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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogonium menjadi 

spermatozoa. Perkembangan ini diawali dari spermatogonia berubah menjadi 

spermatosit, kemudian menjadi spermatid dan akhirnya menjadi spermatozoa. 

Pada manusia spermatogenesis berlangsung dalam waktu rata-rata 74 jam,   lebih 

atau kurang dari 4 hari. Pada tikus 48-52 hari, sedangkan pada mencit kurang 

lebih 35,5 hari (Ganong, 2002). 

Spermatogenesis terjadi secara berkala pada tubulus seminiferus, sehingga 

peristiwa tersebut disebut juga daur epitel seminiferus. Daur ini diawali dengan 

spermatositogenesis, meiosis kemudian spermiogenesis dan berakhir dengan 

spermiasi, yaitu lepasnya spermatozoa ke lumen tubulus. Pada epitel seminiferus 

terdapat sel-sel sertoli yang merupakan sel berbentuk segitiga menyelimuti sel-sel 

germinal dengan cabang-cabang sitoplasmanya. 

Penyebab terjadinya infertilitas sangat bervariasi, namun pada pria dapat 

digolongkan akibat gangguan transportasi sperma dan gangguan fungsi sperma. 

Gaya hidup modern sangat berpengaruh terhadap tingginya angka infertilitas 

berhubungan dengan meningkatnya paparan terhadap stress oksidatif, seperti 

penggunaan alat elektronik dengan emisi gelombang radiasi, tingkat polusi yang 

tinggi serta jenis makanan yang makin bervariasi dan kurang sehat (Hermawanto 

dan Hadiwidjaja, 2011). 
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Secara fungsional testis merupakan organ utama dari sistem reproduksi 

pria yang berperan penting dalam spermatogenesis dan steroidogenesis. 

Steroidogenesis merupakan jalur biosintesis yang memproduksi hormon steroid 

(Gary, 2005). Hormon steroid dibagi menjadi lima kelas yaitu testosteron 

(androgen), estradiol (estrogen), progesteron (progestin), kortisol 

(glukokortikoid), aldosteron (mineralokortikoid). Spermatogenesis berlangsung 

pada lapisan epithel tubulus seminiferus testis untuk menghasilkan spermatozoa, 

sedangkan steroidogenesis berlangsung di sel-sel Leydig jaringan interstisial testis 

untuk mensintesis hormon steroid pria yaitu androgen (Senger, 2005). 

Merokok dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma, pada kasus 

infertilitas, hasil analisis sperma dari pasien yang merokok menunjukan adanya 

kelainan konsentrasi, disusul dengan morfologi dan motilitas dari sperma. (Saleh 

dan Agarwal., 2013). Asap rokok yang merupakan hasil pembakaran dari rokok 

merupakan salah satu sumber radikal bebas, telah diketahui mengandung bahan 

kimia berbahaya selain nikotin, tar dan nitrosamine, ditemukan juga bahan 

karsinogen dan mutagen seperti polonium, benzo(a) pyrene,dimethyl benz (a) 

anthracen, dimethylnitrosamine, dan napthalane. Sedangkan gas CO2, H2O, NOx, 

Sox, dan CO merupakan senyawa asap rokok dan merkuri, timbal, dan cadmium 

juga ditemukan dalam asap rokok (Bindar, 2000). 

Radikal bebas adalah molekul yang mempunyai atom dengan elektron 

yang tidak berpasangan. Radikal bebas tidak stabil dan mempunyai reaktivitas 

yang tinggi. Reaktivitasnya dapat merusak seluruh tipe makromolekul seluler 

termasuk karbohidrat, protein, lipid dan asam nuklet (Amirudin, 2011). 
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Kelebihan produksi radikal bebas atau oksigen yang reaktif (ROS, reactive 

oxygen species) dapat merusak sperma dan ROS telah diketahui sebagai salah satu 

penyebab infertilitas. Radikal bebas secara fisiologis terdapat dalam sperma 

manusia (Amrudin, 2011).  Timbulnya radikal bebas dalam tubuh disertai dengan 

mekanisme pertahanan endogen, dengan memproduksi zat yang mempunyai 

pengaruh sebagai anti radikal bebas yang disebut antioksidan. Akan tetapi, pada 

saat level ROS meningkat melebihi dari sistem pertahanan antioksidan tubuh, 

terjadilah stress oksidatif (Shaleh, 2003). Radikal bebas yang berasal dari partikel 

gas rokok juga menyebabkan aglutinasi sperma sehingga berakibat terhadap 

menurunnya spermatogenesis sperma (Agarwal et al., 2003). 

Pada tingkat molekuler, salah satu penyebab infertilitas adalah Stres 

Oksidatif (OS) karena produk Reactive Oxygen Species (ROS). Sumber ROS 

(Reactive Oxygen Species) yang berasal dari faktor enzimatis (internal) 

diantaranya adalah pada sel leukosit. Pada kadar yang tinggi, ROS berpotensi 

menimbulkan efek toksik, sehingga dapat berpengaruh pada kualitas dan fungsi 

spermatozoa (Hayati, 2011). Peroksidasi lipid pada membran spermatozoa dapat 

menurunkan permeabilitas membran untuk ion-ion spesifik. Hasil peroksidasi 

lipid dengan kadar yang tinggi merupakan tanda toksisitas pada membran sel, hal 

ini dapat mengganggu spermatogenesis, morfologi dan motilitas sperma sehingga 

fungsi sperma menjadi cacat dan menyebabkan infertilitas (Hayati, 2011). 

