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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Bahan 

Ekstrak purwoceng terstandar yang diperoleh dari PT. Java Plant, 

Karanganyar, sedian Pasak Bumi yang diperoleh dari Herbal Indo Utama, 

Magelang, dan Akuades.  

B. Alat 

 Alat yang digunakan adalah timbangan analitik tikus, kandang tikus, 

timbangan digital, labu ukur, sonde oral panjang, corong gelas, pengaduk, 

termometer, beaker glass, kain flannel dan chamber pengamatan. 

C. Subyek Penelitian 

Hewan uji yang digunakan berupa tikus jantan dan betina galur Wistar usia 

2-3 bulan, 150-300 g dengan jumlah tikus jantan sebanyak 30 ekor dan tikus betina 

sebanyak 10 ekor. 

D. Cara Penelitian 

1. Persiapan Hewan Uji 

 Hewan uji berupa tikus jantan dan tikus betina dimasukan kedalam kandang 

berbeda berdasarkan jenis kelaminnya dan jumlah agar tikus tidak berdesakan. 

Kandang disesuaikan dengan keadaan ideal kandang tikus sebelumnya dan Tikus 

mendapatkan makanan dan minuman yang di dapat di kandang sebelumnya. Tikus 

dibiarkan beradaptasi selama 3 hari setelah pemindahan dari kandang sebelumnya. 

2. Perhitungan Dosis 

A. Dosis Standar Perlakuan 1 (150 mg) 

Dosis dikonversi ke tikus: 

Faktor konversi dosis manusia (70 kg) ke tikus (200 g) = 0.018 

Dosis untuk tikus = 150 𝑚𝑔 × 0.018 = 2,7 𝑚𝑔  

Volume pemejanan maksimal tikus standar (200 g)  = 2 ml/200 g 

Volume pemejanan yang akan diberikan untuk tikus standar 200 g adalah 1 ml 

Jadi, dosis standar tikus perlakuan 1 adalah 2,7 mg / 1 ml 
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B. Dosis Standar Perlakuan 2 (300 mg) 

Dosis dikonversi ke tikus: 

Faktor konversi dosis manusia (70 kg) ke tikus (200 g) = 0.018 

Dosis untuk tikus = 300 𝑚𝑔 × 0.018 = 5,4 𝑚𝑔 

Volume pemejanan maksimal tikus standar (200 g)  = 2 ml/200 g 

Volume pemejanan yang akan diberikan untuk tikus standar 200 g adalah 1 ml 

Jadi, dosis standar tikus perlakuan 2 adalah 5,4 mg / 1 ml 

C. Dosis Standar Perlakuan 3 (600 mg) 

Dosis dikonversi ke tikus: 

Faktor konversi dosis manusia (70 kg) ke tikus (200 g) = 0.018 

Dosis untuk tikus = 600 𝑚𝑔 × 0.018 = 10,8 𝑚𝑔  

Volume pemejanan maksimal tikus standar (200 g)  = 2 ml/200 g 

Volume pemejanan yang akan diberikan untuk tikus standar 200 g adalah 1 ml 

Jadi, dosis standar tikus perlakuan 3 adalah 10,8 mg / 1 ml 

D. Dosis Standar Kontrol Pembanding (400 mg) 

Dosis dikonversi ke tikus: 

Faktor konversi dosis manusia (70 kg) ke tikus (200 g) = 0.018 

Dosis untuk tikus = 400 mg×0.018 =7,2 mg  

Volume pemejanan maksimal tikus standar (200 g)  = 2 ml/200 g 

Volume pemejanan yang akan diberikan untuk tikus standar 200 g adalah 1 ml 

Jadi, dosis standar tikus kontrol pembanding adalah 7,2 mg / 1 ml 

3. Uji Perilaku Seksual 

Sebanyak 30 ekor tikus jantan dibagi menjadi 5 kelompok sama banyak 

dengan cara pengelompokan rancangan acak lengkap (Completely Randomized 

Design). Kelompok pertama adalah kelompok kontrol normal yang diberikan 

akuades 10 ml/kgBB, kelompok kedua adalah kelompok pembanding yang 

diberikan ekstrak pasak bumi 400 mg/70 KgBB(24) dan kelompok ketiga, keempat, 

dan kelima adalah kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak purwoceng 

terstandar dengan dosis bertutut-turut 150, 300, dan 600 mg. (26) Semua perlakuan 

diberikan sebanyak 2 kali sehari selama 6 hari. Pada pemberian terakhir di hari ke-

6, setelah 30 menit pemberian pada tikus jantan, tikus betina dimasukan ke dalam 
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chamber pengamatan dan biarkan beradaptasi selama 10 menit kemudian 

dimasukan tikus jantan. Kemudian diamati parameter yang terjadi. (16)(17) 

Pengamatan didasarkan pada 3 parameter, pengamatan mounting, pengamatan 

intromission, dan pengamatan ejaculation. 

a. Pengamatan mounting, yaitu : 

(1) Mounting frequency (MF) adalah banyaknya jumlah mounting yang 

dilakukan tikus putih jantan terhadap tikus betina sebelum ejakulasi. 

