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ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL JAHE MERAH
(Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) TERHADAP AGRESIVITAS DAN

LIBIDO MENCIT (Mus musculus L.) JANTAN YANG DIINDUKSI
HERBISIDA PARAQUAT

Oleh

NIDA NURHANIFAH

Residu herbisida paraquat menimbulkan gangguan kesehatan manusia.

Paraquat menyebabkan hormon testosteron menurun. Hormon testosteron

mempengaruhi agresivitas dan libido. Hal tersebut disebabkan karena radikal

bebas di dalam tubuh. Radikal bebas dapat bersifat non reaktif jika di dalam tubuh

terdapat antioksidan yang terpenuhi. Jahe merah sebagai antioksidan karena

memiliki senyawa aktif fenolik, arginin, gingerol, shagaol, zingeron, ginggerdiol,

dan zingiber.  Jahe dapat meningkatkan kadar hormon testosteron dalam serum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol

jahe merah terhadap agresivitas dan libido mencit jantan yang diinduksi herbisida

paraquat.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri

enam kelompok perlakuan dengan masing- masing empat ulangan.  Kelompok P1



sebagai kontrol (aquades), P2 (paraquat dengan dosis 20 mg/kg BB), P3, P4, P5

(paraquat dengan dosis 20 mg/kg BB dan ekstrak jahe merah dengan dosis

berturut-turut 200 mg/Kg BB, 400 mg/Kg BB, 600 mg/Kg BB) dan P6 (ekstrak

jahe merah sebanyak 600 mg/Kg BB). Paraquat diberikan dua kali dalam

seminggu selama 21 hari dan ekstrak jahe merah diberikan setiap hari selama 35

hari.  Data hasil pengamatan dianalisis dengan One-way ANOVA dan dilanjutkan

BNT pada taraf nyata 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol jahe merah

berpengaruh terhadap perilaku agresivitas ditandai dengan mempetahankan latensi

ancaman,  latensi serangan,  dan meningkatkan frekuensi serangan mencit jantan

normal maupun yang diinduksi herbisida paraquat. Ekstrak etanol jahe merah

berpengaruh terhadap libido ditandai dengan mempertahankan latensi cumbu,

latensi penunggangan dan frekuensi penunggangan mencit jantan normal maupun

yang induksi herbisida paraquat.

Kata kunci: paraquat, jahe merah, agresivitas, libido.
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I.PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Masyarakat di Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani. Petani 

merupakan salah satu kelompok kerja yang terbesar di dunia. Di bidang 

pertanian sangat di andalkan oleh masyarakat termasuk perkebunan. Di bidang 

pertanian dan perkebunan inilah banyak masyarakat yang mendapatkan 

penghasilan (Prijanto, 2009).  

 

Dalam menjalankan pekerjaan di bidang tersebut petani menggunakan bahan 

kimia untuk merawat tanaman mereka. Dengan bahan kimia tersebut, 

kenyataannya produksi pertanian para petani semakin meningkat dan 

mendapatkan hasil yang cukup besar (Anwar, 2009).  

 

Para petani menggunakan bahan kimia untuk memberantas hama, gulma, 

penyakit tanaman. Salah satunya menggunakan pestisida. Pestisida digunakan 

secara aktif oleh petani di dunia. Laporan dari Organisasi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa lebih dari 70.000 pestisida tersebar di dunia. Pestisida yang 

paling banyak digunakan yaitu pestisida jenis herbisida terhitung pada tahun 

1960 sebanyak 20% pengguna sedangkan pada tahun 2005 penggunanya naik 

menjadi 48% (Zhang, dkk., 2011). Penggunaan pestisida untuk tanaman dapat 
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meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan dapat melindungi petani dari 

gagal panen dan kerugian (Saftarina, 2011).  

 

Menurut Viaiudiana (2013) herbisida paraquat yang paling banyak digunakan 

di bidang pertanian maupun perkebunan. Pengaplikasian herbisida paraquat di 

Indonesia pada akhir 20 tahun ini semakin banyak dan terus meningkat. 

Paraquat sering digunakan tanpa menggunakan takaran baku dan tidak melihat 

label peringatan. Tingginya intensitas dan jumlah paraquat yang digunakan 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang residunya akan 

menimbulkan gangguan kesehatan manusia (Sriyani dan Salam, 2008). 

 

Kebanyakan petani yang sedang mengaplikasikan herbisida paraquat tidak 

terlindung oleh keamanan. Misalnya tidak menggunakan masker dan sarung 

tangan, tidak menggunakan pakaian yang tertutup, tidak mencuci tangan 

setelah menggunakan, bahkan ada yang sambil merokok. Herbisida paraquat 

yang digunakan secara sembarangan dan tidak hati-hati dapat merusak organ 

misalnya pada organ jantung, ginjal, hati, otot, limfa, kelenjar suprarenal, 

otak, dan juga dapat merusak traktus gatrointestinal (Moon dan Chun, 2011).  

 

Herbisida paraquat dapat mempengaruhi reaksi redoks dan membentuk 

Reactive Oxygen Species (ROS). ROS merupakan senyawa yang mengandung 

oksigen (O2) yang sangat reaktif atau senyawa yang dapat berubah menjadi 

radikal bebas O2 di dalam sel. Paraquat  yang masuk secara langsung maupun 

tidak langsung akan menginduksi nitric oxide synthase yang menghasilkan 

Nitric Oxide (NO) yang berikatan dengan O2 membentuk peroxinitrite 
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(ONOO
-
) yang merupakan oksidan yang sangat kuat menyebabkan toksisitas 

pada organ (Gawarammana dan Buckley, 2011).  

 

Pemberian herbisida dapat menurunkan kadar hormon testosteron (Sutyarso, 

dkk., 2014). Hormon tertosteron dihasilkan oleh sel Leydig  yang berada di 

dalam testis. Hormon testosteron termasuk senyawa steroid yang masuk ke 

dalam aliran darah yang memiliki fungsi mengatur pertumbuhan karakteristik 

seksual sekunder jantan, libido, dan agresivitas (Hafez, 2000). Menurut 

Hadley (1996) tingginya kadar testosteron dapat menyebabkan meningkatnya 

rangsangan seksual, sedangkan kadar terstosteron yang rendah dapat 

menyebabkan penurunanan libido dan agresivitas. 

 

Penurunan hormon testosteron yang mempengaruhi agresivitas dan libido 

dapat dicegah dengan menurunkan senyawa radikal bebas yang ada di dalam 

tubuh dengan mongonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. 

Antioksidan berfungsi dapat menyetabilkan radikal bebas dan menghambat 

terjadinya pembentukan radikal bebas yang baru yang dapat menyebabkan 

stres oksidatif (kondisi dimana senyawa radikal bebas dan antioksidan tidak 

stabil di dalam tubuh) (Hariyatmi, 2004).  

 

Jahe merupakan salah satu tanaman yang dicari masyarakat karna memiliki 

manfaat terutama bagi kesehatan. Pemanfaat tanaman obat seperti jahe sudah 

lama digunakan untuk menyembuhkan maupun mencegah penyakit. 

Berdasarkan penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993) bahwa jahe merah 

(Zingiber officinale Roxb.) dianggap sebagai antioksidan karena memiliki 

senyawa aktif fenolik, seperti gingerol, shagaol, zingeron, ginggerdiol, dan 
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zingiber.  Menurut Kamtchouing, dkk (2002) jahe dapat meningkatkan kadar 

hormon testosteron dalam serum.  

