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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak rimpang Purwoceng 

terstandar terhadap tikus jantan galur Wistar dan mengetahui dosis optimal yang 

dapat mempengaruhi perilaku seksual tikus jantan galur Wistar. 

Penelitian ini telah mendapatkan ethical clearance (kode etik penelitian) 

yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas 

Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan nomor KE/FK/683/EC. 

A. Identitas Ekstrak 

Pada Penelitian ini digunakan bahan baku berupa ekstrak purwoceng 

terstandar yang didapat dari PT. Java Plant Indonesia. Bahan yang didapat berupa 

serbuk halus kering berwarna coklat. Alasan peneliti memilih untuk menggunakan 

ekstrak ini adalah karena telah diketahui bahwa tanaman purwoceng untuk saat ini 

tergolong langka, sehingga sulit mendapatkan tanaman tersebut untuk diekstraksi 

sendiri. PT. Java Plant Indonesia adalah sebuah perusahaan produsen ekstrak bahan 

aktif  alam berkhasiat asli Indonesia untuk industri farmasi, kesehatan dan 

kosmetik, dan ekstrak lainnya untuk industri makanan dan minuman yang telah 

mendapatkan sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) dari 

BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia dan GMP (Good 

Manufacturing Product) dari NSF (National Sanitary Foundation) Amerika. 

Ekstrak terstandar purwoceng yang digunakan adalah ekstrak yang didapat setelah 

melalui proses standarisasi spesifik oleh PT. Java Plant Indonesia.  

B. Uji Perilaku Seksual 

Uji perilaku seksual pada penelitian ini dilakukan dengan cara menguji 

perbedaan yang terjadi antar kelompok kontrol dan kelompok pembanding, 

terhadap kelompok perlakuan dosis 1, 2, 3 serta mengetahui perbedaan antar 

kelompok perlakuan dosis 1, 2 dan 3. Parameter yang dimati pada penelitian ini 

adalah parameter Mounting, Intromission, dan Ejaculation. Pada parameter 

Mounting yang diamati adalah Mounting Frequency (MF) dan Mounting Latency 

(ML), pada parameter Intromission yang diamati adalah Intromission Frequency 

(IF) dan Intromission Latency (IL), dan pada parameter Ejaculation yang diamati 

adalah Ejaculation Latency (EL) dan Post-Ejaculatory Interval. 



29 
 

29 
 

1. Mounting 

Mounting Frequency (MF) adalah jumlah nyata terjadinya penunggangan 

(mounting) tikus jantan terhadap tikus betina dalam rentang waktu 30 menit setelah 

diletakan di dalam chamber uji. Pada kelompok kontrol jumlah rata-rata frekuensi 

penunggangan terbanyak yang terjadi diperoleh pada kelompok kontrol 

pembanding. Sedangkan pada kelompok perlakuan jumlah rata-rata penunggangan 

terbanyak diperoleh pada kelompok dosis 3. Jumlah rata-rata frekuensi 

penunggangan yang diperoleh pada kelompok dosis 3 lebih banyak daripada jumlah 

frekuensi penunggangan pada kelompok kontrol pembanding. 

Mounting Latency (ML) adalah waktu yang dibutuhkan tikus jantan sejak 

dimasukan ke dalam chamber uji berisi tikus betina hingga terjadi penunggangan 

pertama dalam rentang waktu 30 menit. Pada kelompok kontrol nilai tengah 

kelompok normal dan kelompok pembanding sama. Sedangkan untuk kelompok 

perlakuan nilai tengah tertinggi diperoleh pada kelompok dosis 2 dan kelompok 

dosis 3. Nilai tengah yang didapat pada kelompok dosis 2 dan kelompok dosis 3 

sama dengan nilai tengah yang didapat kelompok kontrol normal dan pembanding. 