Warna ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya zat warna alami yang 

disebut antosianin. Antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan 

warna kemerah-merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam 
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air. Kandungan Antosianin di dalam ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang terdapat di bahan makanan yang lain.Bahkan sebagai pewarna 

makanan, antosianin dari ubi jalar ungu sangat stabil terhadap pemanasan maupun 

sinar ultraviolet (Kano et al., 2005). 

Dengan mempertimbangkan ini, timbul dugaan bahwa antosianin yang 

banyak terdapat dalam air ekstrak ubi jalar ungu (Ipomea batatas) dapat 

mencegah penurunan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada 

mencit jantan (Mus musculus) dewasa yang dipapar asap rokok, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk membuktikan dugaan tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah paparan asap rokok mempengaruhi jumlah  sel-sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada tubulus  

seminiferus mencit jantan (Mus musculus) dewasa? 

1.2.2 Apakah ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) mempengaruhi 

jumlah sel –sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada 

tubulus seminiferus mencit jantan (Mus musculus) dewasa ?  

1.2.3 Apakah ada interaksi antara pemberian asap rokok dan ekstrak ubi 

jalar ungu (Ipomoea batatas L.) terhadap jumlah sel-sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid  pada tubulus mencit 

jantan (Mus musculus) dewasa? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah ingin mengetahui  pengaruh 

ekstrak ubi jalar ungu (Ipomea batatas) dapat mencegah penurunan jumlah 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada mencit jantan (Mus 

musculus) dewasa yang terpapar asap rokok. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus pada penelitian ini untuk mengetahui apakah :  

1.3.2.1 Paparan asap rokok mempengaruhi jumlah  sel-sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada tubulus  

seminiferus mencit jantan (Mus musculus) dewasa 

1.3.2.2  Ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) mempengaruhi 

jumlah sel –sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

pada tubulus seminiferus mencit jantan (Mus musculus) 

dewasa  

1.3.2.3  Ada interaksi antara pemberian asap rokok dan ekstrak ubi 

jalar ungu (Ipomoea batatas L.) terhadap jumlah sel-sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid  pada mencit 

jantan (Mus musculus) dewasa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Memberikan informasi Ilmiah  mengenai peranan ekstrak ubi jalar ungu 

(Ipomea batatas) terhadap jumlah spermatogonium, spermatosit dan 
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spermatid pada mencit jantan (Mus musculus) dewasa yang terpapar asap 

rokok. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ubi jalar ungu  merupakan tanaman terbesar keenam dunia tanaman yang 

banyak ditanam di daerah tropis dan daerah subtropis. Ubi jalar yang digunakan 

yaitu ubi jalar yang didapatkan dari petani daerah lombok tengah. Mencit jantan 

yang digunakan adalah mencit jantan dewasa Strain Balb-C. Paparan asap rokok 

yang diberikan pada mencit menggunakan jenis rokok yang paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat yaitu jenis rokok gudang garam. Untuk pembuatan 

ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas. L) menggunakan pelarut aquades. 

Sel-sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid diamati pada tubulus 

seminiferus, yaitu dengan melihat jumlah sel-sel spermatogonium,spermatosit, 

dan spermatid dengan  pembuatan preparat mikroanatomi menggunakan metode 

parafin dan pewarnaan Hematoksilin Eosin. Sediaan mikroanatomi testis 

kemudian diamati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran 400 dan difoto 

penghitungan sel dimulai dari atas, bawah dan ditengah-tengah. Seluruh 

pemeriksaan ini menggunakan mikroskop cahaya merk Nikon H600L yang 

dilengkapi dengan digital camera DS Fi2 300 megapixel dan soft ware pengolah 

gambar Nikkon Image System. Hasil penghitungan yang diperoleh adalah hasil 

rata-rata dari semua pengamatan testis kanan. 

 

1.6 Definisi Istilah dan Definisi Operasional Penelitian 

Ekstrak ubi jalar ungu (Ipomea batatas) dibuat dalam bentuk ekstrak air 

ubi jalar ungu sebanyak 10, 20, 30, dan 40% . 
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Jumlah sel spermatosit yaitu banyaknya sel-sel spermatosit secara 

mikroskopis menggunakan mikroskop cahaya merk Nikon H600L yang dilengkapi 

dengan digital camera DS Fi2 300 megapixel dan soft ware pengolah gambar 

Nikkon Image System. Penghitungan sel dimulai dari sudut atas, bawah, dan 

ditengah-tengah dengan pembesaran 400x. Sel berbentuk bulat, besar, inti gelap 

dengan kromosom yang jelas. Hasil penghitungan yang diperoleh adalah hasil 

rata-rata dari semua pengamatan pada testis kanan. 

