
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

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. Dan pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 230,6 juta 

jiwa. Jika hal tidak dilakukan tindakan pengendalian, 11 tahun lagi atau pada 2020 

diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta manusia. 

Program Keluarga Berencana (KB) adalah solusi dari masalah tersebut, hal 

ini berarti dengan adanya program KB akan menekan angka kelahiran sebanyak 

15 juta jiwa dalam 11 tahun, atau 1,3 juta jiwa dalam setahun (Azinulhaq, 2009). 

Adapun beberapa cara yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu Keluarga Berencana 

Modern menggunakan pil, suntikan, IUD atau spiral, norplant atau tusuk KB, 

kondom, sterilisasi wanita (tubektomi), sterilisasi pria (vasektomi), aborsi dan 

intra vag (non program) dan Keluarga Berencana Tradisional menggunakan pijat 

urut dan jamu. Menurut Anonymous (2010) bahan alat kontrasepsi untuk program 

Keluarga Berencana (KB) haruslah aman, tidak menimbulkan efek samping, tidak 

mengganggu kesehatan, tidak menurunkan seks, dan sedapatnya reversibel. 

Reversible artinya, jika pemakaian dihentikan pada usia subur, akan dapat lagi 

memiliki anak atau fertil.  

http://artikelkesehatanq.blogspot.com/2010/05/alat-kontrasepsi-kb.html
http://artikelkesehatanq.blogspot.com/
http://artikelkesehatanq.blogspot.com/search/label/seks


Beberapa cara program Keluarga Berencana (KB) yang dianjurkan 

pemerintah tersebut diatas bukan berarti tidak ada permasalahan, permasalahan 

muncul terutama yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi hormonal 

seperti norplant, suntikan, dan pil, hal ini karena beberapa cara tersebut dapat 

menimbulkan efek samping yang permanen. Menurut Anonymous (2010) selama 

pertengahan hingga akhir tahun 1970-an, sejumlah laporan menunjukkan bahwa 

kontrasepsi oral dapat meningkatkan resiko seorang wanita terhadap resiko 

masalah-masalah kardiovaskular, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker 

leher rahim dan sejumlah komplikasi-komplikasi lainnya yang menakutkan.  

Alternatif penggunaan kontrasepsi yang tidak berdampak pada kesehatan 

manusia adalah kontasepsi alamiah (herbal). Menurut Kartasapoetra (1992) salah 

satu tanaman yang termasuk dalam kelompok obat kontrasepsi adalah rimpang 

kunyit (Curcuma domestica). Tanaman obat untuk kontrasepsi yaitu rimpang 

kunyit memiliki banyak keunggulan. Rimpang kunyit mudah didapatkan dan 

harganya relatif lebih murah. Jika ditanampun proses penanamannya mudah 

dilakuakan oleh awam. Rimpang kunyit sering ditemui sebagai tanaman apotek 

hidup. Rimpang kunyit mrngandung senyawa aktif minyak atsiri dan kurkumin 

(Kartasapoetra, 1992). Minyak atsiri pada Curcuma domestica dapat 

menggumpalkan semen sehingga menurunkan motilitas dan daya hidup sperma. 

Sebagai akibatnya sperma tidak dapat mencapai sel telur dan pembuahan dapat 

dicegah (Winarno dan Sundari, 1997). Sedangkan menurut Siswanti (2003) 

senyawa kurkumin bersifat toksik sehingga dapat mengganggu metabolisme sel 



sertoli dan menyebabkan spermatogenesis terhambat. Selain itu karena berasal 

dari bahan alami penggunaan rimpang kunyit tidak memiliki efek samping.   

Penelitian sebelumnya oleh Tutik Siswanti, dkk (2003) tentang “Pengaruh 

Ekstrak Temu Putih (Curcuma zedoaria Rosc.) terhadap Spermatogenesis dan 

Kualitas Spermatozoa Mencit (Mus musculus L.)” menyatakan bahwa ekstrak 

kunyit dapat memberikan pengaruh spermatogenesis dan menurunkan kualitas 

spermatozoa pada mencit jantan pada pemberian dosis 300 mg/kg BB/hari. 

