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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Purwoceng (Pimpinella alpina Kds.) 

Purwoceng termasuk famili Apiaceae merupakan tanaman herbal tahunan 

aromatis yang tumbuh pada habitat dataran tinggi. Purwoceng merupakan tanaman 

terna, membentuk rosset, tangkai daun berada di atas permukaan tanah sehingga 

tajuk tanaman menutupi permukaan tanah hampir membentuk bulatan dengan 

diameter tajuk ± 3.645 cm.(1) Purwoceng merupakan tanaman berumah satu dan 

dapat menyerbuk silang. Purwoceng berbunga pada umur 5 – 6 bulan setelah tanam, 

tangkai bunga keluar pada bagian ujung tanaman. Setiap tandan bunga yang 

berbentuk payung terdapat bunga antara 8 – 15, yang selanjutnya akan membentuk 

biji. Dalam satu tanaman dapat menghasilkan 1.500 – 2.500 biji.(1)  

Purwoceng  merupakan salah satu tanaman afrodisiak (obat kuat) asli 

Indonesia. Tanaman ini awalnya dijumpai tumbuh secara liar di sekitar dataran 

tinggi Dieng, disekitar gunung Pangrango (Jawa Barat) dan daerah-daerah 

pegunungan di Jawa Timur pada ketinggian 1 800–3 000 meter di atas permukaan 

laut (m dpl). Purwoceng dikenal dengan nama antanan gunung di daerah Jawa Barat 

(Sunda), purwoaceng atau purwoceng di Jawa Tengah, dan di daerah lainnya 

disebut pula dengan suripandak abang atau gebangan.(2) 

Klasifikasi botani purwoceng sebagai berikut(1) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Famili  : Apiaceae 

Genus  : Pimpinella 

Spesies  : Pimpinella pruatjan Molk.; sinonim Pimpinella alpina Kds. 
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Gambar 1. Tahapan Pertumbuhan Tanaman Purwoceng. Tanaman (1), Bunga 

kuncup (2), Bunga mekar (3), Buah (4), rimpang tanaman berumur 6 bulan (5).(1) 

Purwoceng termasuk kelas Dicotyledoneae berakar tunggang. Ukuran akar 

bagian pangkal akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya umur tanaman, 

sehingga terlihat seperti ginseng, tetapi ukurannya tidak sebesar ginseng. Akar-akar 

rambut keluar di ujung-ujung akar tunggang.(1) 

Purwoceng merupakan tanaman obat asli Indonesia yang langka, berkhasiat 

sebagai aprodisiak (meningkatkan vitalitas seksualitas pria). Secara turun temurun 

tanaman ini telah digunakan oleh nenek moyang kita, dan secara ilmiah telah 

terbukti mampu meningkatkan testosteron pada mencit.(7) Hingga saat ini 

pemerintah belum mengijinkan industri jamu dan obat menggunakan simplisia 

purwoceng yang diperoleh bukan dari hasil budidaya, dikarenakan status tanaman 

purwoceng masih tergolong langka(2). Apabila tidak dilakukan upaya pelestarian 

dan kegiatan budidaya, tanaman purwoceng kemungkinan akan punah.(1) 

Purwoceng sebagai afrodisiak mengandung komponen kimia kelompok 

steroid, atsiri, furanokumarin, dan vitamin, yang terdapat di bagian akar(1). 

Kelompok steroid terdiri dari sitosterol, stigmasterol (stigmasta-7, 16 dien-3-ol), 

dan (stigmasta-7, 25 dien-3-ol). Steroid merupakan komponen kimia berkhasiat 

dalam sintesis hormon testoteron pada manusia. Komponen kimia tersebut yang 

menjadikan purwoceng sebagai obat tradisional untuk meningkatkan vitalitas dan 
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kesuburan pria. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 

jengger anak ayam dapat dipercepat dengan pemberian ramuan ekstrak purwoceng. 

Selain mengandung steroid, purwoceng juga mengandung atsiri, dan turunannya 

antara lain germacrene, β-besabolene, β-caryophylline, α-humulene, dan 

carvacrol.(2) Senyawa-senyawa tersebut ditemukan di tajuk tanaman, sedangkan di 

bagian akar hanya mengandung germacrene dan β-besabolene. Xanthotoxin hanya 

ditemukan di akar tanaman yang tumbuh di Dieng.(1) 

Vitamin E ditemukan di daun tanaman tetapi tidak ditemukan pada akar 

tanaman. Bergapten, sitosterol, dan vitamin E kadarnya tertinggi pada saat tanaman 

memasuki fase generatif yaitu tanaman mulai berbunga. Produktivitas tanaman 

secara umum, termasuk tanaman purwoceng dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lain lingkungan tumbuh (ketinggian tempat, suhu, dan kelembaban udara), curah 

hujan, kesuburan lahan, cara pemeliharaan, panen, dan penanganan pasca panen.(7) 

Penelitian yang mempelajari fitokimia purwoceng sudah cukup banyak. 