Berat badan adalah berat badan mencit jantan yang ditimbang dengan 

timbangan gram.Umur mencit ditentukan dengan melihat tanggal kelahiran yang 

telah dicatat pada kandang percobaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Ubi Jalar Ungu 

Konsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi dapat 

membantu mengurangi kerusakan tubulus seminiferus. Senyawa antioksidan 

adalah senyawa atau zat yang dapat menghambat, menunda, mencegah atau 

memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam konsentrasi kecil. Antioksidan 

dibagi menjadi dua yaitu antioksidan sintetis dan alami. Antioksidan sintetis 

merupakan hasil sintetis reaksi kimia, sedangkan antioksidan alami adalah 

senyawa yang diperoleh secara alami yang sudah ada bahan pangan misalnya 

vitamin A, vitamin C, vitamin E, polypenol, likopen, glutation, flavonoid, dll 

(Nursid et al., 2013). 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) adalah tanaman umbi yang termasuk 

dalam family Convolvulaceae. Umbi ubi jalar ungu berbentuk besar, berwarna 

merah keunguan dan berasa manis. ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) 

merupakan tumbuhan merambat yang hidup disegala cuaca, didaerah pegunungan 

maupun di pantai. Ubi jalar ungu terdapat banyak di Indonesia, khususnya di 

Pulau Jawa sehingga mudah didapat, harganya relative murah, tidak memberikan 

efek merugikan bagi kesehatan, memiliki kulit dan daging yang berwarna ungu 

sehingga kaya akan pigmen antosianin yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

varietas lain sehingga dapat digunakan sebagai pewarna

8 
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baik untuk minuman maupun untuk makanan (Winarti, 2008). Ubi jalar sudah 

tersebar kehampir setiap daerah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Papua dan Sumatra. Namun sampai saat ini hanya Papua saja yang 

memanfaatkan ubi jalar sebagai makanan pokok, walaupun belum menyamai padi 

dan jagung (Suprapti, 2003). 

Ubi  jalar ungu  (Ipomoea  batatas)  adalah  tanaman  dikotiledon,  ordo  

solanacea  yang  masuk  dalam  family  convolvulaceae. Ubi jalar ungu 

merupakan makanan terbesar keenam dunia tanaman yang banyak ditanam di 

daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini  banyak dibudidayakan dan dikonsumsi 

di seluruh dunia. Akar (umbi) dimakan sementara daun dan tunas dimakan 

sebagai sayuran. Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas) kaya akan vitamin (B1, B2 , C, 

dan E), serat, karbohidrat. Selain itu ubi jalar ungu mengandung kadar polyphenol 

yang tinggi seperti antosianin dan asam fenolik seperti asam coffeic. Kandungan 

fenol pada ubi jalar ungu dapat merangsang sekresi FSH pada testosterone, testis, 

dan epididimis. Organ reproduksi pada hewan jantan secara struktural tergantung 

pada testosteron, testosterone yang merangsang pertumbuhan dan aktivasi sekresi 

organ reproduksi. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu (Ipomoea batatas) 

dan pholifenol menyebabkan peningkatan berat testis dan epididimis. Testosterone 

dan hormone folikel yang merangsang dan memelihara proses spermatogenesis, 

dan pematangan sperma sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sperma, 

motilitas dan viabilitas spermatozoa. (Macstephen dan Obinuchi,. 2015) 
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            Gambar 2.1 

             Umbi Ubi Jalar Ungu (Suprapti, 2003) 

 

Klasifikasi ilmiah dari ubi jalar yang merupakan salah satu dari 20 jenis 

bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat adalah sebagai berikut 

(Depkes-Jatim, 2005) : 

Kerajaan : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo : Solanales  

Famili   : Convolvulanceae 

Genus   : Ipomoea 

Spesies  : Ipomoea Batatas (Femema, 1996) 

 Ubi jalar ungu adalah salah satu varian ubi jalar. Ubi jalar umumnya 

berwarna putih, merah atau ungu, dan orange. Ubi jalar yang berwarna ungu 

mengandung kadar antosianin lebih tinggi dari pada warna lainnya. Antosianin 

memberikan warna ungu pada ubi jalar. Ubi jalar ungu mengandung antosianin 
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bervariasi antara 110mg/100g sampai 210mg/100g umbi segar (Jusuf et  al., 

2008). 

 Ayamurasaki dan Yamagawamurasaki merupakan dua varietas ubi jalar 

ungu yang berasal dari Jepang. Varietas ini telah dikembangkan di berbagai 

daerah di Indonesia disamping varietas lokal lainnya. Ayamurasaki dan 

Yamagawamurasaki memiliki kadar antosianin yang lebih tinggi dari varietas 

lokal, yaitu 300mg dalam 100g umbi segar (Jusuf et al., 2008). 

