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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Landasan Teoritik 

 Cabe jawa merupakan salah satu 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). Ekstrak cabe jawa (Piper retrofractum 

Vahl) pada dosis 100 mg/hari dapat menimbulkan efek androgenik, 

yakni dapat meningkatkan  kadar hormon testosteron dalam darah dan 

libido pada pria hipogonad (Moeloek et al, 2006). Dalam penelitian uji 

aktivitas afrodisiak pada ekstrak cabe jawa oleh Mahatmaputra, dalam 

100 mg ekstrak cabe jawa yang setara dengan 13 mg piperin dapat 

meningkatkan aktivitas afrodisiak terhadap mencit jantan 

(Mahatmaputra, 2014). 

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. Penelitian 

ini menjadi dasar timbulnya teori kemotaksonomi (Gibbs, 1993). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurt Reynertson melalui 

uji aktivitas antioksidan dari tanaman Myrciaria cauliforia (Myrtaceae) 

berhasil mengidentifikasi 8 senyawa kimia yang berperan terhadap 

anktivitas antioksidan. Kemudian diteliti terhadap 13 jenis tanaman lain 

dalam famili Myrtaceae, menunjukkan adanya senyawa kimia yang 

serupa dan aktivitas antioksidan dengan kemampuan yang beragam. 

Adanya aktivitas antioksidan tersebut dipengaruhi oleh adanya common 

compund yang terdapat dalam setiap tanaman, sedangkan adanya 
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characteristic compound pada masing-masing tanaman menyebabkan 

perbedaan kemampuan aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 berkisar 

antara 19,4 – 269,28 ppm  (Reynertson, 2007).  

Merica hitam secara empiris mempunyai khasiat sebagai 

afrodisiak (Darling, 2002). 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). 

Karena pada uji sebelumnya telah diketahui manfaat cabe jawa 

sebagai obat afrodisiak, dan berdasarkan penelitian tentang 

kemotaksonomi serta diketahui secara empiris bahwa merica hitam dan 

kemukus mempunyai aktivitas afrodisiak. Maka untuk studi lebih lanjut 

akan dilakukan uji aktivitas afrodisiak ekstrak etanol 96%  merica hitam 

dan ekstrak etanol 96% kemukus dengan menghitung jumlah 

introducing dari mencit jantan yang berada satu kandang dengan mencit 

betina. 

 

3.2 Hipotesa 

 Ekstrak etanol 96% dari buah merica hitam (Piper nigrum L.)  
dan ekstrak etanol 96% dari buah kemukus (Piper cubeba L. f)  
mempunyai aktivitas afrodisiak. 
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3.3 Skema kerangka konseptual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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