 

Herbisida paraquat dapat menurunkan kadar testosteron yang disebabkan oleh 

senyawa radikal bebas yang terdapat di dalam herbisida paraquat. Ekstrak 

etanol jahe diduga dapat menyebabkan peningkatan hormon testosteron 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya 

pengaruh pemberian ekstrak etanol jahe merah terhadap peningkatan 

agresivitas dan libido mencit jantan.  

 

 

 

B. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 

jahe merah terhadap : 

1. Agresivitas, terdiri atas latensi ancaman, latensi serangan, dan frekuensi 

serangan yang diinduksi herbisida paraquat. 

2. Libido, terdiri atas latensi cumbu, latensi penunggangan, dan frekuensi 

penunggangan yang diinduksi herbisida paraquat. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai efek mengkonsumsi jahe merah terhadap perubahan 

agresivitas dan libido mencit jantan (Mus musculus L.) setelah terkena residu 

penggunaan herbisida paraquat 
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D. Kerangka Pikir  

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai seorang petani. Petani di indonesia sangatlah 

banyak sekali. Sebagai profesi seorang petani sebagai sumber penghasilan, 

maka petani akan menjaga tanaman agar pada saat panen mendapatkan hasil 

yang memuaskan. Masalah yang dihadapi seorang petani dalam menjaga 

tanamannya yaitu serangan gulma yang dapat menyerang tanaman mereka. 

Maka, segala macam cara para petani membasmi sesuatu yang dapat merusak 

tanaman mereka. Dengan itu, para petani menggunakan pestisida jenis 

herbisida paraquat.  

 

Penggunaan herbisida paraquat yang terlalu banyak dapat mencemari 

lingkungan terutama air dan tanah, yang pencemaran dapat menyebabkan 

residu ke kesehatan manusia dan dapat merusak organ, maupun gangguan 

terhadap sistem endokrin yaitu kelenjar hipotalamus. kelenjar hipotalamus 

akan mensekresi hormon GnRH yang akan memicu  sintesis dan sekresi LH 

dan FSH dari hipofisis anterior kemudian akan merangsang sintesis hormon 

testosteron. Apabila kelenjar hipotalamus rusak akibat herbisida paraquat 

secara otomatis akan mengganggu hormon GnRH untuk memproduksi 

hormon testosteron. Hormon testosteron mengatur pertumbuhan libido dan 

agresivitas. Kadar testosteron yang tinggi dapat merangsang respon seksual. 

Sedangkan jika kadar testosteron rendah akan menurunkan rangsangan seksual 

dan agresivitas.  
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Jahe merupakan tanaman rempah-rempahan yang ada di Indonesia yang sering 

digunakan sehari-hari. selain untuk bumbu di masakan tertentu, jahe 

dimanfaatkan sebagai obat-obatan kesehatan. Jahe dianggap dapat 

menyembuhkan atau mencegah tubuh dari penyakit. Jahe merah mengandung 

senyawa antioksidan yang dapat menyetabilkan senyawa radikal bebas. 

Senyawa radikal bebas di hasilkan dari herbisida paraquat yang dapat 

menurunkan kadar hormon testosteron.  

 

Mencit (Mus musculus L.) merupakan hewan mamalia yang termasuk fillum 

Chordata (bertulang belakang). Pada penelitian ini menggunakan mencit 

karena urutan taksonomi mencit dengan manusia dekat dan sama-sama berasal 

dari kelas mamalia (hewan yang memiliki kelenjar mamae) (Arrington, 1972). 

 

Ekstrak etanol jahe merah diduga dapat menyebabkan peningkatan agresivitas 

dan libido, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan mencit (Mus 

musculus L.) jantan sebagai hewan uji untuk melihat  perubahan agresivitas 

dan libido mencit jantan yang telah di induksi herbisida paraquat.  

 

 

 

E. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak etanol 

jahe merah (Zingiber officinale Roxb var. Rubrum) pada mencit (Mus 

musculus L.) dapat: 

1. Meningkatkan agresivitas dengan menurunkan nilai latensi ancaman, 

menurunkan nilai latensi serangan dan meningkatkan nilai frekuensi 

serangan setelah diinduksi herbisida paraquat.  
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2. Meningkatkan libido dengan menurunkan nilai latensi cumbu, 

menurunkan nilai latensi penunggangan, dan meningkatkan nilai frekuensi 

penunggangan setelah diinduksi herbisida paraquat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

 

A. Tanaman Jahe Merah  

 

 

 

1. Morfologi Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. 

Rubrum) 

 

Jahe pada umumnya memiliki bentuk rimpang gemuk agak pipih dan 

tampak berbuku-buku selain itu, rimpang jahe memiliki kulit yang agak 

tebal dan mudah dikelupas (Rismunandar, 1988). Daging rimpang jahe 

merah berwarna merah jingga hingga merah. Diameter rimpang berukuran 

4 cm dan tingginya sekitar 5,26-10,40 cm dan panjang rimpang mencapai 

12,50 cm (Hapson dan Julianti, 2008). 

 

Menurut Wardana (2002) akar jahe merah memiliki bentuk bulat, berserat, 

ramping, dan warna akarnya putih sampai coklat terang. Diameter akar 

jahe sekitar 2,9-5,71 cm dan panjangnya dapat mencapai 40 cm. Jika akar 

dikumpulkan dalam satu rumpun akar jahe merah beratnya dapat mencapai 

300 gr (Hapson, 2008). Gambar 1. Rimpang jahe merah 
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Gambar 1. Rimpang jahe merah (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

2.  Takonomi Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. 

Rubrum) 

 

Jahe merah merupakan rempah-rempahan yang termasuk kedalam kelas 

Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, dan marga 

Zingiber. Rimpang jahe merah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai 

obat maupun bumbu masak (Winarti dan Nanan, 2005). 

 

Jahe dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk, ukuran dan warna rimpang, 

yaitu jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Jahe merah ini memiliki 

ukuran rimpang yang kecil dan ramping di bandingkan jenis jahe yang 

lain. Kandungan airnya sangat sedikit, memiliki warna merah hingga 

jingga dan memiliki rasa yang pedas (Lukito, 2007). Jahe merah dikatakan 

dapat meningkatkan aktivitas kelenjar endokrin pada pria (Hariana, 2006).  
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3. Klasifikasi Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) 

 

Berikut merupakan klasifikasi tanaman jahe merah menurut Hapson dan 

Julianti (2008):  

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae 

Bangsa  : Zingiberales 

Suku  : Zingiberaceae 

Marga  :  Zingiber  

Jenis   : Zingiber officinale  

 

 

 

4. Kandungan Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) 

 

Kandungan senyawa kimia jahe merah jumlahnya ratusan. Jahe merah 

mengandung senyawa gingerol, shagol, dan zingeron yang aktivitas 

antioksidanya diatas vitamin E (Ghufron dan Muhammad, 2001). Menurut 

Harwati (2009) kandungan senyawa jahe yaitu fenol, zingiberence, shagol, 

sineol, zingiberol, gingerol yang paling banyak di jahe merah, zingeon, 

minyak atsiri dan masih banyak yang lainnya.  

