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BAB V III

Tel oh dllakukan pencil tian pendahuluon pengaruh Ekstrak 

rhizoaa/akar rlapang pacing terhadap procoo Oogonocle dengan 

menggunakan mencit cebagal blnatong percobaannya*

Pada pencil fclan ln l dlgunakan rftizoma/akar rlapang pa

cing yang diperoleb. darl Kebun Haya Puruodadi* Dalan percoba- 

an ln l dlgunakan empat belao ekor mencit yang aeapunyal b1- 

klua eotruo normal dimana dibagl dalam dua kelompok yaltu ke

lompok kontrol (kelompok tanpa perlnkuan apapun) dan kelom~ 

pok perlakuan (kelompok yang dlberi ekstrak rhizoma/akar rim

pang pacing dengan doolo 100 ag/kg berat badan)« Untuk m eli- 

hat pongaruh Qcctrak rhizoma/okar rimpang pacing terhadap 

proses Oogenesis darl maslng-macing kelompok yaltu dengan ca~ 

ra meaperhitungkan Jualoh fo lik e l primer, fo llk o l sekunder# 

fo lik e l de Graaf dan Korpuo luteua*

Data junlah fo lik e l primer, fo lik e l ockundor, fo lik e l 

de Groaf dan Korpuo luteua darl kelompok kontrol dan kelom *  

pok perlckuan dlbedakon dengan mmggunakan M 9 jl t  11«

Padd penelitian ln l dldapat hasll anallea data jural ah fo i l  -  

kol primer darl kelompok kontrol tldak berbeda boraakna de- 

ngan kelompok perlakuan, Sedang untuk fo lik e l oeltundor, fo

lik e l de Graaf dan Korpus luteum darl kelompok kontrol bor- 

beda beraakna dengan kelompok perlakuan. Hal ln l berartl pa

pa fo lik e l primer sat kandungan toroobut tldak meapunyai t l -  

t i  tan^kap.
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Sedang pada fo lik e l oekundor, fo llk o l do Graaf dan Korpuo lu - 

teum ada t it ik  tangtap, oehingga fcerlihat ada penurunan*

Hacil itu  nenunjukkan bahwa ekstrak rhizona/akar riiapang pa

cing berpengaruft pada prosea Oogenesis noncit*

Sebelun dilakukan penciltian in i, dilakukan penelltlan 

pendabuluan fitok ln ia  yang bertujuan untuk dongetahui adanya 

steroid dales okctrak rhizoma/akar rimpang pacing dan hasil- 

nya positip  bahua ekctrak rhizooa/akar rlmpang pacing yang d i- 

gunakan untuk bahan penoiltian aengandung steroid*
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