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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas ekstrak pakkat terhadap 

kualitas sperma tikus wistar jantan (Rattus novergicus) yang diinduksi aloksan. 

Desain yang digunakan merupakan desain eksperimental dengan rancangan pre-test 

dan post-test randomized control design, sampel yang digunakan yaitu 25 ekor tikus 

hiperglikemia dibagi menjadi 5 kelompok: kontrol negatif (diberi NaCMC), kontrol 

positif (metformin), perlakuan 1 (ekstrak pakkat 125 mg/kgBB), perlakuan 2 

(ekstrak pakkat 250 mg/kgBB), perlakuan 3 (ekstrak pakkat 500 mg/kgBB) selama 

14 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak pakkat (Calamus caesius 

blume) dengan pemantauan dosis 125 mg/kgBB dan 250 mg/kgBB selama 14 hari 

secara terus menerus dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus wistar jantan 

yang diinduksi aloksan dengan hasil 216.60±128.74 dan 160.20±72.75 dan juga 

ditemui dapat memperbaiki kualitas sperma tikus wistar jantan yang diinduksi 

aloksan. Ekstrak pakkat (Calamus caesius blume) dengan dosis 125 mg/kgBB dan 

250 mg/kgBB dapat memperbaiki kadar gula darah dan juga kualitas sperma tikus 

wistar jantan yang diinduksi aloksan. 

Kata kunci: Diabetes melitus; Pakkat; Sperma; Aloksan 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to see the effectiveness of pakkat extract on the sperm 

quality of male wistar rats (Rattus novergicus) induced by alloxan. Design of this 

research used an experimental design with a pre-test and post-test randomized 

control design, the samples used were 25 hyperglycemic rats divided into 5 groups: 

negative control (given NaCMC), positive control (metformin), treatment 1 (pakkat 

extract 125 mg/kgBW ), treatment 2 (250 mg/kgBW pakkat extract), treatment 3 

(500 mg/kgBW pakkat extract) for 14 days. The results showed that the extract of 

pakkat (Calamus caesius blume) with monitoring doses of 125 mg/kgBW and 250 

mg/kgBW for 14 days continuously could reduce blood glucose levels of male 

wistar rats induced by alloxan with the results 216.60±128.74 and 160.20± 72.75 

and also found to improve sperm quality of male wistar rats induced by alloxan. 

Pakkat (Calamus caesius blume) extract with doses of 125 mg/kgBW and 250 

mg/kgBW can improve blood sugar levels and also sperm quality of male wistar 

rats induced by alloxan. 

Keywords: Diabetes mellitus; Pakkat; Sperm; Alloxan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Riskesdas 2007 penyakit tidak menular termasuk diabestes melitus 

adalah penyebab utama kematian di Indonesia sebesar 59,5%. Prevalensi DM pada 

penduduk umur ≥ 15 tahun meningkat 2% dari tahun 2013 hingga 2018. Pada 

Riskesdas 2018, prevalensi DM pada usia ≥ 15 tahun 1,5% sedikit lebih tinggi dari 

prevalensi DM semua umur di Indonesia (KEMENKES RI, 2019). Jumlah 

penderita diabetes melitus di Indonesia di prediksi akan meningkat pada tahun 2040 

yaitu sebanyak 16,2 juta jiwa Indonesia (Khasanah et al., 2020). Diabetes 

merupakan penyakit menahun dimana kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 

mg/dl atau gula darah puasa sama dengan atau lebih dari 126 mg/dl. Diabetes juga 

dpat disebabkan oleh faktor gaya hidup bukan hanya disebabkan faktor keturunan 

oleh karena itu diabetes dapat menyerang siapa saja (Putri & Goeirmanto, 2020). 

 Diabetes melitus merupakan kelainan metabolik dimana hiperglikemi 

kronik paling sering dijumpai. Ini dapat terjadi akibat gangguan sekresi insulin atau 

gangguan efek insulin atau keduanya (Petersmann et al., 2019). Gejala yang dapat 

dijumpai berupa sering merasa haus (polidipsia), sering kencing (poliuria), sering 

merasa lapar (polifagia) dan juga terjadinya peningkatan berat badan (Effendi, 

2017).  

Diabetes dapat mempengaruhi jumlah hormon testosteron menjadi rendah 

sehingga mengganggu proses spermatogenesis, yang mengakibatkan jumlah 

spermatozoa yang diproduksi juga rendah (Safitri, 2020) Terganggunya proses 

spermatogensis mengakibatkan kerusakan spermatozoa oleh karena terdapat 

radikal bebas yang tinggi pada penderita diabetes. Ini diakibatkan oleh 

meningkatnya kadar glukosa autooksidasi. Stress oksidatif yang disebabkan oleh 

radikal bebas tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan testis dan 

spermatozoa dan juga dapat menyebabkan aglutinasi sperma yang mengakibatkan 

menurunnya mortilitas dan morfologi dari sperma tersebut (Meliyana et al., 2018).  
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Diabetes dapat mengakibatkan rusaknya pada epididimis yang meyebabkan 

terganggunya fungsi reproduksi dan migrasi dari sel sperma (Fanana, 2017). 

Sehingga menyebabkan penurunan motilitas sperma, jumlah sperma, hormon 

testosteron, kemampuan ereksi, libido dan berat testis. Diabetes melitus memberi 

dampak pada histologi testis, seperti di tubulus seminiferus terjadi penurunan 

diameter dan tebal epitel tubulus, dan adannya penurunan pada jumlah sel Sertoli 

dan sel spermatogenik, dan juga penebalan membran basalis (Lienardi, 2020).  

 Obat anti diabetes yang dikonsumsi dalam waktu jangka panjang dapat 

menimbulkan efek samping sedangkan penderita diabetes melitus memerlukan 

pengunaan obat-obatan sepanjang hidupnya untuk mengurangi gejala, mencegah 

berkembangnya penyakit dan mencegah agar tidak berkembang ke arah 

komplikasinya, oleh sebab itu diperlukan pengobatan alternatif dengan 

menggunakan tanaman obat tradisional (Kurniawaty & Lestari, 2016) sehingga 

banyak yang telah menggunakan pengobatan herbal dan juga ekstraknya untuk 

penanganan diabetes (Muntafiah et al., 2017). Pakkat Calamus Caesius Blume atau 

yang biasa disebut dengan rotan muda biasa dijumpai di Sumatra, Malay Peninsula, 

termasuk Southern Thailand dan Borneo (Dransfield, 1977). Pakkat mengandung 

metabolit sekunder yang merupakan senyawa kimia yang tidak terlibat secara 

langsung pada perkembangan, pertumbuhan dan reproduksi organisme tersebut. 