Pigmen  antosianin  dari  ubi  jalar  ungu  cultivar  Yamagawamurasaki  

yang ditemukan  terutama  terdiri  dari  sianidin  atau  peonidin  yang  terikat  

dengan sophoroside  dan  glucopyranoside,  yang  terasilasi  dengan  ferulic  acid,  

caffeic acid,  dan  ρ-hydroxybenzoic  acid.  Warna  ungu  pada  ubi  jalar  ungu,  

disebabkan oleh  akumulasi  struktur  monoacylated  dan  diacylated  3-(2-

glucosyl) glucosyl-5-glucosyl  cyanidin  dan  3-(2-glucosyl) glucosyl-5-glucosyl  

peonidin  (Harada  et  al., 2004; Montilla et al., 2010). Struktur kimia antosianin 

dalam ubi jalar ungu, 
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2.1.2 Antosianin  

Antosianin merupakan salah satu antioksidan kuat yang mampu mencegah 

berbagai jenis kerusakan akibat ROS (reactive oxygen species) sehingga dapat 

melindungi sel dari radikal bebas (Cao et al., 2001). Pigmen antosianin 

memberikan warna merah, ungu dan biru dari buah, sayuran dan bunga. 

Antosianin merupakan salah satu kelas flavonoid, yang secara luas terdistribusi 

sebagai polifenol pada tanaman (Mervatt dan Hanan, 2009). Pigmen antosianin 

dan polifenol berperan dalam mencegah dan mengobati beberapa penyakit pada 

manusia. Kandungan yang terkandung dalam flavonoid ini dipercaya berhubungan 

dengan kapasitas antioksidan dan kemampuan mereka dalam menangkap dan 

mengikat radikal bebas yang merusak biomolekul (Winarsi, 2007). Diperkirakan 

asupan antioksdan dari makanan sekitar 200 mg per hari pada orang yang 

mengkonsumsi beberapa porsi buah (Jusuf et al.,  2008). 

 Antosianin adalah sekelompok pigmen yang larut dalam air yang banyak 

terdapat pada buah-buahan dan sayuran (Toufektsian et al., 2008). Secara 

anatomis antosianin ditemukan dalam vakuola sel, terutama di bunga dan buah-

buahan tetapi juga di dalam daun, batang dan akar (Harbone dan Williams, 2001). 

Antosianin adalah glikosida yang larut dalam air dan acylglycosides dari 

antosianidin (Cao et al., 2001). Antosianin dapat diserap utuh sebagai glikosida 

(Prior, 2003). 

Antosianin memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan 

hijau, dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk 

pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Warna diberikan oleh antosianin 
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berdasarkan susunan ikatan rangkap terkonjugasinya yang panjang, sehingga 

mampu menyerap cahaya pada rentang cahaya tampak. Sistem ikatan rangkap 

bergabung ini juga yang mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan 

dengan mekanisme penangkapan radikal. Radikal bebas adalah atom atau 

senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. 

Senyawa paling berbahaya dalam radikal bebas adalah hidroksil (OH) sebab 

memiliki reaktivitas paling tinggi. Molekul tersebut sangat reaktif dalam mencari 

pasangan elektronnya. Jika sudah terbentuk dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi 

berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang akhirnya membentuk suatu 

radikal bebas dalam jumlah yang banyak ( Low et al., 2007) 

 Antosianin adalah glikoside dari antosianidin. Beberapa waktu lalu, 

diketahui variasi glykosidik antara pigmen ini di bagi menjadi empat tipe yaitu 3-

monoglycosides, 3-diglycosides, 3,5-diglycisides dan 3-diglycisedes-5-

monoglycosides. Gula yang terdapat didalamnya yaitu glukosa,  rhamnose, xylose 

dan galaktose. Sumber utama antosianin adalah di dalam buah blueberry, 

elderberry, strawberry, blackberry, cranberry, raspberry, ceri, kismis, plum serta 

terdapat pada ubi jalar (Cao et al., 2001). 

 Antosianin merupakan salah satu senyawa hasil metabolisme sekunder yang 

paling melimpah sebagai pigmen warna pada tumbuhan (Grotewold, 2006). 

Antosianin merupakan antioksidan kuat, antosian mengikat radikal superoksida 

(O
2.-

), hidroksil (O
H.

), lipid peroxyl (Ro
o
.), dan nitric oxide serta mengahambat 

peroksidasi lipid yang diinduksi oleh Cu, asam askorbat yang ditambahkan 

dengan Fe
2+

, doxorubicin dan radiasi cahaya ultraviolet. Antosianin melindungi           
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A       Antosianin merupakan salah satu senyawa hasil metabolisme sekunder yang 

paling melimpah sebagai pigmen warna pada tumbuhan (Grotewold, 2006). 

Antosianin merupakan antioksidan kuat, antosian mengikat radikal superoksida 

(O
2.-

), hidroksil (O
H.

), lipid peroxyl (Ro
o
.), dan nitric oxide serta mengahambat 

peroksidasi lipid yang diinduksi oleh Cu, asam askorbat yang ditambahkan 

dengan Fe
2+

, doxorubicin dan radiasi cahaya ultraviolet. Antosianin melindungi 

LDL terdapat tembaga dan oksidasi radikal yang menginduksi peroksil (Cao et al., 

2001).  

Antosianin merupakan metabolit sekunder golongan flavonoid dan 

polifenol yang dapat berperan sebagai antioksidan (Bueno et al., 2012). 

