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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Impotensi pada laki-laki atau biasa disebut Disfungsi Ereksi 

(DE) adalah gangguan kehidupan seksual yang dialami oleh jutaan 

orang di seluruh dunia. Disfungsi ereksi adalah disfungsi seksual yang 

ditandai dengan ketidakmampuan untuk ereksi atau mempertahankan 

ereksi penis (Monga et al, 1999). DE dialami oleh sebanyak 10%-52% 

pria dan wanita pun mempunyai prevalensi yang lebih besar daripada 

pria, yaitu sekitar 25-63% wanita mengalami DE. Melihat angka 

tersebut, DE menjadi suatu gejala medis yang serius (Singh et al, 2013) 

Dalam pengobatan modern, disfungsi ereksi (DE) dapat diobati 

dengan obat golongan phosphodiesterase-5 inhibitor dan androgen. Obat 

oral golongan phosphodiesterase-5 inhibitor menjadi lini pertama dalam 

pengobatan DE dan terbukti menunjukkan efek yang nyata. Contoh obat 

golongan phosphodiesterase-5 inhibitor adalah sildenafil, tadalafil dan 

vardenafil. Namun golongan ini  mempunyai efek samping berupa sakit 

kepala, sakit pada otot dan gangguan penglihatan serta dapat 

berinteraksi dengan obat lain yang dapat menimbulkan efek lebih 

berbahaya (Sandroni, 2001). Efek samping lain adalah mengantuk, 

insomnia, hidung tersumbat, pusing, takikardia dan penurunan berat 

badan (Singh et al, 2012). Melihat efek samping yang ditimbulkan oleh 

obat tersebut sangat tinggi, maka memicu penelitian tentang bahan alam 

yang berkhasiat sebagai afrodisiak (Shamloul, 2010). Beberapa contoh 

tanaman yang terbukti secara ilmiah sebagai obat afrodisiak dan telah 

banyak dimanfaatkan di Indonesia antara lain pasak bumi (Eurycoma 

longifolia) (Zanoli et al, 2009), kayu manis (Cinnamomum burmani), 

purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk.), pronojiwo (Sterculia 
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javanica),Tribulus terestrisdan cabe jawa (Piper retrofractum Vahl ) 

(Moeloek et al, 2006; Mahatmaputra, 2014; Usia, 2012).  

 Famili Piperaceae telah terbukti mempunyai manfaat dalam 

pengobatan berbagai penyakit sejak peradaban kuno hingga sekarang. 

Genus Piper merupakan genus terbesar dan yang paling banyak 

dimanfaatkan dari famili Piperaceae (Ahmad et al, 2012 ; 

Suwanphakdee et al, 2014). Salah satu spesies dari genus Piper adalah 

cabe jawa (Piper retrofractum Vahl ) yang banyak mendapat perhatian 

dan diteliti khususnya untuk stamina pria. Cabe jawa banyak dijumpai di 

Indonesia. Cabe jawa merupakan tanaman yang diketahui memiliki efek 

stimulan terhadap sel-sel syaraf sehingga mampu meningkatkan stamina 

tubuh. Efek hormonal dari tanaman ini dikenal sebagai afrodisiaka 

(Usia, 2012). Pada penelitian sebelumnya, terbukti bahwa pemberian 

100 mg ekstrak cabe jawa (Piper retrofractum Vahl) dapat 

meningkatkan aktivitas afrodisiak terhadap mencit jantan 

(Mahatmaputra, 2014). Buah Cabe Jawa mengandung asam amino 

bebas, damar, minyak atsiri, beberapa jenis alkaloid seperti piperina, 

piperidin, piperatin, piperlonguminine, β - sitosterol, sylvatine, 

guineensine, piperlongumine, filfiline, sitosterol, metil piperate, minyak 

atsiri (terpenoid), n-oktanol, linalool, terpinil asetat, sitronelil asetat, 

sitral, alkaloid, saponin, polifenol, dan resin (kavisin) (Taryono, 2004) 

Tanaman lain yang termasuk ke dalam genus Piper adalah 

merica hitam (Piper nigrum) dan kemukus (Piper cubeba). Menurut 

kepercayaan India kuno, merica hitam secara empiris mempunyai 

khasiat sebagai afrodisiak (Darling, 2002). Merica hitam disebut juga 

sebagai “king of spices”, dimana rempah-rempah sendiri pada sejak 

jaman dahulu telah digunakan sebagai obat afrodisiak (Krychman et al, 
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2007). Di India, pasta dari kemukus digunakan secara eksternal untuk 

dioleskan pada alat kelamin dalam meningkatkan sensasi selama coitus. 

Sedangkan pada abad pertengahan di negara Arab menggunakan buah 

kemukus sebagai bagian dalam terapi infertilitas (Lim, 2012). 

 Pada tahun 1897, Baker dan Smith meneliti tentang minyak 

essensial dari genus Eucalyptus (Myrtaceae). Peneliti menemukan 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara minyak 

essensial yang terkandung dengan taksonomi dari tanaman. Sejak saat 

itu, senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman sangat berguna 

dalam sistematika tumbuhan (Gibbs, 1993). Dalam penelitian oleh Kurt 

Reynertson, menemukan adanya 8 senyawa pada buah Myrciaria 

cauliforia dari famili Myrtaceae dan buah tersebut terbukti mempunyai 

aktivitas sebagai antioksidan. Setelah diteliti terhadap 13 jenis tanaman 

lain dari famili Myrtaceae menunjukkan adanya konstituen yang serupa 

dan mempunyai aktivitas antioksidan dengan kemampuan beragam 

(Reynertson et al, 2007).  

Berdasarkan pendekatan secara kemotaksonomi terhadap cabe 

jawa, serta telah diketahuinya khasiat merica hitam dan kemukus secara 

empiris sebagai afrodisiak, maka dalam penelitian ini akan dibuktikan 

khasiat merica hitam dan kemukus sebagai afrodisiak dengan melihat 

jumlah mounting dari mencit jantan yang telah diberi ekstrak merica 

hitam dan kemukus. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan 

potensi merica hitam dan kemukus sebagai obat afrodisiak serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap obat afrodisiak dari bahan 

alam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol 96% buah merica hitam (Piper nigrum L. ) 

dan ekstrak etanol 96% kemukus (Piper cubeba L. f) mempunyai 

aktivitas afrodisiak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui aktivitas afrodisiak ekstrak etanol 96% buah 

merica hitam (Piper nigrum L. ) dan ekstrak etanol 96% kemukus 

(Piper cubeba L. f) pada mencit jantan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi 

afrodisiak dari tanaman merica hitam (Piper nigrum) dan kemukus 

(Piper cubeba). 
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