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ABSTRAK 

JUMLAH DAN MORFOLOGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN 

ANTARA MENCIT BETINA DENGAN MENCIT JANTAN (Mus musculus L.) 

YANG MENDAPAT PERLAKUAN EKSTRAK BUAH NAGA PUTIH 

(Hylocereus undatus Haw.) 

 

Oleh 

Bella Friscilla Dheta 

 

Di zaman yang modern ini banyak sekali obat-obat yang beredar untuk 

meningkatkan kesuburan pada pria. Obat-obat ini biasanya dikemas dalam bentuk 

suplemen yang berasal dari tanaman tradisional ataupun buah-buah segar. Salah 

satu buah yang dapat digunakan yaitu buah naga putih (Hylocereus undatus 

Haw.). Buah tersebut merupakan buah yang dapat digunakan sebagai obat 

kesuburan pada pria serta meningkatkan aktivitas seksual selain menurunkan 

kadar gula. Ditinjau dari zat-zat yang aktif dalam buah naga tersebut, bila 

digunakan sebagai obat kesuburan pria, secara langsung dapat mempengaruhi 

proses hormonal dan jumlah anak apabila dikonsumsi, sehingga memberikan efek 

pada pria. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekstrak buah 

naga putih terhadap jumlah dan morfologi anak dari hasil perkawinan mencit 

(Mus musculus L.) betina dengan mencit jantan perlakuan. 

Ekstrak buah naga putih didapat secara maserasi dengan menggunakan etanol 

95% sebagai pelarut.  Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) menggunakan 20 ekor mencit jantan perlakuan dan 20 ekor 

mencit betina yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu kelompok [K], [P1],[P2] dan 

[P3]. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit jantan perlakuan dan 5 ekor 

mencit betina. Pada [P1],[P2], dan [P3] diberi perlakuan CMC 1% mengandung 

ekstrak buah naga putih sesuai dosis selama 35 hari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum pemberian ekstrak buah naga putih setelah 

dilakukan analisis varian dengan taraf signifikasi 5% tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap jumlah anak, morfologi anak meliputi berat badan anak, 

panjang tengkorak, panjang ekor, panjang badan dan panjang total. Semua dosis 

yang digunakan tidak menyebabkan kecacatan pada anak serta rasio seks dari 

anak tanpa membedakan perlakuan dan kontrol bahwa jantan lebih dominan 

dibanding betina.  

 

  

Kata Kunci : Buah naga putih (Hylcereus undatus Haw.), Jumlah Anak,                

Mus musculus L. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan seorang anak merupakan hal yang paling dinanti-nanti dalam rumah

tangga. Dalam kehidupan nilai anak memiliki arti yang begitu penting. Ketiadaan

seorang anak dalam sebuah rumah tangga dalam waktu lama dapat menjadi suatu

masalah yang dapat mengecam keutuhan rumah tungga (Hutama et.al.,2016).

Keberadaan seorang anak terjadi melalui suatu perkawaninan yang dilakukan

antara jantan dan betina, hal ini dapat dikatakan sebagai fertilisasi. Fertilisasi

merupakan proses dimana sel telur dan sperma bersatu membentuk zigot dan

menyebabkan suatu kehamilan. Pada mamalia proses pembuahan terjadi didalam

tubuh betina yang disebut dengan fertilisasi internal.

Kesuburan pada pria atau wanita sangat diperlukan dalam proses fertilisasi ini.

Akhir-akhir ini para peniliti mulai mengarahkan perhatiannya pada buah untuk

dijadikan alternatif karena penggunaannya bersifat alami dan tidak berbahaya bagi

pemakainnya. Salah satunya adalah buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.)

yang dapat digunakan sebagai penambah aktivitas seksual dan kesuburan pada pria

(Kanedi et al., 2016).
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Buah naga putih merupakan buah yang memiliki banyak khasiat yaitu anatara lain

sebagai antioksidan, menurunkan kolesterol dan gula darah (Morton, 1987).

