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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan 

keturunan yang baru dan mempertahankan keturunan agar tidak punah 

(Petta et al., 2019). Fungsi organ reproduksi sebagai hormon seks yang 

mempengaruhi kapasitas reproduksi dalam pertemuan sperma dengan sel 

telur dalam proses ovulasi dimana reproduksi jantan sangat berhubungan 

dengan proses pembentuhkan spermatozoa. Kapasitas reproduksi dapat di 

tinjau dari beberapa hal seperti mortilitas sperma dan mortalitas sperma, 

sebelum terbentuknya sperma terdapat beberapa mekanisme pembentukan 

spermatogenesis menjadi spermatozoa (Ranawati et al., 2014). Sebanyak 

50% faktor infertilitas pria ditemukan bersama dengan adanya gangguan 

reproduksi pada sistem anatomi atau sel spermatozoa yang dihasilkan tidak 

berkualitas, maka akan berpengaruh tidak mendapatkan keturunan pada pria 

dewasa (Jungwirth et al., 2014). 

Menurut WHO (2012) memperkirakan sekitar 50-80 juta pasangan 

mengalami infertilitas di dunia. Infertilitas di negara berkembang terjadi 

lebih tinggi yaitu sekitar 30%, dibandingkan negara maju hanya 5–8% 

(Masoumi et al., 2013). Dari 39,8 juta Pasangan Usia Subur (PUS) di 

Indonesia, 10–15% diantaranya dinyatakan infertil dan diperkirakan 4–6 

juta pasangan memerlukan pengobatan infertilitas untuk mendapatkan 

keturunan (Bennett et al., 2012).  
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Tanaman buah Parijoto merupakan tanaman khas dari Desa Colo, 

Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah, yang secara empiris digunakan 

masyarakat untuk meningkatkan kesuburan dan aktivitas antioksidan 

(Hanum et al., 2017a). Kepercayaan masyarakat setempat mengkonsumsi 

buah Parijoto yang direbus sebanyak 20 gram buah Parijoto, kunyit dan jahe 

diminum dua kali sehari pagi dan sore, dapat dijadikan antioksidan alami 

(Hanum et al., 2017a). Berdasarkan penelitian Wijayanti dan Lestari (2018) 

Ekstrak etanolik buah Parijoto pada dosis 500 mg/KgBB mampu 

menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan fungsi seksual pada tikus 

jantan galur Wistar model DM kronik, selain itu tanaman Melastoma 

malabathricum famili (Melastomataceae) 500 mg/KgBB mampu 

mempengaruhi sistem reproduksi tikus jantan (Wijayanti and Lestari, 

2018;Balamurugan et al., 2013). Flavonoid merangsang testis androgenesis 

dan spermatogenesis dengan bertindak pada reseptor LH dan FSH, yang 

pada gilirannya mengaktifkan masing-masing biosintesis testosterone 

(Smith and Walker, 2014). Mekanisme flavonoid yang dapat mengganggu 

hipotalamus, dengan fungsi mensekresikan GNRH untuk merangsang 

hipofisa dan mensekresi hormon FSH yang bekerja pada sel Sertoli. 

Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang dapat menjaga 

testis dari stres oksidatif dan kerusakan DNA. Flavonoid juga mempunyai 

sifat sebagai antioksidan yang dapat melindungi kerusakan sel (Larantukan 

et al, 2014).  Menurut Niswah (2014) fraksi larut buah Parijoto mengandung 

senyawa polar seperti flavonoid, tanin, saponin dan glikosida, sedangkan 
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fraksi tak larut n-heksan buah Parijoto mengandung senyawa non polar 

seperti terpenoid (Niswah, 2014). Akan tetapi, belum ada penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui efek ekstrak metanol, fraksi larut dan fraksi tak 

larut n-heksan buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) terhadap kapasitas 

reproduksi tikus jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah sel Leydig 

dan sel Sertoli. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukannya 

penelitian ini untuk membuktikan efek ekstrak metanol, fraksi larut dan 

fraksi tak larut n-heksan buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) terhadap 

kapasitas reproduksi tikus jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah 

sel Leydig dan sel Sertoli. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: Apa efek ekstrak metanol, fraksi larut 

dan tak larut n-heksan buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) terhadap 

kapasitas tikus jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah sel Sertoli 

dan sel Leydig? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek 

ekstrak metanol, fraksi larut dan tak larut n-heksan buah Parijoto 

(Medinilla speciosa Blume) terhadap kapasitas reproduksi tikus 
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jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah sel Leydig dan sel 

Sertoli. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung didalam ekstrak metanol dosis 500 mg/KgBB, fraksi 

larut dosis 500mg/KgBB dan tak larut n-heksan dosis 500 mgKg/BB 

buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) terhadap kapasitas 

reproduksi tikus jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah sel 

Leydig dan sel Sertoli. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

terkait efek ekstrak metanol, fraksi larut dan tak larut n-heksan buah 

Parijoto (Medinilla speciosa Blume) terhadap kapasitas reproduksi 

tikus jantan galur Sprague dawley dikaji dari jumlah sel Leydig dan 

sel Sertoli. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian uji 

praklinis untuk menggali terkait potensi senyawa ekstrak metanol, 

fraksi larut dan tak larut n-heksan buah Parijoto (Medinilla speciosa 

Blume) terhadap kapasitas reproduksi tikus jantan galur Sprague 

dawley dikaji dari jumlah sel Leydig dan sel Sertoli. 


