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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Piper nigrum L. 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Piper nigrum L 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman (US Department of Agriculture) 

 Kingdom  : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub divisi : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliopsida 

 Sub kelas : Magnoliidae 

 Ordo  : Piperales 

 Famili  : Piperaceae 

 Genus  : Piper 

 Spesies   : Piper nigrum L. 
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2.1.2 Karakteristik Tanaman 

 Merica hitam termasuk kedalam jenis tumbuhan memanjat. 

Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, 

dengan daun penumpu yang cepat rontok, dan meninggalkan bekas yang 

berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang dengan 

ujung meruncing, 8-20 kali 5-15 cm, bagian bawah terisi dengan 

kelenjar kecil, tenggelam dan rapat. Bulir berdiri sendiri, di ujung, 

berhadapan dengan daun, menggantung. Tangkai 1-3,5 cm, sumbu 3,5 – 

22 cm. daun pelindung memanjang dengan panjang 4-5 mm. panjang 

sari kurang lebih 1 mm, kepala putik 2-5, kebanyakan 3-4. Buah buni 

kurang lebih bentuk bola (Steenis et al, 2008). 

Merica hitam diketahui sebagai “king of spices”, dan rempah 

yang paling sering digunakan di dunia. Tumbuh rendah biasanya 0,5 

meter tingginya dan tidak lebih dari 1 meter. Buah berbentuk kecil bulat 

dengan permukaan kasar. Buah merica tidak bertangkai, berbiji tunggal, 

berdiameter 4 – 6 mm, dan berdaging. Kulit buah berwarna hijau saat 

masih muda dan akan berubah menjadi warna merah setelah masak. 

Buah yang berkulit hijau akan menjadi kehitaman setelah dijemur 

dibawah terik sinar matahari. Berat 100 biji Merica hitam sekitar 3 - 8 

gram dengan rata-rata berat normal buah 4,5 gram tiap 100 biji 

(Ravindran et al, 2000). 

  

2.1.3 Lokasi Tumbuh 

 Merica hitam biasa tumbuh di daerah tropis seperti India, 

Indonesia, kawasan Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik Selatan seperti 

pulau Fiji dan Samoa, daerah America latin dan beberapa Negara di 

benua afrika seperti Madagaskar, Malawi, Zimbabwe, Nigeria dan 
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sekitarnya. Terhitung ada 26 negara dimana merica hitam dapat tumbuh 

dengan baik dan menjadi komoditas di negara-negara tersebut. Pada 

awalnya Merica hitam berasal dari pantai Malabar kemudian dibawa ke 

Indonesia di awal-awal masehi. Kemudian dari sana, oleh pedagang 

pada jaman itu dibawa ke Kepulauan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara 

lalu tersebar ke Amerika latin hingga  ke benua Afrika. 

 Indonesia pada masa perang dunia kedua merupakan penghasil 

merica hitam terbesar di dunia dengan lebih dari 50.000 ton di hasilkan 

tiap tahun namun di masa penjajahan jepang turun drastis akibat 

ditutupnya beberapa ladang merica hitam. Setelah berakhirnya  perang 

dunia kedua, terdapat 40.000 hektar ladang merica di sumatera, 20.000 

hektar di kepulauan Bangka, dan 2500 hektar di pulau jawa (Lawrence, 

1981). Saat ini, penanaman merica hitam tersebar di wilayah Sumatera, 

Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi dan pulau jawa 

(Ravindran et al, 2000). 

 

2.1.4 Manfaat Tanaman 

 Buah dari merica hitam telah banyak digunakan sejak dulu kala 

sebagai rempah rempah dan sebagai bahan dalam pengobatan 

tradisional. Biasa digunakan sebagai bumbu, stimulant, dan karmintif 

serta digunakan sebagai obat untuk pengobatan anti asma, obat cacing, 

obat alternatif untuk menyembuhkan sakit, insomnia dan epilepsi, 

beberapa hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa merica hitam 

berkhasiat sebagai anti konvulsan. Studi farmakologi dan klinis 

mengungkapkan bahwa merica hitam memiliki khasiat antipiretik, 

analgesik, antiinflamasi, antioksidan, CNS depresan, antioksidan dan 

hepatoprotektor (Ravindran et al, 2000). 
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2.1.5  Kandungan Kimia 

