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ABSTRAK 

 

PENGARUH EKSTRAK DAUN BUNGA PUKUL EMPAT 

(Mirabilis jalapa)TERHADAP JUMLAH SPERMATOZOA MENCIT 

(Mus musculus) JANTAN 

 

Oleh 

M.A.R Ibrahim Izzah Alhafidz Nur Abdullah 

 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan urutan keempat dengan 

jumlah penduduk terbesar. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 

diproyeksikan sebesar 267 juta jiwa (Bappenas 2019) Pesatnya 

pertumbuhan penduduk yang meningkat akan menyebabkan 

pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan 

dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta 

pendapatan rakyat. Menurut Lembaga Pemerintah Non kementrian 

melalui BKKBN mengatasi dengan berbagai cara salah satunya adalah 

dengan mengeluarkan Program Keluarga Berencana (KB). Pelayanan 

KB hampir semuanya ditujukan untuk wanita dan memberikan sedikit 

perhatian dalam penggunaan kontrasepsi bagi pria yang efektif dan 

konsisten. Terlebih lagi program KB yang ditunjukan oleh keluarga 

untuk kemasalahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera Salah Satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai 

antifertilitas adalah Bunga pukul empat termasuk kedalam anggota 

familia Nyctaginaceae, ordo Cenrospermae. Tanaman ini sangat 

mudah tumbuh di daerah tanah yang cukup mengandung unsur hara 

dan terlindungi dari sinar matahari.  Kandungan kimia yang terdapat 

pada tanaman bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) yaitu saponin, 

lavonoda, alkaloid, tannin, politenol, dan flavonoida. Pemanfaatan 

bunga pukul empat sebagai obat antifertilitas pada mencit merupakan 

solusi untuk melestarikan tumbuhan Mirabilis jalapa atau bunga pukul 

empat sehingga memperkaya manfaat tumbuhan tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun bunga pukul 

empat terhadap jumlah spermatozoa pada mencit jantan.Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian eksperemental dengan menggunakan 

teknik Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4  kelompok 

perlakuan. Perlakuan kelompok yang tidak diberi perlakuan K1 : 

mencit yang diberi perlakuan ekstrak daun bunga pukul empat dengan 

dosis 100mg/gBB/hari  P1 : mencit yang diberi perlakuan ekstrak 

daun bunga pukul empat dengan dosis 200mg/gBB/hari, P2 : mencit 

yang diberi perlakuan ekstrak daun bunga pukul empat dengan dosis 

300mg/gBB/hari, P3: Parameter yang diamati dalam penelitian ini 



iii 

yaitu jumlah spermatozoa mencit jantan. Mencit jantan (Mus 

musculus) yang diinduksi daun bunga pukul empat menunjukan 

terjadinya penurunan jumlah spermatozoa. Seiring besarnya dosis 

yang diberikan maka akan semakin turun jumlah spermatozoanya 

 

 

Kata Kunci :  Ekstrak Daun Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa), 

Jumlah Spermatozoa, Mencit Jantan (Mus Musculus)  
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MOTTO 

 

                               

                                 

                           

                    

Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah 

telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya 

(dari Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika 

keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada 

sahabatnya, “Jangan engkau bersedih, sesungguhnya  

Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan  

ketenangan kepadanya (Muhammad) dan  

membantu dengan bala tentara (malaikat- 

malaikat) yang tidak terlihat olehmu,  

dan Dia menjadikan seruan orang- 

orang kafir itu rendah. Dan firman  

Allah itulah yang tinggi. Allah  

Mahaperkasa, Mahabijaksana 

 (Q.S At-taubah Ayat 40) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul Penelitian yang akan penulis susun ini yaitu “ Pengaruh 

Ekstrak Daun Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) Terhadap 

Jumlah Spermatozoa Pada Mencit Jantan (Mus musculus) “ 

Untuk menghindari sebuah kesalapahaman dalam memahami suatu 

judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan sebuah 

istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Adapun istilah-istilah yang 

perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang akan menimbulkan 

dari (orang, benda) yang ikut membentuk watak selain itu 

sebagai kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Ekstrak adalah Kentalan, pati atau sari. Dimana pada sediaan 

yang di peroleh dari sebuah jaringan hewan ataupun 

tumbuhan dengan menarik sari aktifnya dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian memekatnya hingga pada tahap 

tertentu.
2
 Ekstrasi merupakan sebuah proses pemisahan dan 

isolasi pada suatu campuran zat organic dengan penambahan 

pelarut tertentu.
3
 

3. Daun Bunga pukul empat Mirabilis jalapa adalah salah satu 

tanaman yang sanagat indah dikarenakan mekar pada setiap 

jam 4 sore. Nama Mirabilis jalapa yang telah diberikan 

oleh Carl Von Linne seorang ahli botani asal Swedia pada 

tahun 1753 dibentuk dari bahasa Latin ilmiah, Mirabilis yang 

berarti mengagumkan dengan ikon pada warna bunganya yang 

indah dan nama unik jalapa yang akan menunjuk pada asalnya 

yaitu di Jalapa di Guatemala
4
. Bunga daun pukul empat 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “ (On-line), teredia di : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh (2 
oktober 2020 pukul  23.52) 

2Ibid 
3 Erwid Fatchur Rahman, Efektifitas Ekstrak Daun Dewa (Gymura 

Pseudochina (Lour.) DC) Terhadap Pertumbuhan CANDIDA ALBICANS Pada 
Platdasar Gigi Tiruan Resin Akrilik, Jurnal Dosen Kedokterak Gigi Unissula 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Mirabilis_jalapa 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Carl_Von_Linne?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=ajax,tc,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Scientific_Latin?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=ajax,tc,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jalapa?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=ajax,tc,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Guatemala?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=ajax,tc,sc,elem,se
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Mirabilis jalapa ini belum dimanfaatkan secara optimal 

diakrenakan hanya digunakan sebagai pagar pembatas rumah. 