 

Senyawa-senyawa yang ada di dalam jahe mempunyai khasiat tertentu di 

dalam tubuh. Misalnya pada senyawa fenol diketahui dapat mengusir 

penyakit sendi. Senyawa zingiberence dan shagol sebagai antioksidan dan 

dapat melawan penyakit kanker dan jantung. Senyawa penting lainnya 
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yaitu minyak atsiri yang dapat mereduksi nyeri. Selain itu, minyak atsiri 

berperan dalam menghasilkan aroma yang khas pada jahe. Rasa pedas 

pada jahe dihasilkan dari senyawa zingiberence dan zingiberol (Harwati, 

2009). 

 

 

 

5. Manfaat Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) 

 

Menurut Srivastava dkk (2006) ekstrak rimpang jahe merah dapat 

mempengaruhi aktivitas reproduksi. Senyawa yang mempengaruhinya 

yaitu senyawa arginin. Arginin merupakan asam amino non-esensial yang 

berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan imunitas seluler. Aktivitas 

reproduksi dipengaruhi oleh adanya hormon testosteron begitu juga 

dengan aktivitas agresif.  

 

Efek antioksidan jahe dapat meningkatkan hormon testosteron, LH dan 

juga melindungi testis tikus putih yang diinduksi fungisida (Sakr dan 

Badawy, 2011). Hasil penelitian Morakinyo dkk (2008) pemberian ekstrak 

jahe merah berpengaruh positif pada fungsi reproduksi hewan jantan dan 

meningkatkan hormon testosteron.  

 

 

 

B. Mencit  

 

 

 

1. Morfologi Mencit (Mus musculus L.)  

 

Mencit memiliki rambut berwarna putih atau keabu-abuan. Matanya 

berwarna merah atau hitam. Mencit dewasa berumur 35 hari dan dapat 
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melakukan kopulasi pada umur 8 minggu baik mencit jantan maupun 

mencit betina. Masa waktu kehamilan mencit yaitu 19-21 hari dan dapat 

melahirkan sekitar 6-15 ekor. Lama hidup mencit sekitar 1-2 tahun 

(Mangkoewidjojo dan Smith, 1988). Morfologi mencit disajikan pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Morfologi Mencit (Mus musculus L.)  

 

 

Mencit merupakan mamalia yang dapat hidup diberbagai tempat dengan 

kondisi iklim yang berbeda karena mencit menyukai suhu lingkungan 

yang tinggi dan dapat beradaptasi dalam kondisi yang rendah. Mencit juga 

dapat hidup di dalam kandang maupun hidup bebas sebagai hewan liar 

(Arrington, 1972). Menurut Somala (2006) mencit mempunyai berat badan 

rata-rata 18-35 gr dan berat lahir 0,5-1,0 gr. Suhu rektal mencit 35-39
0
C, 

pernafasan 140-180 kali/mencit, dan denyut jantung 600-650 kali. 

 

Mencit merupakan hewan yang paling banyak digunakan sebagai hewan 

percobaan karena mudah dipelihara, tidak memerlukan tempat yang luas, 

waktu kehamilannya sangat singkat dan melahirkan dalam jumlah yang 

banyak (Lu, 1995).  
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2. Klasifikasi Mencit (Mus musculus L.)  

 

Berikut merupakan klasifikasi mencit menurut Arrington (1972): 

Kerajaan  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Mamalia  

Bangsa  : Rodentia  

Suku  : Muridae 

Marga  : Mus  

Jenis  : Mus musculus L.  

 

 

 

3. Hormon dan Perilaku Mencit (Mus musculus L.)  

 

Hormon testosteron merupakan hormon steroid yang termasuk dalam 

kelompok androgen yang masuk ke dalam aliran darah dan mempunyai 

fungsi sebagai mengatur pertumbuhan karakteristik seksual sekunder 

jantan, libido serta agresivitas (Hafez, 2000). Mamalia jantan testosteron 

disekresi oleh testis. Testosteron disintesis oleh sel-sel intertisial leydig 

pada testis melalui induksi hormon LH (Luteinizing Hormon) yang 

disekresi kelenjar hipofisis. Sekresi testosteron berada di bawah kontrol 

LH (English, dkk., 2001).  

 

Testosteron dapat bertindak sebagai prohormon ketika testosteron dirubah 

menjadi 5-alpha-dihidrotestosteron (5a-DHT) yang akan bekerja pada 

reseptor androgen, atau jika dirubah ke dalam estradiol oleh enzim 

aromatase akan bekerja pada estrogen reseptor. Efek testosteron dalam 
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memediasi agresi terjadi setelah aromatisasi dapat mempengaruhi reseptor 

hingga sampai ke hipotalamus dan menyebabkan adanya perilaku yang 

akan berkorelasi dengan aktivitas aromatase di posterior hipotalamus 

(Schlinger dan Callard, 1989).  

 

Menurut Kimball (1994) perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat 

mengubah organisme dengan lingkungannya. Perilaku libido (seksual) 

hewan vertebrata dipengaruhi oleh  misalnya pelepasan feromon dari 

betina yang akan ditangkap oleh jantan, aktivitas sepanjang hari, dan lain 

sebagainya. Perilaku seksual dipengaruhi oleh stimulus. Stimulus ini 

berupa hormon-hormon yang mengatur agresivitas dan seksual.  

 

Betina yang mengalami estrus akan melepaskan stimulus berupa feromon 

yang akan diterima oleh Vomeronasal Organ (VON) yang akan 

mempengaruhi sistem limbik yang berada di otak. Sistem limbik 

merupakan salah satu sistem saraf yang mempengaruhi perilaku libido dan 

seksual. Sistem saraf akan melepaskaan dopamine ke beberapa area 

integratif, sehingga akan timbul libido dan output motorik berupa perilaku 

seksual seperti percumbuan dan penunggangan (Hull, dkk., 2004).  

 

Pengamatan agresivitas diamati menghitung interval waktu perilaku 

mengancam  (latensi ancaman), menghitung interval waktu perilaku 

ketikan mengancam sampai serangan pertama (latensi serangan), dan 

menghitung jumlah serangan (frekuensi serangan). Sedangkan pengamatan 

libido diamati menghitung interval waktu perilaku cumbu (latensi cumbu), 

menghitung interval waktu  perkenalan pada hewan betina sampai perilaku 
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menunggangi oleh hewan jantan (latensi penunggangan), dan menghitung 

jumlah penunggangan (frekuensi penunggangan). Pengamatan perilaku 

agresif dan libido menggunakan alat bantu kamera (Evacuasiany dan 

Puradisastra, 2010).  

 

 

 

C. Herbisida Paraquat  

 

Herbisida paraquat merupakan salah satu herbisida yang paling banyak 

digunakan dibidang pertanian dan perkebunan. Nama kimia paraquat yaitu 

1,1-dimethyl, 4,4-bipyridylium dan nama lainnya paraquat dichloride, methyl 

viologen dichloride, crisquat, dexuron, esgram, gramuron, otrtho paraquat 

CL, para-col, pillarxone, tota-col, toxer total, PP148, cyclone, gramixel, 

gramoxone, pathclear dan AH 501 (Lestari, 2005). Paraquat memiliki rumus 

molekul [C12H14N2]
2+ 

dengan struktur sebagai berikut : 

 

 
 

 

Gambar 3. Struktur Kimia 1,1-dimethyl, 4,4-bipyridylium (Lestari, 2005). 