Buah naga putih dianggap dapat meningkatkan kadar testosteron karena

berdasarkan penelitian eko (2009) menunjukkan bahwa pemberian senyawa

flavonoid terbukti dapat meningkatkan kadar testosteron. Buah naga putih ini juga

dilaporkan dapat meningkatkan sintesis testosteron, penambah aktivitas seksual

dan kesuburan pria (Kanedi et al.,2016).

Dilihat dari manfaat buah naga putih yang dapat meningkatkan kesuburan pada

pria dan meningkatkan sintesis testosteron serta dapat mempertahankan hidup

spermatozoa tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah anak yang

dihasilkan.

Mengingat buah naga putih banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai buah

segar, maka masalah ini menjadi sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah

sehingga dapat diketahui lebih jauh peran buah naga putih terhadap sifat-sifat

reproduksi dengan mencit sebagai hewan uji.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah naga putih

terhadap jumlah, morfologi anak (berat badan anak, panjang tengkorak, panjang

ekor, panjang badan, dan panjang total) dan kecacatan pada anak serta rasio seks
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dari hasil perkawinan mencit betina dengan mencit jantan (Mus musculus L.)

perlakuan.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk suplemen peningkatan

vitalitas dan fertilitas mencit jantan.

D. Kerangka Pemikiran

Dizaman yang modern ini banyak sekali obat-obat yang beredar untuk

meningkatkan kesuburan pada pria. Obat-obat ini biasanya dikemas dalam bentuk

suplemen yang berasal dari tanaman tradisional ataupun buah-buah segar. Dalam

tanaman ataupun buah-buah segar ini terkandung senyawa-senyawa kimia yang

belum diketahui pasti fungsi dan perananya sehingga dapat menjadi peluang

menyebabkan efek pemakainnya.

Salah satu buah yang dapat digunakan yaitu buah naga putih (Hylocereus undatus

Haw.). Buah tersebut merupakan buah yang dapat digunakan sebagai obat

kesuburan pada pria serta meningkatkan aktivitas seksual selain menurunkan kadar

gula (Kanedi et al.,2016). Menurut Farid Abdul Azis dan Mahanem Mat Noor

(2010) menyatakan bahwa buah  naga putih membantu untuk mempertahankan

kelangsungan hidup spermatozoa. Ditinjau dari zat-zat yang aktif dalam buah

naga tersebut, bila digunakan sebagai obat kesuburan pria, secara langsung dapat
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mempengaruhi proses hormonal dan jumlah anak apabila dikonsumsi, sehingga

memberikan efek pada pria.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kanedi (2016) yang menunjukkan

adanya kesuburan pada pria serta meningkatkan aktivitas seksual. Maka perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai buah naga putih apabila dikonsumsi

dapat menyebabkan kesuburan pada pria serta meningkatkan aktivitas seksual

secara langsung mempengaruhi jumlah anak yang dihasilkan.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemberian ekstrak buah naga putih dapat menambah jumlah anak yang

dihasilkan oleh mencit betina

2. Pemberian ekstrak buah naga putih dapat menghambat morfologi anak

mencit:

1. Berat badan anak

2. Panjang Tengkorak anak

3. Panjang ekor anak

4. Panjang badan anak

5. Panjang total anak

3.  Pemberian ekstrak buah naga putih dapat menghambat kecacatan pada anak

serta rasio seks.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Buah Naga Putih (Hylocereus undatus)

1. Morfologi dan klasifikasi buah naga putih

Buah naga putih (Hylocereus undatus) merupakan buah naga yang termasuk

dalam famili cactaccae. Saat ini buah naga putih banyak dikembangkan di

Indonesia. Terdapat empat jenis buah naga yaitu diantaranya buah naga daging

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

buah naga daging super merah (Hylocereus costaricencis), dan buah naga

daging kuning (Selenicerius magalanthus) (Ashari,2011).