Metabolit sekunder memiliki fungsi ekologis yang penting. Senyawa metabolit 

sekunder terdiri dari golongan saponin, alkoloid, terpenoid/sterodid, tanin, 

glikosida dan flavonoid (Surbakti, 2016). Saponin berkerja dengan menghambat 

enzim α-glukosidase yang mencegah terbentuknya glukosa dari pemecahan 

karbohidrat. Sedangkan Tanin menghambat absorpsi glukosa dengan 

mengendapkan protein selaput lendir usus sehingga membentuk lapisan yang 

memproteksi usus (Fiana & Oktaria, 2016). Trepenoid dapat merangsang GULT-4 

untuk menyerap glukosa dan juga dapat merangsang sekresi insulin (Zakaria et al., 

2019). Flovanoid dapat mengendalikan glukosa darah sehingga kadarnya menurun 

dengan cara meningkatkan jalur glikogenik dan glikolitik dengan menekan jalur 

glukoneogensis dan glikogenolisis (Anwar et al., 2017). 
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Sebagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat dikarenakan 

terdapat nya senyawa metabolit sekunder yang dalam tumbuhan merupakan zat 

bioaktif yang berkaitan dengan kandungan kimia dalam tumbuhan sehingga 

tumbuhan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai obat jika tumbuhan tersebut 

tidak terdapat suatu senyawa bioaktif (Musa et al., 2017) 

Maka karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai uji efektivitas ekstrak etanol pakkat Calamus caesius blume terhadap 

kualitas sperma pada tikus wistar jantan yang diinduksi aloksan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah adalah apakah 

pemberian ekstrak pakkat (Callamus caesius) dapat mempengaruhi kualitas sperma 

pada tikus wistar jantan (Rattus norvegicus Berkenhout) yang di induksi aloksan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak pakkat 

terhadap kualitas sperma tikus wistar jantan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efektivitas ekstrak pakkat terhadap penyakit diabetes 

melitus pada dosis 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB dan 500 mg/kgBB tikus 

wistar jantan 

b. Untuk mengetahui dosis pakkat yang paling efektif terhadap penyakit 

diabetes melitus tikus wistar jantan 

c. Untuk mengetahui adakah pengaruh pakkat terhadap kualitas sperma tikus 

wistar jantan 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh ekstrak 

pakkat terhadap kualitas sperma  
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b. Memberikan referensi kepada klinisi sebagai bahan pertimbangan untuk 

menganjurkan atau memberikan ekstrak pakkat untuk pasien diabetes 

melitus. 

c. Menambah informasi untuk masyarakat mengenai pengaruh pakkat 

terhadap kualitas sperma 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus adalah kelompok metabolik yang ditandai dengan 

kenaikkan kadar gula darah (hiperglikemia) yang diakibatkan oleh kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin, atau keduanya (Setiati & MEpid, 2014). 

Faktor resiko dapat terbagi menjadi faktor resiko yang tidak dapat 

dimodifikasi seperti usia (meningkat dengan pertambahan usia), ras dan etnik, dm 

gestasional, riwayat berat badan lahir rendah (<2500gr) dan riwayat melahirkan 

berat badan bayi tinggi (>4000gr) dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi 

termasuk pola hidup yang sehat seperti IMT ≥23 kg/m², aktivitas fisik yang kurang, 

tekanan darah diatas 140/90mmHg, HDL <35mg/dl, dan atau trigliserida .250mg/dl 

dan diet yang tinggi gula dan rendah serat (tidak sehat). Merokok juga merupakan 

salah satu faktor terjadinya penyakit dm (Pakha & Putra, n.d.). 

Diabetes melitus tipe 1 dapat terjadi disebabkan oleh kelainan sekresi 

insulin karena rusaknya sel beta pankreas. DM tipe 1 terjadi karena terdapat reaksi 

autoimun yang disebabkan oleh peradangan di sel beta pankreas. Ini mengakibatkan 

munculnya antibodi terhadap sel beta pankreas yang juga disebut Islet Cell Antibodi 

(ICA). Reaksi sel beta dengan antibodi ICA mengakibatkan destruksi sel beta. 

Sedangkan, Diabetes Melitus tipe 2 disebabkan oleh rusaknya molekul insulin atau 

gangguan reseptor insulin yang menyebabkan gagalnya insulin untuk 

mengkonversi glukosa menjadi energi (Ermawati, 2015). 

Diabetes Melitus terbagi menjadi: 

1. DM tipe 1 destruksinya sel beta dan defisiensi insulin total 

2. DM tipe 2 tipe yang paling sering ditemukan dimana terjadinya disfungsi 

sel beta dan resistensi insulin 

3. DM gestasional DM yang terjadi pada masa kehamilan (Organization, 

2019) 
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Gejala khas yang dapat ditemukan pada penyakit DM berupa sering buang 

air kecil (poliuria), banyak minum (polidipsia), banyak makan (polifagia) dan berat 

badan yang menurun tanpa diketahui penyebabnya. Gejala lainnya yang dapat 

dijumpai antara lain lemas, kesemutan, luka yang sukar sembuh, gatal, mata kabur, 

disfungsi ereksi (pria) dan pruritus vulva (wanita) (Setiati & MEpid, 2014). 

Terapi farmakologi yang dapat diberikan pada penderita diabetes berupa 

obat antidiabetik yang dapat dibagi menjadi obat antidiabetik oral ataupun insulin. 

Prinsip dari terapi farmakologi ini yaitu apabila terapi non-farmakologis yang 

diberikan tidak dapat memperbaiki kadar gula darah penderita. Walaupun begitu, 

terapi non-farmakologis tetap diberikan bersamaan dengan terapi farmakologis 

(Almasdy et al., 2015). 

Diabetes melitus dapat dihindari dengan mengatur pola makannya dan 

secara rutin melakukan pengobatan, berolahraga dan aktivitas gerak lainnya serta 

melakukan terapi dan pengecekan kadar gula darah secara berkala. Disertai adanya 

terapi psikologis melalui keluarga, lingkungan sosial serta peran dari petugas 

kesehatan untuk memberikan dorongan melakukan program diet (Effendi, 2017). 

Penyebab utama dari komplikasi DM dapat mengakibatkan terjadinya gagal 

ginjal akut, amputasi non traumatik pada ekstermitas bawah, kebutaan pada orang 

dewasa, serta dapat menjadi faktor penyebab penyakit kardiovaskuar (Ningrum, 

2018) 

2.2 Spermatozoa 

Sebelum terbentuknya spermatozoa, awalnya spermatid masih memilik 

sifat-sifat yang biasa dari sel epiteloid namun berdiferensiasi dan memanjang 

membentuk spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari kepala dan ekor. Kepala 

spermatozoa terbentuk atas sitoplasma yang sedikit, inti sel yang padat dan lapisan 

membran sel yang mengelilingi permukaannya. Pada 2/3 luar dari anterior kepala 

terdiri atas akrosom yang terbentuk oleh aparatus golgi. Akrosom mengandung 

beberapa enzim yang mirip dengan enzim yang ditemui di lisosom sel-sel yang khas 
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seperti hialuronides dan enzim proteolitik. Enzim ini memiliki fungsi yang penting 

dalam proses ovulasi. 

