
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta 

jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan 

Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60,1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau 

yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. 

Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta. 

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi (Sugiri, 2009), yakni 2,6 juta 

jiwa per tahun. Menurut Syarief (2010) pada 2006 rata-rata angka kelahiran mencapai 2,6 

anak per wanita subur. Angka tersebut tidak berubah pada 2007. Pada tahun 2009 jumlah 

penduduk Indonesia mencapai sekitar 230,6 juta jiwa. Data diatas akan meningkat Jika tidak 

dilakukan tindakan pengendalian, maka 11 tahun lagi atau pada 2020 diperkirakan penduduk 

Indonesia akan mencapai 261 juta manusia 

Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat 

dan pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan. Kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang 

berdampak terhadap pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, 

pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi 

menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, 

dan papan. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya 

terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan 

hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan 

sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang penduduknya. Tingginya angka 



urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuh di kota-kota besar, sehingga 

menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin kota. Pesatnya 

pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan 

terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial (Abied, 2010). 

Salah satu usaha yang sedang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 

menemukan obat antifertilitas pria yang dapat diberikan per oral (Susetyorini, 2010). Sarana 

kontrasepsi pria yang telah ditemukan berupa suntikan, yaitu testosteron (Setiadi, 1994) dan 

medroksi progesteron asetat (Sarmanu, 1998). Kontrasepsi yang berupa suntikan banyak 

tidak diminati karena belum memasyarakat dan akan menimbulkan efek samping.   

Program pendayagunaan sumber daya alami nabati sebagai bahan obat, serta 

menunjang program nasional di bidang keluarga berencana maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap salah satu tanaman antifertilitas (Kapsul, 2007). Penggunaan tanaman obat 

tradisional belum banyak digunakan sebagai obat antifertilitas oral pada pria.  Salah satu 

tanaman tradisional yang termasuk kelompok obat antifertilitas, adalah beluntas (Pluchea 

indica (L) Less). Beluntas biasa ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman pagar, berkhasiat 

sebagai penghilang bau badan. 

  Penelitian terdahulu dari Willys (1990) dalam Setiawan (1999), menyatakan bahwa  

daun beluntas yang diberikan secara oral berupa perasan, infus, maserat dan ekstrak, 

menyebabkan antifertilitas pada mencit betina. Namun penelitian tentang senyawa aktif daun 

beluntas yang digunakan sebagai antifertilitas pada hewan coba jantan belum ada. Maka perlu 

diteliti secara mendasar dan menyeluruh mengenai kemanfaatan (khasiat) dan keamanan dari 

tanaman obat tersebut (Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/PER/VI/2000) pada hewan 

jantan. Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah merebus daun beluntas, air rebusan 



(dekok) tersebut diberikan ke tikus putih jantan yang berakibat pada sel-sel spermatogenik, 

kadar testosteron, jumlah anakan tikus betina. 

Hasil penelitian lain dalam Susetyarini (2010), menyatakan bahwa ada pengaruh 

pemberian dekok daun beluntas terhadap jumlah sel spermatogenik tikus putih jantan. Dosis 

terbaik 0,5 g daun beluntas dengan jumlah rata-rata sel spermatozoa 46,33.  Dekok daun 

beluntas juga berpengaruh pada  kadar testosteron tikus putih jantan (Susetyarini, 2003). 

Dosis terbaik 0,5 g daun beluntas dengan kadar testosteron rata-rata 2,86 nmol. Tikus putih 

jantan yang diberi dosis dekok daun beluntas mempengaruhi jumlah anakan tikus putih betina 

setelah dikawinkan dengan tikus putih jantan (Susetyarini, 2004). Dosis terbaik 0,5 g daun 

beluntas dengan rata-rata jumlah anakan 2,3 ekor.  Penelitian tersebut di atas  masih 

menggunakan rebusan daun beluntas (dekok). Dekok daun beluntas masih terkandung 

berbagai senyawa aktif dan belum diketahui macam senyawa aktif  yang berpengaruh pada 

antifertilitas tersebut. Beberapa penelitian terdahulu mengenai uji pre klinis khasiat dekok 

daun beluntas, ternyata dekok daun beluntas terbukti sebagai antifertilitas.  Namun 

pemisahan senyawa aktif yang terkandung pada daun beluntas yang nantinya akan digunakan 

sebagai antifertilitas belum pernah dilakukan. Daun beluntas mengandung senyawa aktif, 

berupa alkaloid, flavonoid, tannin, minyak atsiri. Pada akar beluntas mengandung senyawa 

aktif flavonoid dan tanin (Susetyarino, 2010). 