Antioksidan bekerja dengan cara menyumbangkan electron bebasnya pada 

senyawa radikal bebas untuk membentuk kompleks yang stabil (Kumalaningsih, 

2007). Namun, mekanisme tersebut bukan menjadi satu - satunya mekanisme 

antioksidan. Antioksidan sekunder (tipe 2) bekerja dengan cara memperlambat 

kecepatan reaksi oksidasi, salah satunya dengan mekanisme chelating logam pro-

oksidan (Koncic et al., 2011). 

 Potensi kerja antioksidan antosianin ditentukan oleh jenis antosianidin, 

jenis glycone, posisi gugus hidroksil dan derajat metilasi gugus hidroksil dan 

gugus alifatik atau asam aromatic yang menempel pada glikosida (Gosh dan 

Konishi, 2007). Guerrero et al., (2010), menyatakan bahwa potensi kerja 

antioksidan dipengaruhi oleh total kandungan antosianin dan maqui berries 

(Aristotelia chilensis) memiliki total antosianin tertinggi diantara seluruh 

golongan berri, yang mengandung jenis antosianin cianidin-3-glycoside. Khknen 
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dan Heinonoen, (2009) menyatakan bahwa urutan gugus aglycone yang paling 

poten menekan ROS yaitu delphinidin, cianidin, peonidin, pelargonidin, malvidin 

dan petunidin dan potensi aglycone meningkat apabila begabung dengan gugus 

glycone. 

Antosianin bekerja sebgai antioksidan melalui beberapa cara,yaitu sebagai 

penangkap radikal bebas, membentuk kelat logam, mengikat protein dan 

mekanisme lain (WU et al., 2002). Antosianin merupakan salah satu flavonoid 

yang dapat menangkap radikal bebas yang memiliki kemampuan lebih kuat dari 

vitamin E. Antosianin memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap 

radikal bebas, perbedaan kemampuan tersebut ditentukan oleh rumus bangun 

masing-masing antosianin (Antal et al., 2003). Radikal bebas dapat dinetralisir 

oleh antosianin karena antosianin mendonorkan atom H dari fenolik hidrogen 

sehingga radikal bebas menjadi stabil.  

Antioksidan baik endogen maupun eksogen sangat penting bagi fungsi 

tubuh, karena antioksidan tersebut mampu meredam dampak negatif oksidan 

dalam tubuh. Antioksidan endogen misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan glutathion peroksidase (GSH-Px), sedangkan antioksidan eksogen 

misalnya vitamin E, vitamin C, β-karoten, flavonoid, karotenoid (Astaxanthin), 

asam urat, bilirubin dan albumin. Pemanfaatan senyawa antioksidan eksogen 

secara efektif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya stres oksidatif. 

Antioksidan eksogen merupakan sistem pertahanan preventif, sistem kerja 

antioksidan ini adalah dengan memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal 

bebas atau dengan cara menangkapnya (Winarsi, 2007). 
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Antioksidan didalam sel dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

antioksidan ensimatik dn nonensimatik. Antioksidan ensimatik disebut juga 

antioksidan pencegah, yang terdiri dari superoxide dismutase, catalase dan 

glutathione peroxidase. Antioksidan non ensimatik disebut juga antioksidan 

pemecah rantai terdiri dari vitamin C, vitamin  E, dan beta karotin. Selain viatmin 

E dan vitamin C ternyata beberapa flavonoid yang terdapat pada tumbuh-

tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai antioksidan adalah zat warna alami yang 

disebut antosianin (Jawi, 2008). Pigmen antosianin ini banyak terdapat pada 

makanan yang dikonsumsi sehari - hari antara lain buah - buahan, seperti 

blueberry, cranberry, billberry, juga terdapat pada kulit terong ungu, beras merah, 

kulit anggur, serta terutama banyak terdapat pada ubi jalar ungu (Fuhrman dan 

Aviram, 2002).  

Menurut penelitian yang dilakukan (Anni et al.,2005), perkembangan sel 

spermatogenik mencit (Mus musculus ) dapat meningkatkan perkembangan 

spermatogeneik setelah pemberian ekstrak kulit kayu durian (Durio zibethinus 

Murr.). Konsentrasi ekstrak yang diberikan pada masing-masing kelompok 

perlakuan adalah 5, 10, 20 % ekstrak yang dicampur dengan 100 ml aquades pada 

msing-masing konsentrasi. Dosis ekstrak kulit kayu durian yang diberikan pada 

mencit jantan Mus musculus L 0,5 ml/25–30 g BB mencit. 

Menurut penelitian yang dilakukan (Vergina et al.,2013), perbedaan 

kualitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) yang diberikan vitamin C 

setelah pemaparan asap rokok.  Ada perbedaan kualitas spermatozoa antara 

perlakuan dan kontrol, yakni pemberian vitamin C , dan paparan asap rokok tanpa 
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pemberian vitamin C. Vitamin C yang digunakan adalah asam askorbat berbentuk 

tablet yang dilarutkan kedalam air, kemudian diberikan kedalam botol minum 

mencit jantan. Dosis vitamin C yang diberikan pada mencit jantan Mus musculus 

L adalah 0,40mg/gBB/hari. Rerata konsentrasi spermatozoa kelompok kontrol 

didapatkan 63.34x10
5

/ml, dan kelompok perlakuan 81.75x10
5

/ml.  