 Merica hitam mengandung 15 jenis monoterpen hidrokarbon 

antara lain camphene, carene, p-cymene, limonene, myrcene, cis-

ocimene, α -phellandrene, ß-phellandrene, α and ß-pinenes, sabinene, α 

dan γ-terpinenes, terpinolene dan α –thujene. Senyawa lainya adalah 

eugenol, methyl eugenol, myristicin, safrole, benzaldehyde, trans-

anethole, piperonal, m-methyl acetophenone, p-methyl acetophenone, 

asam n-butyrophenone, benzoit, asam phenyl acetic, asam cinnamic dan 

asam piperonic yang merupakan golongan senyawa aromatic yang 

ditemukan pada minyak atsiri dari merica. Methyl heptenone, pinol, 

butyric acid, 3-methyl butyric acid, hexanoic acid, 2-methyl pentanoic 

acid, methyl heptanoate, methyl octanoate, 2-undecanone, n-nonane, n-

tridecane, n-nonadecane and piperidine adalah senyawa lain yang telah 

diindentifikasi dari tanaman merica (Ravindran et al, 2000). Buah 

merica hitam mengandung 1-2,5% minyak atsiri, 5-9% alkaloid dimana 

komposisi utamanya adalah piperina, kemudian terdapat  juga chavicin, 

piperidin (C5H11N), dan piperatin serta resin. Sebagian besar efek 

farmakologis dari merica hitam dikaitkan dengan adanya alkaloid 

piperidin, piperina, yang terdapat pada tanaman dengan jumlah 1,7-7,4 

% (Kanaki et al, 2008). 

 

2.1.6  Nama Daerah  

Inggris  : Pepper, Black pepper    

Fillipina  : Pimienta 

 China  : Fou tsiao, Hu chaio, Hon tsiao   

Thailand  : Nayukon, sayomai 

India  : Golmirch, kalimirch 
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Indonesia : Malita lodawa (Sulawesi), Koro-koro, lada, 

(Sumatera), Merica (Jawa), Mica (Bali), 

Emrisan, maricang puwe (Maluku)  

 

2.2 Tinjauan Tentang Tanaman Piper cubeba L. f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tanaman Piper cubeba (http://wikipedia.com) 

 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman (US Department of Agriculture) 

 Kingdom   : Plantae 

Divis    : Spermatophyta 

 Sub Divisi  : Magnoliophyta 

 Kelas    : Magnoliopsida 

 Sub Kelas   : Magnoliidae 

 Ordo    : Piperales 

 Famili   : Piperaceae 

 Genus    : Piper 

 Spesies    : Piper cubeba L. f 
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2.2.2 Karakteristik Tanaman 

 Kemukus termasuk kedalam jenis tumbuh tumbuhan memanjat. 

Panjang batang 3-15 m. daun berseling atau tersebar, bertangkai, dengan 

daun penumpu yang cepat rontok dan meninggalkan bekas yang 

berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur atau bulat memanjang dengan 

ujung meruncing dan menyempit, 8-15 kali 2,5-9 cm, di bagian bawah 

dengan kelenjar kecil yang tenggelam. Daun pelindung memanjang 

sampai bulat telur terbalik dengan panjang kurang lebuh 2 mm. bulir 

betina kerap kali bengkok. Kepala putik 3-5. Bagian yang berbentuk 

tangkai pada buah buni panjangnya 3-15 mm, diatasnya bentuk bola, 

diameter 6-8 mm. biji bentuk bola. tumbuh di hutan dan juga ditanam 

pada pagar di halaman (Steenis et al, 2008). Bunga berkelamin tunggal, 

tanpa kelopak dan mahkota bunga, benang sari berjumlah dua untuk 

masing masing bunga pada tanaman jantan dan tiga putik pada tanaman 

betina, buah berbentuk bulat, dengan diameter antara 0,6-0,8 cm, halus 

dan keriput ketika kering, keras dan mempunyai 1 biji berbentuk bulat. 

buah lebih besar daripada merica hitam (Lim, 2012). 

 

2.2.3 Tempat Tumbuh 

 Kemukus banyak tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan 

Kalimantan serta di India bagian barat, Sri Lanka dan Malaysia. 

Tumbuh subur di daerah perkebunan kopi, tempat teduh dengan tingkat 

cahaya yang cukup, tumbuh di daerah hutan tropis, dekat dengan hutan 

mangrove dengan jarak dari laut sekitar 700 meter. Tanaman ini juga 

bisa tumbuh di sepanjang aliran sungai dan hutan. (Lim, 2012).   
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2.2.4  Manfaat Tanaman 

 Asam cubeba merupakan salah satu senyawa terdapat dalam 

kemukus dan berperan terhadap efek antidiuretik dari kemukus. 