Dalam suatu uji fitokimia terdapat sebuah kandungan dari 

bunga pukul empat diantaranya yaitu alkaloid, glikosida, 

saponin, tannin, antosianin dan flavonoid.
5
 

4. Jumlah adalah banyaknya suatu (tentang bilangan atau yang 

dikumpulkan menjadi satu).
6
 

5. Spermatozoa adalah Sel sperma apabila masuk ke dalam sel 

telur dapat menimbulkan terjadinya suatu pembuahan.
7
 

6. Mencit Jantan adalah  Mencit Mus musculus merupakan 

anggota dari Muridae (tikus-tikusan) yang mempunyai ukuran 

yang lebih kecil dari tikus. Mencit juga mudah dijumpai di 

rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan yang cukup 

menganggu dikarenakan oleh kebiasaanya menggigiti mabel 

dan barang-barang kecil lainya, serta bersarang disudut-sudut 

lemari 

 

B. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara persatuan dan kesatuan yang kuat 

hal dapat terwujud ketika seluruh masyarakat memiliki semangat 

Nasionalisme
8
. Indonesia merupakan sebuah negara dengan urutan 

keempat dengan jumlah penduduk terbesar. Jumlah penduduk 

Indonesia di tahun 2019 diproyeksikan sebesar 267 juta jiwa 

(Bappenas 2019). Pesatnya pertumbuhan penduduk yang meningkat 

akan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam 

menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, 

papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat.
9
  

                                                             
5Erlina, Nia and Satria, Fandi, Mutu Fisik Dan Penerimaan Volunter 

Terhadap Lotion Ekstrak Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa L.) Diploma 

Thesis, Akademi Farmasi Putera Indonesia Malang, (2017),h.2 
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “ (On-line), teredia di : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jumlah (2 
Desember 2020 pukul 23.53) 

7Ibid 
8Chairul Anawar,” Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan 

Habituasi”. Jurnal Studi Keislaman. Vol.4.no.1.2014 h.160 
9Ema Dewanti1, Daniek Viviandhari, Nitia Lonica, Safitri Mutia 

Isnarningtyas,”Efek Antifertilitas dari Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) pada 
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Manusia Merupakan makhluk yang terus berkembang terutama 

untuk memahami dirinya. Pada masa lalu manusia melahirkan 

perkembangan atau peradaban dengan cara mempelajari dirinya 

sendiri. Manusia merupakan makhluk yang dapat menemukan 

kebenaran dalam pikiranya
10

. Seorang Manusia Indonesia secara 

keseluruhan merupakan perpaduan aspek jasmani dan rohani, antara 

dimensi keinvidualan, kesosialan, kesusilaan serta keberagamaan.
11

 

Menurut Lembaga Pemerintah Non kementrian melalui BKKBN 

mengatasi dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan 

mengeluarkan Program Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB 

hampir semuanya ditujukan untuk wanita dan memberikan sedikit 

perhatian dalam penggunaan kontrasepsi bagi pria yang efektif dan 

konsisten. Terlebih lagi program KB yang ditunjukan oleh keluarga 

untuk kemasalahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera. 

Selama ini partisipasi kaum laki-laki dalam menjalankan program 

Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah masih relative lebih rendah 

dibandingkan dengan keikutsertaan kaum perempuan. Keterbatasan 

milihan metode kontrasepsi dijadikan salah satu alasan utama 

mengenai rendahnya partisipasi laki-laki dalam menjalani program 

KB. Sampai saat ini metode kontrasepsi Laki-laki meliputi Vaksetomi, 

kondom dan coitus interustup. Alat kontrasepsi ideal bagi laki-laki 

harus dapat mencegah terjadinya fertilisasi, aman, mempunyai kinerja 

cepat, tanpa efek samping, dan tidak mempengaruhi potensi seks dan 

libido.
12

 

Dalam Islam juga mengatur tentang keluarga berencana (KB)  

Untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk, sedangkan 

pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena 

pengaturan kehamilan dan tidak tergolong pembatasan. Dalam 

mengatur perencanaan jumlah penduduk dilakukan melalui program 

                                                                                                                                   
Tikus Putih Jantan Galur Sprague Dawley”Jurnal Jamu Indonesia, Vol.5, No.1, 

(2020), h.10 
10Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik hingga 

Kontemporer;(Yogyakarta:IRCisod, 2017),h.5. 
11Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis;(Yogyakarta:SUKA-Press, 2014), h.19. 
12Ria Priastini,”Tanaman Obat Alami Indonesia Sebagai Alternatif 

Antifertilitas Laki-Laki”, Jurnal Kedokteran Meditek, 2007,h.1 
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(KB), didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

fatwa yang terdiri dari beberapa point penting yang mendukung 

program KB ini
13

 yaitu suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak, 

dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan 

suatu keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam 

program KB dilakukan dengan cara menggunakan kontrasepsi
14

 

Pemerintah telah memberikan solusi dalam mengatur laju 

pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan adanya gerakan Keluarga 

Berencana (KB). Pada pelaksanaannya kaum pria dirasa kurang 

berpartisipasi untuk menjalankan program tersebut, hal ini 

dikarenakan masih terbatasnya alat dan obat KB pada pria yang dirasa 

murah dan aman. Obat kontrasepsi pada pria masih sangat perlu 

dikembangkan.Penelitian untuk mengembangankan obat kontrasepsi 

pada pria masih perlu banyak pengkajaian karena kurangnya data 

informasi mengenai obat tradisional atau bahan kimia yang berkhasiat 

sebagai antifertilitas.Masih perlu banyak usaha untuk 

mengembangkan dan meneliti obat kontrasepsi pada pria yang 

mengandung zat yang digunakan sebagai obat kontrasepsi yang 

efektif.
15

 

Dalam upaya Mengatasi keikutsertaan kaum pria dalam mengikuti 

KB berkeluarga berencana perlu untuk dilakukan penelitian obat 

antifertilitas yang dapat digunakan oleh kaum pria. Metode KB untuk 

pria yang efektif haruslah aman, reversible, bereaksi cepat, diterima 

oleh pemakai, dan tidak mempengaruhi kemampuan seksual atau 

libido. Bentuk pengaruhnya harus mudah dan harganya terjangkau. 

Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencari 

serta mengembangkan metode pengaturan kesuburan pria. Salah satu 

cara yang dilakukan yaitu melalui bahan maupun zat dari tumbuhan, 

                                                             
13 Sabrur Rohim, „Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam 

Islam‟, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 1, No.2 . 2016. h: 150 
14Kementian Kesehatan RI, 2014 
15Ekawaty Prasetya, “Pengaruh Ekstrak Daun Sukun (Arthocarpus 

communis) Terhadap Fertilitas Mencit (Mus musculus) ICR Jantan”.Jurnal Saintek, 

Vol. 5 No 2 (2010), h. 1. 
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yang diduga mengandung bahan antifertilitas, dan dianggap aman, 

efektif, dan dapat diterima oleh Masyarakat
16

 

Penggunaan tumbuhan obat sebagai kontrasepsi telah lama 

dikenal masyarakat terutama di berbagai daerah di Indonesia. 

Kontrasepsi tradisional banyak ditemukan di daerah perdesaan, yang 

tradisi masyarakatnya masih memegang teguh kebiasaan nenek 

moyangnya
17

 

Salah Satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai antifertilitas 

adalah bunga pukul empat (Mirabilis jalapa). Bunga pukul empat 

(Mirabilis jalapa) termasuk kedalam anggota familia Nyctaginaceae, 

ordo Cenrospermae. Tanaman ini sangat mudah tumbuh di daerah 

tanah yang cukup mengandung unsur hara dan terlindungi dari sinar 

matahari.  Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman bunga pukul 

empat (Mirabilis jalapa) yaitu saponin, lavonoda, alkaloid, tannin, 

politenol, dan flavonoida.
18

 

Bunga pukul empat merupakan tanaman hias yang mudah tumbuh 

di halaman rumah tanpa banyak perawatan. Tanaman ini mudah 

tumuh di tanah yang mengandung cukup unsur hara dan terlindung 

dari sinar matahari. Tanaman ini dibudidayakan karena keindahan 

warna bunganya. Tanaman yang indah ini memiliki khasiat obat, 

meskipun masih jarang penggunanya.  

Bunga pukul empat ini (Mirabilis jalapa) memiliki senyawa 

metabolit sekunder utama seperti  Flavonoid, Alkaloid dan Tanin. 

Senyawa flavonoid dapat menurunkan kualitas spermatozoa, senyawa 

alkaloid menurunkan motilitas spermatozoa, dan senyawa tannin 

menghambat perkembangan spermatid menjadi spermatozoa.  

Ada beberapa Penelitian yang telah memanfaatkan obat alami 

yang terbukti sebagai antifertilitas diantaranya penelitian yang 

dilakukan Oleh Ema Dewanti, Daniek Viviandhari, Nitia Lonica, dan 

Safitri Mutia Isnarningtyas menyatakan bahwaEkstrak daun papaya 

                                                             
16Astri Dwi Zahrina, “Uji Aktivitas Antifertilitas Ekstrak Etanol 96% Daun 

Sambiloto (Andrographis paniculata Nees) Pada Tikus Jantan Galur Sprague-Dawley 
Secara In Vivo”, ( Disertasi Program Sarjana Farmasi fakultas Kedoktera n dan Ilmu 

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h.2 
17Ibid 
18 Insun Sangadji, Muhammaf Rijal, Yulli Asri K, “Kandungan Antosianin 

di Dalam Mahkota Bunga Beberapa Tanaman Hias”, Jurnal Biology Science & 

Education, Vol.6 No.2 (2017), Hal. 120.  
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(Carica papaya L) dapat menurunkan jumlah dan viabilitas 

spermatozoa pada mencit yang deiberi perlakuan dengan ekstrak 

etanol 70%.
19

 

 Menurut Alfina Almas Ghasani Menyatakan dalam penelitian nya 

menyatakan bahwa Ekstrak Etanol 90% daun kelor (Moringa oleifera) 

mengandung beberapa golongan metabolit sekunder utama seperti 

Alkaloid, Flavonoid, tannin isotiosianat yang berpotensi sebagai agen 

antifertilitas dengan  ekstrak etanol 90% daun (Moringa oleifera).
20

 

Dan penelitian lainya Akmalia Nisa‟ina dengan menggunakan 

Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum americanum L.) Mampu 

menurunkan kualitas spermatozoa dengan adanya senyawa aktif 

berupa flavonoid, alkoid, tannin, dan stigmasterol yang berpengaruh 

dalam menurunkan kualitas spermatozoa.
21

 Masih banyak tanaman 

lainya yang memiliki kandungan senyawa kimia yang sama dengan 

ketiga tanaman diatas, namun belum ada yang melakukan penelitian 

secara ilmiah untuk digunakan dalam obat herbal untuk menurunkan 

kualitas Spermatozoa. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Insan Ayat 2 

                              

Artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes 

mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya 

(dengan perintahdan larangan, karena itu Kami jadikan ia 

mendengan dan melihat. 

                                                             
19Ema Dewanti1, Daniek Viviandhari, Nitia Lonica, Safitri Mutia 

Isnarningtyas,”Efek Antifertilitas dari Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) pada 

Tikus Putih Jantan Galur Sprague Dawley”Jurnal Jamu Indonesia, Vol.5, No.1, 

(2020), h.9 
20 Alfina Almas Ghasani, „Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 90% Daun Kelor 

(Moringa oleifera) terhadap Konsentrasi Spermatozoa, Morfologi Spermatozoa, dan 

Diameter Tubulus Seminiferus Pada Tikus Jantan Galur Sprague-Dawley‟. Skripsi 

Program Studi Farmasi  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2016), h.6 

21 Akmalia Nisa‟ina, „Pengaruh Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum 

americium L) Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit (Mus musculus L) Strain 

BALB-C Dan Pemanfaatanya Sebagai Buku Ilmiah Populer‟. (Skripsi Program Studi 
Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 

2015). h.viii 
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Ayat ini menerangkan unsur-unsur penciptaan manusia, yaitu 

bahwa manusia diciptakan dari sperma (nuthfah) laki-laki dan ovum 

perempuan yang bercampur. Kedua unsur itu berasal dari sulbi laki-

laki dan tulang dada perempuan dan keluar secara berpancaran. 

Perkataan amsyaj (bercampur) yang terdapat dalam ayat ini 

maksudnya ialah bercampurnya sperma laki-laki yang berwarna 

keputih-putihan dengan sel telur perempuan yang kekuning-kuningan. 