Ekor sperma/ flagelum terdiri atas 3 bagian utama yaitu aksonema, 

membran sel tipis yang menyelubungi aksonema dan mitokondria yang terdapat di 

bagian badan ekor (Hall & Hall, 2020). 

2.3 Spermatogenesis 

Spermatogenesis merupakan proses kompleks dari sel germinativum 

primordial, spermatogonia, berproliferasi dan membentuk spermatozoa yang sangat 

khusus, motil dan terdiri dari sel haploid 23 kromosom yang diterima secara acak. 

(Sherwood, 2015).  

Pada testis tikus, sel germinal berdiferensiasi menjadi spermatozoa matur 

dalam tubulus seminiferus, yang merupakan struktur yang sangat teratur dan rumit. 

Tubulus seminiferus mengandung sel germinal pada berbagai tahap perkembangan 

yang berbeda dan berhubungan erat dengan sel Sertoli somatik. Membran basal, sel 

myoid yang mengelilingi tubulus seminiferus, sel Leydig serta pembuluh darah 

ditemukan di interstitium.  

Sel Spermatogonia dan Sertoli keduanya menempel pada membran basal.  

Sementara spermatogonia tipe A mengalami pembelahan sel mitosis untuk 

berdiferensiasi dari sel tipe A1 hingga A4, beberapa sel tipe A4 berdiferensiasi 

menjadi intermediate spermatogonia, yang kemudian membelah sekali untuk 

membentuk spermatogonia tipe B.  Spermatosit primer tetraploid dihasilkan dari 

sel tipe B melalui pembelahan mitosis sekali dan kemudian menjalani meiosis I 

untuk menghasilkan spermatosit sekunder diploid.  Setelah menyelesaikan meiosis 

II, dua spermatid haploid terbentuk dari masing-masing dua spermatosit sekunder.  

Selama pembelahan sel dan pematangan yang terkait dengan transisi spermatogonia 

tipe A1 menjadi spermatid, jenis sel germinal ini bermigrasi dari membran basal 

lumen tubulus seminiferus.  Selanjutnya, spermatid mengalami transformasi 

menjadi spermatozoa selama spermiogenesis, yang melibatkan kondensasi dan 

pemanjangan inti, biogenesis akrosom, dan pembentukan  dari flagela.  
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Spermatozoa matur yang dihasilkan kemudian dilepaskan ke dalam lumen 

(Nishimura & L’Hernault, 2017). 

2.4 Infertilitas Pada Pria 

Diabetes telah terbukti memiliki efek buruk pada fungsi reproduksi pria dan 

wanita dan dampaknya dapat dilihat pada peningkatan prevalensi infertilitas. 

Sekitar 90% penderita diabetes mengalami gangguan fungsi seksual,  termasuk 

penurunan libido, impotensi dan infertilitas. Selain itu, pria dengan penyakit 

diabetes lebih rentan terhadap masalah seksual, meskipun gangguan fisik yang 

progresif dan respons psikologis yang memburuk merupakan faktor kontributornya 

(Omolaoye & Du Plessis, 2018). Dengan bertambahnya jumlah penderita Diabetes 

Melitus secara global dengan estimasi prevalensi sekitar 422 juta orang pada tahun 

2014, maka akan terjadi peningkatan jumlah pria usia subur, seiring dengan 

peningkatan jumlah anak-anak dan remaja pria dengan DM (Maresch et al., 2018). 

DM dikatakan memiliki kaitan terhadap parameter sperma yang memburuk. 

Telah dibuktikan bahwa membran plasma dan akrosom sel sperma dapat 

dipengaruhi oleh kadar serum insulin. Oleh karena itu, pada kondisi resistensi 

insulin atau defisiensi insulin, proses spermatogenesis akan berubah dan pada 

biopsi pasien dengan diabetes, menunjukkan adanya perubahan pada jaringan testis 

(Condorelli et al., 2018). 

2.5 Pakkat Calamus Caesius Blume  

2.5.1 Taksonomi pakkat 

Berikut ini klasifikasi tanaman pakkat (Roy & Diba, 2017): 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 
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Sub Kelas  : Arecidae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Calamus 

Spesies  : Calamus caesius Blume 

2.5.2 Kandungan Pakkat 

Kandungan kimia pada pakkat terdiri dari flavonoid, alkoloid, triterpenoid, 

saponin, tanin dan glikosida. Flavonoid terdiri dari 15 atom karbon dengan struktur 

C6-C3-C6. Pada tumbuhan, flavonoid terikat dengan gula dalam bentuk glikosida 

dan aglikon flavonoid (Surbakti, 2016) Alkaloid merupakan senyawa metabolit 

sekunder yang terdiri atas atom nitrogen yanng terdapat pada jaringan tumbuhan 

dan hewan yang bersifat basa. Alkoloid sering digunakan oleh manusia sebagai 

obat-obatan untuk mengobati diabetes, malaria, diare dan anti mikroba (Wahyuni 

& Marpaung, 2020). Triterpenoid biasanya berupa alkohol, aldehid atau asam 

karboksilat. (Surbakti, 2016). Glikosida merupakan gabungan dua bagian senyawa 

glikon dan aglikon yang mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, air, enzim dan 

panas (LEUSER, n.d.). Tanin dapat digunakan sebagai pelangsing dan juga anti 

diare  (Kusumo et al., 2017). 

2.5.3 Manfaat Pakkat 

Pakkat atau rotan muda adalah makanan khas asal medan, terkhusus 

masyarakat Tapanuli Selatan. Pakkat  sangat diminati karena dipercayai memiliki 

khasiat dalam pengobatan penyakit malaria, penyakit diabetes dan juga memiliki 

khasiat pembangkit nafsu makan (E. Harahap, 2017). 

2.6 Aloksan 

Suatu senyawa yang sering digunakan pada hewan coba dalam penelitian 

yang berhubungan dengan diabetes. Sifat toksik selektif aloksan berpengaruh dalam 

sel beta pada pankreas. Setelah 24-48 jam pemberian aloksan, terjadi kondisi 
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hiperglikemia permanen diakibatkan oleh intergritas sel beta yang menghilang dan 

terjadinya degranulasi (A. S. Harahap et al., 2015). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERATIONAL 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep 

3.2 Definisi Operational 

Tabel 1 Definisi Operational Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Satuan Skala 

Ekstrak 

Pakkat  

Ekstrak pakkat (Calamus caesius 

Blume) diserbuk terlebih dahulu 

dimaeserasi menggunakan etanol 

96% dengan perbandingan 1:7. 