(2) Mounting latency (ML) adalah waktu sejak tikus putih jantan 

dipasangkan dengan tikus betina hingga tikus putih jantan pertama kali melakukan 

mounting terhadap betina, yang kemudian diubah dalam bentuk kategorik seperti 

pada tabel 3.1. 

b. Pengamatan intromission, yaitu : 

(1)  Intromission frequency (IF) adalah banyaknya jumlah intromission yang 

dilakukan oleh tikus putih jantan sebelum ejakulasi. 

(2) Intromission latency (IL) adalah waktu sejak tikus putih jantan 

dipasangkan dengan tikus betina hingga tikus putih jantan pertama kali 

intromission, yang kemudian diubah dalam bentuk kategorik seperti pada tabel 3.1. 

c.  Pengamatan ejaculation , yaitu : 

(1) Ejaculatory latency (EL) adalah waktu pertama kali intromission dari 

beberapa kali intromission hingga ejakulasi, yang kemudian diubah dalam bentuk 

kategorik seperti pada tabel 3.1. 

(2) Post ejaculatory interval (PEI) adalah waktu mulai pertama kali 

ejakulasi hingga intromission berikutnya, yang kemudian diubah dalam bentuk 

kategorik seperti pada tabel 3.1.(16). 

4. Cara Pengamatan 

a.  Pengamatan Parameter 

Tiap parameter diamati dengan cara melihat secara langsung proses kopulasi 

yang terjadi. Untuk parameter Mounting dan Intromission cukup dengan melihat 

proses kopulasi. Sedangkan untuk parameter Ejaculation dapat diamati dengan cara 

melihat lamanya waktu tikus betina menjauhi tikus jantan pada proses kopulasi. 

Tikus betina akan menjauh lebih lama setelah ejakulasi jika dibandingkan dengan 

waktu menjauh ketika mounting maupun intromission. Selain itu, tikus jantan akan 
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terlihat membersihkan organ kelaminnya dan tidak menunjukan ketertarikan lagi 

hingga dimulainya kopulasi berikutnya. Sedangkan Post-ejaculatory diamati 

dengan cara menghitung jeda waktu antara terjadinya ejakulasi hingga dimulainya 

proses kopulasi berikutnya. Pengamatan dilakukan dengan mengamati chamber 

yang berjumlah 3 kotak pengamatan dengan masing-masing 1 pengamat tiap kotak. 

b.  Pembagian waktu pengamatan  

Hewan uji berjumlah 40 ekor, 30 ekor jantan dan 10 ekor betina. 

Pengamatan dilakukan secara bergantian dengan cara pengelompokan dan 

pengaturan waktu pengamatan tiap kelompok. Tiap kelompok berjumlah 6 ekor 

tikus jantan dan tiap kelompok diamati pada hari keenam pemejanan. Gambaran 

waktu tersebut dapat dilihat pada tabel II. 

Tabel II. Gambaran pembagian waktu pengamatan 5 kelompok. 

                Hari 

Kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

5            

Keterangan :        : Hari pemejanan 

: Hari pengamatan 

 

5. Perhitungan Persen Tikus Mengalami Aktivitas Seksual 

a. Persen Tikus Mengalami Mounting 

% tikus mengalami mounting =  
Jumlah tikus mengalami mounting

Jumlah total tikus
 x 100%  

b. Persen Tikus Mengalami Intromission 

% tikus mengalami intromission = 
Jumlah tikus mengalami intromission

Jumlah total tikus
 x 100% 

c. Persen Tikus Mengalami Ejaculation 

% tikus mengalami ejaculation = 
jumlah tikus mengalami ejaculation

jumlah total tikus
 x 100% 
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E. Skema Penelitian 

 

Gambar 4. Skema Penelitian 

F. Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis dengan uji One Way Annova dan jika 

didapatkan nilai p < 0,05 maka dilakukan analisis post hoc, dilanjutkan dengan uji 

tukey HSD dengan taraf kepercayaan 95%. Apabila didapatkan distribusi data yang 

tidak normal, maka dilakukan uji beda menggunakan uji Kruskal-Wallis dan jika 

didapatkan nilai p < 0,05 maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dengan taraf 

kepercayaan 95%.(24)(25). Untuk data MF dan IF yang didapat langsung dianalisis, 

sedangkan data ML, IL, EL, PEI, dilakukan kategorisasi skor terlebih dahulu 

mengikuti tabel kategori parameter (tabel 3.2). (16)(17) 
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Tabel III. Tabel Kategori Parameter ML, IL, EL, PEI(16)(17) 

Kategori Rentang 

Waktu 

(Menit) 

Nilai Skor Kategori Rentang 

Waktu 

(Menit) 

Nilai Skor 

1 >30 1 6 >15-18 6 

2 >27-30 2 7 >12-15 7 

3 >24-27 3 8 >9-12 8 

4 >21-24 4 9 >6-9 9 

5 >18-21 5 10 >3-6 10 

   11 0-3 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