Campuran itulah yang menghasilkan segumpal darah ('alaqah), 

kemudian segumpal daging (mudgah), lalu tulang belulang yang 

dibungkus dengan daging, dan seterusnya, sehingga setelah 9 bulan 

dalam rahim ibu lahirlah bayi yang sempurna. 

Maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk mengujinya 

dengan perintah (taklif) dan larangan, dan untuk menjunjung tegaknya 

risalah Allah di atas bumi ini. Sebagai ujiannya, di antaranya adalah 

apakah mereka bisa bersyukur pada waktu senang dan gembira, dan 

sabar dan tabah ketika menghadapi musuh. Karena kelahiran manusia 

pada akhirnya bertujuan sebagai penjunjung amanat Allah, kepadanya 

dianugerahkan pendengaran dan penglihatan yang memungkinkannya 

menyimak dan menyaksikan kebesaran, kekuasaan, dan besarnya 

nikmat Allah. Manusia dianugerahi pendengaran dan akal pikiran 

adalah sebagai bukti tentang kekuasaan Allah. Penyebutan secara 

khusus pendengaran dan penglihatan dalam ayat ini bermakna bahwa 

keduanya adalah indra yang paling berfungsi mengamati ciptaan Allah 

untuk membawa manusia mentauhidkan-Nya.  

Dengan alat penglihatan dan pendengaran serta dilengkapi pula 

dengan pikiran (akal), tersedialah dua kemungkinan bagi manusia. 

Apakah ia cenderung kembali kepada sifat asalnya sebagai makhluk 

bumi sehingga ia sama dengan makhluk lainnya seperti hewan dan 

tumbuh-tumbuhan, atau ia cenderung untuk menjadi makhluk yang 

Ilahiah, yang berpikir dan memperhatikan kebesaran-Nya,Setelah 

menjadi manusia yang sempurna indranya sehingga memungkinkan 

dia untuk memikul beban (taklif) dari Allah, maka diberikanlah 



8 

 
kepadanya dua alternatif jalan hidup seperti disebutkan dalam ayat 

berikutnya.
22

 

Berdasarkan hasil uraian diatas menjadikan informasi penting bagi 

masyarakat Indonesia tentang manfaat tumbuhan Bunga Pukul Empat, 

maka dilakukan penelitian ini mengenai Pengaruh Ekstrak Daun 

Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) Terhadap Jumlah Spermatozoa 

Pada Mencit Jantan (Mus musculus).  Diharapkan agar pemanfaatan 

daun bunga pukul empat dapat mengurangi pemakaian bahan kimia 

yang dapat mengganggu kesehatan. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya partisipasi Laki-laki terhadap program KB 

2. Penggunaan kontrasepsi masih banyak memberikan 

efek samping 

3. Belum adanya pemanfaatan pada daun Bunga Pukul 

Empat (Mirabilis jalapa) sebagai obat tradisional 

dalam menurunkan jumlah spermatozoa  

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti membatasi penelitian dengan eksperimen ini yaitu  : 

1. Bahan uji dalam penelitian ini yaitu bunga pukul 

empat (Mirabilis jalapa) dan dijadikan bahan pada 

bagian daun.  

2. Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (Mus 

musculus) dengan umur 3-4 bulan  

3. Parameter yang diamati adalah jumlah spermatozoa 

pada mencit jantan. 

 

                                                             
22 Tafsir Kemenag Di Akses Pada : https://quranweb.id/76/2/ 
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E. Rumusan Masalah 

Bedasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh ekstrak daun bunga 

pukul empat (Mirabilis jalapa) terhadap jumlah spermatozoa pada 

mencit jantan (Mus musculus). 

F. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak daun bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) terhadap jumlah 

spermatozoa pada mencit jantan (Mus musculus). 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan ilmu biologi dan sebagai sumber 

data dalam menyusun skripsi untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

b. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan 

sebagai bahan pembelajaran 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam 

memanfaatkan ekstrak daun bunga pukul empat (Mirabilis 

jalapa) terhadap jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus 

musculus) dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Tanaman Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) 

Tumbuhan Bunga Pukul Empat nama Indonesia kembang pagi 

sore, bunga waktu kecil mempunyai nama latin Mirabilis jalapa. 

Mempunyai beberapa sebutan  yang sangat berbeda dari berbagai 

daerah diantaranya, kederat, segerat (Jawa Timur), noja (Bali), pukul 

ampa, tuaga (Minahasa) kupa oras (Ambon), ccako rana (Ternate).
23

 

kembang pada waktu pukul empat Bunga Pukul Empat (Mirabilis 

jalapa.) adalah salah satu tanaman yang memiliki segudang manfaat. 

Hampir dari semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh 

banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan. Salah satu manfaat 

dari tanaman ini dapat digunakan sebagai obat-obatan tradisional. 

Contohnya, biji bunga pukul empat dapat dijadikan masker alami 

untuk mengatasi jerawat.
24

 

Bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) merupakan tumbuhan 

herba perrenial atau musiman yang dapat tumbuh hingga 1,5 m dan 

mempunyai warna bunga yang indah. Bunga pukul empat termasuk ke 

dalam suku Nyctaginaceae atau suku kampah-kampahan yang 

mempunyai 30 genus dan ada sekitar 300-400spesies. Ada 5 genus 

dan 10 spesies berada di Pakistan.  Tanaman bunga pukul empat 

berasal dari Amerika Selatan dan biasanya ditanam oleh masyarakat 

sebagai tanaman hias di halaman rumah atau sebagai pembatas pagar 

rumah. Tanaman ini tumbuh di daerah yang mendapat cukup sinar 

matahari, mulai dataran rendah sampai 1200 m dpl.
25

 

                                                             
23 Departemen Kesehatan Republik Indonesia,” Medicial Herb Index in 

Indonesia”. Jakarta, PT Eisai Indonesia. 1986. H.43 
24 Intan  puspita sari dan Sri Mulyani,” Pengaruh Konsentrasi Ekstrak 

Bunga Pukul Empat (Mirabilis Jalapa L.) Dan Waktu Penyimpanan Terhadap 

Ketengikan Makanan Getuk Lindri”, Seminar Nasional Kimia Dan Pendidikan Kimia 

V, (6 April 2013),h.569-575 
25 Wiwin Setiawati and others, Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati Dan Cara 