Timbangan  mg Ordinal  

Tikus wistar jantan  

Diinduksi aloksan  

Kelompok I 

Kontrol 

negatif 

akuades 

preoral 

Kelompok II 

Kontrol 

poisitif 

diberi 

metformin 

dosis 45 

mg/kg BB 

Kelompok III 

Diberi 

ekstrak dosis 

125 mg/kg 

BB 

Kelompok IV 

Diberi 

ekstrak dosis 

250 mg/kg 

BB 

Kelompok V 

Diberi 

ekstrak dosis 

500 mg/kg 

BB 

Kualitas Sperma 
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Filtrat didapatkan setelah 3 hari 

maserasi dilakukan penyaringan 

menggunakan maserat. Setelah 

itu di remaserasi sebanyak 3x 

dengan etanol 96%. Selanjutnya 

filtrat dipekatkan dengan rotary 

evaporator dan penangas air 

sehingga mendapatkan ekstrak 

kental (Afifah, 2017) 

Diabetes 

Melitus 

Penyakit kronis yang dijumpai 

peningkatan kadar gula darah dan 

intoleransi glukosa akibat 

kelenjar pankreas akibat 

insufisiensi insulin atau insulin 

yang dapat digunakan oleh tubuh 

secara efektif atau kedua-duanya 

(Kurniawaty & Yanita, 2016)  

Glucometer  mg/dl Interval 

Sperma  Sel reproduksi yang dihasilkan 

dari pria atau laki-laki (Furqoni et 

al., 2017) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yuang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan 

pretest postest randomized control group design pada tikus wistar jantan sebagai 

hewan percobaan 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Laboratorium ECK (Eldwin Cipta 

Kompetensi) Medan 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

a. Populasi Target: Tikus wistar jantan yang sehat 

b. Populasi Terjangkau: Tikus wistar jantan yang sehat dengan berat badan 

175-200gr 

4.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus wistar jantan sehat 

dengan berat badan 175-200gr dan berumur sekitar 2 bulan (Daeli & Ardiaria, 

2018). Menggunakan tikus wistar jantan dikarenakan tikus termasuk hewan 

mamalia, oleh sebab itu dampaknya terhadap suatu perlakuan mungkin tidak jauh 

berbeda dibanding mamalia lainnya. Selain itu penggunaan tikus sebagai hewan 

percobaan juga didasarkan atas pertimbangan ekonomis dan kemampuan hidup 

tikus sampai 2-3 tahun. Keuntungan utama menggunakan tikus wistar jantan adalah 

kemudahan dalam penanganan tikus (Yusuf, 2017). 

Besar sampel yang akan digunakan ditentukan dengan rumus: 

(n-1) (t-1) ≥ 15 
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Keterangan :  

t : jumlah perlakuan 

n : jumlah ulangan 

kelompok penelitian: 5 kelompok, maka jumlah sampel yang diperlukan: 

(n-1) (5-1) ≥ 15 

4n-4 ≥ 15 

4n ≥ 19 

n ≥ 4,75 = 5 

Dalam penelitian ini tikus wistar jantan dibagi menjadi 5 kelompok sehingga 

didapatkan besar sampel tiap kelompok sebanyak 5 ekor (Abima et al., 2017) 

4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak pakkat 

4.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas sperma 

4.5 Hipotesis 

H0: Tidak ada pengaruh ekstrak pakkat terhadap kualitas sperma penderita diabetes 

melitus 

H1: Ada pengaruh ekstrak pakkat terhadap kualitas sperma penderita diabetes 

melitus 

4.6 Instrumen Penelitian  

4.6.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kandang hewan coba, 

timbangan, autoclave, lemari pengering, botol maserasi, batang pengaduk, corong, 

rotary evaporator, waterbath, cawan porselen, spuit 1 ml, glucometer, bak bedah, 

dissecting set dan hemositometer. 
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4.6.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus wistar jantan usia 

sekitar 2 bulan 175-200gr, ektrak pakkat, etanol 96%, kertas saring, kertas 

perkamen, sarung tangan, pakan standar, air minum, aloksan, aquadest, metformin, 

strip glukosa, alkohol 70%, formalin dan pot sampel. 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

4.7.1 Persiapan Sampel 

Pakkat dikumpulkan terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pengeringan 

dengan menggunakan oven dan suhu 30-50 ˚c lalu diangin-anginkan (Sugihartini, 

2019). Pengeringan dengan menggunakan oven dilakukan selama 6 sampai 8 jam 

(Handoyo & Pranoto, 2020). 

4.7.2 Pembuatan Ekstrak Pakkat 

Ekstrak pakkat (Calamus caesius Blume) diserbuk terlebih dahulu 

dimaeserasi menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1:7. Filtrat didapatkan 

setelah 3 hari maserasi dilakukan penyaringan menggunakan maserat. Setelah itu 

di remaserasi sebanyak 3x dengan etanol 96%. Selanjutnya filtrat dipekatkan 

dengan rotary evaporator dan penangas air sehingga mendapatkan ekstrak kental 

(Afifah, 2017). 

4.7.3 Persiapan Hewan Coba 

Sebelum penelitian, hewan coba tikus wistar jantan sekitar 2 bulan dengan 

berat 175-200gr sejumlah 25 ekor diadaptasi pada lingkungan penelitian selama 1 

minggu kemudian diberi makan dan akses minum. Hewan coba juga ditimbang 

untuk mengetahui seberapa banyak dosis yang akan diberikan (Pramushinta & 

Nurhayati, 2019). 

4.7.4 Induksi Aloksan  

Tikus dipuasakan selama 12-18 jam kemudian akan diinduksi aloksan 

dengan dosis 150 mg/kgBB, Setelah 4 hari pemberian aloksan kadar gula darah 

tikus diukur (Muhtadi & Pangestuti, 2019). Jika kadar gula darah >200 mg/dl maka 
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dianggap sudah diabetes dan dapat digunakan pada penelitian (Haryoto & Devi, 

2018). 

4.7.5 Prosedur Kerja  

Tikus diabetes diberi perlakuan selama 14 hari (2 minggu). Tikus 

dikelompokkan secara acak dalam 5 kelompok, 1 kelompok berisi 5 ekor tikus, 

antara lain: 

Kelompok I : Kontrol negatif akuades peroral 

Kelompok II : Kontrol positif diberi metformin dosis 45 mg/kgBB  

Kelompok III : Diberi ekstrak dosis 125 mg/kgBB 

Kelompok IV : Diberi ekstrak dosis 250 mg/kgBB 

Kelompok V : Diberi ekstrak dosis 500 mg/kgBB 

Setiap kelompok mendapat perlakuan secara peroral sekali sehari selama 2 

minggu (Putra et al., 2017). Darah diambil dengan cara pengambilan darah vena 

lateralis ekor sekitar 1 mL volume darah. Darah tersebut disentrifuge dengan 

kecepatan 13.400 rpm selama 15-20 menit. Kadar glukosa darah diukur 

menggunakan metode enzimatik yang menghasilkan kuinonimin dan ekivalen 

dengan glukosa maka warna yang diukur sama dengan kadar glukosa yang bisa 

dibaca dengan panjang gelombang 500 nm (Pramushinta & Nurhayati, 2019). 