Sebuah penelitian menunjukkan adanya senyawa stigmasterol dalam akar 

purwoceng berdasarkan data spektroskopi.(8) Pada penelitian lainnya dilaporkan 

pula adanya senyawa kimia yang teridentifikasi secara kualitatif, yaitu bergapten, 

marmesin, 4- hidroksi kumarin, umbeliferon, dan psoralen.(9) 

Tabel I. Kandungan aktif purwoceng(8) 

Senyawa aktif Efek 

(-)-Limonena, terkandung dalam 

seluruh tanaman. 

 

Menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans penyebab keputihan, 

merangsang peristaltic. 

Anisketone, terkandung dalam buah. Merangsang dan menambah semangat, 

pereda lelah. 

Asam kafeat, terkandung dalam seluruh 

tanaman. 

 

Merangsang semangat, merangsang 

aktivitas saraf pusat, merangsang 

keluarnya prostaglandin, menghambat 

keluarnya histamine. 

 

Dianethole, terkandung dalam seluruh 

tanaman. 

Merangsang hormon estrogen. 

 

Hydroquinone, terkandung dalam 

seluruh tanaman. 

 

Merangsang ereksi, mengurangi 

sekresi cairan pada liang vagina, anti 

pendarahan di luar haid, merangsang 

semangat, menaikkan tekanan darah. 
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Tabel I. (lanjutan) 

Isoorientin, terkandung dalam seluruh 

tanaman. 

 

Menambah produksi sperma. 

 

Phlellandrene, terkandung dalam 

seluruh tanaman. 

Memacu ereksi, bahan pengharum dan 

pewangi. 

 

Squalene, terkandung dalam seluruh 

tanaman. 

 

Merangsang semangat, melancarkan 

transfer oksigen dalam darah. 

 

Stigmasterol, terkandung dalam seluruh 

tanaman. 

 

Merangsang hormon estrogen, 

merangsang terjadinya proses ovulasi, 

bahan baku pembuatan hormon 

steroid. 

 

a. Lingkungan Tumbuh Purwoceng(10) 

Purwoceng merupakan tanaman yang telah beradaptasi di dataran tinggi, 

tumbuh di daerah pada ketinggian tempat 1.800-3.300 m di atas permukaan laut, 

terutama di dataran tinggi Dieng. Dilaporkan bahwa purwoceng tumbuh baik pada 

ketinggian 2.000 – 3.000 mdpl., tumbuh subur pada tempat dengan ketinggian ± 

2.000 m dpl pada tanah yang subur dan gembur, suhu udara berkisar 15 – 

kelembaban udara berkisar 60 – 70%, dengan curah hujan di atas 4.000 mm/ tahun. 

Namun dari hasil penelitian pada akhir-akhir ini purwoceng juga dapat tumbuh baik 

pada ketinggian tempat hingga 1.500 m dpl, dengan suhu udara berkisar 16 – 26 ºC, 

dan kelembaban udara berkisar 60 – 90%. Untuk pertumbuhannya selain 

memerlukan tanah yang gembur dan subur, purwoceng juga memerlukan tanah 

yang kaya bahan organik, dan pH tanah dengan kisaran 5,7 – 6,0. Purwoceng tidak 

dapat tumbuh baik pada tanah yang bertekstur liat. Untuk tanah yang kurang subur 

perlu dilakukan pemupukan, terutama pupuk organik. Purwoceng awalnya 

merupakan tanaman liar yang tumbuh di bawah tegakan tanaman keras atau hutan, 

sehingga kurang bagus pertumbuhannya apabila tanaman ini mendapat penyinaran 

sinar matahari langsung. Oleh karena itu untuk mendapatkan pertumbuhan yang 

baik, pada budidaya purwoceng penanaman dilakukan di bawah tegakan atau 

ditumpang sarikan dengan tingkat naungan 45 – 55%. Tingkat naungan yang lebih 

dari 55% menyebabkan pertumbuhan purwoceng tertekan dan terjadi etiolasi, 

pertumbuhan memanjang dan secara visual tanaman terlihat kecil.(10)  

 



7 
 

7 
 

b. Masa Panen Purwoceng(10) 

Panen dapat dilakukan setelah tanaman memasuki masa generatif 

(berbunga), karena pada saat tersebut metabolisme metabolit sekunder ada dalam 

kondisi puncak, sehingga kandungan zat berkhasiat ada dalam kondisi yang 

maksimal. Metabolit sekunder tersebut yang mempunyai khasiat obat. Masa 

generatif tanaman purwoceng dimulai pada umur 6 – 12 BST. 

Panen sebaiknya dilakukan pada musim kemarau atau pada saat tidak 

banyak turun hujan. Pada musim kemarau, kandungan metabolit sekunder di dalam 

tanaman akan lebih tinggi dibanding dengan waktu panen yang dilakukan pada 

musim hujan dan banyak air. Dengan demikian pada saat panen diharapkan mutu 

(kandungan zat berkhasiat) simplisia tanaman dalan kadar tertinggi. 

