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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 
bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis Linn) terhadap gambaran 
histologis ovarium mencit (Mus musculus) yaitu folikel sekunder, folikel tersier 
dan folikel de Graaf 

Sejumlah 25 ekor mencit betina berumur lebih kurang dua bulan dengan 
berat badan rata-rata 25 gram digunakan sebagai hewan percobaan. Selama 
percobaan mencit diberi pakan ayam komersial 511. Desain percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi menjadi lima 
perlakuan dengan lima ulangan. Adapun lima perlakuan tersebut adalah: 
pemberian CMC Na 1% (kontrol), suspensi ekstrak bunga kembang sepatu 2,1875 
mg/hari (P1), 4,375 mg/hari (P2), 8,75 mg/hari (P3), 17,5 mg/hari (P4) yang 
diberikan sebanyak 0,5 ml per hari selama 10 hari per oral. Setelah masa 
perlakuan mencit betina dikorbankan untuk diambil ovariumnya dan dibuat 
preparat histologisnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis 
Varian. Jika terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan, dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak bunga kembang 
sepatu dengan dosis 2,1875 mg/hari (P1) dan 4,375 mg/hari (P2) menyebabkan 
penurunan jumlah pada folikel sekunder dan folikel de Graaf. Pada dosis 8,75 
mg/hari (P3) dan 17,5 mg/hari (P4) menurunkan jumlah folikel sekunder, folikel 
tersier dan tidak terbentuk folikel de Graaf. 
 

 iv
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RINGKASAN 

 

RACHMAT SUPRIYONO. Bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa 

sinensis Linn) diduga dapat digunakan sebagai bahan antifertilitas karena 

mengandung flavonoid yang bersifat antigonadotropin. Aktivitas antigonadotropin 

dari bunga kembang sepatu akan mempengaruhi Gonadotrophin Releasing 

Hormone (GnRH) yang selanjutnya akan mempengaruhi sekresi Folicel 

Stimulaling Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) yang mengakibatkan 

gangguan pada proses pematangan folikel, ovulasi dan pembentukan korpus 

luteum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

pemberian ekstrak bunga kembang sepatu pada berbagai dosis terhadap jumlah 

folikel ovarium mencit. 

Hewan yang digunakan adalah 25 mencit betina yang terbagi menjadi lima 

perlakuan dengan lima ulangan. Adapun lima perlakuan tersebut adalah: 0 mg/hari 

(P0), suspensi ekstrak bunga kembang sepatu 2,1875 mg/hari (P1), 4,375 mg/hari 

(P2), 8,75 mg/hari (P3), 17,5 mg/hari (P4), yang diberikan sebanyak 0,5 ml 

perhari selama 10 hari per oral. Setelah masa perlakuan selesai mencit betina 

dikorbankan dan dibedah untuk diambil ovariumnya. 

Penelitian ini menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap. Data 

dianalisis menggunakan analisis varian dilanjutkan dengan Uji BNT dengan taraf 

nyata 5%. 
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Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah folikel ovarium 

mencit . Hal ini mulai tampak pada dosis 2,1875 mg/hari untuk folikel sekunder 

dan folikel de Graaf serta 8,75 mg/hari untuk folikel tersier. Berdasarkan hasil 

penelitian maka mulai dosis 2,1875 mg/hari bisa menurunkan jumlah folikel 

sekunder dan folikel de Graaf Pada dosis 8,75 mg/hari dapat menurunkan jumlah 

folikel sekunder, folikel tersier dan tidak terbentuknya folikel de Graaf 
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