4.7.6 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Ekor tikus dibersihkan dengan alkohol 70% terlebih dahulu sebelum darah 

diambil. Lalu darah diambil menggunakan autokilk hingga darah keluar dan 

diperiksa gula darahnya dengan menggunakan glukometer autocheck. Darah dari 

ekor tikus tersebut diteteskan di strip glukosa dan dimasukkan ke dalam 

glukometer. Hasil yang dapat dibaca pada glukometer setelah 10 detik merupakan 

konsentrasi glukosa yang terdapat dalam darah (mg/dL) (Mongi et al., 2019). 
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4.7.7 Pembedahan Hewan Uji 

Hewan coba diterminasi dengan cara dibedah menggunakan dissecting kit 

agar organ reproduksi (testis dan kauda epididimis) dapat diambil. Organ 

reproduksi tersebut akan dipisahkan. Pada bagian proksimal korpus epididimis dan 

bagian distal vas deferens dengan cara dipotong lalu potongan kauda epididimis 

diletakkan pada cawan petri dan diberi 3 tetes larutan NaCl 0,9% (Gunawan et al., 

2017). 

4.7.7.1 Perhitungan Jumlah Spermatozoa 

Hemositometer digunakan untuk menghitung jumlah spermatozoa. 10 μL 

suspensi spermatozoa dimasukkan ke dalam slide hemositometer lalu ditutup 

menggunakan gelas penutup. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah spermatozoa 

akan diamati dibawah mikroskop dengan menggunakan rumus: 

Jumlah sel/mL= jumlah spermatozoa (n) x 104 x pengenceran (Mandasari, 2019) 

4.7.7.2 Pengamatan Motilitas Spermatozoa 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara teteskan semen pada objek glass 

kemudian diberikan 1 tetes NaCl fisiologis. Lalu amati pada mikroskop dengan 

perbesaran 400x. Motilitas dapat dinilai dengan membandingkan spermatozoa yang 

bergerak mundur (reverse), bergerak bergetar ditempat (vibrator), bergerak 

berputar (circular) dan juga spermatozoa yang mati. Motilitas dihitung dengan 

rumus: 

Motilitas (%) = 
𝐴

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 𝑋 100% 

Keterangan: 

A = pergerakkan spermatozoa progresif cepat 

B = pergerakkan spermatozoa progresif lambat 

C = pergerakkan spermatozoa sirkular 

D = pergerakkan spermatozoa vibrasi (Prestiya et al., 2020) 
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4.7.7.3 Viabilitas Spermatozoa 

Berikan 1 tetes semen dan 1 tetes pewarnaan eosin pada objek glass. 

Selanjutnya preparat yang sudah di apus dan difiksasi di amati dibawah mikroskop 

cahaya dengan perberasaran 400x. Apabila spermatozoa hidup maka spermatozoa 

tidak akan menyerap warna eosin (putih) sedangkan yang mati akan berwarna 

merah.  

Hidup (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖
 𝑥 100%  (Prestiya et al., 2020) 

4.7.7.4 Morfologi Spermatozoa 

Satu tetes suspensi spermatozoa diletakkan diatas objek glass lalu diapus 

dan difiksasi dengan etanol 96% selama 5 menit lalu diwarnai menggunakan larutan 

giemsa dan dibiarkan selama 30 menit. Kemudian alirkan air bersih dan diamati 

dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 400x. 

Presentasi morfologi spermatozoa (%) = 
𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜𝑎 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙+𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 𝑥 100  

(Mandasari, 2019) 

4.8 Analisis Data 

Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan SPSS for windows versi 

26. Data akan dipresentasikan dalam tabel dengan bentuk rata-rata ± simpangan 

baku (rata-rata ± SD). Pada data numerik dilakukan uji normalitas data dan uji 

homogenitas. Jika data berdistribusi normal dan asumsi homogenitas terpenuhi 

maka akan dilakukan uji one way ANOVA untuk membandingkan >2 data 

kategorik dengan 1 data numerik. Bila didapatkan ada perbedaan secara statistik, 

maka akan dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan Tukey untuk melihat perbedaan 

antar kelompok-kelompok penelitian.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan ekstrak daun pakkat (Calamus caesius blume) yang 

dibagi ke lima kelompok perlakuan. Kelompok 1 kontrol (-), Kelompok 2 kontrol 

(+) metformin, Kelompok 3 Ekstrak dosis 125 mg/kgBB, Ekstrak dosis 250 

mg/kgBB, Ekstrak dosis 500 mg/kgBB. Setelah itu dilakukan penelitian untuk 

melihat pengaruh ekstrak pakkat terhadap kualitas sperma yaitu jumlah, viabilitas, 

motilitas dan morfologi spermatozoa pada tikus wistar jantan yang diinduksi 

aloksan. Hasil dari penelitian di paparkan sebagai berikut. 

5.1 Kadar Gula Darah  

Penelitian ini mengevaluasi kadar gula darah tikus berupa kadar gula darah puasa. 

Sebelum dilakukan perbandingan kadar guka darah tikus, data kadar gula darah 

tikus harus dianalisa normalitas datanya dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil 

analisa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2 Analisa Normalitas Data Kadar Gula Darah Tikus pada Seluruh Kelompok 

Perlakuan 

Parameter Kelompok perlakuan Nilai P Distribusi data 

KGD 

sebelum 

induksi 

Kontrol Negatif 0.917 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.265 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.302 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.450 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.673 Normal 

KGD 

setelah 

induksi  

Kontrol Negatif 0.333 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.997 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.666 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.450 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.236 Normal 

KGD 

setelah 

Kontrol Negatif 0.476 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.151 Normal 
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perlakuan 

7 hari 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.139 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.678 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.208 Normal 

KGD 

setelah 

perlakuan 

14 hari 

Kontrol Negatif 0.413 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.350 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.247 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.216 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.212 Normal 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh data kadar gula darah 

tikus dalam penelitian ini baik sebelum induksi, setelah induksi selama, setelah 

perlakuan selama 7 hari, maupun setelah perlakuan selama 14 hari terdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai P hasil analisa pada seluruh kelompok 

perlakuan yang lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, data kadar gula darah tikus 

ini dianalisa dengan uji statistik parametrik yaitu one-way ANOVA dan diikuti 

dengan post hoc test. 