Pembuatannya Untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Balai 

Penelitian Tanaman Sayuran, 2008 h. 49 
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Bunga pukul empat atau Mirabilis jalapa merupakan tanaman 

yang termasuk kedalam family Nyctaginaceae lebih dikenal dengan 

sebutan “Keindahan malam” atau keajaiban dari Peru. Mirabilis 

memiliki arti keindahan dan jalapa adalah nama populer di Amerika 

Utara. Bunga pukul empat atau Mirabilis jalapa memiliki keunikan 

yaitu dapat merubah warna bunga dalam satu pohon. Keunikan lain 

dari bunga pukul empat atau Mirabilis jalapa yaitu bunga hanya 

mekar pada sore hari sekitar pukul empat sore, sehingga oleh 

masyarakat tanaman ini digunakan sebagai tanda masuknya waktu 

ashar.
26

 Tanaman Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) merupakan 

herba menahun, tinggi tanaman ini mencapai 50-100 cm. Mempunyai 

akar yang kuat, mengandung air, pemukaan bewarna coklat gelap, 

bagian dalam bewarna putih, batang tegak, bercabang banyak dan 

rapat.
27

 

B. Klasifikasi Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) 

Berikut ini adalah Klasifikasi tumbuhan Bunga Pukul Empat 

(Mirabilis jalapa) sebagai berikut  : 

Kingdom :Plantae  

Sub Kingdom :Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  :Magnoliophyta 

Class  :Magnoliopsida 

Anak kelas :Hamamelidae 

Ordo   :Caryophyllales 

Family   :Nyctaginaceae 

Genus  :Mirabilis   Gambar 2.1.Bunga pukul empat 

Spesies :MirabilisjalapaL.
28

               (Flowemedia.com) 

 

                                                             
26Olufunke Christy Akanji and others, „The Antimalaria Effect of 

Momordica Charantia L. and Mirabilis Jalapa Leaf Extracts Using Animal Model‟, 

Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 10 No. 24, 2016, h.344-350 
27 Firsa Ayuni, „Uji Aktivitas Antijerawat Tepung Biji Bunga Pukul Empat 

(Mirabilis jalapa L.) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes Dan Formulasinya 

Dalam Bentuk Sediaan Krim‟. (Disertasi Program Studi Farmasi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, 2015), h. 5  
28 Cronquist, A.” An Integrated System of Classification of Flowering 

Plants”, Ed, Colombia University Press. 1981. h. 251. 
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C. Morfologi  (Mirabilis jalapa ) 

1. Akar 

Bunga pukul empat merupakan tanaman yang termasuk jenis 

tanaman yang memeliki akar tunggang. Akar tunggang yang 

mempunyai warna putih dan memiliki rasa manis. Setelah berusia 

dewasa, akar akan berkembang menjadi umbi. Umbi berbentuk bulat 

memanjang dan berwarna coklat kehitaman.
29

 

2. Batang 

Batang tanaman ini termasuk dalam golongan batang yang 

basah atau biasa disebut herbaceous. Batang tumbuh  tegak keatas 

dengan tinggi sekitar 20 cm – 80 cm, berbentuk bulat bercabang 

dengan permukaan luar yang licin dan berbuku-buku disetiap buku-

buku akan  memiliki tunas daun yang tumbuh.
30

 

3. Daun 

Daun tanaman ini tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian 

bawah melewati setengah lembaran daun. Lembaran daun bagian atas 

ini tidak bertangkai. Lembaran daun yang tebal seperti kulit berbentuk 

ovalete-bulat telur atau ovalete triangul. Panjang tanaman ini bisa 

mencapai 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm, ujung runcong, pinggiran 

daun merata.
31

 

4. Bunga 

Bunga pukul tempat tergolong bunga tunggal yang terletak 

diujung batang serta mempunyai daun pelindung yang saling menyatu. 

Bunga termasuk kedalam bunga banci, bunga berbentuk segitiga 

memanjang yang berbentuk seperti terompet dengan bagian ujung 

bertaju lima, dan memiliki benang sariyang berjumlah 1-10 yang 

tersusun secara melingkar.
32

 

 

                                                             
29 Oktafiana. „Efektivitas Ekstrak Daun Bunga Pukul Empat (Mirabilis 

jalapa) Sebagai Ovisida Nyamuk Aedes aegypti‟. (Disertasi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2018). h.32 
30Ibid 
31 Firsa Ayuni, „Uji Aktivitas Antijerawat Tepung Biji Bunga Pukul Empat 

(Mirabilis jalapa L.) Terhadap Bakteri Propionibacterium acnes Dan Formulasinya 

Dalam Bentuk Sediaan Krim‟. (Disertasi Program Studi Farmasi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, 2015), h. 6 
32 Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.138-139. 
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5. Buah 

Buah bunga pukul empat termasuk kedalam buah kurung yang 

berarti berbiji 1tidak pecah, dinding buah yang  tipis, kulitnya tidak 

berlekatan, dan biji melekat pada kulit.
33

 

6. Biji 

Biji berbentuk bulat berkerut, biji ketika dipecahkan berisi 

tepung bewarna putih yang dibalut oleh selaput bewarna kekuningan, 

ketika muda biji bewarna hijau muda dan  setelah tua menjadi hitam.
34

 

 

D. Kandungan Kimia Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa) 

Uji fitokimia dan farmakologi dari tumbuhan bunga pukul 

empat (Mirabilis jalapa) yang telah dilakukan oleh Rozina, 

menyatakan bahwa kandungan yang ada pada tanaman Mirabilis 

jalapa memiliki senyawa kimia yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, 

fenon, steroid, triterpens, glikosida dan tanin yang terpisah disetiap 

organ tumbuhan.
35

 Daun nyamempunyai kandungan senyawa kimia 

diantaranya yaitu: alkaloid, saponin, flavonoid, dan tannin.
36

 Biji 

mengandung zat lemak-tepung (4,3%), zat asam minyak (46,9%) dan 

zat asam lemak (24,4%).
37

 

 