Menurut penelitian yang dilakukan (Kardi, 2015), pemberian glutathion 

pada mencit jantan dewasa yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan 

motilitas progresif spermatozoa. Pemaparan asap rokok selama 15 menit setiap 

hari menunjukkan ada perubahan motilitas sperma pada mencit jantan (Mus 

musculus) dewasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

motilitas spermatozoa mencit secara bermakna (P<0,05) pada kelompok perlakuan 2 

setelah pemberian glutathione.   

 

2.1.3 Rokok 

 Rokok terdiri dari tiga bagian utama yaitu tembakau, kertas pembungkus 

dan filter. Dalam proses produksi tembakau rekonstitusi, kertas akan disemprot 

dan dimasukan nikotin serta substansi lain seperti ammonia dan coklat. Ammonia 

berfungsi untuk membantu penyerapan nikotin dan coklat sebagai penambah 

aroma tembakau (Krock, 2000). 

 Kertas pembungkus rokok yang tidak terlihat tidak berbahaya 

mempengaruhi jumlah dan kecepatan terbakarnya rokok serta asap yang 

dihasilkan. Kertas pembungkus memiliki pola garis mengelilingi rokok dan 

disebut burn rings, yang menghubungkan dua ketebalan kertas yang berbeda dan 
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akan mengontrol kecepatan terbakarnya rokok. Kecepatan terbakarnya rokok akan 

semakin meningkat apabila dihisap, begitu pula sebaliknya. Kertas pembungkus 

rokok mengandung titanium oksidan yang meningkatkan dan menjaga agar rokok 

tidak padam (Krock, 2000). 

 Filter pada rokok merupakan serpihan arang yang berfungsi untuk 

mengurangi racun pada asap rokok. Selain itu filter dilengkapi dengan lubang 

ventilisasi yang terletak mengelilingi filter. Setiap rokok mempunyai lubang 

ventilisasi yang berbeda-beda, rokok biasa (dji sam soe) mempunyai satu lubang 

ventilasi, sedangkan rokok light (marlboro lights) dan ultra light (bohem sigar No 

1) memiliki dua atau lebih ventilisasi (Krock, 2000). 

Asap rokok dibedakan menjadi dua yaitu asap rokok utama dan asap rokok 

sampingan. Asap utama adalah asap rokok yang dihirup dan dihembuskan 

perokok. Asap sampingan adalah asap yang terbentuk dari  rokok yang menyala, 

tetapi tidak terhirup oleh perokok. Sedangkan dikenal juga asap pasif yaitu asap 

sampingan (Permatasari, 2011).  

a. Kandungan Kimia Rokok 

 Rokok terdiri dari gabungan bahan kimia yang sangat kompleks yang 

terdiri dari bahan kimia non spesifik dari pembakaran bahan-bahan organic dan 

bahan kimia spesifik dari pembakaran tembakau dan komponen lain dari rokok 

seperti nitrosamine spesifik tembakau. 

 Berdasarkan IARC (Internasional Agency for Research on Cancer) 

kandunagn bahan kimia tersebut merupakan bahan kimia karsiogenik yang 

digolongkan sebagai kelompok I pada manusia (Fowles and Bates, 2000). 
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Beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat pada rokok menurut Fowles and 

Bates (2000), antara lain : nikotin, tar, gas CO, NOx, Sox,dan H²O, nitrosamine, 

polunuclear aromatic hydrocarbon (PHA). Klorin dioksin, furan, fenol, karbonil, 

dan zat radioaktif yang merupakan salah satu agen pembentuk radikal bebas yang 

berasal dari lingkungan. 

Asap rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya, diantaranya : 

a. Tar  

Mengandung bahan kimia yang beracun, yang dapat merusak sel paru-paru 

dan menyebabkan kanker. Tar adalah nikotin bebas yang kering, berwarna 

cokelat, berbau tidak sedap dan berupa partikulat yang terbentuk selama 

pemanasan tembakau pada rokok (Fowles and Bates, 2000). Frakski Partikulat 

dari asap rokok mengandung banyak bahan berbahaya, diantaramya logam 

berat, polikromatik, hidrokarbon, dan nitrosamine yang tidak mudah menguap. 

b. Karbon Monoksida (CO) 

Gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah 

membawa oksigen. Karbon monoksida (CO) dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan perilaku seksual tikus jantan yang ditunjukan dengan semakin 

lambatnya waktu mount dan intromission serta menurunnya frekuensi mount, 

intromission dan ejakulasi (Cagiano et al., 2003). 

c. Nikotin  

Nikotin merupakan zat utama dalam daun tembakau. Zat ini adalah alkaloid 

beracun yang merupakan senyawa organik yang terdiri dari karbon, hydrogen, 

nitrogen, dan oksigen (Wang, 2000). Merupakan salah satu jenis obat 
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perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, nikotin membuat 

pemakainya kecanduan. Nikotin berwarna kuning pucat, bila terkena udara 

atau cahaya akan menjadi coklat secara perlahan-lahan.  

