Alat dan bahan
 Hewan Uji

Kontrol Normal
(K0)

Kelompok
Perlakuan 1 (P1)

Kelompok
Perlakuan 3 (P3)

Kelompok
Perlakuan 2 (P2)

Mencit diaklimatisasi selama 7 hari

Tidak diberi
ekstrak buah naga
putih, hanya diberi
pakan dan aquades

selama 35 hari

Diberi ekstrak buah
naga putih

sebanyak 27 mg
dalam 0,5 ml CMC
1% selama 35 hari

Diberi ekstrak buah
naga putih

sebanyak 9 mg
dalam 0,5 ml CMC
1% selama 35 hari

Diberi ekstrak buah
naga putih

sebanyak 18 mg
dalam 0,5 ml CMC
1% selama 35 hari

Pengamatan latensi ancaman dengan kamera video selama 10 menit

Pengamatan latensi serang dengan kamera video selama 10 menit

Pengamatan frekuensi serang dengan kamera video selama 10 menit

Interpretasi hasil dan penyusunan laporan

Selesai

Gambar 5. Diagram alur penelitian



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa ekstrak buah naga

putih (Hylocereus undatus Haw.) berpengaruh nyata terhadap agresivitas

mencit jantan (Mus musculus L.) yang ditandai dengan menurunnya latensi

ancaman dan latensi serang, namun tidak berpengaruh nyata terhadap

frekuensi serang mencit jantan.

B. Saran

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan kulit buah

naga putih untuk melihat pengaruhnya dalam meningkatkan agresivitas

mencit jantan.
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