E. Mencit (Mus musculus) 

Mencit Mus musculus termasuk kedalam anggota dari 

muridae (tikus-tikusan) yang memiliki ukuran badan yang lebih kecil 

dari tikus. Mencit juga mudah untuk dijumpai di rumah-rumah dan 

dikenal sebagai hewan yangcukup mengganggu dikarenakan 

                                                             
33Ibid. 
34 Tim Trubus, .100 Plus Herbal Indonesia Bukti Ilmiah dan Racikan, 

(Depok: PT. Trubus Swadya, 2013), Vol.11, h.319. 
35Rozina Rozina, „Pharmacological and Biological Activities of Mirabilis 

Jalapa L.‟, International Journal of Pharmacological Research, Volume 6 Issue 05, 
(2016), h. 160-168 

36Oktafiana. „Efektivitas Ekstrak Daun Bunga Pukul Empat (Mirabilis 

jalapa) Sebagai Ovisida Nyamuk Aedes aegypti‟. (Disertasi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2018). h.37 
37 Hariana. 262 Tumbuhan Obat dan Khasiatnya. (Jakarta: Penebar 

Swadaya. 2013), h. 164 
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kebiasaannya yang selalu menggigiti mabel dan barang-barang kecil 

lainya, serta bersarang disudut-sudut lemari.
38

 

Mencit (Mus musculus) merupakan hewan yang termasuk 

mamalia pengerat yang cepat berkembang biak. Mencit mempunyai 

ciri ciri berupa bentuk tubuh kecil, bewarna putih, memiliki siklus 

estrus yaitu 4-5 hari. Mencit telah banyak digunakan sebagai hewan 

percobaan dalam penelitian ilmiah karena siklus hidupnya yang 

terlalau pendek, jumlah anak per kelahirannya banyak, variasi sifat-

sifatnya tinggi, mudah ditangani, dan sifat anatomis dan fisiologisnya 

terdeteksi dengan sangat baik.
39

 

Table 2.1 Data Biologis mencit di Laboratorium
40

 

Lama hidup 1-2 tahun, bisa sampai 3 tahun 

Lama bunting  19-21 hari  

Umur disapih 21 hari  

Umur dikawinkan  35 hari  

Umur dewasa 8 minggu (jantan dan betina) 

Kecepatan tumbuh  0,5-0,1 gram 

Berat dewasa  20-40 g jantan; 18-35 g betina 

Jumlah anak Rata-rata 6 sampai 15 

Berat lahir  36-390 C (rata-rata 37,90 C) 

Suhu (kertal) 2,38-4,48 ml/g/jam 

Konsumsi oksigen  75-80 ml/kg 

Volume darah 7,7-12,5 X 103/mm3 

Sel darah merah  6,0-12,6 X 103/mm3 

Sel darah putih 150-400 X 103/mm3 

Trombosit 13-16/100 ml 

HB 1 g/hari 

 

                                                             
38 Aulia Annisa. „Potensi Ekstrak Daun Babandotan (Ageratum conyzoides) 

Dalam Meningkatkan Jumlah Trombosit Pada Uji Mencit Jantan (Mus musculus)‟. 

(Disertasi Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN  
Raden Intan Lampung, 2020). h.27. 

39 Intan Tolistiawaty, dkk, „Gambaran Kesehatan Pada Mencit (Mus 

musculus) di Instalasi Hewan Coba‟, Jurnal Vektor Penyakit, Vol.8 No.11 (2014), 

h.28  
40 Kusmawati. Bersahabat dengan hewan coba. Gajah mada university 

press.Yogyakarta. 2004 
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Mencit (Mus musculus) diduga sebagai mamalia terbanyak kedua 

di dunia, setelah manusia. Mencit sangat mudah menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang dibuat manusia, bahkan jumlahnya yang 

hidup liar di hutan barangkali lebih sedikit daripada yang tinggal di 

perkotaan. Mencit percobaan (laboratorium) dikembangkan dari 

mencit, melalui proses seleksi. Sekarang mencit juga dikembangkan 

sebagai hewan peliharaan. Mencit rumah atau mencit liar adalah 

hewan yang semarga dengan mencit laboratorium dan tersebar di 

seluruh dunia.  Mencit memerlukan makanan setiap harinya sekitar 3-

5 g, diantaranya faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan 

makanan kepada mencit yaitu kualitas bahan pangan terutama daya 

cerna dan palabilitas. Hal ini dikarenakan kualitas makanan mencit 

akan berpengaruh terhadap kondisi mencit secara keseluruhan 

diantaranya kemampuan untuk tumbuh, berbiak ataupun perlakuan 

untuk pengobatan. Bobot mencit dewasa adalah 20-40 gram dan 

mencit jantan adalah 18-35 gram.
41

 

1. Klasifikasi Mencit (Mus musculus) 

Adapun Klasifikasi dari mencit (Mus musculus) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Rodentia 

Family : Muridae 

Genus : Mus 

Spesies : Mus musculus.
42

                    Gambar 2.2. Mencit 

                                                           (Ayushvedah.com 

2. Pemilihan Mencit Sebagai Bahan Penelitian 

Mencit merupakan hewan coba yang sering digunkan dalam 

penelitian dikarenakan harga mencit yang murah dan mudah untuk 

ditangani, rentang hidup yang singkat, mudah beradaptasi dengan 

sangat cepat dan ketingkatan reproduksinya sangat cepat. Selain itu 

                                                             
41Smith JB, Mangkoewidjojo S. Pemeliharaan, Pembibitan & Penggunaan 

Hewan Percobaan di Daerah Tropis. (UI Press:Jakarta. 1998) h.13-15 
42 A. A. Kartika, dkk, “Strategi Pengembangan Usaha Ternak Tikus (Rattus 

norvegicus) Dan Mencit (Mus musculus) Di Fakultas Peternakan IPB”. Jurnal Ilmu 

Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2013), h. 148   
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mencit ini memiliki kesamaan yang sama dengan manusia mulai dari 

kesamaan DNA, gen, system reproduksi, system syaraf, penyakit 

bahkan juga kecemasan, hal tersebut menjadi sebuah alas an mengapa 

mencit lebih sering digunakan sebagai hewan percobaan pada 

penelitian ilmiah.
43

 