Tabel IV. Hasil pengamatan parameter mounting 

Keterangan : * = nilai tertinggi 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

Dosis 

 

Parameter Uji Perilaku 

Seksual 

Mounting 

Frequency 

( x̄ ± SD) 

Mounting 

Latency 

(Median) 

Kontrol Normal 10 ml/KgBB 7,50±4,76 11* 

Kontrol Pembanding 400 mg/70 KgBB 17±7,48 11* 

Dosis 1 150 mg/70 kgBB 5,67±1,86 10,5 

Dosis 2 300 mg/70 kgBB 14,83±4,99 11* 

Dosis 3 600 mg/70 kgBB 21,5±2,66* 11* 
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Tabel V. Hasil analisis statistik parameter mounting 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : * = berbeda signifikan 

Mounting (penunggangan) adalah parameter yang dapat menggambarkan 

adanya peningkatan motivasi seksual yang ditunjukan dengan meningkatnya nilai 

MF dan menurunnya waktu ML(26). Pada penelitian ini ditunjukan bahwa kelompok 

perlakuan dosis 1 dan dosis 2 memberikan peningkatan pada parameter MF 

melebihi MF pada kelompok kontrol pembanding, namun kelompok perlakuan 

dosis 1 tidak berbeda signifikan jika dibandingakan dengan kelompok kontrol 

normal. Hal ini menunjukan bahwa pemberian dosis bertingkat pada kelompok 

perlakuan memberikan efek yang signifikan dan ekstrak purwoceng terstandar pada 

dosis 2 dan 3 mampu meningkatkan nilai MF pada tikus.  

Sedangakan pada parameter ML kelompok perlakuan dosis 1, dosis 2, 

maupun dosis 3 tidak memberikan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan 

dengan kelompok kontrol pembanding maupun normal. Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian ekstrak terstandar purwoceng dengan dosis bertingkat tidak memiliki 

efek signifikan dan tidak mampu memberikan beda yang signifikan terhadap 

kelompok kontrol. 

2. Intromission 

Intromission Frequency (IF) adalah jumlah intromission atau masuknya alat 

kelamin tikus jantan ke dalam alat kelamin betina selama rentang waktu 30 menit 

setelah diletakan di dalam chamber uji. Pada kelompok kontrol jumlah rata-rata 

frekuensi intromission terbanyak diperoleh oleh kelompok pembanding. Sedangkan 

Parameter Kelompok Kelompok Sig. 

MF Normal Pembanding 0.016* 

Dosis 1 0.962 

Dosis 2 0.090 

Dosis 3 0.000* 

Pembanding Dosis 1 0.003* 

Dosis 2 0.933 

Dosis 3 0.493 

Dosis 1 

 

Dosis 2 

Dosis 2 

Dosis 3 

Dosis 3 

0.021* 

0.000* 

0.144 

ML Semua Semua 0.696 
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untuk kelompok perlakuan jumlah rata-rata frekuensi intromission terbanyak 

diperoleh kelompok dosis 3. Jumlah rata-rata frekuensi intromission kelompok 3 

tidak lebih banyak daripada kelompok kontrol pembanding. 

Intromission Latency (IL) adalah waktu yang dibutuhkan tikus jantan sejak 

dimasukan kedalam chamber uji berisi tikus betina hingga terjadinya intromission 

atau masuknya alat kelamin tikus jantan ke dalam alat kelamin tikus betina pertama 

kalinya dalam rentang waktu 30 menit. Pada kelompok kontrol nilai tengah 

tertinggi diperoleh pada kelompok pembanding. Sedangkan pada kelompok 

perlakuan nilai tengah tertinggi diperoleh pada kelompok dosis 3. Nilai tengah yang 

diperoleh pada kelompok dosis 3 sama dengan nilai tengah kelompok kontrol 

pembanding. 

Tabel VI. Hasil pengamatan parameter intromission 

Keterangan : * = nilai tertinggi 

Tabel VII. Hasil analisis statistik parameter intromission 

 

 

  

 

 

Kelompok 

 

 

Dosis 

 

Parameter Uji Perilaku 

Seksual 

Intromission 

Frequency 

( x̄ ± SD) 

Intromission 

Latency 

(Median) 

Kontrol Normal 10 ml/KgBB 2,50±3,73 5 

Kontrol Pembanding 400 mg/70 KgBB 15±8,46 11* 

Dosis 1 150 mg/70 kgBB 1,83±0,98 9 

Dosis 2 300 mg/70 kgBB 13,33±5,43 9 

Dosis 3 600 mg/70 kgBB 15,53±4,50* 11* 

Parameter Kelompok Kelompok Sig. 