Gambar 1. Morfologi buah  naga (Hylocereus undatus Haw.) (Darsatop, 2015)
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Buah naga mempunyai sulur batang yang tumbuh menjalar. Batang buah naga

berwarna hijau dengan bentuk segi tiga. Buah naga memiliki bunga yang besar,

berwarna putih, beraroma harum, dan mekar di malam hari. Setelah bunga buah

naga layu maka akan terbentuk bakal buah yang bergelantung di setiap

batangnya. Kultivar asli tanaman ini berasal dari hutan teduh. Tanaman ini

diperbanyak dengan cara stek atau menyemai biji. Tanaman akan tubuh subur

jika pada media yang porous (tidak becek), kaya unsure hara, berpasir, cukup

sinar matahari dan bersuhu antara 38-400C. Tanaman buah naga ini akan

berbuah pada umur 11-17 bulan. Buah naga memiliki rasa yang sekilas seperti

buah kiwi. Buah naga bermanfaat menurunkan kolesterol dan penyeimbang

gula darah, pengikat zat karsinogen penyebab kanker dan memperlancar proses

pencernaan (Winarsih,2007).

Klasifikasi ilmiah dari buah naga putih (Britton dan Rose, 1963) dalam

Gunasena et al., 2007) :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Caryophyllales

Suku : Cactaceae

Marga : Hylocereus

Jenis : Hylocereus undatus
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2. Kandungan Kimia Buah Naga Putih

Buah naga banyak dikonsomsi oleh masyarakat karena kandungan yang

terdapat pada buah naga yang bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan buah

naga serta kulit buah naga yaitu flavonoid, vitamin A,C,E dan polifenol (Hilal,

2006; Siregar, 2011).

Buah naga mengandung protein 0,48%-0,5%, karbohidrat 4,33-4,98, lemak

0,17%-0,18%, dan vitamin seperti karoten, thimin, riboflavin, niasin, dan asam

askorbat (Morton, 1987). Menurut Ashari (2011) kandungan vitamin yang

dimiliki buah naga seperti karoten, dan vitamin C bersifat antioksidan yang

dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain vitamin C buah naga juga

mengandung vitamin B1,B2 dan B3 yang dapat meningkatkan energi, bantuan

metabolisme makanan, serta meningkatkan kualitas kulit. Kombinasi nutria

dalam buah naga membantu tekanan darah dan gula darah. Selain itu buah naga

juga sangat baik untuk penyakit asma, batuk dan meningkatkan pandangan

mata. Mineral yang terkandung dalam buah-buahan membantu meningkatkan

kepadatan tulang dan kesehatan gigi.

Buah naga juga memiliki zat aktif yang berkhasiat yaitu pada daging buah naga.

Zat tersebut memiliki potensi antioksidan paling tinggi yaitu golongan polifenol

terutama asam galat (Choo dan Yong, 2011). Selain polifenol terdapat juga zat

sebagai antioksidan namun memiliki kadar yang rendah dibandingkan asam

galat yaitu betacyanins dan betaxanthins (Tang, et al., 2007).
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3. Manfaat Buah Naga Putih

Buah naga putih merupakan jenis tanaman kaktus yang memiliki banyak

manfaat terutama pada kesehatan. Selain memiliki rasa yang manis dan segar

buah inipun sangat baik bila dikonsumsi. Buah naga memiliki kandungan

antosianin, yang mempunyai efek antioksidan. Antosianin ini dapat

menghancurkan radikal bebas dan lebih efektif dibandingkan dengan vitamin E

yang selama ini dikenal dengan antioksidan kuat (Winarno, 1997).

Sebuah penelitian di Amerika serikat bahwa antosianin merupakan antioksidan

yang paling kuat diantara golongan flavonoid lainnya. Antosianin diyakini

dapat menghambat berbagai radikal bebas seperti superoksida dan hydrogen

peroksida. Antosianin dapat menghambat berbagai reaksi oksidasi dengan

berbagai mekanisme (Astawan dan kasih, 2008).

Selain memiliki kandungan antosianin yang dapat menghambat radikal bebas,

daging buah naga putih juga dapat menurunkan kadar glukosa darah (Putu;

Made; Oka, 2013). Buah naga juga dapat menghambat enzim fosfodieterase

dan menunrukan stress oksidatif pada penderita diabetes mellitus (Ajie, 2015).