Dalam penggunaan hewan uji dalam penelitian harus 

diperhatikan kandang hewan percobaan, cara pemberian ransum dan 

cara perlakuan terhadap hewan percobaan. Ruangan yang digunakan 

harus sesuai dengan kebutuhan hewan uji yaitu dengan suhu 22     3   

C, dengan kelembaban yang relatif 30 sampai 70%, serta penerangan 

12 jam terang 12 jam gelap serta kebersihan ruangan harus selalu 

dijaga. Ruangan yang digunakan sebaiknya juga harus terhindar dari 

kebisingan. Kandang yang digunakan adalah kandang yang terbuat 

dari material kedap air, kuat, dan mudah dibersihkan.
44

 

3. Anatomi dan Fisologi 

Mencit memiliki luas permukaan tubuh sekitar 36 cm² dengan 

berat badan 20 gram. Pada umur 70 hari atau 2 bulan memiliki bobot 

pada waktu lahir sekitar 0,5-1,5 gram yang dapat meningkat sekitar 40 

gram. Pada mencit betina dewas memili berat badan berkisar 25-40 

gram sedangkan mencit jantan dewasa memiliki berat badan berkisar 

antara 20-40 gram. Mencit jika diperlakukan dengan baik akan mudah 

penanganannya, sebaliknya jika mencit perlakuannya yang kasar dapat 

menimbulkan sifat yang agresif dan dapat menggigit pada kondisi 

tertentu. Mencit memiliki ciri khas dari mencit jantan dan betina, 

mencit betina memiliki 5 pasang kelenjar ambing, 3 pasang yang 

terdapat di bagian ventral thoraks dan 2 pasang lainnya di bagian 

inguinal, mencit memiliki susunan gigi yang lengkap seperti incisivus 

½, caninus 0/0, premotor 0/0 dan molar 3/3. Gigi mencit tidak terganti 

                                                             
43 Eka Deviany Widyawaty, Hendy Hendarto, dan Widjiati, „Pengaruh 

Meniran Dosis Bertingkat Terhadap Ekspresi IGF-1 dan  Ketebalan Endometium 

Pada Mencit Betina Model Endometriosis‟ , Jurnal Biosains Pascasarjana, Vol.20, 

No.1, (2018), h.8 
44Malole, M.B. dan C. S. U. Pramono “ Penggunaan Hewan Percobaan Di 

Laboraturium Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Bioteknologi” (Bogor: IPB , 1989) h. 93 
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hingga dewasa dan mencit menggunakan giginya untuk memperoleh 

makanan.
45

 

4. Nutrisi, Rasum, dan Minum 

Rasum makanan yang diberikan pada mencit harus memiliki 

unsur-unsur penunjang atau tambahan, unsur utama tersebut seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan unsur tambahannya seperti 

vitamin, mineral dan air. Mencit dewasa setiap harinya mengonsumsi 

makanan hingga 3-5 g. Pada air minum mencit sendiri memerlukan 

pergantian, karena mencit lebih menyukai air yang bening dan bersih. 

Pada mencit yang sedang bunting maupun menyusui memerlukan 

makanan yang lebih banyak.
46

 

 

F. Sistem Reproduksi Mencit Jantan 

Sistem reproduksi pada mencit jantan terdiri dari beberapa bagian 

yaitu : 

1. Testis 

 Testis berjumlah dua buah, testis mencit jantan panjangnya 

adalah sekitar 20mm, dengan diameternya 14mm dan berat rata-rata 2-

3,5 gram. Setiap bagian testis dibungkus oleh jaringan ikat longgar, 

tunika albuginea yang terbagi atas lobus lobus yang disebut tumbulus 

seminiferous, tempat germ cellterbentuk.
47 

 

2. Kelenjar Assesorius 

Kelenjar ini berfungsi membuat cairan semen yang dapat 

memungkinkan sperma bergerak aktif dan hidup untuk waktu 

tertentu.Kelenjar Assesorius mempunyai peran penting sebagai media 

hidup bagi sperma. Kelenjar Assesorius ini terdiri dari vesikulasi 

                                                             
45 Marcellino Mardanung Setijono, Mencit (Mus Musculus) Sebagai Hewan 

Percobaan (Skripsi), (Bogor : Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 

1985), h. 7-8.   
46Aditya Dwi Setyadi, Organ Reproduksi Dan Kualitas Sperma Mencit (Mus 

musculus) Yang Mendapat Pakan Tambahan Kemangi (Ocimum basilicum) Segar, 

(Skripsi), (Bogor : Program Studi Teknologi Produksi Ternak Fakultas Peternakan 

Institut Pertanian Bogor, 2006), h. 4   
47 Yuhendri Putra. „Pengaruh Rokok Terhadap Jumlah Sel Spermatozoa 

Mencit Jantan (Mus musculus, Strain Jepang)‟. Jurnal Sainstek. Vol.4,No.1 (2014). 

h.36   
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seminalis, kelenjar prostat, kelenjar koagulasi, kelenjar ampula, 

kelenjar nulbouretra dan kelenjar preputial.
48

 

3. Alat Kelamin atau Organ Kopulatoris  

Organ kopulatoris pada mencit jantan yaitu penis yang memiliki 

tugas ganda seperti untuk alat pengeluaran urin dan penyaluran semen 

ke dalam saluran reproduksi mencit betina.
49

 

 

G. Spermatogenesis 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa 

yang terjadi dalam tubulus seminiferus testis. Spermatogenesis dibagi 

menjadi 3 fase yaitu spermatositogenesis, meiosis dan spermiogenesis. 