IF 

 

Normal Pembanding 0.004* 

Dosis 1 0.498 

Dosis 2 0.434 

Dosis 3 0.004* 

Pembanding Dosis 1 0.004* 

Dosis 2 0.002* 

Dosis 3 1.000 

Dosis 1 

 

Dosis 2 

Dosis 2 

Dosis 3 

Dosis 3 

0.923 

0.004* 

0.520 
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Keterangan : * = berbeda signifikan 

Intromission adalah parameter yang dapat memberikan gambaran 

peningkatan kinerja seksual ditandai dengan meningkatnya nilai IF dan peningkatan 

kecepatan atau skor IL.(26) Pada penelitian ini kelompok perlakuan dosis 1, dosis 2, 

maupun dosis 3 memiliki hasil yang berbeda-beda jika dibandingkan antar 

kelompoknya maupun jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok 

perlakuan dosis 3 menghasilkan nilai IF yang tertinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Kelompok perlakuan dosis 2 juga mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol normal, meskipun peningkatan yang 

terjadi tidak lebih besar dari kelompok kontrol pembanding. Hal ini menunjukan 

bahwa pemberian ekstrak purwoceng terstandar dengan dosis bertingkat memiliki 

efek yang signifikan dan pemberian dengan dosis 3 mampu meningkatkan nilai IF.  

Sedangkan pada parameter IL kelompok perlakuan dosis 1 dan dosis 2 

dengan skor yang sama  lebih tinggi daripada kelompok kontrol normal, meskipun 

tidak lebih tinggi daripada skor yang dimiliki kelompok kontrol pembanding. 

Sedangkan pada kelompok perlakuan dosis 3, skor yang didapat sama dengan skor 

yang dimiliki kelompok kontrol pembanding dan berada pada kategori skor paling 

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa pemberian ekstrak purwoceng terstandar dengan 

dosis bertingkat memberikan efek yang signifikan dan mampu meningkatkan nilai 

IL pada tikus. 

3. Ejaculation 

Ejaculation Latency (EL) adalah waktu dari terjadinya intromission pertama 

hingga terjadinya ejakulasi dalam rentang waktu 30 menit. Nilai tengah tertinggi 

pada kelompok kontrol diperoleh pada kelompok kontrol pembanding. Sedangkan 

pada kelompok perlakuan nilai tengah tertinggi diperoleh pada kelompok dosis 2. 

Tabel VII. (lanjutan) 

IL Normal Pembanding 0.010* 

Dosis 1 0.459 

Dosis 2 0.010* 

Dosis 3 0.004* 

Pembanding Dosis 1 0.006* 

Dosis 2 0.688 

Dosis 3 0.872 

Dosis 1 

 

Dosis 2 

Dosis 2 

Dosis 3 

Dosis 3 

0.004* 

0.004* 

0.002* 
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Nilai tengah yang diperoleh kelompok dosis 2 lebih besar daripada kelompok 

kontrol pembanding. 

Post-Ejaculatory Latency (PEI) adalah jarak waktu sejak terjadinya 

ejakulasi hingga terjadi intromission berikutnya dalam rentang waktu 30 menit. 

Pada kelompok kontrol nilai tengah tertinggi diperoleh oleh kelompok kontrol 

pembanding. Sedangkan pada kelompok perlakuan nilai tengah tertinggi diperoleh 

pada kelompok dosis 3. Nilai tengah yang diperoleh kelompok dosis 3 lebih besar 

daripada nilai tengah yang diperoleh pada kelompok kontrol pembanding. 

Tabel VIII. Hasil pengamatan parameter ejaculation 

 Keterangan : * = nilai tertinggi 

Tabel IX. Hasil analisis statistik parameter ejaculation 

 

Keterangan : * = berbeda signifikan 

Pada parameter ejaculation latency (EL) perbandingan antar semua 

kelompok memberikan hasil tidak berbeda signifikan. Hal ini memiliki arti bahwa 

pemberian ekstrak terstandar purwoceng tidak begitu berpengaruh pada waktu 

terjadinya ejakulasi pada tikus jantan. Namun jika dilihat dari persen tikus jantan 

yang mengalami ejakulasi dalam rentang waktu 30 menit antar kelompoknya 

memberikan hasil yang berbeda. 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

Dosis 

 

Parameter Uji Perilaku 

Seksual 

Ejaculation 

Latency 

(Median) 

Post 

Ejaculation 

Interval 

(Median) 

Kontrol Normal 10 ml/KgBB 1 1 

Kontrol Pembanding 400 mg/70 KgBB 9 7 

Dosis 1 150 mg/70 kgBB 9,5 7,5 

Dosis 2 300 mg/70 kgBB 10 8 

Dosis 3 600 mg/70 kgBB 8,5 8,5 

Parameter Kelompok Kelompok Sig. 

