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PENDAHULUAN 

 

       A. Latar Belakang Masalah 

Potensi gangguan seksual setiap orang berbeda-beda. Penyebab gangguan 

seksual dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan yang disebabkan oleh faktor 

fisik dan faktor psikis. Gangguan seksual yang disebabkan oleh faktor fisik adalah 

gangguan seksual akibat adanya gangguan kesehatan, kebiasaan merokok, kurang 

berolahraga, faktor genetika, kelainan pada saraf dan anggota tubuh, konsumsi 

obat-obatan, dan pengaruh radioterapi. Gangguan seksual yang disebabkan oleh 

faktor psikis adalah gangguan akibat stress, depresi, kelelahan, dan rasa khawatir 

yang berlebihan (Wijayakusuma, 2000). 

Gangguan seksual memunculkan keinginan pada diri penderita untuk 

melakukan suatu tindakan yang dapat menghilangkan gangguan tersebut. Salah 

satunya dengan menggunakan afrodisiaka. Afrodisiaka dideskripsikan sebagai 

bahan organik, obat, minuman herbal atau bahan yang dapat membangkitkan 

gairah seksual (Oktavina, 2006). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan afrodisiaka 

(pembangkit gairah seksual) mengandung senyawa-senyawa turunan saponin, 

alkaloid, tanin, dan senyawa-senyawa lain yang secara fisiologis dapat 

melancarkan sirkulasi atau peredaran darah pada sistem saraf pusat atau sirkulasi 

darah tepi. Efek meningkatkan sirkulasi darah ini terjadi juga pada genital pria. 

Peningkatan sirkulasi darah ini akan memperbaiki aktivitas jaringan tubuh 



sehingga secara tidak langsung akan memperbaiki fungsi organ. Sebagai akibat 

mekanisme tersebut obat tradisional jenis afrodisiak bisa digunakan untuk 

meningkatkan stamina (Hidayat, 2005). 

Cengkeh diduga berkhasiat sebagai agen afrodisiaka. Zat kimia yang 

terkandung  pada cengkeh antara lain alkaloid, asam amino, flavonoid, protein, 

sterol, tanin, dan fenol. Zat kimia yang diduga meningkatkan aktivitas afrodisiaka 

adalah sterol dan fenol (Tajuddin et al., 2004). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstrak etanol 50% kuncup 

bunga cengkeh dengan dosis 100, 250, dan 500 mg/200 gBB menunjukkan hasil 

yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas seksual meliputi MF (Mounting 

Frequency), ML (Mounting Latency) tikus jantan normal  (Tajuddin et al., 2004). 

 Penyarian dengan  etanol 50% memungkinkan menyari senyawa-senyawa 

yang bersifat polar sampai non polar begitu pula dengan etanol 70%, namun 

kemungkinan senyawa yang tersari oleh etanol 70% lebih banyak yang non polar. 

Penyarian-penyarian ini bertujuan untuk menarik sterol dan fenol yang diduga 

berperan sebagai afrodisiaka. 

Untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni, maka dilakukan 

fraksinasi. Sterol adalah senyawa yang mempunyai kepolaran rendah, sehingga 

memungkinkan dapat difraksi dengan pelarut kloroform. Untuk membuktikan 

potensi fraksi kloroform sebagai afrodisiaka, maka perlu dilakukan penelitian 

pada hewan uji tikus dengan melihat MF (Mounting Frequency) dan ML 

(Mounting Latency) pada tikus jantan normal. 

 



B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah fraksi kloroform ekstrak 

etanol 70% kuncup bunga cengkeh (Syzygium aromaticum (L.) Merr.& Perry) 

mempunyai efek afrodisiaka terhadap libido tikus jantan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efek afrodisiaka 

terhadap libido tikus jantan dari fraksi kloroform ekstrak etanol 70% kuncup 

bunga cengkeh yang dilihat dari parameter ML (Mounting Latency) dan MF 

(Mounting Frequency).  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Cengkeh (Syzygium aromaticum (L.) Merr & Perry) 

a. Sinonim 

Bunga cengkeh, sinonimnya yaitu Eugenia caryopyllus (Spreng) 

Bullock et Horison, Eugenia caryophyllta, Eugenia aromatic (Anonim, 

1995) 

b. Sistematika tanaman cengkeh 

Menurut Tjitrosoepomo (1994) dan Van Steenis (1975), 

sistematika tanaman cengkeh adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Anak divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Myrtales 