Panen tanaman dilakukan dengan mengangkat seluruh bagian tanaman 

termasuk akar, dengan cara menggali dengan menggunakan alat garpu, cangkul 

atau koret. Akar dijaga supaya tidak putus, sehingga semua bagian tanaman dapat 

terangkat. Sewaktu panen keberadan gulma di sekitar tanaman perlu diperhatikan 

agar tidak ikut terbawa. 

2. Ekstrak dan Standarisasi Ekstrak(11,12)  

Yang dimaksud dengan ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan 

menyari zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi syarat baku yang 

telah ditetapkan. Jadi ekstrak adalah suatu produk hasil pengambilan zat aktif dari 

tanaman menggunakan pelarut, tetapi pelarutnya diuapkan kembali sehingga zat 

aktif ekstrak menjadi pekat. Bentuknya dapat kental atau kering tergantung apakah 

sebagian aja pelarut yang diuapkan atau seluruhnya. 

a. Pembuatan Ekstrak 

Secara garis besar, tahapan pembuatan ekstrak yaitu pembuatan serbuk 

simplisia, pemilihan pelarut atau cairan penyari, proses ekstraksi atau pemilihan 

cara ekstraksi, separasi dan pemurnian, penguapan atau pemekatan, pengeringan 

ekstrak dan penentuan rendemen ekstrak.  
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(1) Pembuatan serbuk simplisia 

Pembuatan serbuk simplisia dimaksudkan untuk memperluas permukaan 

simplisia yang kontak dengan cairan penyari. Proses penyerbukan dilakukan 

sampai derajat kehalusan serbuk yang optimal. 

(2) Pemilihan pelarut atau cairan penyari 

Pelarut atau cairan penyari menentukan senyawa kimia yang akan 

terekstraksi dan berada dalam ekstrak. Dengan diketahuinya senyawa kimia yang 

akan diekstraksi atau yang diduga berkhasiat akan memudahkan proses pemilihan 

cairan penyari. 

(3) Proses ekstraksi atau pemilihan cara ekstraksi 

Cara ekstraksi yang dipilih ikut menentukan kualitas ekstrak yang diperoleh. 

Dalam memilih cara ekstraksi harus diperhatikan prinsip ekstraksi yaitu menyari 

senyawa aktif sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya hingga diperoleh 

efisiensi ekstraksi. 

(4) Separasi dan pemurnian  

Separasi atau pemisahan dan pemurnian merupakan salah satu proses yang 

diperlukan terhadap ekstrak dalam rangka meningkatkan kadar senyawa aktifnya. 

Separasi dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dekantasi, penyaringan, 

sentrifugasi, destilasi dan lain-lain. Pemurnian ekstrak dapat dilakukan dengan cara 

mengekstraksi zat-zat yang tidak diinginkan dalam ekstrak akan terpisah dari zat-

zat yang diinginkan. 

(5) Penguapan atau pemekatan  

Penguapan atau pemekatan merupakan proses meningkatkan jumlah zat 

terlarut dalam ekstrak dengan cara mengurangi jumlah pelarutnya dengan cara 

penguapan, tetapi tidak sampai kering. 

(6) Pengeringan ekstrak 

Pengeringan ekstrak umumnya dilakukan untuk membuat sediaan padat 

seperti tablet, kapsul, pil dan sediaan padat lainnya. Pengeringan ekstrak dapat 

dilakukan dengan penambahan bahan tambahan (non-native herbal drug 

preparation) atau tanpa penambahan bahan tambahan (native herbal drug 

preparation). 

 



9 
 

9 
 

(7) Penentuan rendemen ekstrak 

Rendemen ekstrak dihitung dengan cara membandingkan jumlah ekstrak 

yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Rendemen ekstrak dapat 

digunakan sebagai parameter standar mutu ekstrak pada tiap bets produksi maupun 

parameter efisiensi ekstraksi. 

b. Standardisasi Ekstrak 

Standardisasi ekstrak merupakan proses pengaturan sejumlah tertentu 

senyawa aktif atau golongan senyawa tertentu yang diketahui aktifitas 

terapeutiknya dalam ekstrak dengan cara menambahkan bahan tambahan atau 

mencampur sediaan ekstrak yang satu dengan lainnya. 

Penggunaan ekstrak terstandar dengan mengatur komponen kimia ekstrak 

berada pada jumlah yang tetap atau konstan sangat luas digunakan pada saat ini. 

Pada dasarnya ada empat cara standardisasi ekstrak yang digunakan oleh 

industri ekstrak yaitu : 

(1) Ekstrak yang diproduksi dengan proses produksi dan cara ekstraksi 

sesuai kondisi yang telah ditetapkan. Standardisasi dilakukan dengan memastikan 

konsistensi dari setiap bets produksi, kemudian dilakukan uji klinis terhadap 

ekstrak, sehingga diperoleh data klinis khasiat dan keamanannya. Contoh ekstrak 

dengan standardisasi seperti ini yaitu Ginkgo biloba, Hypericum perforatum dan 

serenoa repens. 