 

Paraquat memiliki bentuk kristal putih padat, warnanya merah tua dan 

memiliki aroma amoniak yang sangat menyengat. Paraquat yang berada di 

dalam larutan cepat mengalami penguraian oleh sinar ultraviolet. Telah 

dibuktikan bahwa larutan paraquat ditempatkan di tempat gelap selama tujuh 



16 

 

hari tidak mengalami pengurangan yang signifikan, tetapi jika diletakkan di 

tempat yang terang terjadi pengurangan hingga 85% (Lestari, 2005).  

Herbisida merupakan suatu bahan senyawa kimia yang dapat mematikan 

tumbuhan atau menghambat pertumbuhan. Herbisida bersifat beracun 

terhadap gulma atau taman pengganggu tanaman yang dibudidayakan. Jika 

herbisida digunakan dalam konsentrasi besar (tinggi) dapat mematikan seluruh 

bagian tumbuhan dan jenis tumbuhan.tetapi jika digunakan dalam konsentrasi 

yang rendah herbisida dapat membunuh tumbuhan dan tidak dapat mematikan 

tanaman yang dibudidayakan (Sembodo, 2010). 

 

Tingginya konsentrasi dan jumlah herbisida yang digunakan dapat 

menimbulkan pencemaran jika residu herbisida masih tertinggal dilingkungan, 

khususnya dalam tanah dan air. Residu herbisida tersebut dapat mengganggu 

kesehatan bagi manusia, hewan, maupun tanaman budidaya pada musim 

berikutnya. Penggunaan herbisida yang sembarang dapat menyebabkan 

terjadinya keracunan herbisida (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 

2007).  

 

Herbisida paraquat dapat memberikan efek toksik pada manusia dan efeknya 

pun berbeda-beda, tergantung bagaimana zat tersebut masuk kedalam tubuh 

manusia, diantaranya: 

1. Oral  

Merupakan jalan masuknya zat yang paling sering terjadi. Paraquat yang 

tertelan dapat terjadi secara kebetulan atau dari masuknya butiran 
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semprotan kedalam faring, namun biasanya tidak menimbulkan keracunan 

yang sistematik. 

2. Inhalasi  

Jalan masuknya zat lewat udara. Belum ada kasus keracunan sistematik 

akibat inhalasi paraquat di udara. 

3. Kulit  

Jalan masuknya zat lewat kulit. Namun jika terjadi kontak yang lama dan 

kulit yang terkena luas, keracunan yang sistematik dapat terjadi sampai 

menyebabkan kematian. Kontak langsung dengan kulit dapat 

menyebabkan kerusakan kulit. 

4. Mata  

Jalan masuknya zat lewat mata yang terpercik. Dapat menyebabkan iritasi 

mata jika tidak diobati dapat menyebabkan erosi atau ulkus dari kornea 

dan epitel konjungtiva (WHO, 2008).  

 

 

 

D. Radikal Bebas  

 

Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif karena mempunyai satu 

atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berusaha 

mendapatkan elektron dari molekul lain agar menjadi seimbang. Jika di dalam 

tubuh jumlah radikal bebas berlebih maka dapat merusak sel, asam nukleat, 

dan jaringan lemak (Fidzaro, 2010).  

 

Kerusakan sel akibat radikal bebas didahului dengan kerusakan membran sel. 

Berikut merupakan proses kerusakannya:  
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1. Terjadi ikatan kovalen antara radikal bebas dengan komponen membran, 

sehingga terjadi perubahan struktur dari fungsi reseptor.  

2. Oksidasi gugus tiol pada komponen membran oleh radikal bebas yang 

menyebabkan proses trasport lintas membran terganggu.  

3. Reaksi peroksidasi lipid dan kolesterol membran yang mengandung asam 

lemak tidak jenuh mejemuk.  

4. Hasil peroksida lipid membran oleh radikal bebas berpengaruh langsung 

terhadap kerusakan sel antara lain struktur dan fungsi dalam keadaan yang 

lebih ekstrim yang akhirnya akan menyebabkan kematian sel 

(Muhammad, 2009).  

 

Sumber radikal bebas berasal tidak hanya dihasilkan dari luar tubuh, 

melainkan di dalam tubuh juga dapat menghasilkan radikal bebas. Sumber 

radikal bebas dari luar tubuh berasal dari bermacam-macam diantaranya yaitu 

polutan, berbagai macam makanan dan minuman, radiasi, ozon dan pestisida. 

Bagi perokok menghisap radikal bebas dari asap rokok sehingga mempunyai 

resiko yang tinggi mengidap berbagai macam penyakit. Paparan bahan kimia 

di lingkungan yang bersifat volatile seperti bensin, cairan pembersih atau 

lingkungan yang udara terkontaminasi oleh asap kendaraan bermotor. 

 

Sedangkan radikal bebas dari dalam tubuh terbentuk dari sisa proses 

metabolisme (proses pembakaran) protein, karbohidrat, dan lemak pada 

mitokondria, proses inflamasi atau peradangan, reaksi antara besi logam 

transisi dalam tubuh, fagosit, xantin oksidase, peroksisom, maupun dalam 

kondisi iskemia (Sayuti dan Yenrina, 2015). 
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E. Antioksidan  

 

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron ke radikal bebas tanpa 

terganggu sama sekali fungsinya serta dapat memutuskan ikatan berantai 

radikal bebas (Ardiansyah, 2007). Menurut Winarsi (2007) antioksidan 

merupakan senyawa yang mampu meredam dampak negatif oksidan di dalam 

tubuh sehingga apabila antioksidan masuk dalam tubuh dapat melindungi 

tubuh dari kerusakan yang ditimbulkan dari radikal bebas.  

 

Secara garis besar antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Antioksidan enzimatis 

Antioksidan enzimatis terdiri dari enzim-enzim yang dapat mengubah 

Reaksi Oxygen Species (ROS), molekul-molekul yang mengeblok enzim 

dan molekul yang menangkap ion metal (katalis potensial dari reaksi 

radikal bebas) seperti katalase dan lainnya. 

2. Antioksidan non-enzimatis 

Antioksidan non-enzimatis terdiri dari antioksidan yang bereaksi dengan 

radikal bebas secara langsung dan dipakai selama radikal berlangsung 

seperti vitamin A, B, E, dan lainnya (Magdalena, 2002).  

 

Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Antioksidan primer  

Antioksidan primer merupakan senyawa yang mencegah terbentuknya 

radikal yang baru dengan cara mengubah radikal yang baru terbentuk 

menjadi molekul yang kurang reaktif (Kumalaningsih, 2007). Antioksidan 

primer meliputi enzim superoksida dismutase, katalase, dan glutation 
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peroksidase. Enzim ini bekerja dengan cara memutuskan reaksi berantai 

yang kemudian dirubah menjadi produk yang lebih stabil (Winarsi, 2007).  

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang menangkap radikal bebas 

dan mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan 

yang lebih besar dengan cara mencegah terbentuknya senyawa oksigen 

reaktif. Antioksidan  sekunder meliputi vitamen E, C, betakaronin dan 

lain sebagainya (Kumalaningsih, 2007). Menurut Winarsi (2007) 

antioksidan ini akan memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas 

dengan menangkapnya, akibatnya radikal bebas tidak bereaksi dengan 

komponen seluler.  