EL Semua Semua 0.066 

PEI Semua Semua 0.140 
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 Tabel X. Persen Tikus Mengalami Ejaculation 

 

 

   

Keterangan : * = persentase tertinggi 

Dari perbandingan persentase tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan antara kelompok perlakuan dosis 1, dosis 2, maupun dosis 3 terhadap 

kelompok kontrol normal dan pembanding. Hal ini memiliki arti bahwa sekalipun 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam waktu terjadinya ejakulasi, 

pemberian ekstrak terstandar purwoceng memberikan peningkatan terjadinya 

ejakulasi pada tiap kelompok perlakuan jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol normal maupun pembanding. Kelompok kontrol normal memilki 

presentase paling rendah diantara semua kelompok dan kelompok perlakuan dosis 

2 dan 3 memilki presentase paling tinggi sekalipun dibandingkan dengan kelompok 

kontrol pembanding. 

Pada parameter post-ejaculatory interval (PEI) data yang didapat juga 

memberikan hasil tidak berbeda signifikan antar kelompoknya. Hal ini memiliki 

arti bahwa pemberian ekstrak terstandar purwoceng tidak mempengaruhi waktu 

terjadinya intromission kembali setelah terjadi ejakulasi pada tikus jantan jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol normal maupun kelompok kontrol 

pembanding. Namun jika dilihat dari persen tikus jantan yang mengalami PEI antar 

kelompoknya terdapat hasil yang berbeda. 

Tabel XI. Persen Tikus Mengalami PEI 

 

 

 

Keterangan : * = persentase tertinggi 

Kelompok  Persentase 

kontrol normal 33,33% 

kontrol pembanding  83,33% 

ekstrak dosis 1 66,67% 

ekstrak dosis 2 100%* 

ekstrak dosis 3 100%* 

Kelompok  Persentase 

kontrol normal 33,33% 

kontrol pembanding  83,33%* 

ekstrak dosis 1 66,67% 

ekstrak dosis 2 83,33%* 

ekstrak dosis 3 66,67% 
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Dari perbandingan presentase tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan antara kelompok perlakuan dosis 1, dosis 2, maupun dosis 3 terhadap 

kelompok kontrol normal dan pembanding. Hal ini memiliki arti bahwa meskipun 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempercepat terjadinya PEI, 

pemberian ekstrak purwoceng terstandar menyebabkan peningkatan terjadinya PEI 

dalam tiap kelompok yang diamati. Kelompok kontrol normal memiliki presentase 

paling kecil dan kelompok perlakuan dosis 2 memiliki presentase terbesar sama 

dengan kelompok kontrol pembanding. 

Ejaculation adalah parameter yang dapat memberikan gambaran 

peningkatan kenikmatan seksual dengan meningkatnya waktu EL sehingga 

menghasilkan ejakulasi yang berkelanjutan dan peningkatan skor PEI(23). Pada 

penelitian ini  pemberian ekstrak purwoceng terstandar menghasilkan peningkatan 

waktu EL pada kelompok perlakuan dosis 3 jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol normal maupun kelompok kontrol pembanding. Pada kelompok perlakuan 

dosis 1 dan 2 terjadi peningkatan namun tidak sebesar kelompok kontrol 

pembanding. Hal ini menunjukan bahwa pemberian ekstrak purwoceng terstandar 

dengan dosis bertingkat dapat memberikan efek yang signifikan dan pemberian 

dosis 3 mampu meningkatkan waktu EL sekalipun dalam hasil analisis statistik 

semua kelompok tidak memberikan perbedaan signifikan. Sedangakan pada 

parameter PEI pemberian ekstrak purwoceng terstandar memberikan peningkatan 

skor bertingkat dari kelompok perlakuan dosis 1 hingga dosis 3, ketiga dosis yang 

diberikan memberikan hasil yang lebih tinggi dari kelompok kontrol normal, namun 

tidak lebih besar daripada kelompok pembanding. Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian ekstrak purwoceng terstandar dosis bertingkat mampu memberikan efek 

signifikan dan dosis 3 mampu memberikan peningkatan terbesar sekalipun jika 

dilihat dari analisis secara statistik semua kelompok tidaklah berbeda signifikan. 

