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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah di dunia.  Salah 

satu komoditas rempah penting yang dihasilkan di Indonesia yaitu lada hitam.  

Lada hitam dikenal sebagai rempah yang umum digunakan dalam penyedap 

masakan dan juga dapat digunakan sebagai obat tradisional karena 

mempunyai banyak khasiat (Majeed & Prakash, 2000).  Kandungan kimia 

lada hitam terdiri dari beberapa bahan aktif seperti phenolic amides, phenolic 

acids, dan flavonoid yang bersifat antioksidan (Meghwal & Goswami, 2012).   

 

Antioksidan mampu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh 

oksigen reaktif.  Penggunaan senyawa antioksidan juga sebagai anti radikal 

bebas yang saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya 

pemahaman masyarakat tentang peranannya dalam menghambat penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung, arteriosclerosis, kanker, serta gejala 

penuaan.  Masalah-masalah ini berkaitan dengan kemampuan antioksidan 

untuk bekerja sebagai inhibitor (penghambat) reaksi oksidasi oleh radikal 

bebas reaktif yang menjadi salah satu pencetus penyakit-penyakit di atas 

(Tahir dkk, 2003).  Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk 

memperkecil terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil 
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terjadinya proses kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa 

pemakaian dalam industri makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang 

terkandung dalam makanan serta mencegah hilangnya kualitas sensori dan 

nutrisi (Hernani dan Raharjo, 2005). 

 

Secara fisiologi ingatan merupakan hasil dari perubahan kemampuan 

penjalaran sinaptik dari suatu neuron ke neuron berikutnya.  Ingatan dibagi 

menjadi 3 yaitu ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek, dan ingatan 

jangka menengah.  Faktor yang menyebabkan menurunnya ingatan antara lain 

kurang tidur, tekanan darah tinggi, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, 

streskronis, dan kerusakan dalam hubungan sel saraf otak.  Konsentrasi dalam 

belajar juga sangat penting sebab, dengan konsentrasi semua sel-sel otak akan 

ikut aktif sehingga proses memori menjadi lebih mudah mengingat (Venustri 

latif, 2006). 

 

Menurut Singh et al (2008) dalam uji antioksidan yang dilakukan terhadap 

ekstrak petroleum ether lada hitam secara in vitro berhasil membuktikan 

bahwa ekstrak lada hitam efektif menghambat penuaan dari beberapa radikal 

bebas.  Melihat berbagai kandungan zat yang terdapat dalam lada hitam yaitu 

salah satunya sebagai sumber antioksidan maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh pemberian ekstrak lada hitam terhadap daya ingat mencit 

jantan.  Hewan uji yang akan digunakan yaitu mencit dengan memberikan 

penambahan ekstrak lada hitam pada pakan mencit.  Mencit yang digunakan 

akan diamati perilaku kognitfnya yang meliputi daya ingat belajar labirin dan 

daya ingat renang setelah diberikan penambahan ekstrak lada hitam pada 



3 
 

 
 

pakan yang merupakan salah satu perubahan fungsi yang akan ditunjukkan 

pada proses penuaan suatu organisme. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak lada hitam terhadap daya 

ingat mencit (Mus musculus L.) jantan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan waktu daya ingat mencit (M. Musculus L.) 

jantan setelah diberi ekstrak lada hitam berdasarkan uji labirin dan uji 

renang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran manfaat lada hitam 

dalam bidang kesehatan, selain sebagai rempah penyedap masakan. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

Menurut Guyton dan Hall, (1997) secara fisiologis, ingatan merupakan hasil 

dari perubahan kemampuan penjalaran sinaptik dari suatu neuron ke neuron 

berikutnya, sebagai akibat dari aktivitas neural sebelumnya.  Perubahan ini 

kemudian menghasilkan jaras-jaras baru yang terfasilitasi untuk membentuk 

penjalaran sinyal-sinyal melalui lintasan neural otak.  Jaras-jaras yang baru 

atau yang tefasilitasi disebut jejak-jejak ingatan (memory trace).  Jaras-jaras 

ini penting karena begitu jaras-jaras ini menetap atau ada, maka akan 

diaktifkan oleh benak pikiran untuk menimbulkan kembali ingatan yang ada. 
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Konsumsi lada hitam baik untuk otak karena lada hitam merupakan salah satu 

komoditas ekspor unggulan Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis yang 

begitu tinggi.  Lada hitam mengandung bahan aktif seperti phenolic amides, 

phenolic acids, dan flavonoid yang bersifat antioksidan sangat kuat.  Selain 

mengandung bahan-bahan antioksidan, lada hitam juga mengandung piperin 

yang diketahui berkhasiat sebagai obat analgesic, antipyretic, anti inflamasi, 

serta memperlancar proses pencernaan.  Kandungan antioksidan pada lada 

hitam membuat lada hitam dikenal sebagai salah satu bahan penghambat 

proses penuaan.   

 

Proses penuaan yang terjadi tentu saja akan mempengaruhi beberapa fungsi 

organ tubuh diantaranya dalam hal daya ingat.  Kemampuan kognitif otak 

dapat mengalami penurunan terutama akibat peroses penuaan.  Dengan 

mengkonsumsi lada hitam yang baik untuk otak diduga juga karena 

manfaatnya dalam memperlambat kerusakan sel dan menjaga daya ingat tetap 

tajam di usia tua. 

Penambahan ekstrak lada hitam pada pakan yang diberikan diharapkan 

mampu menekan perubahan fungsi yang dimunculkan pada proses penuaan 

organisme.  Salah satu hewan yang memiliki kelas yang sama dengan 

manusia adalah mencit.  Mencit merupakan jenis mamalia yang diharapkan 

dapat menunjukkan respon terhadap penambahan ekstrak yang ditambahkan 

pada pakan yang diberikan. 
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E. Hipotesis 

 

Berdasarkan pengaruh yang terkandung dalam lada hitam, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penambahan ekstrak lada hitam pada pakan dapat meningkatkan daya 

ingat mencit (Mus musculus L.) jantan. 

2. Penambahan ekstrak lada hitam pada pakan dapat meningkatkan daya 

ingat mencit jantan (M. Musculus L.) muda dan tua dengan cara 

mempersingkat waktu tempuh dalam uji labirin dan uji renang. 

 

 

 

 

 