Standardisasi terhadap ekstrak secara keseluruhan dilakukan apabila ekstrak 

telah terbukti secara klinis. Pembuktian klinis terhadap khasiat dan keamanan 

ekstrak kemudian ditetapkan dan proses standardisasi dilakukan berdasarkan hal 

tersebut. 

(2) Ekstrak yang telah atau belum terbukti efektif secara klinis, dimana 

standardisasi dilakukan terhadap potensi keseluruhan ekstrak. Hal ini hanya dapat 

dilakukan apabila terdapat bukti nyata ada hubungan antara golongan zat kimia 

yang dipilih untuk standardisasi dengan aktivitas farmakologi tanaman. Contoh 

ekstrak tipe ini yaitu Coleus forskohlii, Matricaria chamomilla, Salix sp, dan derivat 

salisilat. 

(3) Ekstrak yang distandardisasi menggunakan kandungan kimia yang 

menjamin identitas ekstrak (senyawa identitas) dan konsistensi mutu produk tiap 
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bets produksi. Ekstrak secara keseluruhan belum memiliki data uji klinis dan 

senyawa marker tidak mempunyai aktivitas farmakologi yang relevan. Contoh 

ekstrak tipe ini yaitu Echinacea angustifolia dan echinacosida. 

(4) Ekstrak herbal yang distandardisasi dengan menambahkan bahan kimia 

hasil isolasi ke dalam maatriks ekstrak dan di jual sebagai “Standardized 

extract”.Contohnya adalah penambahan cafffeine, yang murah dan banyak tersedia 

ke dalam ekstrak guarana dan biji kola. 

c.1 Hal Yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak(11) 

Faktor yang berpengaruh terhadap mutu ekstrak secara garis besar ada dua, 

yaitu faktor biologi dan faktor kimia. 

(1) Faktor biologi 

Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak berhubungan dengan bahan 

baku simplisia yang digunakan. Hal-hal yang berpengaruh antara lain : identitas 

jenis (species), lokasi tumbuhan asal, periode pemanenan hasil tumbuhan, 

penyimpanan bahan tumbuhan. 

(2)   Faktor kimia 

Faktor internal : 

(1)  Jenis senyawa aktif dalam bahan, 

(2)  Komposisi kualitatif senyawa aktif, 

(3)  Komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan 

(4)  Kadar total rata-rata senyawa aktif. 

Faktor eksternal : 

(1)  Metode ekstraksi, 

(2)  Perbandingan ukuran alat ekstraksi, 

(3)  Ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, 

(4)  Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, 

(5) Kandungan logam berat, dan 

(6) Kandungan pestisida. 

c. Parameter dan metode Uji Ekstrak 

Untuk menjamin mutu ekstrak pada setiap bets produksi, harus ada 

parameter yang diukur dan dijamin dalam keadaan konstan. Namun berbeda dengan 
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obat kimia yang kadar zat aktifnya tertentu, penjaminan mutu ekstrak belum dapat 

dilakukan terhadap bahan aktifnya. Parameter yang dapat ditentukan yaitu : 

c.1 Parameter spesifik 

Parameter spesifik merupakan parameter yang sedapat mungkin disusun 

hanya dimiliki oleh ekstrak tanaman yang bersangkutan. Parameter spesifik yaitu 

identitas ekstrak (contoh : ekstrak kental Rimpang temulawak (Extractum 

Curcumae xanthorrhizae Rhizomae Spsissum), Organoleptik ekstrak  (pemerian 

ekstrak yaitu bentuk, warna, bau, dan rasa) dan Senyawa terlarut dalam pelarut 

tertentu. 

c.2 Parameter Non spesifik 

Parameter non spesifik merupakan pengujian fisika, kimia dan mikrobiologi 

yang dilakukan terhadap ekstrak yang dilakukan untuk menjamin mutu ekstrak 

pada setiap bets produksi. Parameter yang diuji antara lain : 

(1) Susut pengeringan, 

(2) Bobot jenis, 

(3) Kadar air, 

(4) Kadar abu, dan 

(5) Sisa pelarut. 

(6) Residu pestisida 

(7) Cemaran logam berat 

(8) Cemaran mikroba (ALTB, MPN Coliform, Uji angka kapang khamir dan uji 

cemaran aflatoksin). 

c.3 Uji Kandungan kimia ekstrak 

Uji ini dilakukan jika kandungan kimia ekstrak dan metode ujinya telah 

diketahui. Pengujian yang dilakukan antara lain : pola kromatogram esktrak, kadar 

total golongan kandungan kimia dan kadar kandungan kimia tertentu. 

d. Jenis – jenis Ekstrak 

Ekstrak dapat dibedakan berdasarkan konsistesi, komposisi dan senyawa 

aktif yang terdapat di dalamnya. 

d.1 Berdasarkan konsistensinya : 

(1) Ekstrak cair : Ekstrak cair, tingtur, maserat minyak (Extracta Fluida / Liquida) 

(2) Semi solid : Ekstrak kental (Extracta spissa) 
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(3) Kering : Ekstrak kering (Extracta sicca) 

Ekstrak punya 3 bentuk fisik, yaitu cairan, setengah padat/ kental dan serbuk 

kering. Untuk ekstrak cair bisa dibuat dengan menyari simplisia dengan pelarut 

tanpa pelarutnya diaupkan, atau menambahkan sjumlah pelarut ke dalam ekstrak 

kental sehingga ekstrak tersebut jadi cair. Yang pertama biasanya dinamakan 

tingtur, yang kedua disebut ekstrak cair. 