Tabel 3 Perbandingan Kadar Gula Darah Tikus pada Seluruh Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

perlakuan 

Kadar gula darah, mg/dL 

[Mean±SD] 

Sebelum 

induksi 

Sesudah 

induksi  

Setelah 

perlakuan 7 

hari 

Setelah 

perlakuan 14 

hari 

Kontrol Negatif 106.40±14.64 420.80±173.51 452.80±57.77 556.00±46.15a 

Kontrol Positif 

(Metformin) 

108.60±22.77 417.20±139.07 270.60±147.79 162.80±42.79b 

Ekstrak dosis 125 

mg/kgbb 

100.00±17.34 472.60±80.20 401.20±217.29 216.60±128.74b 

Ekstrak dosis 250 

mg/kgbb 

109.20±6.73 525.40±80.20 334.20±156.10 160.20±72.75b 
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Ekstrak dosis 500 

mg/kgbb 

104.00±17.59 483.52±135.85 286.60±10.94 514.60±42.10a 

Nilai P 0.910 0.664 0.353 0.000 

Data ditampilkan sebagai Mean ± SD; Nilai P diperoleh dari One-Way ANOVA; 

Superscript berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa kadar gula darah tikus sebelum 

induksi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, hal ini terlihat dari nilai P 

kadar gula darah sebelum (Nlai P = 0.910) dan sesudah (Nilai P = 0.664) induksi 

yang lebih besar dari 0.05. Setelah 7 hari perlakuan, kadar gula darah tikus tidak 

menunjukkan penurunan kadar gula darah yang signifikan, hal ini terlihat dari nilai 

P > 0.05 (Nilai P = 0.353). Penurunan kadar gula darah yang signifikan dapat terjadi 

setelah 14 hari perlakuan, hal ini terlihat dari nilai P < 0.05. Dimana kadar gula 

darah tertinggi pada setelah 14 hari perlakuan ditemukan pada kelompok kontrol 

negative yaitu 556.00 ± 46.15 mg/dL, kemudian diikuti oleh kelompok ekstrak 

dengan dosis tertinggi yaitu ekstrak dosis 500 mg/kgBB (514.60±42.10 mg/dL), 

ekstrak dosis 125 mg/kgBB (216.60 ± 128.74 mg/kgBB), kelompok standard, dan 

yang paling rendah dijumpai pada kelompok ekstrak dosis 250 mg/kgBB yaitu 

160.20 ± 72.75 mg/dL. Kadar gula darah yang meningkat diakibatkan oleh 

penurunan produksi insulin yang disebabkan perusakan sel β pankreas  akibat 

peranan aloksan yang terjadi pada hari ke-4 (JIKRI, 2021). Ekstrak etanol pakkat 

memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin yang memiliki efek 

antidiabetik. Flavonoid dapat menurunkan kadar gula darah dengan mekanismenya 

yaitu mencegah reabsorbsi glukosa pada ginjal dan juga meningkatkan produksi 

insulin (Kumalasari et al., 2019). Flavonoid juga dapat mencegah absorpsinya 

glukosa pada GLUT 2 yang transporter glukosa usus menurun dan mengakibatkan 

turunnya kadar gula darah (Ayuni, 2020). Menurut (Aprillia & Safitri, 2020) 

saponin dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan memberikan efek 

hipoglikemi dengan menghambat enzim alfa glukosidase yang dimana enzim ini 

berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dan menurut (Haryoto & 
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Devi, 2018), tanin berperan menurunkan kadar gula darah dengan cara memodulasi 

sinyal insulin melalui jalur P13K. 

5.2 Pemeriksaan Analisa Spema 

Selain kadar gula darah puasa tikus, penelitian ini juga melakukan anlisa sperma 

tikus yang terdiri dari 4 parameter yaitu: jumlah spermatozoa, viabilitas, motilitas, 

dan morfologi sel sperma. Keempat parameter tersebut dianalisa distribusi datanya 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil analisa normalitas 

data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4 Analisa Normalitas Data Parameter Analisa Sperma Tikus pada Seluruh 

Kelompok Perlakuan 

Parameter Kelompok perlakuan Nilai P Distribusi data 

Jumlah 

Sperma 

Kontrol Negatif 0.813 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.089 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.310 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.163 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.184 Normal 

Viabilitas 

Sperma 

Kontrol Negatif 0.814 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.370 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.992 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.980 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.656 Normal 

Motilitas 

Sperma 

Kontrol Negatif 0.982 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 0.391 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.843 Normal 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.890 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.537 Normal 

Morfologi 

Sperma 

Kontrol Negatif 0.727 Normal 

Kontrol Positif (Metformin) 1.000 Normal 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 0.163 Normal 
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Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 0.652 Normal 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 0.946 Normal 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh parameter analisa sperma 

tikus dalam penelitian ini terdistribusi Normal. Hal ini dapat dilihat dari Nilai P 

hasil analisa pada seluruh kelompok perlakuan yang lebih besar dari 0.05. Oleh 

karena itu, seluruh parameter analisa sperma dianalisa dengan uji statistic 

parametrik yaitu one-way ANOVA dan diikuti dengan post hoc test. 

5.2.1 Jumlah Spermatozoa 

Salah satu parameter pada analisa sperma tikus adalah jumlah spermatozoa yang 

dilaporkan dalam x 106 sel/ dL. Perbandingan jumlah sel sperma tikus dari analisa 

sperma tikus dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5 Perbandingan Jumlah Sperma Tikus pada Seluruh Kelompok Perlakuan 

Kelompok Perlakuan Jumlah Spermatozoa, x 106 

sel/dL 

[Mean ± SD] 

Nilai P 

Kontrol Negatif 1.326 ± 0.381a < 0.05 

Kontrol Positif (Metformin) 5.740 ± 0.771b 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 4.736 ± 0.402b 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 7.520 ± 0.162c 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 1.212 ± 0.575a 

Data ditampilkan sebagai Mean ± SD; Nilai P diperoleh dari One-Way ANOVA; 

Superscript berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

signifikan 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada jumlah spermatozoa pada seluruh kelompok perlakuan, hal ini dapat 

dilihat dari nilai P < 0.05. Pada ekstrak dosis terbesar (500 mg/kgBB) didapati 

jumlah spermatozoa sangat sedikit yaitu 1.212 ± 0.575 x 106 sel/ dL. Sedangkan 

jumlah spermatozoa paling banyak dijumpai pada kelompok tikus yang 

mendapatkan ekstrak dosis 250 mg/kgBB yaitu 7.520 ± 0.162 x 106 sel/ dL. 
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Pemberian ekstrak dengan dosis 250 mg/kgBB secara signifikan dapat 

meningkatkan jumlah sel sperma bahkan lebih tinggi dari kelompok kontrol positif 

(metformin). Pada kelompok yang mendapatkan ekstrak dengan dosis lebih tinggi 

(500 mg/kgBB) dan kelompok kontrol negative terjadi penurunan jumlah sel-sel 

sperma yang signifikan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sementara itu, 

pemberian ekstrak dengan dosis terkecil (125 mg/kgBB) secara signifikan dapat 

meningkatkan jumlah sel sperma dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif 

maupun kelompok tikus yang mendapatkan ekstrak dengan dosis terbesar (500 

mg/kgBB), peningkatan jumlah sel sperma pada kelompok ekstrak dengan dosis 

terkecil tidak jauh berbeda dengan kelompok kontrol positif (metformin). 

Flavonoid mencegah terjadinya kerusakan pada membran spermatozoa sehingga 

proses spermatogenesis tidak terganggu dan menyebabkan terjadinya peningkatan 

pada jumlah sperma (Musfirah et al., 2016). Flavonoid juga dapat mengikat reseptor 

estrogen alfa (REα) pada testis dan epididimis sehingga memiliki fungsi estrogenik 

dan dapat bekerja bersama dengan testosteron untuk membantu pematangan 

spermatozoa (Ichram & Sintowati, 2019). 