3. Antioksidan tersier  

Antioksidan tersier merupakan antioksidan yang memperbaiki sel-sel dan 

jaringan yang rusak akibat radikal bebas. Antioksidan ini meliputi enzim 

seperti metionin sulfoksidan reduktase yang mampu memperbaiki 

biomolekuler yang rusak (Winarsi, 2003).   
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Instrumentasi, Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung untuk 

pembuatan ekstrak etanol jahe merah dan Laboratorium Zoologi, Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung untuk tempat pemeliharaan, pemberian perlakuan pengamatan 

mencit, dan pembuatan ekstrak etanol jahe merah. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Desember 2017- Januari 2018.  

 

 

 

B. Alat dan Bahan  

 

 

 

1. Alat Penelitian  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit 

beserta tutup, wadah pakan mencit, botol minum mencit, kamera, sekat, 

sonde lambung yang dihubungkan dengan alat suntik digunakan untuk 

pemberian herbisida paraquat dan ekstak etanol jahe merah secara oral, 

mikropipet untuk mengukur herbisida paraquat, gelas beaker, corong kaca, 

saringan teh, kertas saring, batang pengaduk, alu,mortar, erlenmeyer, gelas 
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ukur, kamera, alat tulis, stopwatch, lazypod, timbangan dan rotatory 

evaporator untuk menguapkan pelarut etanol.   

 

 

 

2. Bahan Penelitian   

 

Bahan yang digunakan pada pengamatan agresivitas adalah 24 ekor  

mencit jantan perlakuan dan 12 mencit jantan uji dengan berat sekitar 20-

25 gram. Sedangkan pada pengamatan libido adalah 24 ekor mencit jantan 

dan 24 ekor mencit betina, alas kandang berupa serbuk kayu, pakan mencit 

berupa pelet, air minum mencit, aquades, ekstrak jahe merah, paraquat dan 

etanol 96%.  

 

 

 

C. Desain Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 6 kelompok 

perlakuan dengan pemberian perlakuan dalam waktu yang bersamaan. Untuk 

menghitung besar sampel digunakan rumus Federer (Federer, 1991) sebagai 

berikut: 

 

 

 

Nilai t pada rumus adalah jumlah perlakuan yang diberikan selama percobaan. 

Sedangkan nilai n adalah jumlah pengulangan atau jumlah sampel dalam 

setiap kelompok perlakuan. Dari rumus tersebut dapat dilakukan perhitungan 

untuk mencari besar sampel dalam setiap perlakuan, maka didapat: 

 

t (n-1) ≥ 15 
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t (n-1) ≥ 15 

6 (n-1)≥ 15 

6n-6 ≥ 15 

6n ≥ 15 + 6 

6n ≥ 21 

n ≥ 21/6 

n ≥ 3,5 dibulatkan menjadi 4  

Jadi jumlah sampel dalam setiap perlakuan yang digunakan adalah 4 ekor 

mencit. Penelitian ini menggunakan 6 perlakuan. Jadi jumlah sampel mencit 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 24 ekor mencit.   

 

 

 

D. Pelaksanaan Penelitian  

 

 

 

1. Persiapan kandang dan Hewan Uji  

 

Sebelum melaksanakan penelitian, disiapkan terlebih dahulu kandang 

sebanyak 24 unit dan hewan uji yakni mencit jantan yang dengan kondisi 

fertil, dan berat sekitar 30-40 gram. Hewan uji diperoleh dari Balai 

Veteriner Lampung.  

 

Hewan uji kemudian diaklimatisasi selama 7 hari dalam kondisi 

laboratorium dengan tujuan penyesuaian lingkungan dan membatasi 

pengaruh lingkungan dalam percobaan. Di dalam kandang yang terpisah 

dimana setiap kadang yang di tempati satu ekor mencit serta diberi makan 

dan minum secukupnya setiap hari.  



24 
 

2. Penyediaan Ekstrak Jahe Merah dan Paraquat  

 

 

 

2.1 Pembuatan dan Penentuan Dosis Ekstrak Jahe Merah 

 

Jahe merah diperoleh dari pembudidayaan jahe merah di Bataranila 

Lampung. Proses pembuatan ekstrak jahe merah menggunakan etanol 

96% sebagai pelarut. Ekstrasi dimulai dari pembersihan jahe merah 

dan dicuci menggunakan aquades. Kemudian dipotong tipis-tipis dan 

ditimbang. selanjutnya di haluskan menggunakan blender/ 

menggunakan mortal dan alu. Jahe merah yang telah di haluskan 

direndam menggunakan etanol 96% selama 24 jam dan diaduk selama 

6 jam sekali. Setelah 24 jam, filtrat yang di dapat ditampung kemudian 

endapan jahe dipakai kembali dengan malkukan hal yang sama yaitu 

perendaman menggunakan etanol selama 24 jam. Filtrat yang 

dihasilkan di campur. Mengulangi proses tersebut sampai filtrat 

berubah warna menjadi bening. Filtrat yang di dapat akan diteruskan 

ke tahap evaporasi dengan Rotary Evaporator pada suhu 40
0
C 

sehingga akhirnya diperoleh ekstrak kental. 

 

Menurut Tanuwireja (2007) penentuan dosis jahe merah untuk mencit 

400 mg/kgBB. Pada penelitian ini menggunakan dosis jahe setengah 

dosis normal, dosisi normal, dan 2x peningkatan dosis normal untuk 

mengetahui dosis yang efektif. Selanjutnya penentuan dosis yang 

digunakan pada mencit dengan berat badan 30 gram yaitu: 
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Dosis  1 

Dosis x Berat Badan 

= 200mg x 30 

    1000 

= 6 mg/mencit 

 

Dosis 2 

Dosis x Berat Badan  

= 400mg x 30 

   1000 

= 12 mg/mencit 

 

Dosis 3 

Dosis x Berat Badan  

= 600mg x 30 

   1000 

=18 mg/mencit 

 

 

 

2.2 Dosis Paraquat 

 

Herbisida paraquat bermerek Gramoxone diperoleh dari salah satu toko 

pertanian dekat Rumah Sakit Urip Bandar Lampung. Menurut Ortiz dkk 

(2016) paraquat yang akan digunakan mengandung paraquat sebesar 276 

SL atau 276 mg/ml. Mencit yang termasuk kelompok perlakuan paraquat 

diberi paraquat secara oral dengan dosis 20 mg/kg BB. Mencit yang 

digunakan pada penelitian ini memiliki berat badan rata-rata sekitar 30 
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gram dan dosis paraquat yang digunakan pada penelitian ini adalah 20 

mg/kg BB. Dosis yang diberikan pada mencit dengan berat badan rata- 

rata 30 gram adalah : 

Dosis  

Dosis x Berat Badan 

= 20mg x 30 

    1000 

=0,6 mg/mencit 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dosis paraquat yang diberikan pada 

mencit dengan berat rata-rata 30 gram adalah 0,6 mg/mencit. Sedangkan 

untuk menghitung volume pemberian dosis paraquat menggunakan 

perhitungan: 

 
                                   

      
 

 

0,6 mg/kg BB 

   276 mg/ml 

 

= 0,002 ml/ kg BB 

 

Sehingga volume dosis paraquat sebesar 0,002 ml/kg BB. Untuk 

mendapatkan 0,2 ml larutan paraquat dengan dosis 0,6 mg/kgBB, 

diperlukan 0,002 ml gramoxone ditambah aquades sebesar 0,198 ml (Jaya, 

2017).  
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3. Pemberian Perlakuan 

 

Perlakuan diberikan secara oral selama 35 hari berdasarkan siklus 

spermatogenesis yang berlangsung selama 35 hari (Rugh,1968). 