Disfungsi ereksi pada perokok disebabkan oleh nikotin. Disebutkan juga 

bahwa nikotin menyebabkan penebalan dan kekakuan pada pembuluh darah, 

yang akan berpengaruh langsung pada fungsi endotel dan otot polos 

(Pangkhalila, 2012). 

d. Dioksin  

Dioksin adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang terbentuk melalui reaksi 

bahan organik dan klorin pada saat pembakaran yang tidak sempurna (Fowles 

and Bates, 2000). Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah 

membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandung asap rokok yang 

mempengaruhi orang-orang yang tidak merokok disekitarnya. Perokok pasif 

dapat meningkatkan resiko penyakit kanker paru-paru dan jantung koroner 

(Soleh, 2009). 

 

2.1.4 Radikal Bebas dan Oksidan 

 Senyawa-senyawa maupun reaksi-reaksi kimia yang cenderung 

menghasilkan toksik atau ROS disebut perioksidan (Wales, 2010). Radikal bebas 

adalah suatu atom, gugus atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron 

yang tidak berpasangan pada orbit paling luar, termasuk atom hydrogen, logam-

logam transisi dan molekul oksigen. Dengan adanya “elektron tidak berpasangan” 

maka radikal bebas secara kimiawi menjadi sangat aktif. Tidak semua spesies 
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oksigen reaktif adalah radikal  bebas seperti H2O2 (Hidrogen peroksida), O 

(Single Oksigen ), dan lain-lain (Mose, 2011). 

 Sumber radikal bebas dapat berasal dari proses metabolisme dalam tubuh 

(internal) dan dapat berasal dari luar tubuh (eksternal). Dari luar tubuh antara lain 

berasal dari asap rokok, polusi, radiasi, sinar UV, obat, pestisida, limbah industri 

dan ozon (Muhilal, 2001). Aktivitas radikal bebas dapat menjadi penyebab atau 

mendasari berbagai keadaan patologis. Senyawa-senyawa oksigen reaktif, radikal 

hidroksil merupakan senyawa yang paling berbahaya karena mempunyai 

reaktivitas sangat tinggi.  

 Reaksi hidroksil dapat merusak tiga jenis senyawa yang penting untuk 

mempertahankan integritas sel : 

1. Asam lemak, terutama asam temak tak jenuh ganda yang merupakan 

komponen penting fosfolipid penyusun membran sel 

2. DNA, yang merupakan piranti genetik dari sel  

3. Protein, yang memegang berbagai peran penting sebagai enzim, 

reseptor,antibodi, dan pembentuk matrik serta sitoskeleton 

Oksidan dapat mengganggu integritas sel karena dapat bereaksi dengan 

komponen-komponen sel yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan 

sel, baik komponen struktural (misalnya molekul-molekul penyusun membran) 

maupun komponen-komponen fungsional (misalnya enzim-enzim dan DNA). 

Oksidan dapat merusak sel dari berbagai sumber yaitu (Suryohusodo, 2000) :  

1. Yang berasal dari tubuh sendiri, senyawa-senyawa yang berasal dari proses 

biologik normal (fisiologis) 



22 

 

 

2. Berasal dari proses peradangan  

3. Berasal dari luar tubuh, misalnya obat-obatan dan senyawa pencemar 

(polutan) 

4. Radiasi  

 

2.1.5 Testis Manusia 

Testis adalah organ yang berpasangan dengan ukuran 5 x 3 cm, volume 

20-30 ml. Testis tergantung di dalam skrotum, yang dihubungkan dengan fungsi 

homeothermik, yaitu untuk menjaga agar testis berada dalam suhu yang optimum 

untuk spermatogenesis. Temperatur skrotum 3º C lebih rendah dari temperature 

abdomen (Wales,  2010).  

 Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Pada 

tubulus seminiferus terdapat otot kremaster yang pada saat berkontraksi akan 

mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu pada testis turun, otot kremaster 

akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Hal ini dikenal dengan refleks 

kremaster (Purnomo, 2010). 

 Darah Arteri ke testis disuplai dari arteri spermatika interna, kremaster, 

dan vas deferens. Dibawah lapisan tunika albuginea terdapat cabang-cabang 

utama vena testikularis yang terdapat dalam pleksus venosus pampiniformis darah 

masuk dalam vena spermatika interna, kemudian bagian kanan masuk ke dalam 

vena cava inferior, sedang yang kiri masuk ke dalam vena renalis kiri. Suatu 

hubungan tertutup arteri testikularis dengan fleksus pampiniformis membentuk 

mekanisme pertukaran panas yang membantu mempertahankan suhu testis. 
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Bagian anterior dan lateral dari testis tertutup oleh tunika vaginalis. Lapisan 

terdalam kapsul testis adalah tunika vaskulosa. Kapsul testis ini mrupakan selaput 

dinamis yang mampu berkontraksi secara spontan dan bereaksi terhadap agen 

kolinergik dan adronergik, fungsinya untuk memompa gerakan spermatozoa ke 

depan.  