Suku  : Myrtacea 

Marga  : Syzygium 

Jenis  : Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry 

c. Nama Daerah 

Bunga cengkeh memiliki nama daerah antara lain : Sumatera : 

bungeu lawang, bunga lawang, singke, bunga lasang, sake, kembang 

lawang, cengkeh, bunga cengkeh; Kalimantan : sangke, seram, poriawane; 

Jawa : cengkeh, cengke; Nusa Tenggara : cengkeh, wunga lawang, 

cengkeh, singke, palasenge, sengke; Sulawesi : bunga rawan, senghe, 

bunga lawang, hungho lawa, cengke; Maluku : poriawane, peela ano, 

pualowane, perawano, bunglawa gomode, bululawa, buwalawa, gomede 

(Anonim, 1995) 

d. Deskripsi 

Bunga cengkeh panjangnya 10 mm - 17,5 mm. Dasar bunga berisi 

4, agak pipih, bagian atas meliputi bakal buah yang tenggelam, berongga 

berisi banyak bakal buah melekat pada sumbu plasenta. Daun kelopak 4 

helai tebal bentuk bundar telur atau segitiga dan runcing. Daun mahkota 4 

helai warna lebih muda dari warna kelopak, tidak mekar tipis seperti 

selaput, saling menutup seperti susunan genting. Benang sari banyak 

berbentuk melengkung ke dalam, tangkai agak silinder atau segi empat 

panjangnya 2,5 mm - 4 mm (Anonim,1995). 

e. Kandungan kimia dan khasiat bunga cengkeh 

Kuncup bunga cengkeh merupakan suku dari Myristicaceae  

mengandung senyawa sterol dan senyawa-senyawa fenolik yang diduga 



berkhasiat sebagai afrodisiaka (Tajuddin et al., 2004). Eugenol (4-Allyl-2-

methoxyphenol) merupakan salah satu senyawa fenolik yang merupakan 

komponen utama dalam kuncup bunga cengkeh (Tjitrosoepomo, 1994). 

Studi fitokimia mengindikasikan bahwa cengkeh mengandung 

eugenol bebas, eugenol asetat, caryophyllene, seskuiterpen ester, phenyl 

propanoid. Studi fitokimia yang lain (metode Jenkin et al.,) 

mengindikasikan cengkeh mengandung alkaloid, asam amino, flavonoid, 

protein, sterol, tannin dan phenol (Tajuddin et al., 2004) 

2. Penyarian 

a. Metode Penyarian dengan maserasi 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke 

dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam 

sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak ke luar. 

Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian 

simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam 

bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup 

dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-

ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah 

cairan penyari secukupnya, diaduk, dan diserkai sehingga diperoleh 



seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat 

sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. Kemudian endapan 

dipisah (Anonim, 1986). 

Keuntungan maserasi adalah proses paling tepat dimana obat 

yang sudah halus memungkinkan untuk direndam sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan 

terlarut (Ansel, 1989). Sedangkan kerugiannya adalah memerlukan 

pelarut dalam jumlah banyak dan waktu penyariannya lama (Voigt, 

1995). 

b. Cairan Penyari 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan bentuk, faktor 

cairan penyari yang baik. Cairan penyari yang baik harus memenuhi 

kriteria berikut ini: 

1) Murah dan mudah diperoleh 

2) Stabil secara fisika dan kimia 

3) Bereaksi netral 

4) Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

5) Selektif yaitu hanya menarik zat yang berkhasiat yang dikehendaki 

6) Tidak mempengaruhi zat yang berkhasiat 

7) Diperbolehkan oleh peraturan (Anonim, 1986) 

 



3. Sistem alat reproduksi dan fungsi seksual pria 

a. Organ reproduksi pria 

Organ reproduksi pada pria dibagi 4 kelompok yaitu pertama organ 

seks primer yang menghasilkan sperma yaitu testis, kedua adalah kelenjar 

seks aksesoris yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai media 

transport sperma selama emisi dan dikeluarkan bersama-sama dengan 

sperma pada saat ejakulasi, ketiga adalah rangkaian saluran sebagai jalan 

sperma dan cairan dialirkan keluar yaitu epididimis, ductus deferen, dan 

uretra, yang keempat adalah alat genital luar yaitu penis dan skrotum 

(Hafez, 1970). 

Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk seperti buah kenari  

yang terletak tepat di bawah kandung kemih. Sewaktu perangsangan 

seksual, prostat mengeluarkan cairan encer seperti susu yang mengandung 

berbagai enzim dan ion ke dalam ductus atau saluran ejakulasi. Cairan ini 

menambah volume cairan vesicula seminalis dan sperma (Corwin, 2001). 

b. Klasifikasi  proses seksual pria 

Proses seksual pria dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Klasifikasi 

pertama menyebutkan bahwa respon psychosexual terdiri dari empat 

tahap: excitement, plateau, orgasme, dan resolusi. Klasifikasi kedua 

berdasarkan pada perubahan penodynamic, yaitu psycosexual dibagi 

menjadi latency dan detumescence, plateau dibagi menjadi ereksi dan 

rigiditas, orgasme dibagi menjadi emisi dan ejakulasi, resolusi dibagi 

menjadi detumescence dan refractoriness. Klasifikasi ketiga berdasarkan 



pada aktivitas fungsional selama siklus seksual, yaitu libido, ereksi, 

ejakulasi, orgasme,  dan detumescence (Yakubu, et al., 2007). 

1) Libido 

Libido adalah dorongan atau kekuatan yang bersifat produktif, 

konstruktif, dan bertujuan kepada integrasi (penyempurnaan yang 

menyeluruh), bersifat seksual, dan dapat dipengaruhi dengan cara 

hormonal maupun non hormonal (Arzani, 1999). Libido merupakan 

kebutuhan biologis untuk aktivitas seksual (rangsangan seksual) dan 

sering kali ditandai sebagai perilaku seksual (Yakubu, et al., 2007). 

2) Ereksi 

Ereksi adalah kondisi pelebaran dan kekakuan penis yang telah 

mencapai puncak untuk penetrasi ke dalam vagina, diawali dengan 

arteriol-arteriol penis. Sewaktu jaringan erektil penis terisi darah, vena 

mengalami tekanan dan aliran keluar terhambat sehingga turgor organ 

bertambah (Ganong, 2002). Ereksi dapat timbul karena rangsangan 

psychogenic dan sensory, berupa imajinasi, visual, auditory, olfactory, 

gustatory, tactile, dan genital reflexogenic (Yakubu, et al., 2007). 

3) Ejakulasi 

Ejakulasi adalah refleks spinal dua tahap. Tahap pertama, emisi 

yaitu pergerakan semen ke dalam uretra dan tahap kedua, ejakulasi 

sebenarnya yaitu terdorongnya semen keluar uretra pada saat orgasme 

(Ganong, 2002). Semen adalah ejakulat yang berasal dari seorang pria 



berupa cairan kental dan keruh, berisi sekret dari kelenjar prostat, 

kelenjar lain, dan spermatozoa (Gandasoebrata, 1984) 

4) Orgasme adalah puncak dari aktivitas seksual (Yakubu, et al., 2007). 

5) Detumscence 

Detumescence adalah penurunan penis setelah ejekulasi. Pada 

tahap ini, bagian tubuh yang mengalami perubahan akibat 

perangsangan dan peningkatan setelah tahap orgasme akan berangsur-

angsur kembali normal (Wijayakusuma, 2000). 

c. Disfungsi seksual pria 

Tanda yang paling nyata dari bangkitnya hasrat seksual pria adalah 

menegangnya penis. Menegangnya penis atau ereksi terjadi karena 

pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam penis terisi darah sebagai 

wujud dari bentuk rangsangan. Ereksi ini tidak terjadi pada pria impoten 

karena darah tidak dapat mengalir ke pembuluh-pembuluh darah di penis, 

atau jika mengalir pun jumlahnya sangat sedikit sehingga penis tidak dapat 

menegang dan penetrasi atau senggama tidak dapat diselenggarakan 

(Tjokronegoro, 2003). 

Disfungsi seksual dapat diklasifikasikan menjadi : 

1) Gangguan libido (gairah seksual) 

Disfungsi ini meliputi gairah seksual hipoaktif, yaitu berkurang 

atau tidak munculnya fantasi seksual dan hasrat untuk melakukan 

aktivitas seksual 



2) Disfungsi ereksi 

Disfungsi ereksi adalah kesulitan mencapai kondisi penetrasi. 

Hal ini setidaknya terjadi 50% dari aktivitas seksual selama rentang 

waktu enam bulan. 