Kegunaan buah naga lainnya yaitu dapat meningkatkan motilitas, jumlah dan

morfologi spermatozoa (Fibullah et al., 2015).
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B. Mencit (Mus musculus L.)

1. Biologi Mencit

Mencit merupakan salah satu hewan percobaan yang sering digunakan dalam

penelitian. Tujuan penggunaan hewan percobaan adalah untuk mempelajari

dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu serta penelitian

laboratorium. Hewan percobaan harus mempunyai persyaratan tertentu antara

lain persyaratan genetis dan lingkungan yang memadai. Mencit termasuk

hewan pengerat yang cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah

banyak, dan variasi genetiknya cukup besar. Mencit merupakan hewan

percobaan yang efisien karena mudah dipelihara, tidak memerlukan tempat

yang luas, waktu kehamilan yang singkat, dan banyak memiliki anak per

kelahiran. Mencit dan tikus putih memiliki banyak data toksikologi, sehingga

mempermudah membandingkan toksisitas zat-zat kimia (Lu (1995) dalam

Somala, 2006). Sistem taksonomi mencit menurut Mangkoewidjojo dan Smith

(1988) adalah :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Bangsa : Rodentia

Suku : Muridae

Genus : Mus

Spesies : Mus musculus L.
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Gambar 2. Mencit (Mus musculus L.) (Tetebano,2011)

Menurut Mangkoewidjojo dan Smith (1988) mencit memiliki rambut yang

berwarna keabu-abuan atau putih. Mencit memliki mata berwarna merah atau

hitam, kulit berpigmen dan memiliki warna perut sedikit pucat. Mencit dewasa

pada umur 35 hari dan memiliki waktu kehamilan 19-21 hari. Mencit dapat

melahirkan 6-15 ekor. Mencit jantan dan betina siap melakukan kopulasi

pada umur 8 minggu. Siklus estrus atau masa birahi 4-5 hari dengan lama

estrus 12-14 jam. Fase estrus dimulai antara pukul 16.00-22.00 WIB.

Proses persetubuhan mencit jantan dan betina untuk tujuan fertilisasi atau

disebut dengan kopulasi terjadi pada saat estrus, dengan fertilisasi 2 jam

setelah kopulasi. Ciri-ciri terjadinya kopulasi adalah ditemukannya

sumbat vagina, yaitu cairan mani jantan yang menggumpal. Berat dewasa

mencit rata-rata 18-35 g dan berat lahir 0,5-1.0 g. Suhu rektal mencit 35-39OC,

pernapasan 140-180 kali/menit, dan denyut jantung 600-650 kali

(Somala, 2006).
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2. Sistem Reproduksi Mencit

Sistem reproduksi pada mencit betina terdiri atas: kelenjar betina (ovarium),

saluran reproduksi dan kelenjar assesori pada umur 10-12 minggu, mencit

jantan maupun betina sudah mencapai kematangan seksual. Periode aktivitas

reproduksi berlangsung sejak umur dewasa seksual yang mencapai sampai

mencit berumur 14 bulan dan biasa lebih lama lagi pada mencit jantan. Seperti

pada mamalia betina pada umumnya , mencit betina hanya akan berkopulasi

dengan mencit jantan selama fase estrus, yaitu ketika sel telurnya telah siap

untuk dibuahi. Kadang-kadang kopulasi dapat terjadi pada waktu antara 5 jam

sebelum ovulasi sampai 8 jam setelah ovulasi (Prawirohardjo, 2008).

Siklus estrus pada mencit terdiri dari 4 fase utama diantaranya yaitu proestrus,

estrus, metestrus dan diestrus. Siklus ini dapat dengan mudah diamati dengan

melihat perubahan sel-sel penyusun lapisan epitel vagina yang dapat dideteksi

dengan metode apus vagina pewarnaan giemsa. Hasil apus vagina

menunjukkan hasil yang bervariasi sepanjang siklus estrus yaitu tediri dari sel

epitel berinti, sel epitel yang mengalami kornifikasi, leukosit serta berlendir

(Sitasiwi, 2008).