Beberapa penelitian menyebutkan tentang manfaat buah kemukus antara 

lain sebagai anti oksidan, anti kanker, anti inflamasi, analgesik, anti 

mikroba, anti hepatitis c, anti leishmanial, anti parasit,anti ulcer, 

karminatif, diuretik, ekspektoran, obat sedatif, dan antiseptik. Di india, 

buah kemukus dijadikan bahan pembuatan pasta gigi dan berfungsi 

mengurangi bau mulut. Selain itu biasa digunakan untuk terapi sakit 

gigi, demam dan batuk. Dalam peradaban Unani, pasta dari buah 

kemukus digunakan pada kelamin pria dan wanita untuk mendapatkan 

sensasi seksual selama berhubungan badan. Di Indonesia sendiri buah 

kemukus digunakan untuk terapi sakit perut, asma, diare, disentri dan 

sifilis. Manfaat lain dari buah kemukus adalah sebagai penyedap rasa 

pada makanan dan penambah aroma pada parfum, juga banyak ditemui 

kemukus sebagai penambah rasa pada rokok. Di tahun 2000, Shiseido, 

perusahaan kosmetik di Jepang, mematenkan produk anti aging dengan 

beberapa bahan herbal dan salah satunya adalah buah kemukus (Lim, 

2012).   

 

2.2.5 Kandungan Kimia 

 Buah kemukus mengandung vitamin K sebanyak 2,1 % dan zat 

besi. Buah kemukus juga mengandung Sabinene (9,1%), β- elemene 

(9,4%), β- caryophyllene (3,1%), epicubebol (4,3%), dan cubebol 

(5,6%) yang merupakan komponen utama dari minyak buah kemukus. 

Kandungan lainnya adalah senyawa dari golongan monoterpen antara 

lain α -thujene (2,5%), α -pinene (1,8%), sabinene (9,1%), and limonene 
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(2,3%), trans-sabinene hydrate (2,5%). Terdapat juga senyawa dari 

golongan sesquterpen antara lain α-Copaene (3,8%), β-elemene (9,4%), 

β- caryophyllene (2,5%) dan  γ -cadinene (16,6%). kandungan minyak 

berkisar antara 5-18 %. Selain itu juga terdapat cubebin (C10H10O3). 

Buah kemukus mengandung pula senyawa piperina, bisepoxylignan, 

ashantin 1,8-cineole,  α -Cubebene,  p -cymene, myrcene,  β -ocimene,  

α -phellandrene,  β -phellandrene,  α -pinene,  β-pinene,  α -terpinene,  γ 

- terpinene, terpinolene dan bicyclosesquiphellandrene (Lim, 2012). 

 

2.2.6  Nama Daerah 

 Inggris : Cubeb, Cubeb pepper, java pepper, tailed pepper 

 India : Kabab chini, tadamari 

 Malaysia: Kemukus, kemungkus, cabai berekor, lada ekor 

 Thailand : Prik hang 

 Vietnam : Tieu thai 

 China : Bi cheng qie, cheng qie 

 Indonesia: Kemukus, temukus (Jawa), Rinu katencar, Rinu 

caruluk (Sunda)  

 

2.3 Tinjauan tentang Ekstrak 

2.3.1. Definisi ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senywa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 

hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Sebagian besar ekstrak 

dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh 
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perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan pengurangan 

tekanan, agar bahan sesedikit mungkin terkena panas (Ditjen POM, 

2000). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat 

dipandang sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. 

Ekstrak sebagai bahan awal dianalogkan sebagai komoditi bahan baku 

obat dengan teknologi fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak 

sebagai bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat diproses 

lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat senyawa tunggal ataupun tetap sebagai 

campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi berarti 

ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh 

penderita (Ditjen POM, 2000). 

 

2.3.2. Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh 

kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh 

cahaya matahari langsung, ekstrak kering harus mudah digerus menjadi 

serbuk. Cairan penyari yang digunakan air, etanol dan campuran air 

etanol (Ditjen POM, 2000). 

 

2.3.3. Metode ekstraksi 

2.3.3.1. Cara dingin  

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 
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pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi 

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada 

kesetimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang 

kontinyu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah maserasi pertama dan seterusnya. 

Keuntungan metode ini adalah peralatannya sederhana, sdangkan 

kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi 

sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak dan 

tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur 

keras(Ditjen POM, 2000). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru 

sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperaut ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, 

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh 

ekstrak perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan(Ditjen POM, 2000). 

