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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Bahan Tanaman 

 Bahan tanaman pada penelitian ini adalah kemukus (Piper 

cubeba L.) dan merica hitam (Piper nigrum L.) yang ditanam di 

Perkebunan Pare berumur 8 bulan dan di determinasi di UPT Balai 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI, Jl. Raya Surabaya 

Malang Km. 65, Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur 67163, Indonesia. 

 

4.2 Bahan Kimia 

- Etanol 96%  

- Sildenafil (Pfizer) 

- Sodium Karboksi Metil Seluosa (CMC-Na) 

- Aquadest 

- Standar Piperina 

- Metanol p.a (merck) 

- Toluen p.a (merck) 

 

4.3 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Microwave Sharp R230-R(S), Handycam Sony DCR-SX44, Handycam 

Panasonic SDR-S15, Densitometer merk chamag type 3. 

 

4.4 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk 

mengetahui aktivitas afrodisiak dari dua sampel ekstrak yaitu ekstrak 

merica hitam (Piper nigrum L.) dan ekstrak kemukus (Piper cubeba L.). 

Penelitian ini termasuk ke dalam True Experimental – Post Test Only 
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Control Group Design dimana dilakukan randomisasi pada kelompok uji 

dan kelompok kontrol dan melihat hasil dari perlakuan. Subjek yang 

digunakan adalah mencit jantan yang telah beradaptasi dengan 

lingkungan laboratorium selama minimal satu minggu kemudian melihat 

aktivitas introducing selama dua jam. Percobaan mempunyai beberapa 

variabel sebagai berikut : 

 

4.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab utama 

pokok permasalahan yang diteliti, antara lain : 

- ekstrak etanol 96% kemukus 

- ekstrak etanol 96% merica hitam 

- kontrol (+) (Sildenafil) 

- kontrol (-) (CMC-Na 0.5 %) 

 

4.4.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung merupakan variabel yang besarannya akan 

berubah tergantung pada perubahan variabel bebas. Variabel tergantung 

yang digunakan adalah : 

- Introducing : mencit jantan mengendus kelamin dari mencit betina 

(Patel et al, 2011). 

 

4.4.3 Variabel Kendali 

 Variabel kendali merupakan variabel yang perlu dikontrol 

karena dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel kendali pada 

penelitian ini antara lain : 

- Umur dan berat mencit yang digunakan 
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- Jenis kelamin yang digunakan 

- Pakan yang digunakan 

- Suhu ruang pengamatan 

- Waktu pengamatan 

- Kadar piperina dalam ekstrak 

 

4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1 Kerangka Operasional 

  
Gambar 4.1 Bagan kerangka operasional 
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4.5.2 Pembuatan Ekstrak Merica Hitam 

1. Serbuk simplisia merica hitam ditimbang sebanyak 100 gram 

2. Serbuk simplisa diekstraksi dengan pelarut alkohol 96% 

sejumlah 1000 ml dilakukan dalam 4 tahap yaitu 300 mL, 

250 mL, 225 mL, dan 225 mL dengan metode maserasi 

panas menggunakan alat Microwave 

3. Ekstrak yang didapatkan disaring kemudian dipekatkan.  

4.5.3 Pembuatan Ekstrak Kemukus 

1.  Serbuk simplisia kemukus ditimbang sebanyak 100 gram 

2. Serbuk simplisa diekstraksi dengan pelarut alkohol 96% 

sejumlah 1000 ml dilakukan dalam 4 tahap yaitu 300 mL, 

250 mL, 225 mL dan 225 mL dengan metode maserasi 

panas menggunakan alat Microwave 

3. Ekstrak yang didapatkan disaring kemudian dipekatkan. 

4.5.4 Pembuatan isolat piperina 

 1. Serbuk simplisia cabe jawa ditimbang sebanyak 100 gram 

2. Serbuk simplisia diekstraksi dengan pelarut 1000 mL 

dilakukan dalam 4 tahap yaitu 300 mL, 250 mL, 225 mL, 

dan 225 mL dengan metode maserasi panas menggunakan 

alat Microwave 

3. ekstrak yang didapat kemudian dipekatkan menggunakan 

Rotavapor hingga pelarut tersisa 10% 

4. dilakukan pemurnian kristal dengan metode rekristalilasi 

menggunakan pelarut metanol hingga dihasilkan kristal 

piperina. 
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4.5.5 Penetapan Kadar Piperina dalam ekstrak 

A. pembuatan Larutan Baku 

Pembuatan larutan induk 1000 ppm  

 1. Isolat piperina ditimbang sebanyak 50,0 mg 

2. Piperina yang sudah ditimbang dimasukkan kedalam 

labu ukur 100,0 mL 

3. Isolat Piperina dilarutkan dalam 50,0 mL metanol p.a 

4. Larutan piperina dihomogenkan dengan ultrasonic 

selama 5 menit 

5. Larutan yang homogen ditambah dengan metanol p.a 

sampai tepat 100,0 mL ditambahkan dengan metanol p.a 

sampai tepat 50,0 mL 

6. Larutan baku induk diencerkan menjadi 400, 500, 600, 

700 dan 800 ppm 

B. Preparasi sampel  

1. Ekstrak merica hitam diambil sebanyak 100,0 µL 

kemudian dimasukkkan kedalam labu ukur 10,0 mL dan 

di replikasi 3 kali 

2. Ekstrak kemukus diambil sebanyak 1000 µL kemudian 

dimasukkan kedalam labu ukur 10,0 mL dan di replikasi 

3 kali 

3. Masing-masing ekstrak ditambahkan pelarut metanol p.a 

sebanyak 2,0 mL kemudian dihomogenkan dengan 

ultrasonic selama 5 menit dan ditambahkan pelarut 

metanol p.a sampai volume 10,0 mL. 
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 C. Aplikasi sampel dan larutan piperina pada plat KLT 

1. larutan piperin dan ekstrak merica hitam ditotolkan 

sebanyak 1,0 µL pada lempeng KLT dan ekstrak 

kemukus ditotolkan sebanyak 0,5 µL 

2. Lempeng dieluasi dengan fase gerak toluene : metanol : 

asam formiat (10:1:0,1) dalam chamber 

 D. Penetapan kadar piperina dalam ekstrak etanol 96% 

1. Scanning pada panjang gelombang 200-500 nm. Dari sini 

didapat berapa panjang gelombang Piperina yang 

memberikan absorbansi maksimum yang akan digunakan 

untuk penentuan kadar Piperina dalam kedua ekstrak. 