Fase estrus mencit dimulai pada tengah malam dan kopulasi alami terjadi

sekitar pukul 02.00 menjelang pagi. Sperma yang diejakulasikan ke dalam

vagina pada waktu kopulasi akan mencapai oviduk dalam beberapa menit.

Mobilitas dan viabilitas sperma dipertahankan selama 8 jam setelah ovulasi

(Prawirohardjo, 2008). Keberhasilan perkawinan mencit ditandai dengan
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adanya sumbat vagina merupakan hari kehamilan ke-0. Zigot akan mengalami

perkembangan menjadi embrio. Segala kebutuhan embrio diperoleh melalui

induk melalui organ ekstra embrio yaitu plasenta. Pembentukan plasenta

dimulai dari kehamilan ke-8,5 (Cunningham, 2006).

3. Perkembangan Fetus Mencit

Masa embriogenik atau masa organogenesis adalah masa mudigah yang

berlangsung dari perkembangan minggu ketiga hingga minggu kedelapan dan

merupakan masa terbentuknya jaringan dan sistem organ yang spesifik dari

masing-masing lapisan mudigah (Sadler, 2000). Mudigah memiliki tiga lapisan

yaitu mudigah ectoderm, ectoderm dan mesoderm yang akan membentuk

banyak jaringan dan organ yang lebih spesifik (Cunningham, 2006).

Menurut Roberts (1971) dan Lu (1995) masa kehamilan mencit terdiri dari

3 tahap, yaitu :

a. Tahap blastula

Tahap ini dimulai setelah ovulasi dan dilanjutkan dengan perkembangan

membran zigot primitif di uterus. Pada tahap ini, fetus tidak rentan terhadap

senyawa teratogen, tetapi senyawa teratogen akan menyebabkan kematian

fetus akibat matinya sebagian sel fetus.



13

b. Tahap organogenesis

Tahap organogenesis merupakan tahap pembentukan organ-organ dan

sistem tubuh serta perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada hari ke 6

sampai ke 16 kehamilan. Pada periode ini sel secara intensif mengalami

diferensiasi, mobilisasi, dan organisasi sehingga fetus sangat rentan terhadap

senyawa teratogen.

c.  Tahap pertumbuhan fetus

Tahap ini merupakan tahap terjadinya perkembangan dan pematangan fungsi

jaringan, organ dan sistem yang tumbuh. Sehingga selama tahap ini,

senyawa teratogen tidak akan menyebabkan cacat morfologi, tetapi dapat

mengakibatkan kelainan fungsi seperti gangguan Sistem Syaraf Pusat (SSP)

yang mungkin tidak dapat dideteksi segera setelah kelahiran.

Gambar 3. Morofologi Fetus Normal Mencit (Iriani, 2009).
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4.      Berat badan dan Panjang Tulang Belakang Mencit

Pertumbuhan dan perkembangan fetus pada hewan khususnya mencit diawali

dengan meningkatnya jumlah sel yang diikuti dengan differensiasi dan

perkembangan berbagai sistem organ. Perkembangan fetus dipengaruhi

oleh sejumlah faktor yaitu diantaranya potensi genetika dan status nutrisi dari

kedua induk. Sumber nutrisi fetus berasal dari induk yang berpindah melalui

plasenta (Muna, Astirin, dan Sugiyarto, 2011).

Pertumbuhan fetus dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya berat badan

induk yang melahirkan, pakan induk  serta suhu lingkungan selama kebuntingan

(Toelihere, 1979). Menurut anggorodi (1979) menyatakan bahwa fetus mulai

tumbuh didalam uterus, fetus memperoleh zat-zat makanan dari induknya.