2.3.3.2 Cara panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sebanyak 3-5 kali sehingga 

dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000). 

b. Soxhlet 

Soxhlet adalah suatu metode ekstraksi menggunakan pelarut yang 

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga 
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terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Ditjen POM, 2000). 

c. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) 

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), 

yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50 oC (Ditjen POM, 

2000). 

d. Infus 

 Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperatur terukur 96-98 oC) selama waktu tertentu (15-20 menit) 

(Ditjen POM, 2000). 

e. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≤ 30 oC) dan 

temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM, 2000). 

2.3.3.3 Cara Ekstraksi Lainnya 

a. Ekstraksi Berkesinambungan 

Proses ekstraksi yang dilakukan berulang kali dengan pelarut 

yang berbeda atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun 

berurutan beberapa kali. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan 

efisiensi jenis pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar 

yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi (Ditjen POM, 2000). 

b. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia, 

dan umumnya digunakan gas karbondioksida. Dengan variabel tekanan 

dan temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang 

sesuai untuk melarutkan golongan senyawa kandungan tertentu. 
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Penghilangan cairan pelarut dengan mudah dilakukan karena 

karbondioksida menguap dengan mudah, sehingga hampir langsung 

diperoleh ekstrak (Ditjen POM, 2000). 

c. Ekstraksi Ultrasonik 

Getaran ultrasonic (> 20.000 Hz.) memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stress dinamik 

(Ditjen POM, 2000). 

d. Ekstraksi dengan microwave 

Microwave-assisted extraction (MAE) merupakan teknologi 

ekstraksi yang terbukti mempercepat dan mempermudah proses 

ekstraksi karotenoid dari sel tunggal, lemak esensial darii microalga dan 

minyak sayur, fitosterol dari tanaman obat, polifenol dari teh hijau, dan 

minyak esensial dari berbagai sumber tanaman. Dibandingkan dengan 

metode ektraksi konvensional, keuntungan digunakannya ekstraksi 

dengan microwave adalah peningkatan jumlah produk yang didapat, 

stabilitas dari senyawa marker dan meminimalisir penggunaan pelarut 

yang toksik serta mengurangi biaya, mempercepat waktu ekstraksi, dan 

mengurangi penggunaan energi selama proses ekstraksi (Gatkal et, al 

2012). 

 

2.4 Tinjauan tentang Piperina 

 Piperina (C17H19NO3) merupakan salah satu senyawa dari 

golongan alkaloid yang terdapat pada tanaman dari famili Piperaceae. 

Senyawa ini menyebabkan rasa pedas, selain adanya kavicin yang 

merupakan isomer dari piperina. Piperina adalah senyawa yang pertama 

kali diisolasi dari tanaman merica hitam. 
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Gambar 2.3 Piperina 

 Piperina berbentuk kristal prisma, berwarna putih, dengan titik 

lebur 128° C. Hampir tidak larut atau sedikir larut air (40 mg/L). Mudah 

larut dalam alkohol (1 g/15 mL) dan eter (1g/1.7 mL). Bersifat basa 

lemah, berbentuk garam jika ditambahkan ke dalam asam mineral. 

 Piperina mempunyai beberapa aktivitas biologi dan efek terapi, 

seperti meningkatkan absorpsi selenium, vitamin B dan beta karoten 

(Bharwaj et al, 2007). Dapat merangsang pankreas dan enzim 

pencernaan di usus serta meningkatkan getah empedu jika diberikan 

secara oral (Tiwari et al,2008). Bisa digunakan sebagai anti fertilitas 

(Daware et al, 2000), analgesik, anti inflamasi (Gupta et al, 2000), anti 

kejang (D’hooge et al, 1996), anti artritis (Bang et al, 2009), anti ulcer 

(Bai et al, 2000) dan anti oksidan (Selven et al, 2003). 

 

2.5 Tinjauan tentang Afrodisiak 

Afrodisiak dapat digunakan untuk membantu mendapatkan 

keturunan dan meningkatkan kepuasan seksual. Afrodisiak didefinisikan 

sebagai bahan (makanan atau obat) yang membangkitkan hasrat (libido), 

potensi dan kenikmatan seksual (Yakubu et al., 2007). Afrodisiak 

berasal dari bahasa yunani yang merupakan gambaran dari dewa cinta 

dan kasih sayang. Jaman dahulu, suku pedalaman seperti suku Aztec dan 
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Inca menggunakan tanaman dan hewan seperti buah ara, pisang, cokelat 

dan biji kakao sebagai bahan afrodisiak sedangkan suku di Asia 

menggunakan serangga dan bagian dari tubuh hewan. Contoh tanaman 

yang telah diketahui memiliki efek afrodisiak adalah kayu manis, buah 

pinus, bawang putih, cabe jawa, cengkeh, merica hitam dan lain lain 

(Zamble et al, 2008). Dalam era modern, bahan yang digunakan untuk 

mengobati gangguan seksual atau meningkatkan aktivitas seksual dapat 

disebut sebagai afrodisiak (Thakur et al, 2009). Hasrat seksual 

dipengaruhi oleh system saraf pusat yang dirangsang melalui suara,  

sentuhan, penciuman dan pengaruh mental (Zamble et al, 2008). 