3) Gangguan ejakulasi 

a) Ejakulasi prematur 

Ejakulasi prematur merupakan disfungsi seksual yang 

paling umum terjadi pada laki-laki dan dapat diikuti oleh  ejakulasi 

dengan rangsangan seksual yang minimal secara persisten atau 

temporal yang terjadi sebelum, ketika atau setelah penetrasi dan 

sebelum seseorang menginginkan hal tersebut; sulit dalam 

berkomunikasi; kondisi yang tidak muncul sebagai efek langsung 

dari suatu obat. 

b) Ejakulasi nyeri 

Ejakulasi yang terjadi sebagai efek samping dari 

antidepresan trisiklik, yaitu nyeri pada organ genital selama atau 

sekejap setelah ejakulasi. 

c) Ejakulasi yang terhambat adalah ejakulasi tidak terjadi 

sepenuhnya. 

d) Ejakulasi retrograde 

Ejakulasi retrograde terjadi saat ejakulasi dipaksa kembali 

ke dalam testis dari pada melewati uretra untuk dikeluarkan penis 

pada waktu orgasme. 



4) Gangguan orgasme 

Gangguan orgasme adalah penundaan secara persisten atau 

temporal, atau tidak terjadi orgasme selama aktivitas seksual. 

5) Kegagalan detumescence 

Kegagalan detumescence adalah perpanjangan waktu ereksi, 

biasanya berakhir sekitar empat jam atau lebih.  (Yakubu, et al., 2007). 

d. Faktor–faktor penyebab disfungsi seksual : 

Penyebab disfungsi seksul antara lain gangguan psikologi 

(perasaan cemas, depresi, stress, takut akan kegagalan seksual); defisiensi 

androgen (defisiensi testosteron, hiperprolactinemia); penyakit kronis 

(diabetes mellitus, hipertensi); insufisiensi vaskuler (aterosklerosis, venous 

leakage); penyakit penile (peyronie’s, priapism, phinosis, disfungsi otot 

polos); penyakit neurologi (parkinson’s disease, stroke, trauma otak, 

Alzheimer’s disease); obat-obatan (efek samping dari antihipertensi, 

antiulcer, antidepresan, antiandrogen); gaya hidup (konsumsi alkohol 

kronis, merokok); penuaan (penurunan jumlah hormon); penyakit sistemik 

(penyakit kardiovaskuler, hati, ginjal, kanker, metabolik, pasca 

transplantasi organ) (Yakubu, et al., 2007). 

e. Terapi disfungsi seksual pria 

Disfungsi seksual dapat diobati dengan terapi psikologi, untuk 

membantu mengatasi masalah cemas, takut, perasaan bersalah yang 

berefek pada fungsi seksual; terapi obat (terapi testosteron untuk kasus 

insufisiensi androgen), terapi surgical; terapi non surgical (pompa vacuum 



untuk memperlebar penis dan mengurangi tekanan di dalam corvora 

cavernosa), fitoterapi, yaitu menggunakan tanaman obat (Yakubu, et al., 

2007) 

 

4. Afrodisiaka 

a. Pengertian tentang afrodisiaka 

Afrodisiaka adalah berbagai bentuk stimulant atau perangsang 

yang bisa membangkitkan libido atau nafsu seks. Afrodisiaka sendiri bisa 

dikelompokkan menjadi dua. Pertama, yang mempengaruhi secara fisik 

dan psikis, misalnya melalui penglihatan, pengecapan, pembauan, dan 

kesan seperti parfum. Kedua, yang mempengaruhi dari dalam tubuh 

misalnya makanan, minuman, obat, atau rempah-rempah. Berabad-abad 

lamanya telah ada anggapan bahwa makanan tertentu mempunyai efek 

membangkitkan nafsu seks. Namun sebenarnya tidak ada bukti ilmiah 

tentang anggapan ini (Ismadi, 2003). 

b. Sediaan berkhasiat afrodisiaka 

Tribulus terrestris dikenal sebagai obat yang dapat meningkatkan 

fungsi seksual kandungan aktif tanaman ini adalah steroid, saponin, 

flavonoid, alkaloid, asam lemak tak jenuh, vitamin, dan tanin. Kandungan 

aktif utama adalah saponin tipe furustanol, yang disebut protodioscin. 

Dalam uji klinis menunjukkan bahwa ekstrak Tribulus terrestris dapat 

meningkatkan fungsi reproduksi pada manusia, tikus, dan mencit 

(Grigorova et al., 2008). 