 

d.2 Berdasarkan komposisi : 

Ekstrak alami, ekstrak murni, sediaan obat herbal alami (Native Herbal 

Drugs Preparation) : kering (sicca), berminyak (oleoresin). Tidak mengandung 

solvent (air, etanol), eksipien (maltodekstrin, laktosa, sakarosa) 

Ekstrak non alami, sediaan ekstrak herbal, sediaan ekstrak (Non native 

Herbal Drugs Preparation). Ekstrak non alami dapat berbentuk :extracta spissa 

(campuran gliserin, propilenglikol); extracta sicca (maltodekstrin, laktosa); extracta 

fluida, tingtur (tinctura), (air, etanol); sediaan cair non alkohol (gliserin, air) ; dan 

maserat berminyak. 

Ekstrak juga berdasarkan komposisi yang ada di dalamnya dibagi menjadi 

ekstrak murni dan sediaan ekstrak. Disebut ekstrak murni kalau ekstraknya tidak 

mengandung pelarut maupun bahan tambahan lainnya. Ekstrak seperti ini biasanya 

merupakan produk antara, bersifat higroskopis dan memerlukan proses selanjutnya 

untuk menjadi sediaan ekstrak. 

Ekstrak non alami atau sediaan ekstrak herbal merupakan pengolahan lebih 

lanjut dari ekstrak murni, untuk dibuat sediaan ekstrak, baik kental maupun serbuk 

kering untuk selanjutnya dibuat sediaan obat seperti kapsul, tablet, cairan dan lain-

lainnya. 

d.3 Berdasarkan pengetahuan tentang senyawa aktif yang terdapat di dalamnya(13) 

(1) Standardized extracts  

Standardized extracts merupakan ekstrak yang diperoleh dengan mengatur 

kadar senyawa aktif (menambahkan dalam batas toleransi) yang aktifitas 

terapeutiknya diketahui dengan tujuan untuk mencapai komposisi yang 

dipersyaratkan. 
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Standardized extract diperoleh dengan menambahkan bahan pembantu atau 

mencampur ekstrak hasil bets produksi antara ekstrak yang kandungan senyawa 

aktifnya tinggi dengan ekstrak yang kandungan senyawa aktifnya rendah yang 

sering terjadi pada pembuatan sediaan ekstrak alami (native herbal drug 

preparation), sehingga kandungan senyawa aktifnya memenuhi baku yang 

ditetapkan. 

(2) Quantified extract 

Quantified extract merupakan ekstrak yang diperoleh dengan mengatur 

kadar senyawa yang diketahui berperan dalam menimbulkan khasiat 

farmakologi/klinis dengan tujuan agar khasiatnya sama. 

Quantified extract memiliki kandungan senyawa dengan aktifitas yang 

diketahui, tetapi senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tidak 

diketahui. 

Pengaturan kadar senyawa tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara 

mencampur ekstrak pada satu bets tertentu dengan ekstrak bets lain yang memiliki 

spesifikasi sama dan dalam jumlah native herbal extract yang konstan. 

(3) Other extract 

Other extract merupakan ekstrak yang diperoleh dengan mengatur proses 

produksi (keadaan simplisia, pelarut, kondisi/cara ekstraksi) serta spesifikasinya. 

Pada other extract kandungan senyawa yang bertanggung jawab terhadap 

aktifitas tidak diketahui (belum diketahui senyawa yang bertanggung jawab 

menimbulkan efek farmakologi).  

3. Perilaku Seksual pada Tikus Jantan 

Tikus galur Wistar merupakan bagian dari spesies Norway Rat (Rattus 

norvegicus). Tikus galur Wistar adalah hewan yang sering digunakan dalam 

berbagai penelitian, termasuk penelitian hormon dan pengamatan tingkah laku 

kopulasi yang berkaitan dengan libido. Berat badan tikus galur Wistar antara 200-

400 gram, dengan lama hidup 2,5 tahun hingga 3 tahun. Masa pubertas tikus adalah 

50 ± 10 hari.(14) 