2. Kadar Piperina ditentukan pada panjang gelombang 

maksimum pada tiga replikasi 

3. kemudian dilakukan perhitungan regresi linier antara 

konsentrasi standar dengan area yang didapatkan. Dari 

perhitungan tersebut akan di dapatkan nilai r, sdv, Vx0, dan 

persamaan regresi. Nilai r yang diterima adalah ≥ 0,9900, 

sdv < 5, Vx0 < 5%. 

 

4.5.6  Hewan Coba 

 Hewan coba yang digunakan dalam pengujian perilaku seksual 

adalah mencit putih (Mus musculus) yang diperoleh dari laboratorium 

hewan Departemen Farmakognosi dan Fitokimia dengan jenis kelamin 

jantan dan betina, memiliki bobot 20-30 gram dengan usia 2-3 bulan. 

 Jumlah hewan coba ditentukan menggunakan rumus Federer 

(Federer, 1966) yaitu (t-1) (n-1) ≥ 15, dimana t adalah jumlah kelompok 
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dan n adalah banyaknya hewan coba. Banyaknya kelompok pada 

penelitian adalah 4 kelompok, maka  

(t-1) (n-1) ≥ 15 

n  ≥ 15/3 + 1 

n  ≥ 6 

jadi minimum jumlah hewan coba untuk tiap kelompok uji adalah 6 ekor. 

 

4.6 Pengujian Aktivitas Afrodisiak 

4.6.1 Penentuan Dosis 

 Perhitungan dosis didapatkan dengan cara mengkonversikan 

dari dosis manusia dengan berat 70 kg ke mencit dengan berat 20 g. 

Angka konversi sebesar 0,0026 dan besaran dosis yang didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

  

a). Kontrol (+) 

- Dosis Sildenafil  (manusia)  = 50 mg/70 kgBB 

  Dosis Sildenafil (mencit jantan)  = 50 mg x 0,0026 = 0.13 mg/20 gBB 

 

b) Sampel 

berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahatmaputra 

(2014), dosis sampel uji didasarkan atas berat piperina dalam ekstrak 

yang setara dengan 13mg piperina / 70 kg BB. Kemudian di konversikan 

pada dosis mencit dengan dikali sebesar 0,0026 

- Sampel 1 : Ekstrak Merica Hitam setara dengan = 13 mg x 0.0026 = 

0,034 mg piperina /20gBB mencit 

- Sampel 2 : Ekstrak Kemukus setara dengan  = 13 mg x 0,0026 = 0,034 

mg piperina /20gBB mencit 
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4.6.2 Persiapan dan Perlakuan Hewan Coba 

 Seminggu sebelum dilakukan pengujian, Mencit diadaptasikan 

terlebih dahulu dengan lingkungan yang menjadi tempat pengujian untuk 

meminimalisir terjadinya faktor lain selama masa uji seperti stress. 

Sehari sebelum pengujian, mencit jantan dan betina dimasukkan kedalam 

kandang yang sama dan di beri pembatas berupa jaring kawat. 

 Mencit jantan dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kandang terdiri 

atas 1 mencit jantan dan 3 mencit betina. Melihat nilai puncak 

konsentrasi dari sildenafil dalam plasma berkisar 30 menit, maka 

dilakukan force feeding pada mencit jantan untuk semua kelompok 30 

menit sebelum pengamatan. Kemudian dimasukkan ke dalam kandang 

kaca, masing masing kelompok antara lain  

- Kelompok Kontrol (-) : CMC-Na 0,5 % 

- Kelompok Kontrol (+) : Sildenafil 0,13 mg/20 gBB 

- Kelompok Ekstrak Merica Hitam  

- Kelompok Ekstrak Kemukus  

 

4.6.3 Pengamatan Hewan Coba 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mahatmaputra (2014), Setelah 30 menit, mencit betina dimasukkan ke 

dalam kandang kaca yang sama kemudian dilakukan proses perekaman. 

Setelah 1 jam, mencit betina dipisahkan dengan mencit jantan selama 1 

jam lalu dimasukkan kembali ke kandang kaca dan direkam hingga 1 

jam. Semua proses percobaan dilakukan pada siang hari pukul 09.00-

12.00 dengan suhu kamar 26-27 ° C. Perlakuan ini berlaku untuk semua 

kelompok. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok satu dengan 
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yang lain, maka dihitung jumlah introducing dari masing masing 

kelompok. 

 

4.7 Analisis Data 

Tabel 4.1. Rancangan analisis aktivitas afrodisiak 

 
 Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan the 

analysis of variance method (ANOVA) one way yang dilanjutkan dengan 

Post Hoc Test metode Ducan. Nilai persentase kepercayaan sebesar 95% 

(P<0,05%) artinya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau apabila 

nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha yang 

mengindikasikan adanya perbedaan bermakna antar kelompok perlakuan 

Hipotesa yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan bermakna antar satu pasang kelompok pun 

Ha : Ada perbedaan bermakna minimal satu pasang kelompok 
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