5. Metode pengujian afrodisiaka 

a. Mating Behaviour Test 

Hewan uji tikus jantan dan tikus betina dibagi menjadi 5 kelompok 

uji. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus (1 ekor tikus jantan 

dan 5 ekor tikus betina). Kelompok 1 sebagai kontrol negatif, kelompok 2-

4 sebagai kelompok uji yang menerima perlakuan sediaan uji dalam dosis 

yang berbeda satu kali dalam satu hari selama 7 hari pada pukul 18.00, 

sedangkan kelompok 5 sebagai kontrol positif yang diberikan obat standar 

(pembanding) 1 jam sebelum percobaan. Percobaan dilakukan pada pukul 

20.00, dimulai dengan memasukkan seekor tikus jantan dan seekor tikus 

betina dari tiap-tiap kelompok ke dalam kandang. Sebelumnya tikus betina 

telah dibuat estrus dengan diberikan ethynil estradiol 48 jam sebelum 

percobaan dan injeksi progesteron 6 jam sebelum percobaan. Parameter 

yang diamati adalah Mounting Frequency (MF) yaitu jumlah tunggangan 

sebelum ejakulasi; Intromission Frequency (IF) yaitu jumlah intromisi dari 

waktu perkenalan pada hewan betina sampai ejakulasi; Mounting Latency 

(ML) yaitu interval waktu dari perkenalan pada hewan betina sampai 

tunggangan pertama oleh hewan jantan; Intromission Latency (IL) yaitu 

interval waktu dari perkenalan pada hewan betina sampai intromisi 

pertama oleh hewan jantan; Ejaculatory Latency (EL) yaitu interval waktu 

dari intromisi pertama sampai ejakulasi pertama; Post Ejaculatory Interval 

(PEI) yaitu interval waktu dari ejakulasi pertama sampai intromisi 

berikutnya oleh hewan jantan. 



b. Libido Test 

Hewan uji dikondisikan seperti yang telah disebutkan pada mating 

behaviour test.  Hewan uji diamati dengan parameter Mounting Frequency 

(MF) yaitu jumlah tunggangan sebelum intromisi. Pengamatan dilakukan 

pada hari ke-7, jam 20.00. Penis diolesi gel xylocaine 2% sebelum 

percobaan.  

c. Tes Potensi 

Hewan jantan dikandangkan secara terpisah selama percobaan. 

Larutan uji diberikan 1 jam sebelum percobaan selama 7 hari. Pada hari 

ke-8 tes reflek penile dilakukan dengan meletakkan hewan di belakang 

gelas silinder yang sebagian dibuang. Pembungkus preputial didorong ke 

belakang glan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk jari, selama 

periode 15 menit. Rangsangan tersebut secara normal membatasi reflek 

alat kelamin. Frekuensi reflek penile yang dapat dicatat yaitu  Ereksi (E), 

Quick Flip (QF), Long Flip (LF). Total Penile Reflexes (TPR) yaitu E + 

QF + LF (Tajuddin et al., 2004). 

 

E.  Landasan Teori 

Penelitian dengan metode tes libido menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

50% kuncup bunga cengkeh 500 mg/kgBB signifikan meningkatkan aktivitas 

seksual tikus jantan normal  dilihat dari parameter Mounting Frequency (MF), 

tetapi juga menurunkan ML (Mounting Latency) pada tikus jantan normal. 

Kandungan kimia yang diduga memiliki aktivitas afrodisiaka adalah sterol dan 



fenol (Tajuddin et al., 2004). Sterol dapat tersari dalam pelarut-pelarut seperti 

fraksi kloroform, sehingga dimungkinkan fraksi kloroform ekstrak etanol 70% 

kuncup bunga cengkeh juga berkhasiat sebagai afrodisiaka.  

Senyawa sterol (bentuk steroid dalam tumbuhan) dapat diubah menjadi 

pregnenolon. Kesamaan struktur memungkinkan dikonversinya sterol tertentu 

menjadi hormon steroid. Senyawa steroid berkhasiat dalam menstimulasi sintesis 

protein testis, sterol dapat mengakibatkan peningkataan kadar testosteron. 

Testosteron merupakan hormon steroid yang berperan mengatur perilaku seksual. 

Perilaku seksual pada mamalia merupakan serangkaian respon terhadap berbagai 

stimuli yang memicu libido (efek afrodisiaka) dan memberikan sinyal adanya 

potensi untuk kawin  (Gauthaman et al., 2002).  

 

F.  Hipotesis 

Fraksi kloroform ekstrak etanol 70% kuncup bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr.& Perry) memiliki efek sebagai afrodisiaka pada tikus 

jantan berdasarkan parameter Mounting Latency (ML) dan Mounting Frequency 

(MF) pada tikus jantan.   

 