Afrodisiak mempunyai efek psikologis, dengan demikian dapat 

meningkatkan hasrat seksual dan kenikmatan melalui sifat 

halusinogennya atau perangsang mood. Afrodisiak juga bekerja secara 

fisiologis dengan meningkatkan ereksi melalui perubahan hormonal, 

meningkatkan aliran darah dan melemaskan otot halus (Sandromi, 

2001).  

 

2.6 Tinjauan tentang Sildenafil 

 Sildenafil digunakan untuk terapi impotensi yang berhubungan 

dengan disfungsi ereksi. Mekanisme kerjanya adalah meningkatkan efek 

dari nitrit oksida dengan cara menghambat phosphodiesterase tipe 5 di 

corpus cavernosum pada penis. Hal ini menyebabkan terjadinya 

vasodilatasi, meningkatnya aliran darah memasuki cavernosa dan 

menstimulasi ereksi dari penis (Drewes et al, 2002). 
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Gambar 2.4 Sildenafil 

 Menurut AHFS drug information, sildenafil juga bisa 

digunakan sebagai obat dalam terapi hipertensi arteri pulmonary. 

Melihat efek negatif dari sildenafil, maka dianjurkan tidak menggunakan 

obat tersebut jika pasien tidak mengalami gangguan ereksi. Efek negatif 

dari sildenafil antara lain sakit kepala, neuralgia, neuropati, insomnia, 

ganguan tidur, mengalami kecemasan dan migrain. Selain itu, pengguna 

juga bisa mengalami efek samping berupa gangguan penglihatan, mata 

kering, mydriasis, sensitif terhadap cahaya, bahkan bisa mengalami 

katarak. Gangguan GI tract juga mungkin dapat terjadi seperti diare, 

infeksi saluran urin, mulut kering, abnormal ejakulasi dan anorgasmia. 

 

2.7 Tinjauan Hewan Coba 

Hewan percobaan adalah hewan yang sering digunakan untuk 

sebuah  penelitian biomedis sebagai syarat dan standar untuk melakukan 

sebuah penelitian. Dalam menggunakan hewan percobaan dibutuhkan 

pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan hewan coba. Pengelolaan 

yaitu meliputi perawatan dan pemeliharaan hewan selama penelitian 

berlangsung, pengumpulan data, sampai akhirnya dilakukan terminasi 

hewan percobaan dalam penelitian ( Depkes RI, 2006 ). 
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Penggunaan pada hewan coba didalam penelitian harus benar-

benar memperhatikan kesehatan dan kecocokan hewan coba yang akan 

digunakan pada penelitian.Hewan tersebut harus berada dalam 

lingkungan yang sesuai serta dalam pengawasan dan kontrol yang ketat.  

 

2.8 Tinjauan tentang Mencit  

Mencit adalah  hewan pengerat (Rodensia) yang cepat 

berkembang biak,mudah dipelihara dalam jumlah banyak. Mencit (Mus 

musculus) hidup dalam daerah yang cukup luas. Penyebarannya mulai 

dari iklim dingin, sedang maupun panas. Mencit paling banyak 

digunakan di laboratorium untuk berbagai penelitian (Mallole dan 

Pramono,1989). Perkawinan yang terjadi pada mencit dapat diketahui 

dengan memeriksa adanya sumbat vagina (vaginal plug) pada mencit 

betina. Sumbat ini merupakan cairan seminal (semen) yang mengental 

dan berasal dari sekresi kelenjar khusus mencit jantan. Pada mencit 

betina sumbat ini tetap berada dalam vagina selama 16 sampai 48 jam 

dan tidak mudah jatuh keluar (Smith dan Mangkoewidjoyo, 1988). 

Klasifikasi Mencit (Mus musculus L.) 

(Arrington, 1972) 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Familia  : Muridae 

Subfamilia :  Murinae 

Genus  : Mus 

Spesies  : Mus musculus 
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Gambar 2.5.  Mus musculus  ( Mencit ) 
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