Kandungan senyawa tannin dalam daun beluntas segar ternyata dapat mengakibatkan 

penggumpalan / aglitinin semen dan tidak berfungsinya sumber antipengumpalan 

(Antiaglitinin)  sehingga dapat menurunkan tingkat motilitas dan daya hidup sperma 

(Winarno, 1997). Salah satu sumber antiaglitinin adalah plasma epidedimis (Harayama et al, 

1994).  Senyawa tannin dapat menggangu proses metabolisme protein yang terdapat pada 

plasma epidedimis, protein pada semen terbentuk atas berbagai macam asam amino 

diantaranya lysine, histidin, arginin, cysteic, threonine, serin, glutamic acid, prolin, glycine, 



alanine, cystine, valine, methionin, isoleusin, trosine, phenylalanin, dan tryptofan (Neumark 

H et al, 1967). Proses antiaglitinin yang terdapat pada plasma epididimis digumpalkan 

melalui senyawa tannin dengan cara mensekresikan protein yang berisi barbagai macam asam 

amino kepada sel-sel epitel lumen korpus dan dialirkan ke kauda epidedimis, sehingga 

protein antiaglutinin tidak bisa diikat di akrosom spermatozoa (Harayama et al, 1994) dan 

sel-sel epitel epidedimis yang aktif mensekresikan cairan yang dibutuhkan untuk spermatozoa 

selama berada di epidedimis ( Okamura et al, 1992) menjadi tidak aktif.     

Menurut Duke’s (2007) kebutuhan tannin adalah 28 mg/kg BB/ hari. Kandungan 

tannin dalam 1 gr beluntas adalah 8,35 mg/ml yang nantinya akan diberikan kepada hewan 

coba. Hewan coba yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) starin wistar hewan 

coba jenis ini mempunyai sifat yang tenang dan sebagai media berbagai penelitian sebelum 

diaplikasikan kepada manusia. Tikus putih secara anatomi, fisiologi, reproduksi, gen dan 

kromosomnya 98,5% memiliki kemiripan dengan manusia seperti adanya testis, scrotum, 

kelenjar aksesori, penis, dan kelenjar pembuluh darah (Patrick galiart, 1991) 

 Pengobatan tradisional tanaman beluntas (Plucea indica (L) Less) dapat digunakan 

untuk mengobati berbagai penyakit, namun secara eksperimental belum ada penelitian 

mengenai komponen protein sperma yang diinduksi dengan senyawa tanin daun beluntas  

sehingga perlu diteliti perbedaan komponen protein berdasarkan massa pemberian ekstrak 

tanin yang paling efektif dalam menurunkan tingkat fertilitas dalam sistem reproduksi jantan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diperlukan untuk menguji tingkat antifertilitas 

senyawa tanin daun beluntas, sehingga dilakukan penelitian yang berjudul ” Pengaruh 

Perbedaan Waktu Pengamatan Terhadap Kadar Asam Amino (Amino Acid) Total 

Sperma  Tikus Putih (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Tannin Daun Beluntas (Plucea 

indica (L) Less)” Penelitian ini dilakukan dengan memberikan dosis ektrak tanin daun 

beluntas (Plucea indica (L) Less) yang sama sebanyak 0,8 ml namun berbeda waktu 



pengamatan yakni kontrol (tanpa perlakuan), 0 hari setelah 30 hari perlakuan, 7 hari, 14 hari, 

dan 21 hari. Selanjutnya dianalisis komponen asam amino pada sperma berdasarkan 

perbedaan waktu pengamatan. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian ekstrak tanin daun beluntas (Plucea indica (L) Less) 

terhadap kadar asam amino sperma pada tikus putih (Rattus norvegicus) berdasarkan 

perbedaan waktu pengamatan? 

1.2.2 Pada pengamatan hari berapakah Tannin daun beluntas (Plucea indica (L) Less) yang 

efektif menurunkan kadar asam amino total sperma tikus putih (Rattus norvegicus)?  