Dadang Kusmana, dkk (2007) tentang  “Efek Estrogenik Ekstrak Etanol 70% 

Kunyit (Curcuma domestica VAL.) terhadap Mencit (Mus musculus L.) Betina 

yang Diovariektomi” membuktikan secara nyata menunjukkan bahwa ekstrak 

rimpang kunyit dosis 310 mg/kg BB dan 390 mg/kg BB memberikan efek 

estrogenik pada epitel vagina, ketebalan endometrium, dan diameter kelenjar 

mamae.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan  peneliti ingin 

mengetahui pengaruh ekstrak rimpang kunyti (Curcuma domestica) terhadap tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus) dengan penelitian mengenai Uji Efektifitas 

Berbagai Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma domestica) terhadap Kualitas 

Spermatozoa Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus).  

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh berbagai dosis ekstrak rimpang kunyit (Curcuma 

domestica) terhadap kualitas spermatozoa (yang meliputi : motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa serta konsentrasi sperma) tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus)? 

1.2.2 Pada dosis berapakah ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica) efektif  

dalam menurunkan kualitas spermatozoa (yang meliputi : motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa serta konsentrasi sperma) tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh berbagai ekstrak rimpang kunyit (Curcuma 

domestica) terhadap kualitas spermatozoa (yang meliputi : motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa serta konsentrasi sperma) tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus). 

1.3.2 Mengetahui dosis efektif ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica) 

dalam menurunkan kualitas spermatozoa (yang meliputi : motilitas, 

viabilitas dan abnormalitas spermatozoa serta konsentrasi sperma) tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus). 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian mengenai 

tanaman obat yang mempunyai efek terhadap penurunan kualitas 

spermatozoa. 

b.  Memperkaya penelitian mengenai tanaman yang dapat digunakan 

sebagai alternatif kontrasepsi pria. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyrakat tentang penggunaan rimpang 

kunyit (Curcuma domestica) sebagai salah satu tanaman obat untuk kontrasepsi 

alami sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keikutsertaan kaum pria 

dalam melaksanakan program Keluarga Berencana. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Bagian kunyit yang dipakai dalam penelitian ini adalah bagian rimpang 

kunyit (Curcuma domestica  VAL.) 

1.5.2 Dosis adalah takaran obat untuk sekali pakai dalam jangka waktu tertentu 

(Tim Perkamusan Ilmiah, 2005). Dosis yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah 0 mg/ekor, 15 mg/ekor, 30 mg/ekor, 45 mg/ekor, 60 mg/ekor, dan 

75 mg/ekor. 



1.5.3 Sampel dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

yang terbagi dalam 6 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 ekor 

sehingga jumlah sampel 24 ekor. 

1.5.4 Penelitian ini hanya untuk mengetahui kualitas spermatozoa yang meliputi 

motilitas, viabilitas, abnormalitas dan konsentrasi sperma pada tikus putih 

jantan setelah diberikan ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica 

VAL.). 

 

1.6  Definisi Istilah 

1.6.1 Efektifitas adalah ukuran daya hasil dari suatu pekerjaan, perlakuan atau 

akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu sebab. 

1.6.2 Dosis adalah kuantitas yang harus diberikan pada satu waktu, seperti jumlah 

pengobatan tertentu (Dorland, 1998). Jumlah takaran obat untuk sekali pakai 

dalam jangka waktu tertentu (Tim Perkamusan Ilmiah, 2005) 

1.6.3 Ekstrak adalah bahan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan 

dengan cara menarik sari patinya mernggunakan pelarut yang sesuai (pelarut 

organik) dan kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Tim Reality, 

2009)   

1.6.4 Rimpang adalah batang yang terdapat di bawah tanah, menjalar dan 

bercabang horizontal (Tim Perkamusan Ilmiah, 2005) 

1.6.5 Kunyit adalah (Curcuma longa Linn. syn. Curcuma domestica VAL.)  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sinonim


1.6.6 Kualitas adalah suatu nilai yang didasarkan pada pertimbangan mutu yang 

tidak didasarkan pada angka-angka hasil perhitungan, penimbangan atau 

pengukuran (Tim Perkamusan Ilmiah, 2005). 

1.6.7 Spermatozoa adalah gamet jantan yang umumnya terdiri atas kepala yang 

berinti dengan bagian tengah berisi mitokondria (Tim Perkamusan Ilmiah, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