Pemberian paraquat dilakukan pada hewan uji selama dua kali dalam satu 

minggu (Ortiz,dkk., 2016) dihitung pada hari pertama, keempat, 

kedelapan, ke-12, ke-16, dan yang terakhir hari ke-20. Dan pemberian 

ekstrak jahe merah dilakukan setiap hari. Hewan uji dikelompokan 

menjadi enam kelompok setiap kelompok mempunyai perlakuan yang 

berbeda yaitu : 

a. Perlakuan 1:  diberikan Aquades selama 35 hari 

b. Perlakuan 2:  diberi perlakuan dosis paraquat 0,6 mg/mencit secara oral 

seminggu 2x selama 21 hari. 

c. Perlakuan 3:  diberi perlakuan dosis paraquat 0,6 mg/mencit  secara oral 

seminggu 2x selama 21 hari dan ekstrak jahe merah dengan dosis 6 

mg/mencit secara oral setiap hari selama 35 hari. 

d. Perlakuan 4: diberi perlakuan dosis paraquat 0,6 mg/mencit secara oral 

seminggu 2x selama 21 hari dan ekstrak jahe merah dengan dosis 12 

mg/mencit secara oral setiap hari selama 35 hari.  

e. Perlakuan 5:  diberi perlakuan dosis paraquat 0,6 mg/mencit secara oral 

seminggu 2x selama 21 hari dan ekstrak jahe merah dengan dosis 18 

mg/mencit secara oral setiap hari selama 35 hari. 

f. Perlakuan 6:  diberi perlakuan dosis esktrak jahe merah dengan dosis 18 

mg/mencit secara oral setiap hari selama 35 hari. 
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4. Pengamatan  

 

Setelah mencit diberikan perlakuan selama 35 hari, selanjutnya akan 

dilakukan pengamatan agresivitas dan libido. Pada pengamatan agresivitas 

aktivitas mengamcam yang diamati yaitu pada saat mencit perlakuan 

menggetarkan ekornya dan berdiri dengan kaki belakang dengan 

menghadap mencit uji dengan batas aktivitas perilaku mencit perlakukan 

melakukan gigitan ke bagian tubuh mencit uji. Parameter agresivitas yang 

diamati yaitu sebagai berikut: 

a. Latensi ancaman yaitu waktu pada saat mencit perlakuan dan mencit 

uji dipertemukan (saat sekat dibuka) hingga mencit perlakuan 

melakukan ancaman (mencit perlakuan menggetarkan ekornya dan 

berdiri dengan kaki belakang dengan menghadap mencit uji) selama 

waktu 5 menit.  

b. Latensi serangan yaitu waktu pada saat mencit perlakuan dan mencit 

uji dipertemukan (saat sekat dibuka) hingga menciit perlakuan 

melakukan serangan (menggigit bagian tubuh mencit uji) selama 

waktu 5 menit.  

c. Frekuensi serangan yaitu banyaknya jumlah serangan yang dilakukan 

mencit perlakuan ke mencit uji pada saat sipertemukan (sekat di buka) 

selama waktu 5 menit.  

 

Pengamatan libido aktivitas percumbuan diamati pada saat mencit jantan 

perlakuan melakukan penjilatan ke bagian luar alat kelamin mencit betina 

serta penciuman bagian mulut sampai leher dan aktivitas penunggangan 
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pada saat mencit jantan menaiki mencit betina dari belakang. Parameter 

libido yang diamati yaitu sebagai berikut: 

a. Latensi percumbuan yaitu waktu pada saat mencit jantan perlakuan 

dan mencit betina uji dipertemukan (saat sekat dibuka) hingga terjadi 

percumbuan (mencit jantan perlakuan melakukan penjilatan ke bagian 

luar alat kelamin mencit betina serta penciuman bagian mulut sampai 

leher) selama waktu 10 menit. 

b. Latensi penunggangan waktu pada saat mencit jantan perlakuan dan 

mencit betina uji dipertemukan (saat sekat dibuka) hingga terjadi 

penunggangan (mencit jantan menaiki mencit betina dari belakang) 

selama waktu 10 menit. 

c. Frekuensi penunggangan yaitu banyaknya jumlah penunggangan yang 

dilakukan mencit jantan perlakuan ke mencit betina uji pada saat 

mencit jantan perlakuan dan mencit betina uji dipertemukan (saat sekat 

dibuka) selama waktu 10 menit.  

 

Pengamatan perilaku agresivitas dan libido dilakukan pada sore hari 

sekitar pukul 17.00 WIB. Pada pengamatan agresivitas mencit mencit 

jantan perlakuaan dan mencit jantan uji diletakkan di dalam satu kandang 

yang sama yang dipisahkan oleh sekat. Setelah 5 menit sekat dibuka dan 

memulai perekaman aktivitas agresivitas dengan menggunakan kamera 

selama 5 menit. Sedangkan pengamatan perilaku libido, mencit jantan 

perlakuan dan mencit betina uji diletakkan di dalam satu kandang yang 

sama dan dipisahkan oleh sekat. Setelah 5 menit, sekat dibuka dan 

memulai perekaman aktivitas libido dengan menggunakan kamera selama 
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10 menit. Data parameter agresivitas dan libido dilakukan dengan melihat 

hasil rekaman. Berikut ini merupakan gambar tata letak mencit jantan 

percobaan dan mencit jantan uji pada saat pengamatan.  

 

 

 

           

 

 

 

 Gambar 4. Pengamatan Agresivitas  

a. Mencit jantan perlakuan  

b. Kandang uji 

c. Sekat pemisah 

d. Mencit jantan uji  

 

 

 

           

 

 

 

Gambar 5. Pengamatan libido 

a. Mencit jantan perlakuan  

b. Kandang uji 

c. Sekat pemisah 

d. Mencit betina uji 

   

 

 

 

a 

b 

c 

d 

  ♂ 

 

♀ 

 

a 

b 

c 
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E. Analisis Data  

 

Data hasil penelitian agresivitas meliputi latensi ancaman, latensi serangan, 

dan frekuensi serangan. Sedangkan perilaku libido (seksual) meliputi latensi 

cumbu, latensi penunggangan, dan frekuensi penunggangan akan dianalisis 

menggunakan ANOVA. Apabila terdapat keragaman yang signifikan maka 

data akan diuji lebih lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 

taraf nyata 5%.  

 

 

 

F. Diagram Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 

Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan ANOVA, kemudian dilanjutkan dengan uji 

BNT taraf 5% 

Pengamatan dan pengambilan data 

Pangamatan agresivitas dan libido dilakukan dengan cara mengamati 

perilaku agresif dan seksual mencit jantan perlakuan setelah diberi 

perlakuan selama 35 hari. pengambilan data diambil dari parameter 

latensi ancaman, latensi serangan, frekuensi serangan, latensi 

percumbuan, latensi penunggangan, dan frekuensi penunggangan. 