5.2.2 Viabilitas  

 Aspek lain yang dinilai pada pemeriksaan sperma tikus adalah viabilitas sel-

sel sperma tikus. Perbandingan viabilitas sel sperma tikus dari analisa sperma pada 

seluruh kelompok perlakuan tikus dapat dilihat pada tabel berikut ini.   

Tabel 6 Perbandingan Viabilitas Sperma Tikus pada Seluruh Kelompok Perlakuan 

Kelompok Perlakuan Viabilitas, % 

[Mean±SD] 
Nilai P 

Kontrol Negatif 10.50 ± 3.42a < 0.05 

Kontrol Positif (Metformin) 45.80 ± 12.21bc 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 42.20 ± 4.60b 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 55.40 ± 4.83c 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 12.20 ± 2.77a 
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Data ditampilkan sebagai Mean ± SD; Nilai P diperoleh dari One-Way ANOVA; 

Superscript berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

signifikan 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada viabilitas sel sperma tikus pada seluruh kelompok perlakuan, hal 

ini dapat dilihat dari nilai P < 0.05. Viabilitas sel-sel sperma paling tinggi dijumpai 

pada kelompok yang mendapatkan ekstrak dengan dosis 250 mg/kgBB yaitu 

sebesar 55.40 ± 4.83 %, sedangkan viabilitas terendah ditunjukkan pada kelompok 

kontrol negatif yaitu sebesar 10.50 ± 3.42 %. Kelompok tikus yang mendapatkan 

ekstrak dengan dosis 125 mg/kgBB dan 250 mg/kgBB menunjukkan peningkatan 

viabilitas sel sperma yang signifikan. Sebaliknya, kelompok tikus yang 

mendapatkan ekstrak dengan dosis tertinggi(500 mg/kgBB) menunjukkan 

penurunan viabilitas sel sperma seperti pada kelompok kontrol negatif. Flavonoid 

memiliki sifat antioksidan yang dapat memperbaiki kualitas spermatozoa dengan 

cara menekan radikal bebas (Suarni et al., 2020). Flavonoid juga dapat mencegah 

peroksidase lipid yang menyebabkan rusaknya membran spermatozoa dan DNA 

mitokondria pada DM. Bila struktur membran sel nya tetap utuh maka viabilitas 

spermatozoa juga baik (Arundani et al., 2021). 

5.2.3 Motilitas Sperma Tikus 

 Parameter analisa sperma lain yang juga dinilai pada penelitian ini adalah 

motilitas dari sel-sel sperma tikus. Perbandingan hasil motilitas sel-sel sperma tikus 

pada seluruh kelompok perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 7 Perbandingan Motilitas Sperma Tikus pada Seluruh Kelompok Perlakuan 

Kelompok perlakuan Motilitas, % 

[Mean±SD] 

Nilai P 

Kontrol Negatif 43.00±6.40a 0.003 

Kontrol Positif (Metformin) 56.80±13.37ab 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 51.20±4.92ab 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 65.00±6.71b 
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Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 47.40±5.22a 

Data ditampilkan sebagai Mean ± SD; Nilai P diperoleh dari One-Way ANOVA; 

Superscript berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

signifikan 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada motilitas sel-sel sperma tikus pada seluruh kelompok perlakuan, hal 

ini dapat dilihat dari nilai P < 0.05 (Nilai P = 0.003). Motilitas sel sperma tikus 

paling tinggi dijumpai pada kelompok yang mendapat ekstrak dengan dosis 250 

mg/kgBB yaitu 65.00±6.71 %. Sementara itu, kelompok dengan motilitas sel 

sperma paling rendah dijumpai pada kelompok kontrol negatif yaitu 43.00±6.40 %. 

Kelompok tikus yang mendapatkan ekstrak dengan dosis tertinggi menunjukkan 

penurunan motilitas yang signifikan seperti pada kelompok kontrol. Namun, pada 

dosis yang terlalu rendah (125 mg/kgBB) tidak terjadi peningkatan motilitas sel 

sperma yang signifikan sama halnya sperti pada kelompok kontrol positif 

(metformin), dibutuhkan peningkatan dosis hingga 250 mg/kgBB untuk 

menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sel sperma tikus. Antioksidan pada 

flavonoid dapat mencegah stress oksidatif akibat tingginya ROS (Reactive Oksigen 

Species). Antioksidan ini juga berupa pertahanan preventif yang memotong reaksi 

ROS dengan radikal bebas, maka ini dapat memperbaiki motilitas spermatozoa 

pada DM (Paridi & Sintowati, 2020). Untuk menetralisir radikal bebas maka 

diperlukan antioksidan yang dapat berikatan secara langsung terhadap radikal 

bebas, mencegah terbentuknya ROS, mengubah ROS menjadi kurang toksik dan 

juga dapat memperbaiki rusaknya sel dan jaringan (Djurumana et al., 2020).  

5.2.4 Morfologi Sperma Tikus 

 Parameter terakhir yang juga dinilai dalam penelitian ini adalah morfologi 

sel sperma tikus dari hasil analisa sperm atikus pada seluruh kelompok perlakuan. 

Perbandingan morfologi sel sperma tikus pada seluruh kelompok perlakuan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8 Perbandingan Morfologi Sperma Tikus pada Seluruh Kelompok 

Perlakuan 
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Kelompok perlakuan Morfologi, % 

[Mean±SD] 

Nilai P 

Kontrol Negatif 13.00±0.93a < 0.05 

Kontrol Positif (Metformin) 3.49±1.74b 

Ekstrak dosis 125 mg/kgbb 5.20±1.72b 

Ekstrak dosis 250 mg/kgbb 3.03±1.11b 

Ekstrak dosis 500 mg/kgbb 13.40±1.30a 

Data ditampilkan sebagai Mean ± SD; Nilai P diperoleh dari One-Way ANOVA; 

Superscript berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

signifikan 

 Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap morfologi sel sperma tikus pada seluruh kelompok perlakuan, 

hal ini dapat dilihat dari nilai P < 0.05. Persentase morfologi sel sperma paling 

rendah dijumpai pada kelompok tikus yang mendapatkan ekstrak dengan dosis 250 

mg/kgBB yaitu 3.03±1.11% dan yang paling tinggi pada kelompok yang 

mendapatkan ekstrak dengan dosis 500 mg/kgBB. Terjadi peningkatan persentasi 

morfologi sel sperma tikus yang mendapatkan ekstrak dengan dosis 500 mg/kgBB, 

dimana peningkatan ini tidak jauh berbeda dengan kelompok kontrol negatif. 

