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Tcloh dllakukan penciltlan pendahuluan pengaruh 
penberlan ekctrak uabi keclpir tcrhadap prosea oogonoal& 
dongan nellhat perkembangan folikol, dengan raenekai mcncit 
eebagal binatang percoboannye*

Dalam penciltlan Ini diporgunakan ekotrak umbl 
keclpir yang dikuapulkan dari daoroh Blitar* Percobaan ini 
usoaggunakan dua kolompok binatong yoltu kclospok kontrol 
( kolonpok ycng mondapatkan air cocora oral ) dan koloia- 
pok perlokuan ( kolompok ycng dlberi ekctrak tuabl keclpir 
aebecar 100 mg/kg bobot badan )f m̂ elng-inaGing kolompok tor* 
dlrl dari oopuluh okor nencit yang neapunyai dkluc cotruo 
normal. Untuk aollhat ad any a pengaruh ekctrak urabi keclpir 
torhadap pro boo  oogenesis* p a d a  pen©lit!an ini mongguna- 
kan perhitungan terhcdap Jumlah folikol primer, folikol 
oekundcr* folikol do Graaf dan korpuc luteua dor! ttao&ng*

%

macing fcelqmpok* - *
Data jualab folikel primort folikol cekunder, fo

likol d@ Graaf dan korpuc lutouxa dari keloapok kontrol 
dan keloapok perlakuan dlbedakan dengan aenggunaken u^i 
t"* Dari hacll ovaluacd data didapatkan jucjlah folikol 
primer, folikol aokundor, folikol do Graaf dan korpuc lu- 
toun dari kolompok kontrol bcrbeda bormakna dengan keloia- 
pok porlakuan. Jumloh folikel prlraor, folikol cekundor, fo
likel do Graaf dan korpus luteun torlihat ada pcnurunan.

48

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penelitian Pendahuluan Pengaruh Pemberian Ekstrak Umbi Kecipir  
(Psophocarpus Tetragonolobus (L) DC) Terhadap Proses Oogenesis Pada Mencit 

Indrawati, Eveline Kencana 



49

ftaslX itu *entm3ukkan bahwa -ekatrak usbi kecipir yens dl- 
pergunakan dapat aeagha*bat pexkeabangan follkeX*

Scbelum dilakukan penelitlan lnlf dilakukan penc
il tl«n pendahuluan fitofclsla untuk aengctahui apakah cko- 
trak unbi keciplr yang dlpergunakan benar nengandung so- 
atu steroid* Untuk nengetabui adonya steroid Itu dengan **ng- 
gunakan ujl buih, reaksl Lieber*ann Burchard, reak«i warna 
Salkoweki dan pereokoi Carr Brice* Karena dengan adonya 
steroid Itu yang sungfcln aenyebabkan terjadlnya pangha»~ 
baton proses oogenesis, Torayota ekstrak usbi kecipir itu 
aesberikan hadl yang poaitlf tertiadap reaksl ujl bulk* 
Xdoberaann Burchard* reaksl warna Salkowski dan pereaksl 
Carr Price yang jaerupakan ujl pendahuXuan untuk otoroid*
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