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ABSTRAK  

 

Potensi Ekstrak Etanol Bawang Dayak (Eleutherine americana Merr.) 

sebagai Protektor Kadar Hormon Testosteron, Diameter dan Tebal Tubulus 

Seminiferus Mencit (Mus musculus) Balb/C yang Diinduksi Timbal Asetat 

 

Paramita Ratna Gayatri, Sri Agus Sudjarwo, Reny I’tishom
 

Timbal merupakan logam berat yang berpengaruh pada kesehatan, salah satunya 

organ reproduksi pria. Paparan timbal menyebabkan terbentuknya Reactive 

Oxygen Species dan penurunan simpanan antioksidan tubuh. Toksisitas timbal 

pada sistem reproduksi pria dapat dicegah dengan antioksidan. Bawang dayak 

merupakan tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan alami. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi ekstrak etanol bawang dayak untuk 

mempertahankan kadar hormon testosteron, diameter dan tebal tubulus 

seminiferus pada mencit yang diinduksi timbal asetat.  

Jenis penelitian ini adalah eksperimental murni laboratorik (true experimental) 

dengan rancangan penelitian Posttest Only Control Group Design. Subyek 

penelitian adalah 30 mencit (Mus musculus) jantan strain Balb/C yang diinduksi 

timbal asetat 0,75mg/KgBB/hari dan dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yaitu 

kelompok kontrol negatif (K0), kelompok kontrol positif (K1), dan kelompok 

perlakuan dengan pemberian ekstrak bawang 30mg/KgBB/hari (K2), 

60mg/KgBB/hari (K3), 120mg/KgBB/hari (K4). Pada hari ke 39, hewan coba 

dikorbankan untuk diukur kadar hormon testosteron, diameter dan tebal epitel 

tubulus seminiferusnya.  

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan bermakna kadar hormon testosteron 

kelompok K0 dengan K1, K1 dengan K2 dan K3; tidak ada perbedaan bermakna 

diameter tubulus seminiferus kelompok kontrol dengan perlakuan; dan perbedaan 

bermakna tebal epitel tubulus seminiferus kelompok K0 dengan K1, K1 dengan 

K2, K3, K4  

Kesimpulan penelitian ini ekstrak etanol bawang dayak mampu mempertahankan 

kadar hormon testosteron dan tebal epitel tubulus seminiferus, namun tidak 

mampu mempertahankan diameter tubulus seminiferus mencit yang diinduksi 

timbal asetat 

 

Kata kunci : ekstrak etanol bawang dayak, kadar hormon testosteron, diameter 

dan tebal tubulus seminiferus, timbal asetat 
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