Standar perawatan tikus galur Wistar sebagai hewan percobaan meliputi 

makanan, minuman dan lingkungan pada kandang diantaranya temperature, 

kelembaban dan intensitas cahaya. Tikus Wistar memerlukan asupan makanan 
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sebanyak 5 gram/100 gram berat badan dan konsumsi cairan 8-11 ml/gram berat 

badan dalam 24 jam. Temperatur kandang yang diperlukan untuk perawatan tikus 

Wistar adalah 21-24 ºC dengan rata-rata kelembaban 40-60%. Intensitas cahaya 

yang diperlukan adalah 75-125 fc, dengan siklus siang-malam sebanyak 12-12jam 

atau 14-24 jam.(14) 

Secara umum, tikus jantan akan melakukan intromission 8 sampai 10 kali 

sebelum mencapai ejakulasi, yang mana melibatkan perpindahan sperma kedalam 

vagina tikus betina. Selama proses ini, tikus jantan mengeluarkan vokalisasi 

ultrasonik. Ada dua macam suara panggilan yang dilakukan, (1) bersamaan dengan 

kontak pertama, tikus jantan mengeluarkan mating call (panggilan untuk 

berhubungan), dan (2) tepat sebelum ejakulasi, tikus jantan mengeluarkan 

preejaculatory call. Panggilan ini mendorong imobilitas dari tikus betina selama 

lordosis dan dalam dunia liar mungkin meningkatkan daya tarik tikus betina pada 

tikus jantan.(15) 

Setelah ejakulasi, terdapat post-ejaculatory call yang diperkirakan adalah 

untuk menjaga agar tikus betina tetap jauh dari tikus jantan untuk beberapa saat. 

Hal ini penting karena setelah ejakulas, tikus jantan memasuki quiescent period of 

inactivity (periode diam/tidak bergerak) yang disebut sebagai post-ejaculatory 

refractory period. Masa ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 5 menit, setelah 

beberapa saat tikus jantan biasanya mengulang kembali prilaku seksual dengan 

tikus betina. Pola ini terjadi berulang-ulang hingga tikus jantan terpuaskan secara 

seksual.(15)  

4. Uji Perilaku Seksual Tikus 

a. Pengamatan perilaku seksual 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental karena adanya perlakuan pada 

beberapa kelompok uji. Desain penelitian ini adalah posttest only control group 

design, karena adanya kelompok kontrol sebagai pembanding dan tidak adanya 

pengukuran sebelum diberi perlakuan. Pengelompokan hewan coba dilakukan 

secara rancangan acak lengkap (Completely Randomized Design). Penelitian terdiri 

dari satu variabel bebas dosis pemberian ekstrak air akar pasak bumi, yaitu 37,5; 

50; 75; 100; 150; 200 mg/kgBB dan variabel tergantung berupa parameter perilaku 

seksual.(16) 
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Parameter yang diamati pada uji perilaku seksual adalah(17) : 

(1) Mount Latency (ML) : waktu dari pengenalan pada tikus betina hingga 

penunggangan pertama. 

(2) Intromission Latency : waktu dari pengenalan pada tikus betina sampai 

intromission pertama (penetrasi vagina) 

(3) Ejaculation Latency : waktu dari intromission pertama hingga terjadinya 

ejakulasi. 

(4) Postejaculatory Interval (PEI) : waktu dari ejakulasi sampai intromission 

berikutnya. 

(5) Mount Frequency (MF) : jumlah penunggangan sebelum terjadinya ejakulasi. 

(6) Intromission Frequency (IF) : jumlah intromission yang terjadi sebelum 

ejakulasi. 

(7) Inter-intromission Intrval (III) : interval rata-rata antar intromission yang 

sukses. 

(8) Copulary Efficacy (CE) : ukuran suksesnya intromission ( hasil perhitungan 

dari IF dibagi dengan MF + IF). Test biasanya berakhir sesegera mungkin 

setelah post-ejaculatory intromission pertama.  

 

b. Pengamatan hormon testosteron 

Peningkatan kadar testosteron testikular yang diamati dalam penelitian ini 

sebagai indikasi adanya potensial androgenik pada ekstrak yang diamati. 

Testosteron pada hormon gonad utama laki-laki diproduksi oleh sel-sel Lydig pada 

testis. Tingkat krtitis testosteron dalam darah diperlukan untuk mengatur dorongan 

seksual normal, pembesaran penis pada malam hari, dan ereksi non-erotik pada 

kebanyakan pria. Penelitian mengikuti 2 mekanisme pengamatan, pertama, ekstrak 

kemungkinan memiliki kandungan yang bekerja sebagai antagonis estrogen atau 

inhibitor aromatase seperti pada testolakton yang diberikan pada pria normal dalam 

mensirkulasi LH dan FSH bersama plasma testosteron konsentrasi tinggi. Kedua, 

kandungan ekstrak mungkin bekerja pada neuron kispeptin yang mengontrol 

mekanisme feedback negatif. Dengan keadan konsisten dalam waktu lama, kadar 

tinggi testosteron diamati. Peningkatan kadar testosterone tidak dianggap sebagai 

penyebab panjangnya perilaku seksual melalui aktivasi otak.(18) 
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5. Testosteron 

Testosteron merupakan hormon seks pria yang diseksresikan oleh testis 

bersama beberapa hormon seks lain yang dinamakan androgen. Ada 3 jenis utama 

androgen, yaitu dihidroepiandrosteron (DHEA), androstenedion dan testosteron. 