Apabila zat-zat makanan dari induk tidak mencukupi selama kebuntingan, maka

berat badan anak mencit pada waktu dilahirkan akan subnormal dan

kekuatannya akan berkurang. Kekurangan vitamin dan mineral dalam ransum

induk selama kebuntingan akan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap

kekuatan anak dengan tidak memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap

berat lahir. Berat lahir yang ringan tidak mempunyai pengaruh terhadap bentuk

dewasa bila zat-zat makanan yang diberikan cukup setelah dilahirkan. Berat

lahir anak mencit berkisar antara 0,5-1 kg/ekor (Smith dan Mongkoewidjojo,

1988).
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Pada saat fetus, tulang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang

disebut dengan istilah osifikasi. Awal dari proses osifikasi ini adalah

terjadinya perubahan jaringan mesenkim pada fetus menjadi jaringan tulang

atau menjadi jaringan kartilago yang selanjutnya akan menjadi jaringan

tulang (Junqueira, Carneiro, dan Kelley, 1998). Menurut Rugh (1968),

osifikasi pada mencit dimulai pada hari ke 11 sampai 17 kehamilan.

Pada fetus normal (kontrol) terdapat 7 tulang servik, 13 tulang thorak, 6 tulang

lumbalis, 6 tulang sakral, dan 2 atau 3 tulang kaudal (Sukandar, Fidrianny,

Garmana, 2008).

5. Jumlah Anak Sepelahiran

Jumlah anak sepelahiran merupakan jumlah total anak yang hidup dan mati

pada waktu dilahirkan (Eisen,1974). Menurut Inglis (1980) jumlah anak

sepelahiran mencit berkisar antara 8-11 ekor, sedangkan menurut Smith dan

Mangkoewidjojo (1988) jumlah anak sepelahiran mencit berkisar enam ekor,

meskipun mencit dapat melahirkan 15 ekor per kelahiran. Bobot lahir anak

mencit umumnya berkisar antara 0,5-1,5 g/ekor (Malole dan Pramono, 1989),

pendapat lain menyatakan bahwa bobot lahir berkisar antara 1-1,5 g/ekor

(Arrington, 1972; Fox et al., 1984). Smith dan Mangkoewidjojo (1988)

menyatakan bahwa bobot lahir anak mencit berkisar antara 0,5-1g/ekor. Tinggi

rendahnya bobot lahir akan mempengaruhi performa anak.
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Besarnya jumlah anak sepelahiran dipengaruhi oleh umur induk, musim

kelahiran, makanan, dan kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang sangat

mempengaruhi jumlah kelahiran yaitu kualitas dan kuantitas pakan yang

diberikan pada induk, musim kawin, jumlah sel telur yang dihasilkan serta

tingkat kematian embrio yang sangat berpengaruh terhadap jumlah anak

sepelahiran (Toelihere, 1979). Pada saat lahir, anak memiliki kondisi tubuh

yang tidak berambut, buta, kaki yang belum berkembang, ekor yang pendek

serta lubang telinga yang masih tertutup. Anak tikus memliki rambut pada usia

7-10 hari, mata terbuka antara 7-14 hari, dan telinga terbuka antara usia 2,5-3,5

hari (Fox, 2002).

Penentuan jenis kelamin anak tikus dilakukan melalui perbandingan celah

onogenitaldan ukuran tonjolan genital. Celah anogenital didapat dengan

melakukan pengamatan jarak antara alat genital dengan anus. Celah anogenital

yang lebih panjang dan tonjolan genital yang lebih besar merupakan ciri tikus

jantan (Suckow et al., 2006). Jarak anogenital yang panjang pada tikus jantan

yaitu 5 mm pada umur 7 hari. Sedangkan betina hanya berjarak 2,5mm. cara

yang tepat untuk menentukan jenis kelamin pada tikus adalah dengan cara

mengangkat tikus-tikus lalu membandingkan ukuran-ukuran tersebut (Harkness

dan Wagner, 1989).

Menurut Anggorodi (1979) hewan jantan yang mengalami kekurangan makanan

akan menurunkan jumlah dan kekuatan dari spermatozoa dan dapat

memberhentikan spermatogenesis. Jumlah sel telur yang dihasilkan dan tingkat
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awal kematian embrio sangat erat hubungannya dengan jumlah anak sepelahiran

dalam sekali kelahiran (Warwick et al., 1983).



III. METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2017 Sampai Maret 2017 di

Laboratorium Zoologi Fakultas MIPA Universitas Lampung. Sedangkan,

pembuatan ekstrak buah naga putih (Hylocereus undatus Haw.) dilakukan di

Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain kandang mencit yang

terdiri dari bak plastik yang ditutupi dengan kawat pada bagian atas bak, sonde

lambung, timbangan digital untuk menimbang berat badan mencit dan anak

mencit, tempat pakan dan minum mencit, benang, jangka sorong, penggaris,

beaker glass, erlenmeyer, corong, batang pengaduk, alu, mortar, kertas saring,

rotary evaporator, gelas arloji dan alat tulis.
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2. Bahan Penelitian

Mencit jantan sebanyak 20 ekor, mencit betina sebanyak 20 ekor. Masing-

masing mencit jantan betina memiliki berat badan berkisar 30 gram dalam

kondisi sehat. Ekstrak buah naga putih, CMC 1%, etanol 95%, kapas, aquades,

pellet (makanan) dan air sebagai pakan dan minum mencit serta sekam.

C. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL) dengan 4 kelompok dimana kelompok pertama sebagai kontrol

dan kelompok kedua, ketiga dan keempat diberi perlakuan dalam waktu yang

bersamaan, setiap perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Menurut

Federer (1977), rumus penentuan sampel untuk uji eksperimental dengan

rancangan acak lengkap adalah :

Keterangan :

t : jumlah kelompok percobaan

n : jumlah sampel yang diperlukan tiap kelompok

berdasarkan rumus diatas maka dapat diperhitungkan besaran sampel dengan t = 4

t (n-1) ≥ 15
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4(n-1) ≥ 15

4n-4 ≥ 15

4n ≥ 19

n ≥ 4,75

Nilai 4,75 tersebut dibulatkan menjadi 5 sehingga setiap kelompok percobaan

masing-masing memiliki 5 ulangan. Jadi, pada penelitian ini menggunakan sampel

5 ekor mencit jantan dan 5 ekor mencit betina serta jumlah kelompok yang

digunakan yaitu 4 kelompok sehingga penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit

jantan dan 20 ekor mencit betina. Susunan rancangan percobaan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

K1U1 P1U1 P2U1 P2U4

P3U2 K2U2 P1U2 P3U2

P3U3 P2U5 K3U3 P1U3

P2U5 P3U4 K4U5 K5U4

P3U1 P1U5 P2U3 P1U4

Keterangan :

P = Perlakuan yang digunakan (P1; P2; P3)

K = Kontrol (K)

U = Ulangan (U1,U2,U3,U4,U5).
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D.  Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Kandang dan Hewan Uji

Sebelum melakukan penelitian, disiapakan terlebih dahulu kandang yang

berukuran 50 x 30 cm dan pada bagian atas kandang ditutupi dengan kawat

berukuran 15 x 15 mm sebanyak 20 unit dan mencit jantan betina yang

berumur 10 minggu dengan kondisi fertil, dan berat 30 gram. Hewan uji ini

diperoleh dari Balai Veteriner Lampung.

Hewan uji ini kemudian diaklimatisasi selama 1 minggu dengan tujuan hewan

uji dapat melakukan penyesuain kondisi dengan lingkungan sekitar. Di dalam

kandang yang telah disediakan terdapat 1 ekor mencit jantan dan 1 ekor mencit

betina serta diberi pellet (makanan) dan air minum sebagai pakan mencit setiap

harinya.