Pada kelompok kontrol nilai rata-rata dan nilai tengah tertinggi semua 

parameter diperoleh pada kelompok pembanding. Hal ini dikarenakan hewan uji 

pada kelompok kontrol pembanding diberikan ekstrak herbal yang telah teruji 

secara klinis dapat meningkatkan parameter uji, yaitu pasak bumi. Sedangkan pada 

kelompok perlakuan, kelompok dosis 3 memperoleh nilai rata-rata dan nilai tengah 

pada hampir semua parameter, kecuali pada parameter Ejaculation Latency (EL) 
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yang nilai tengah tertingginya diperoleh pada dosis 2. Hal ini dipengaruhi oleh 

faktor tikus dan lingkungannya. Selain itu tikus kelompok dosis 3 diberikan ekstrak 

purwoceng terstandar dengan dosis tertinggi. Pada parameter MF dan IF nilai rata-

rata tertinggi yang diperoleh kelompok dosis 3 memiliki arti bahwa dengan 

diberikannya ekstrak purwoceng terstandar dengan dosis 600 mg/70kgBB pada 

tikus jantan akan menyebabkan peningkatan jumlah penunggangan dan 

intromission. Pada parameter ML,IL, dan PEI nilai tengah tertinggi yang diperoleh 

kelompok dosis 3 memiliki arti bahwa dengan diberikannya ekstrak purwoceng 

terstandar dengan dosis 600 mg/70kgBB pada tikus jantan akan menyebabkan 

peningkatan kecepatan terjadinya penunggangan, intromission, dan intromission 

pertama setelah terjadinya ejakulasi. Pada parameter EL nilai tengah tertinggi yang 

diperoleh pada dosis 2 memiliki arti bahwa dengan diberikannya ekstrak 

purwoceng terstandar dengan dosis 300 mg/70kgBB pada tikus jantan akan 

menghasilkan peningkatan kecepatan ejakulasi.  

Pada uji statistik parameter MF dan IF variabel bersifat numeric,sehingga 

jika dilakukan uji parametrik data harus terdistribusi normal. Setelah diuji hanya 

data parameter MF yang terdistribusi normal, sedangkan data parameter IF tidak 

terdistribusi normal (P≤0,05), maka untuk parameter MF uji dapat menggunakan 

dengan uji Oneway Anova yang dilanjutkan dengan uji Tukey HSD, sedangkan 

untuk parameter IF data diuji secara non-parametric menggunakan uji Kruskal-

Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. 

Pada uji statistik parameter ML, IL, EL, dan PEI uji yang dilakukan adalah 

uji non-parametric. Uji yang dilakukan adalah uji Kruskal-Wallis yang jika diuji 

distribusi data bersifat tidak normal uji dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Pada 

parameter ML, EL, dan PEI data terdistribusi normal yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan antar kelompoknya. Sedangkan parameter IL dilanjutkan diuji 

dengan Mann-Whitney. 

Hasil yang didapat dari pengamatan secara langsung maupun analisis 

statistik secara umum memberikan gambaran bahwa pemberian ekstrak purwoceng 

terstandar kepada tikus jantan galur winstar meningkatkan perilaku seksualnya. Hal 

ini mungkin dikarenakan oleh kandungan steroid yang dimiliki oleh ekstrak 
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terstandar purwoceng. Purwoceng memiliki kandungan steroid terdiri dari 

sitosterol, stigmasterol (stigmasta-7, 16 dien-3-ol), dan stigmasta-7, 25 dien-3-ol. 

Steroid merupakan komponen kimia yang berpengaruh dalam produksi testosteron. 

Selain itu purwoceng juga memiliki kandungan vitamin E yang dapat meningkatkan 

vitalitas tubuh.(16) Dengan adanya kandungan steroid dalam ekstrak purwoceng 

terstandar maka produksi hormon testosteron dan sperma akan meningkat sehingga 

meningkatkan perilaku seksual jika mengkonsumsinya. 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap peningkatan perilaku seksual atau 

aktifitas afrodisiak adalah substansi yang merangsang produksi air mani, 

meningkatkan dan memurnikan kualitas air mani, membantu secara seksual dan 

ejakulasi, menunda waktu ejakulasi dan membangkitkan hasrat seksual, jika dilihat 

dari hasil penelitian ini ekstrak purwoceng dengan kandungan steroidnya dapat 

meningkatkan produksi dan kualitas sperma, serta meningkatkan hasrat seksual 

dilihat dari parameter yang diamati. Selain itu dengan dilakukan pemberian dosis 

bertingkat dapat dilihat bahwa dosis 600 mg/70kgBB memberikan pengaruh paling 

kuat dalam peningkatan perilaku seksual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