Testosteron merupakan hormon yang paling banyak dan paling kuat daripada 

hormon androgen yang lain, sehingga dianggap yang paling bertanggung jawab 

akan efek hormonal pria.(19) 

Testosteron dibentuk oleh sel interstitial Leydig yang terletak pada 

interstitial antara tubulus semiferus dan membentuk sekitar 20 % masa testis 

dewasa. Semua androgen merupakan senyawa steroid. Jalur sintesis testosteron 

adalah melalui pregnolon kemudian diubah menjadi 17-OH-pregnolon, berubah 

lagi menjadi androstenediol dan akhirnya tersintesis testosterone.(20) 

Setelah dieksresi oleh testis, sebagian besar testosteron berikatan dengan 

glycoprotein yang disebut dengan Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), dan 

hanya 2-3% testosteron dalam keadaan bebas tidak terikat pada protein yang 

kemudian mampu melakukan aktifitas biologis, memasuki sel target dan berikatan 

dengan reseptornya.(21) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Testosteron Menghasilkan Respon.(21) 

6. Pengaturan Fungsi Seksual Pria oleh Hormon Gonadotropin Testosteron 

Kelenjar hipofisis anterior mensekresi dua hormon gonadotropin, yaitu FSH 

dan LH. Testoteron dihasilkan oleh sel interstitial Leydig bila testis dirangsang oleh 
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LH dari kelenjar hipofisis, dan jumlah testosteron yang disekresi kira-kira 

sebanding dengan jumlah LH yang tersedia. Perubahan spermatogonia menjadi 

spermatosit dalam tubulus seminiferous dirangsang oleh FSH dari kelenjar hipofisis 

anterior. LH dan FSH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior terutama akibat 

aktivitas saraf pada hipotalamus.(20) 

 

Gambar 3. Pengaturan fungsi seksual pria.(21) 

7. Perilaku Seksual pada Pria 

Sumber impuls terpenting untuk menimbulkan tindakan seksual pria adalah 

organ penis, karena organ penis mengandung system organ terakhir sensoris yang 

sangat rapi yang menghantarkan ke susunan saraf pusat suatu kesan modalitas 

khusus yang dinamakan kesan seksual. Meningkatnya hasrat seksual dapat 

disebabkan pengisisan berlebihan organ seksual dengan cairan ejakulasi. Obat 

afrodisiaka seperti kantarida meningkatkan hasrat seksual dengan mengisi mukosa 

kandung kemih dan uretra. Rangsangan psikis yang sesuai dapat sangat 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan seksual. 

Memikirkan gagasan seksual atau mimpi sedang melakukan hubungan seksual 

dapat menyebabkan terjadinya tinakan seksual pria dan mencapai puncaknya pada 

ejakulasi.(20) Terdapat 3 stadium dalam tindakan seksual pria, yaitu ereksi, emisi 

dan ejakulasi. 
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(1) Ereksi 

Ereksi merupakan efek pertama perangsangan seksual pria dan derajat 

ereksi sebanding dengan derajat perangsangan, baik oleh psikis ataupun fisik. 

Ereksi disebabkan oleh impuls parasimpatis yang berjalan dari bagian sakral 

medulla spinalis melalui nervi ergentes ke penis. Impuls parasimpatis ini 

melebarkan arteri penis dan mungkin serentak menyebabkan konstriksi pada vena-

vena, jadi memungkinkan darah arteri mengalir dengan tekanan tinggi masuk ke 

jaringan ereksi penis. Badan erektil juga dikelilingi oleh selubung fibrosa yang kuat, 

oleh karena tekanan tinggi dalam sinusoid menyebabkan pengembangan jaringan 

erektil sedemikian rupa sehingga penis menjadi keras dan memanjang.(21) 

(2) Emisi dan Ejakulasi  

Emisi dan ejakulasi merupakan puncak tindakan seksual pria. Bila 

rangsangan seksual menjadi sangat kuat, pusat-pusat reflex medulla spinalis mulai 

memancarkan impuls simpatis yang meninggalkan medulla spinalis pada L-1 dan 

L-2 dan menuju ke organ genitalis melalui plexus hypogastricus untuk 

menimbulkan emisi, yang merupakan pendahulu ejakulasi.(21) 

Emisi diduga dimulai dengan kontraksi epidermis, vasdeferen dan ampula 

untuk menyebabkan pendorongan sperma masuk uretra interna. Kemudian 

kontraksi pada vesika seminalis dan otot-otot yang meliputi kelenjar prostat, 

mendorong sperma kedepan. Semua cairan ini bercampur dengan mukus yang telah 

disekresi oleh kelenjar bulbouretralis untuk membentuk semen.(19) 

Pengisian uretra interna menimbulkan sinyal yang dihantarkan melalui 

nervus peudendus ke daerah sakral medulla spinalis. Selanjutnya impuls ritmis 

saraf dikirim dari medulla spinalis ke otot-otot yang meliputi basis jaringan erektil, 

menyebabkan peningkatan tekanan ritmik yang seperti gelombang pada jaringan 

tersebut, yang mendorong semen dari uretra keluar. Ini merupakan proses 

ejakulasi.(22) 

8. Pasak Bumi 

Pasak bumi adalah salah satu jenis tumbuhan obat yang banyak ditemukan 

di hutan-hutan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Birma. 