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tanin daun beluntas (Plucea indica (L) 

Less) terhadap kualitas komponen asam amino sperma pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) berdasarkan perbedaan masa analisis. 

1.3.2 Untuk mengetahui waktu penurunan kadar asam amino total sperma tikus putih 

(Rattus norvegicus) yang paling efektif antara kelompok kontrol, Hari Ke-0, Hari Ke-

7, Hari Ke-14, dan hari ke-21 setelah pemberian tannin daun beluntas (Plucea indica 

(L) Less). 

 

 

 

 



1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan bagi kemajuan 

ilmu biologi dan  dunia kesehatan tentang potensi tanaman herbal Indonesia 

khususnya daun beluntas (Plucea indica (L) Less) guna penanganan antivertilitas 

sehingga manfaat tanaman ini dapat dikembang lebih luas khususnya dibidang 

fitofarmaka serta pengobatan alami atau pengobatan tradisional. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan kepada 

masyarakat luas guna menekan jumlah kepadatan penduduk dan  dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya alami nabati sebagai bahan obat, serta menunjang 

program nasional di bidang keluarga berencana yang aman tanpa efek samping 

berbasis pada sumber daya alam. 

1.5 Definisi Istilah 

Adapun batasan istilah penelitian ini antara lain: 

1. Tannin adalah zat yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur dengan pembagian 

tertentu. Senyawa dihasilkan dari reaksi kimia antara dua unsur atau lebih melalui reaksi 

pembentukan.  (Laksman, 2003). 

2. Asam amino adalah unit dasar dari struktur protein. Semua asam amino mempunyai 

sekurang-kurangnya satu gugusan amino (-NH2) pada posisi alfa dari rantai karbon dan 

satu gugusan karboksil (-COOH) (Tillman et al; 1986). 

3. Kadar asam amino meliputi hasil perhitungan kualitas 16 asam amino yang meliputi: 

aspartat, glutamate, serina, histidinina, glysina, threonina, arginina, alanina, tyrosin, 

methionin, valin, fenilalanil, ileusin, dan lysina. 



4. Reversibilitas merupakan perbedan nilai (penurunan) setelah pemberian perlakuan (IDAI, 

2004).  

5. Daun beluntas merupakan tumbuhan semak atau setengah semak, tumbuh tegak tinggi 

sampai 2m, kadang-kadang lebih. Percabangan banyak, berusuk halus dan berbulu 

lembut. Terdapat sampai 1.000 m diatas permukaan laut. Daun bertangkai pendek, letak 

berseling, bentuk bundar telur sungsang, ujung bundar melancip, bergerigi warna hijau 

terang. Bunga keluar di ujung cabang dan di ketiak daun berbentuk bunga bonggol 

bergagang atau duduk, warna ungu. Buah longkah agak berbentuk gasing, warna coklat 

dengan sudut putih, lokos. (Choirul, 2008). 

6. Protein adalah kumpulan dari beberapa asam amino, asam amino itu sendiri mengadung 

unsur karbon, hidrogen karbon, oksigen, nitrogen, dan belerang. (Adam, 1988). 

7. Semen adalah cairan yang berisi spermatozoa dan komponen lainnya. (Boykle, 2007). 

8. Tikus putih jantan adalah hewan dari famili Muridae berkelamin jantan yang biasa 

digunakan dalam penelitian di laboratorium (Kusumawati, 2004). 

1.6   Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian ini antara lain: 

1.6.1 Bagian tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun dari tanaman 

beluntas (Plucea indica (L) Less) yang  berwarna hijau. 

1.6.2 Pada penelitian ini senyawa tanin daun beluntas dibuat dengan cara pembuatan 

ekstraksi selanjutnya mengisolasi senyawa pada tanaman beluntas (Plucea indica (L) 

Less). 

1.6.3 Tikus putih (Rattus norvegicus) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus 

putih jantan, umur 3 bulan dengan berat badan rata-rata  ± 200 gram. 

1.6.4 Metode penentuan kadar protein adalah menggunakan metode HPLC (high-pressure 

liquid chromatography) dan TLC (Thin layer chromatography) 



1.6.5 Parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi besar penurunan persentasi 

jumlah protein pada sperma dengan interval waktu pembedahan. 

1.6.6 Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian adalah 2 bulan untuk aklimatisasi 

selama 1 minggu. 