Penyusunan Laporan 

Tahap Persiapan 

Pembuatan ekstrak jahe merah dan pemeliharaan mencit 

Pelaksanaan Penelitian  

Pemberian perlakuan, yaitu: 

P1: kontrol 

P2: diberikan paraquat 

P3, P4, dan P5: diberikan paraquat dan ekstrak jahe merah  

 P6: diberikan ekstrak jahe merah  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

A. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekstrak etanol jahe merah dapat meningkatkan agresivitas mencit jantan 

normal maupun yang telah diberi herbisida paraquat. 

2. Ekstrak etanol jahe merah dapat meningkatkan libido mencit jantan 

normal maupun yang telah diberi herbisida paraquat. 

 

 

 

B. SARAN  

 

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan ekstrak etanol 

jahe merah untuk melihat pengaruhnya dalam meningkatkan agresivitas dan 

libido pada mencit jantan yang diinduksi paraquat secara intraperitoneal.   

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

Anwar R. 2009. Uji Berbagai Herbisida Dalam Pengendalian Gulma Tanaman 

 Karet. Unihas. Bengkulu. 

 

Arafa A, Mie A, Nervana S. Evaluation of adverse health effects of pesticides 

  exposure [biochemical & hormonal] among Egyptian Farmers. J App Sci 

  Res 2013;9(7):4404-09. 

 

Ardiansyah. 2007. Antioksidan dan Peranannya Bagi Kesehatan.    

 http://www.damandiri.or.id/detail.php?568. Diakses 14 februari 2018 

 

Arletti, Benelli R., Cavazzuti A., Scarpetta E., Bertolini, A. 1999. Stimulating 

  Property of Turnera Diffusa and Pfaffia paniculata Extracts on the Sexual 

  Behavior of Male Rats. Psychopharmacology (Berl). 143(1):15-19. 

 

Arrington, L. R. 1972. Introductory Laboratory Animal Sciene, The Breeding, 

 Care and Management of Experimental Animal. The Interstate Printers 

 and Publishers. Inc Danville. 

 

Campbell, R.J., Michael, dan Steven, A. 2008. Biologi. Edisi Kedelapan Jilid 3. 

 Erlangga. Jakarta. 

 

Chiavegatto, S., Laura, A., Mamounas, Vassilis, E., Koliatsos, T. M., Dawson dan 

 Randy J. 2000. Brain serotonin dysfunction accounts for aggression in 

 male mice lacking neuronal nitric oxide synthase. PNAS. 98: 1277–1281. 

 

De Boer, S. F., Van, D., Koolhaas, J. M. 2003. Individual variation in aggression 

  of feral rodent strains: a standard for the genetics of aggression and 

  violence. Behav. Genet. 33(5):485-50. 

 

http://www.damandiri.or.id/detail.php?568


54 
 

English, K.M. Pugh, P.J. Scutt, N.E. Channer, K.S. and Jones, T.H. 2001. Effect 

  Of Cigarette Smoking on Levels Of Bioavalabe Testosteron in Healthy 

  Men. Clinical Science. No. 100   

 

Evacuasiany, E., Puradisastra, S. 2010. Ekstrak Biji Pala (Myristica fragans 

  Houtt) dan Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl) sebagai Afrodisiak pada

  Tikus dan Mencit. Universitas Kristen Maranatha. Bandung. 

 

Federer, W. 1991. Statistics and Society: Data Collection and Interpretation. 

 2nd Edition. Marcel Dekker. New York. 

 

Fidzaro, 2010. Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Klabet (Trigonella foenum) 

 Terhadap Kadar Glukosa Darah gambaran histologi Pankreas Mencit 

 (Mus musculus L.) yang Terpapar Streptozotocin. Skripsi. Jurusan Farmasi 

 Universitas Indonesia. Jakarta. 

 

Gawarammana IB and Buckley NA. 2011. Medical Management of Paraquat 

 Ingestion. British Journal of Clinical Pharmacology. 72(5): 745-757. 
 

Ghufron, muhammad. 2001. Gambaran Struktur Histologik Hepar dan Ren 

 Mencit Setelah Perlakuan Infusa Akar Rimpang Jahe (Zingiber officinale) 

 Dengan Dosis Bertingkat. Jurnal kedokteran yarsi. 9:72-88.  

 

Hadley, M. 1996. Endocrinology of Sex Differentiation and Development. 

 Prenticc-Hall International. USA. 

 

Hafez, E. 2000. Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger. USA. 

 

Hapsoh, H.Y. dan Julianti, E. 2008. Budidaya dan Teknologi Pascapanen Jahe.

 USU Press. Medan. 

 

Hariana, HA. 2006. Tumbuhan Obat dan Khasiatnya.Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Hariyatmi. 2004. Kemampuan Vitamin E Sebagai Antioksidan Terhadap Radikal

 Bebas Pada Lanjut Usia. MIPA, 14(1), 52-60. 

 



55 
 

 Harwati, C.H.T. 2009. Khasiat jahe bagi kesehatan tubuh manusia, Jurnal Inovasi

 Pertanian, 8(1): 54-61. 

 

Hubert W. Psychotropic effects of testosterone.  In: Nieschlag E, Behre HM (eds). 

 Testosterone: action, deficiency, substitution. 2nd ed. Springer-Verlag. 

 Berlin, Heidelberg 1990:51-71 

 

Hull, E. M., Muschamp, J. W., Sato, S. 2004.Dopamine and Serotonin: Influences 

 on Male Sexual Behavior. Physiology and Behavior. 83(24): 291–307. 

 

Jones, T., H. 2008. Testosteron deficiency:an overview. In Jones, T., H ed. 

 Testosteron deficiency in man. 1st. Oxford University Press. 1: 1-8.  

 

Kamtchouing, P., Fandio, G Y M., Dimo, T. and Jatsa, H.B. 2002. Evaluation of

 Androgenic Activity of Zingiber officinale and Penta diplan 

 drabrazzeanain Male Rats. Juornal Andrology. 4 : 299-301 

 

Kaspul., 2007. Kadar Kolesterol Tikus Putih Setelah Mengkonsumsi Buah Terong 

 Pukak Solano Torvum S W. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

 Keguruan dan Ilmu Pendidikan Lambung Kalimantan Selatan. Biosenteae. 

 Vol. 4 (1); 1-8. Indonesia   

 

Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Laporan Status Lingkungan Hidup 

 Indonesia. Jakarta 

 

Kikuzaki, H.K dan Nakatani, N. 1993.Antioxodant Effects of Some Ginger 

 Constituents. Journal of Food Sciens. 58(6): 1407-1410 

 

Kimball, J.W. 1994. Biologi. Erlangga, Jakarta. 

 

Kudryavtseva, N. N. 2000. An experimental approach to the study of learned 

 aggression. Aggressive Behav. 26, 241–256. 

 

Kumalaningsih, Sri. 2007. Antioksidan Alami. Trubus Agrisarina. Surabaya. 

  



56 
 

Lestari SW. 2005. Optimasi Metode Analisis Kuantitatif Dan Penerapanya Pada 

 Studi Desorpsi 1,1−dimetil 4,4−bipiridilium Dalam Tanah Gambut. 

 Skripsi. UGM. Yogyakarta  

 

Lombardi JR, John GV, Malwhitsett J. 1976. Androgen Control Of The Sexual 

 Maturation Pheromone In House Mouse Urine. Biology of Reproduction. 