Tumbuhan ini merupakan pohon kecil dengan ketinggian mencapai 20 m. Di 

Malaysia, pasak bumi dikenal dengan sebutan tongkat ali, bedara merah, atau 



19 
 

19 
 

bedara putih, sedangkan di Thailand dikenal dengan nama plaa-lai-pueak, hae pan 

chan, plaalai phuenk atau phiak. Di Indonesia, pasak bumi mempunyai beragam 

nama daerah, antara lain pasak bumi (Kalimantan), widara putih (Jawa), bidara laut, 

mempoleh (Bangka), penawar pahit (Melayu), dan beseng (Sumatra). Kegunaan 

tumbuhan ini dalam pengobatan meliputi semua bagian tumbuhan. Akarnya biasa 

digunakan sebagai obat kuat, penurun panas, antimalaria, dan disentri. Kulit dan 

batangnya biasa pula digunakan untuk mengobati demam, sariawan, sakit tulang, 

cacing perut, serta sebagai tonik setelah melahirkan. Daunnya digunakan untuk 

mengobati penyakit gatal sedangkan bunga dan buahnya bermanfaat dalam 

mengobati sakit kepala, sakit perut, dan nyeri tulang. Disamping itu, masyarakat 

juga menggunakan akar, kulit akar atau batang pasak bumi dalam mengobati diare, 

demam, pembengkakan kelenjar, dropsy, perdarahan, batuk kronis, hipertensi, 

nyeri tulang, aprodisiaka, sekaligus sebagai tonik.(23) 

Tumbuhan pasak bumi mengandung zat pahit eurikoma lakton dan 

amarolida, quassinoid, alkaloid, saponin, dan stigmasterol. Pasak bumi berkhasiat 

sebagai stomakik dan antipiretik, disentri amuba, dan obat demam, sariawan, badan 

lemah, darah kotor, menyembuhkan sakit pinggang karena kelelahan, 

meningkatkan daya vitalitas tubuh sebagai obat kuat laki–laki.(23) 
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B. Landasan Teori 

Purwoceng merupakan tanaman obat asli Indonesia, berkhasiat sebagai 

aprodisiak (meningkatkan vitalitas seksualitas pria). Secara turun temurun tanaman 

ini telah digunakan oleh nenek moyang kita, dan secara ilmiah telah terbukti mampu 

meningkatkan testosteron pada mencit.(6) Kandungan purwoceng yang dapat 

mempengaruhi perilaku seksual pada tikus adalah steroid.(2) Kelompok steroid yang 

terkandung di dalam purwoceng terdiri dari sitosterol, stigmasterol (stigmasta-7, 16 

dien-3-ol), dan (stigmasta-7, 25 dien-3-ol). Steroid merupakan komponen kimia 

berkhasiat dalam sintesis hormon testoteron pada manusia. Komponen kimia 

tersebut yang menjadikan purwoceng sebagai obat tradisional untuk meningkatkan 

vitalitas dan kesuburan pria. 

Kandungan senyawa steroid yang terdapat di dalam tanaman purwoceng 

merupakan komponen penyusun testosteron. Testosteron adalah hormon yang 

sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual. Meningkatnya hormon testosteron 

akan menyebabkan peningkatan gairah seksual dan perubahan prilaku seksual 

dalam seseorang. 

Berbeda dengan ekstrak-ekstrak yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan ekstrak yang telah melalui proses 

standarisasi untuk mencapai komposisi yang dipersyaratkan. Ekstrak terstandar 

adalah ekstrak yang dalam pembuatannya menggunakan metode, bahan, pelarut, 

maupun simplisia yang telah distandarkan untuk mendapatkan kualitas paling baik 

dari sebuah ekstrak.(11) 

C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka disusun sebuah hipotesis bahwa 

pemberian ekstrak rimpang purwoceng (Pimpinella alpina Kds.) terstandar akan 

mempengaruhi perilaku seksual dari tikus putih jantan galur Wistar. 
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Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

Perlakuan : 

Pemberian Akuades, 

Ekstrak Pasak Bumi, 

Ekstrak Purwoceng 

Terstandar. 

Variabel Terikat 

Parameter Perilaku 

Seksual : 

Mounting (Mounting 

Frequency, 

Mounting Latency), 

Intromission 

(Intromission 

Frequency, 

Intromission 

Latency), 

Ejaculation 

(Ejaculation 

Latency, Post-

ejaculatory Interval). 

Variabel 

Terkendali 

Jenis Tikus, Umur, 

Berat Badan. 