1. Spermatogenesis 

Spermatogenesis adalah proses kompleks yang dikontrol oleh 

endokrin dan regulatory factors lainya, spermatogenesis difasilitasi 

oleh keberadaan hormone-hormon yang lain, tetapi hanya hormon 

testosterone yang berperan sangat penting dalam mempelihara dan 

menjaga Spermatogenesis.
50

 

2. Meiosis 

Pada fase ini akan menghasilkan spermatosit primer, spermatosit 

primer mengalami pembelahan meiosis I menjadi spermatosit 

sekunder. Pembelahan meiosis I terdiri dari profase, metafase, anafase 

dan telofase. Pada pembelahan Meiosis II spermatosit sekunder 

menjadi spermatid.
51

 

3. Spermiogenesis 

Pada proses spermiogenesis inispermatid mengalami perubahan 

morfologi dari bentuk bulat menjadi oval dan berekor itu yang disebut 

spermatozoa. Spermiogenesis meliputi fase cap (fase tutup),fase golgi, 

fase akrosom, dan fase muturasi (fase pematangan). Pada fase cap 

akan terjadi granula akrosom semakin membesar, bertambah pipih, 

dan menuju bagian depan inti, sehingga akan membentuk semacam 

                                                             
48 Ibid h.37 
49 Budhi Akbar, Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa Aktif Yang 

Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilitas, (Adabia Press : Jakarta, 2010), h.15-18   
50 Hasbi Hasbi dan S Gustina, „Regulasi Androgen Dalam Spermatogenesis 

untuk Meningkatkan Fertilitas Ternak Jantan‟, Wartazoa, Vol.28, No.1, (2018) h.16 
51 A.A.Sg A. Sukmaningsih, „Penurunan Jumlah Spermatosit Pakiten dan 

Spermatid Tubulus Seminiferus Testis Pada Mencit (Mus musculus) yang Dipaparkan 

Asap Rokok‟, Jurnal Biologi, Vol.13. No.2, (2009). h.32 
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tutup (cap) sementara. Pada fase golgi akan terbentuk butiran 

proakrosom yang akan membentuk granula akrosom. Pada fase 

akrosom akan terjadi redistribusi bahan akrososm. Sedangkan pada 

fase pematangan (maturasi) bentuk spermatid akan hampir sama 

dengan spermatozoa dewasa. Spermatid yang berubah menjadi 

spermatozoa akan berhubungan langsung dengan sel sertoli yang 

mengadung banyak glikogen yang merupakan makanan dari 

spermatozoa.
52

 

 

H. Skema Spermatogenesis dan Hormon 

Sel sel leydig yang berada dibawah pengaruh hormon LH dan 

mengalami Steroidogenesis hal ini untuk memproduksi testoteron dan 

estradiol-178. Yang berperan penting dalam Regulasi 

spermatogenesis. Di dalam tubulus seminferus terdapat adanya 

perkembangan sel germinal yang berbeda selama spermatogenesis dan 

kaitannya dengan sel sertoli, Selama tahap meiosis terjadi, sejumlah 

spermatid baru terbentuk dari spermatosit sekunder anaphase yang 

terlihat di gambar dibawah
53

. 

 

 
Gambar 2.3 Skema Spermatogenesis 

   (Muslim Akmal,2016) 

 Hormon testoteron akan melakukan aksi biologiknya kepada 

spermatogenesis melaluli andoegen receptor (AR) yang terdapat 

                                                             
52 Budhi Akbar, Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa Aktif Yang 

Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilitas, (Adabia Press : Jakarta, 2010), h.19-20   
53Muslim Akmal,Spermatogenesis dan Fertilisasi,;(Banda Aceh; Syiah 

Kuala University Press, 2016). h.5 
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dalam sel sertoli, hormon testoteron mendapatkan respon melalui 

secondary messangers seperti cAMP. Dimana factor factor transkiprsi 

diregulasi oleh hormon FSH. Dalam karakterisasi  signaling pathway 

diregulasi oleh FSH dan testoteron untuk memahami bahwa 

bagaimana hormon homon tersebut mendukung spematogenesis
54

 

 

I. Spermatozoa 

Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan padat 

yang tidak lagi mengalami perubahan, spermatozoa adalah hasil akhir 

dari proses spermatogenesis, spermatozoa memiliki tiga bagian 

penting yaitu bagianKepala, bagian tengah dan bagian ekor, kepala 

sperma mengandung nucleus. Bagian ujung kepala ini mengandung 

akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus 

lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Bagian tengah 

mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber 

energi untuk pergerakan sperma.
55

 

J. Epididimis 

Epididimis merupakan sebuah komponen traktus reproduksi pria 

dengan tingkat spesialisasi yang tinggi dan berfungsi sebagai tempat 

transportasi, pematangan dan penyimpanan spermatozoa.
56

 

                        
     2.4 Gambar sistem reproduksi mencit jantan 

(Wordpress.com) 

                                                             
54Muslim Akmal,Spermatogenesis dan Fertilisasi,;(Banda Aceh; Syiah 

Kuala University Press, 2016). h.10 
55 Https://Pendidikanmu.com/2020/11/Pengertian-sel-sperma.html 
56 Muslim Akmal dkk, „Epididimis Dan Perannya Pada Pematangan 

Spermatozoa‟, JESBIO Vol.4. No.2 (2015). h.1 
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K. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka 

kerangka pemikiran adalah sebagai berikut. Kurangnya pengaturan 

pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia membuat negera 

Indonesia menempati posisi ke empat setelah Amerika Serikat sebagai 

Negara dengan penduduk terpadat di dunia. hal ini membuat Indonesia 

harus menerapkan program KB atau obat antifertilitas yang dari 

tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan 

tumbuhan obat adalah tanaman bunga pukul empat (Mirabilis jalapa). 

Tanaman bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) mengandung senyawa 

metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, alkaloid dan triterpenoid.  

Senyawa-senyawa yang terkandung ditanaman bunga pukul empat 

(Mirabilis jalapa) yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan obat 

Uraian diatas merupakan alasan penulis untuk melakukan 

penelitian tentang sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memanfaatkan 

bagian pada tanaman Bunga pukul empat seperti pada daun sukun 

sebagai antifertilitas yang bertujuan untuk menurunkan jumlah 

spermatozoa Sehingga perlu dilakukannya penelitian mengenai 

pengaruh ekstrak daun bunga pukul empat (Mirabilis jalapa) terhadap 

jumlah spermatozoa pada mencit jantan (Mus musculus). 

 

L. Hipotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh ekstrak daun bunga pukul empat (Mirabilis 

jalapa) terhadap jumlah spermatozoa pada mencit jantan (Mus 

musculus). 

2. Hipotesis Statistik 

H0  : Tidak dapat pengaruh ekstrak daun bunga pukul empat 

(Mirabilis jalapa) terhadap jumlah spermatozoa pada mencit 

jantan  

HI : Terdapat pengaruh ekstrak daun bunga pukul empat (Mirabilis 

jalapa) terhadap jumlah spermatozoa pada mencit jantan.  
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