Menariknya, kelompok tikus yang mendapatkan ekstrak dengan dosis yang lebih 

rendah yaitu 125 mg/kgBB dan 250 mg/kgBB tidak terjadi peningkatan yang 

signifikan seperti pada kelompok kontrol negatif maupun kelompok ekstrak dosis 

tertinggi. Bahkan pada kelompok dengan dosis lebih rendah (125 mg/kgBB dan 250 

mg/kgBB) menunjukkan nilai persentase morfologi sel sperma yang tidak jauh 

berbeda dengan kelompok kontrol positif (metformin). Flavonoid memiliki sifat 

antioksidan sehingga dapat menurunkan efek radikal bebas dan mencegah rusaknya 

mitokondria DNA sperma serta apoptosis spermatozoa yang diakibatkan oleh efek 

radikal bebas terhadap sperma pada proses spermatogenesis (Meliyana et al., 2018). 

Flavonoid dapat menghambat enzim aromase yang memiliki fungsi untuk 

mengubah androgen menjadi estrogen dan meningkatkan kadar dari hormon 

testosteron (Kunu et al., 2020). Persentase spermatozoa abnormal yang tinggi 
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mungkin dapat disebabkan oleh rendahnya kadar hormon testosteron yang memicu 

terbentuk spermatozoa abnormal (Darsini, 2018). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa ekstrak pakkat (Calamus caesius 

blume) dapat mempengaruhi kadar gula darah pada tikus wistar jantan yang 

diinduksi aloksan. Ekstrak ini dijumpai paling efektif pada hari ke-14 setelah 

perlakuan. Dosis yang menunjukkan efektivitas paling baik yaitu pada dosis 250 

mg/kgBB. Pada dosis 125 mg/kgBB, 250 mg/kgBB dan kontrol positif tidak 

dijumpai perbedaan secara signifikan. Sebaliknya, pada dosis 500 mg/kgBB pada 

hari ke-14 setelah perlakuan dapat ditemukan kadar gula darah yang meningkat. 

Ekstrak pakkat juga didapatkan dapat memperbaiki kualitas sperma dimana pada 

dosis 250 mg/kgBB dapat meningkatkan moltilitas, viablitias, kuantitas dan juga 

menurunkan morfologi abnormal dari sel sperma. Namun  pada dosis yang lebih 

tinggi yaitu dosis 500 mg/kgBB malah memperburuk kualitas sperma dimana 

terjadi penurunan motilitas, viabilitas, kuantitas dan meningkatkan morfologi 

abnormal dari sel sperma.  
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Dokumentasi  
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Lampiran  2. Perhitungan Dosis Aloksan 

Pada penelitian ini setiap sampel kelompok diberikan injeksi aloksan secara 

intraperitoneal dengan dosis 150 mg/kgBB. Pembuatan larutan aloksan 

dihomogenkan terlebih dahulu dengan 100 ml NaCl 0,9% 

Dosis Aloksan untuk tikus dengan BB 200 gram: 
150𝑚𝑔

1000𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑥200𝑔𝑟𝑎𝑚 = 30𝑚𝑔  

Larutan Aloksan: 60mg/ml ≈ 0.06 𝑔/𝑚𝑙  

Volume untuk tikus dengan BB 200gram: 
30𝑚𝑔

60𝑚𝑔/𝑚𝑙
= 0,5𝑚𝑙 

Total Volume yang diperlukan untuk seluruh sampel: 0,5 𝑥 30 𝑒𝑘𝑜𝑟 = 15𝑚𝑙 

Jumlah aloksan yang diperlukan untuk seluruh sampel: 
0.06𝑔

𝑚𝑙
𝑥 15𝑚𝑙 = 0,9𝑔𝑟𝑎𝑚 

Maka diperlukan 0,9 gram aloksan dan dilarutkan ke 15ml aquadest untuk seluruh 

sampel 
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Lampiran  3. Perhitungan Dosis Metformin 

1 tablet = 500mg 

Dosis metformin = 45mg/kgBB 

Dosis Metformin untuk tikus 200gram: 
45𝑚𝑔

1000𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑥200𝑔𝑟𝑎𝑚 = 9𝑚𝑔 

Pembuatan larutan 1% yaitu 
1𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛

100𝑚𝑙 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑠𝑡
≈

1000𝑚𝑔

100𝑚𝑙
= 10𝑚𝑔/𝑚𝑙, maka 

diperlukan 2 tablet metformin 

Volume untuk tikus 200gram: 
9𝑚𝑔
10𝑚𝑔

𝑚𝑙

= 0,9𝑚𝑙 

Total volume untuk seluruh sampel: 0,9𝑚𝑙 𝑥 30 = 27𝑚𝑙 

Lampiran  4. Perhitungan Dosis Ekstrak 

Kelompok Perlakuan 1 

Pada kelompok perlakuan 1, setiap ekor diberikan ekstrak pakkat dengan dosis 

125mg/kgBB 

Pembuatan larutan stok ekstrak pakkat 5% yaitu 5 gram ekstrak pakkat dilarutkan 

dalam 100ml aquadest 

Maka setiap 1ml larutan mengandung 50mg ekstrak (50mg/ml) 

Perhitungan volume ekstrak pakkat untuk tikus pada kelompok ini dengan rerata 

berat badan tikus 200mg adalah sebagai berikut: 

Dosis yang diberi: 
125𝑚𝑔

1000𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑥 200𝑔𝑟𝑎𝑚 = 25𝑚𝑔  

Volume yang diberi: 
25𝑚𝑔

50𝑚𝑔/𝑚𝑙
= 0,5𝑚𝑙 

Kelompok Perlakuan 2 

Pada kelompok perlakuan 2, setiap ekor diberikan ekstrak pakkat dengan dosis 

250mg/kgBB 
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Pembuatan larutan stok ekstrak pakkat 5% yaitu 5 gram ekstrak pakkat dilarutkan 

dalam 100ml aquadest 

Maka setiap 1ml larutan mengandung 50mg ekstrak (50mg/ml) 

Perhitungan volume ekstrak pakkat untuk tikus pada kelompok ini dengan rerata 

berat badan tikus 200 mg adalah sebagai berikut: 

Dosis yang diberi: 
250𝑚𝑔

1000𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑥 200𝑔𝑟𝑎𝑚 = 50𝑚𝑔  

Volume yang diberi: 
50𝑚𝑔

50𝑚𝑔/𝑚𝑙
= 1𝑚𝑙 

Kelompok Perlakuan 3 

Pada kelompok perlakuan 3, setiap ekor diberikan ekstrak pakkat dengan dosis 

500mg/kgBB 

Pembuatan larutan stok ekstrak pakkat 5% yaitu 5 gram ekstrak pakkat dilarutkan 

dalam 100ml aquadest 

Maka setiap 1ml larutan mengandung 50mg ekstrak (50mg/ml) 

Perhitungan volume ekstrak pakkat untuk tikus pada kelompok ini dengan rerata 

berat badan tikus 200 mg adalah sebagai berikut: 

Dosis yang diberi: 
500𝑚𝑔

1000𝑔𝑟𝑎𝑚
𝑥 200𝑔𝑟𝑎𝑚 = 100𝑚𝑔  

Volume yang diberi: 
100𝑚𝑔

50𝑚𝑔/𝑚𝑙
= 2𝑚𝑙 
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