2. Ekstraksi Buah Naga Putih dan Cara Perlakuan

Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buah naga putih

yang diperoleh dari Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Tahap pembuatan

ekstrak buah naga putih yaitu buah naga putih di potong menjadi kecil-kecil

dengan ukuran 2-3 gram menggunakan pisau. Setelah dipotong-potong, daging

buah naga tersebut dihaluskan selama 1-2 menit sampai berbentuk pasta

(Kanedi et al., 2016).
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Buah naga yang sudah terbentuk pasta direndam dengan menggunakan etanol

95% untuk dimaserasi selama 48 jam. Setelah dimaserasi selama 48 jam,

campuran tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring dan maserat

yang diperoleh kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator selama

24 jam dengan suhu 600C.

ekstrak buah naga putih diberikan pada  mencit jantan perlakuan yaitu P1, P2

dan P3 sesuai dosis yang telah ditentukan kecuali pada mencit kontrol. Ekstrak

buah naga ini diberikan secara oral menggunakan sonde lambung. Pemberian

ektrak dilakukan setiap hari selama 35 hari sebanyak 0,5 ml per perlakuan.

Perlakuan 1 (P1) diberikan ekstrak buah naga putih dengan dosis 300

mg/kgBB yang dicekok sebanyak 9 mg dalam 0,5 ml CMC 1%. Perlakuan 2

(P2) diberikan ekstrak buah naga putih dengan dosis 600mg/kgBB yang

dicekok sebanyak 18 mg dalam 0,5 CMC 1%. Perlakuan  3 (P3) diberikan

ekstrak buah naga putih dengan dosis 900mg/kgBB yang dicekok sebanyak 27

mg dalam 0,5 CMC 1%. Sedangkan untuk kontrol hanya diberikan aquades

dan CMC 1 %.

3. Parameter Pengamatan

3.1. Jumlah Anak

Setelah mencit betina melahirkan maka dilakukan penghitungan terhadap

jumlah anak yang dihasilkan.
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3.2. Morfologi Anak

Pengamatan mengenai morfologi anak ini meliputi berat badan anak, panjang

tengkorak, panjang ekor,panjang tubuh, panjang total anak dan ada tidaknya

kecacatan yang ditimbulkan. Pengukuran berat dilakukan dengan

menggunakan timbangan digital. Sedangkan, pengukuran panjang dilakukan

dengan menggunakan benang dan alat ukur berupa jangka sorong untuk

mempertajam ketelitian ukuran panjang.

E. Analisis Data

Penelitian ini terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok pertama sebagai kelompok

kontrol, kelompok kedua, ketiga dan keempat diberi perlakuan dalam 5 kali

pengulangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji One Way ANOVA

(analysis of variant) untuk menguji berdasarkan perbedaan kelompok perlakuan

dan kelompok kontrol dan diuji lanjut dengan menggunakan uji BNT (Beda Nyata

Terkecil) atau LSD (Least Significance Different) dengan menggunakan program

SPSS.
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F.  Diagram Penelitian

Kelompok

Kontrol

(K)

Kelompok

Perlakuan 1
(P1)

Kelompok

Perlakuan 2
(P2)

Kelompok

Perlakuan 3
(P3)

Mencit diaklimatisasi selama 7 hari

Hanya

diberikan

CMC 1%

sebanyak 0,5

ml

Diberikan

ekstrak buah

naga putih

sebanyak 9

mg dalam

0,5 ml CMC

1% selama

35 hari.

Diberikan

esktrak buah

naga putih

sebanyak 18

mg dalam

0,5 ml CMC

1% selama

35 hari

Diberikan

esktrak buah

naga putih

sebanyak 27

mg dalam

0,5 ml CMC

1% selama

35 hari

Penghitungan jumlah anak

Pengamatan morfologi anak (panjang tengkorak, panjang
ekor, panjang tubuh dan panjang total) dan kecacatan pada

anak serta rasio seks anak

Analisis data

Gambar 4. Diagram Alur Penelitian



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil pengamatan dengan

menggunakan analisis varian dengan taraf signifikasi 5% dapat disimpulkan

bahwa:

1. Pemberian ekstrak buah naga putih tidak berpengaruh terhadap jumlah

anak

2. Pemberian ekstrak buah naga putih tidak berpengaruh terhadap morfologi

anak (berat badan anak, panjang tengkorak, panjang ekor, panjang badan,

panjang total) dan kecacatan anak serta rasio seks.

B. Saran

Peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih lanjut efek ekstrak buah naga putih

apabila perlakuan diberikan kepada induk mencit yang bunting.
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