 15: 179-186. 

 

Lu, F.C. 1995. Toksikologi Dasar, Asas, Organ Sasaran dan Penilaian Resiko

 Edisi II. Penerbit UI. Jakarta.  

 

Lukito, A. M. 2007. Petunjuk Praktis Bertanam Jahe. Agromedia Pustaka.Jakarta. 
 

Magdalena, Maria. 2002. Pengaruh Pemberian Ekstrak Meniran (Phyllanthus  

 niruri Linn) Terhadap Petanda Kerusakan Hepatoseluler Tikus Strain  

 Wistar yang Diinduksi dengan Carbon Tetraclorida. Skripsi. Fakultas 

 Kedokteran Universitas Brawijaya. Malang  

 

Maisuri, RA. 2013. Pengaruh Pemberian Ekatrak Jahe Merah (Zingiber officinale 

 Roxb. Var Rubrum) dan Zinc (Zn) Terhadap Jumlah, Motilitas, dan 

  Morfologi Spermatozoa Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan 

  Dewasa Strain Sprague Dawley. Medical Journal of Lampung University 

 

Mangkoewidjojo dan Smith. 1988. Pemeliharaan, Pembiakan, dan Penggunaan

 Hewan Percobaan di Daerah Tropis. UI Press. Jakarta.  

 

Moon, J.M., Chun, B.J. 2011. The efficacy of high doses of vitamin C in patients 

 with paraquat poisoning. Human and Experimental Toxicology. 30(8): 

 844−50. 

 

Morakinyo, A.O., Adeniyi O.S., and Arikawe. 2008. Effect of zingiberofficinale 

 on reproductive functions in the male rat. African Journal of Boomedical

 Research. 11: 329-334. 

 

Muhammad, I. 2009. Efek antioksidan Vitamin C Terhadap Tikus (Rattus   

 norvegius) Jantan Akibat Pmaparan Asap Rokok. Tesis. Pascasarjana 

 Institut Peranian Bogor. Bogor.   

Ortiz, M.S., K.M. Forti, E.B.S. Martinez, L.G. Munoz, K. Husain, W.H.Muniz. 

 2016. Effects of Antioksidant N-acetylcysteine Against Paraquat Indiced 



57 
 

  Oxidative Stress In Vital Tissues Of Mice. Int J Sci Basic Appl Res. 26(1): 

 26-46. 

 

Prijanto, T.B. 2009. Analisis faktor resiko keracunan pestisida organofosfat pada 

 keluarga petani holtikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. 

 Tesis. Universitas Diponegoro.Semarang.  

 

Ratnasooriya WD, Ratnayake SSK, Jayatunga YNA. Effects of pyrethroid  

 insecticide ICON (lambda cyhalothrin) on reproductive competence of 

 male rats. Asian J Androl 2002;4:35-41  

 

Rismunandar. 1988. Rempah-Rempah Komoditi Ekspor Indonesia. Penerbit Sinar

 Baru. Bandung. 

 

Rugh, R. 1968. The Mouse : Its Reproduction and Development. Burger 

 Publishing Company. New York. 

 

Saftarina, F. 2011. Analisis keracunan pestisida pada petani padi di desa RJ 

 Bandar Lampung. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Universitas 

 Lampung. 1(1): 61−69. 
 

Sakr SA, Badawy GM. 2011. Effect of ginger (Zingiber Officinale r.) On 

 Metiram-inhibited Spermatogenesis and induced apoptosis in albino mice. 

  Journal of Applied Pharmaceutical Science. 1(04):131-136. 

 

Schlinger, B.A., Callard, G.V. 1989. Aromatase Activity In Quail Brain: 

 Correlation With Aggressiveness. Endocrinologi. 124: 437-443. 
 

Sembodo, D.R.J. 2010. Gulma dan Pengelolaannya. Graha Ilmu. Yogyakarta. 

 

Somala, L. 2006, Sifat Reproduksi Mencit (Mus musculus) Betina yang Mendapat 

  Pakan Tambahan Kemangi (Ocimum basilicum) Kering.Skripsi. Institut 

 Pertanian Bogor. 
 

Srivastava, S., Desai, P., Coutinho, E. and Govil, G. 2006. Mechanism Of Action 

  Of Arginine On The Vitality Of Spermatozoa Is Primarily Through 

 Increased Biosynthesis Of Nitric Oxide. Tata Institute of Fundamental 

 Research India. (74):954–958. 

 



58 
 

Sriyani N, Salam AK. 2008. Penggunaan Metode Bioassay Untuk Mendeteksi 

 Pergerakan Herbisida Pasca Tumbuh Paraquat Dan 2,4-D Dalam Tanah. J 

 Tanah Trop.13(3):199-208. 
 

Sutyarso, M Kanedi, Muhartono. 2014. Pengaruh Paparan Herbisida Terhadap 

  Testosteron Dan Fungsi Ereksi Pada Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit. 

 Artikel. Universitas Lampung. Lampung. 

 

Tanuwireja, S. 2007. Pengaruh ekstrak etanol rimpang jahe merah (zingiberis

 rhizoma) terhadap perilaku seksual mencit jantan galur swisswebster. 

  Skripsi. Universitas Maranatha. Bandung. 
 

Tetebano, R. 2011. Rancangan Percobaan Racun Sianida Pada Mencit. 

 http://raslytetebano.files.wordpress.com/2011/01/mencit3.jpg. Diakses 

 pada 14 September 2017. 

 

Van Loo PLP, Van de Weerd HA, Van Zutphen LFM, Baumans V. 2004.   

 Preference For Social Contact Versus Encironmental Enrichment In Male  

 Laboratory Mice. Laboratory Animal, 38: 178-188.  

 

Viaiudiana, R.A. 2013. Pengaruh bentonit terhadap kadar malondialdehye (mda) 

 jaringan ginjal rattus norvegicus yang dipapar herbisida paraquat. Skripsi. 

 Universitas Brawijaya. Malang  

 

Wardana, H.D. 2002. Budi Daya secara Organik Tanaman Obat Rimpang. 

 Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Winarti C., Nanan N. 2005. Peluang tanaman rempah dan obat sebagai sumber 

 pangan fungsional. Jurnal litbang pertanian. 24: 47-53  

 

Winarsi, H.D. Muchtadi, F.R. Zakaria, dan B. Purwanta. 2003. Status Antioksidan 

 Wanita Premenopause yang Diberi Minuman Suplemen ‘Susu Meno’.  

 Proseding Seminar Nasional PATPI. Yogyakarta.   

 

Winarsi, Hery. 2007. Antioksidan Alami dan Radikal Bebas. Kanisius. Yogyakarta 

 



59 
 

World Health Organization. 2008. Children’s /health and Environment. Training 

 Package For he Health Sector. www.who.int/ceh. diakses  tanggal 17 

 September 2017  

 

Zhang, W., Jiang, F., Ou, J. 2011. Global pesticide consumption and pollution: 

 with China as a focus. Proceedings of the International Academy of 

 Ecology and Environmental Science. 
 

 

 

 

 
 

http://www.who.int/ceh

	1abstrak + cover.pdf
	3riwayat hidup.pdf
	4persembahan + motto.pdf
	5daftar tabel + daftar Gambar.pdf
	6.pdf
	7sanwacana.pdf