 Tunika albuginea menebal pada permukaan posterior testis dan menjorok 

masuk ke dalam testis. Septa fibrosa yang tipis menyebar dari menghadap ke 

mediastinum. Septa tersebut memperlihatkan bagian-bagian yang tidak lengkap, 

sehingga lobuli testis dapat berhubungan satu dengan yang lainnya secara bebas.  

Tiap  lobules terdiri dari satu sampai empat tubuli sminiferi yang berkelok – 

kelok, dibungkus oleh stoma jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh 

darah, saraf dan beberapa jenis sel terutama sel interticial yang spesifik yaitu sel 

leydig (Leeson et al., 2002; Pangkahila, 2007) 

 

 

 

Gambar 2.4 

Tunika albuginea 
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Ukuran testis tergantung pada produksi sperma (banyaknya 

spermtogenesis), cairan interstitial dan produksi cairan interstitial dan produksi 

cairan dari sel sertoli, pada umumnya kedua testis mempunyai ukuran yang 

berbeda (tidak sama besar), hal ini disebabkan karena adanya perbedaan stuktur 

anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan (Ali, 2007). 

 Testis mempunyai dua fungsi yaitu sebagai tempat spermatogenesis dan 

steroidogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam suatu struktur yang disebut 

tubulus seminiferus. Tubulus ini berlekuk-lekuk dalam lobulus yang terdapat 

dalam interstial tubulus (Wales,  2010). 

 Tubulus seminiferus dikelilingi oleh membran basal. Di dekat sisi medial 

membran ini terdapat sel progenitor yang memproduksi sperma. Epitel 

seminiferus atau epitel germinal mengandung spermatozoa yang sedang 

berkembang. Spermatosit dalam tubulus berada dalam berbagai tahap 

pematangan. Diantara spermatosit terdapat sel sertoli, yang merupakan satu-

satunya sel non germinal dalam tubulus seminiferus. Sel sertoli ini berperan 

secara metabolic dan stuktural menjaga spermatozoa yang sedang berkembang. 

Semua sel sertoli berhubungan dengan membran basal dan mengelilingi 

spermatozoa yang sedang berkembang (Ali, 2007). 

 Pada testis terdapat sel interstitial yang mensekresi androgen dan tubulus 

seminiferus yang berisi sel-sel germinativum dan sel sertoli yang berperan pada 

proses spermatogenesis (Tendean, 2001; Pangkahila, 2007). 
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b. Sel Interstitial   

 Sel Leydig atau sel interstitium terletak di jaringan ikat (jaringan 

interstitium) antara tubulus seminiferus, jaringan ini hanya meliputi sebagian kecil 

dari jaringan testis (3-5%). Sel Leydig mengandung enzim dengan konsentrasi 

tinggi diperlukan untuk mengarahkan kolesterol mengikuti jalur yang 

menghasilkan testosteron. Setelah dihasilkan sebagian testosteron disekresikan ke 

dalam darah untuk diangkut ke jaringan sasaran. Sebagian testosteron yang baru 

diproduksi mengalir ke lumen tubulus seminiferus, tempat hormon berperan 

dalam spermatogenesis (Sherwood, 2001). 

c. Tubulus Seminiferus 

 Tubulus seminiferus pada manusia dengan ukuran penampang ± 0,l2 mm, 

panjang 30-70 cm, merupakan saluran sperma dan testis ke rete testis. Tubulus 

seminiferus dibatasi oleh suatu epitel germinal kompleks atau epitel seminiferus. 

Epitel tersebut terletak di atas lamina basalis yang tipis, sel-sel spemiatogonia 

terdapat sepanjang lamina basalis. Epitel seminiferus terdiri atas 2 kategori sel 

yang berbeda yaitu sel untuk menyokong dan nutrisi yang bernama sel Sertoli 

serta sel-sel spermatogenik. Sel-sel spermatogenik membentuk bagian terbesar 

dari lapisan sel epitel dan melalui proliferasi serta diferensiasi yang kompleks 

akan menghasilkan spermatozoa (Leeson et al., 2002). 

d. Sel Sertoli 

 Sel Sertoli berbentuk kolumnar dikelilingi sel-sel germinal, terletak 

berselang-seling dengan spermatogonium, lazimnya antara 2-3 spermatogonia. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sel sertoli dan 
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sel-sel germinal yang masuk ruang lingkup barier darah testis. Sitoplasma sel 

sertoli mengandung mitokondria, retikulum endoplasma sepanjang daerah basal. 

Sel ini berfungsi untuk memelihara dan memberi nutrisi sel spermatogenik; 

melindungi sel spermatogenik dari gangguan luar yang dibawa oleh darah: 

antigen, antibodi, toksin, radiasi, bahan kimia; menghasilkan bahan aktif inhibin, 

ABP (Androgen Binding Protein) dan melakukan steroidogenesis bersama sel 

Leydig; menghasilkan faktor penentu pertumbuhan testis dari ”genital ridge” masa 

embrio, jika diamati dibawah mikroskop-elektron, sel Sertoli memiliki banyak 

tonjolan sitoplasma. Tiap tonjolan merangkul sel spermatogenik sekitarnya dan 

mendorongnya makin dekat ke lumen sesuai pertumbuhannya, yang makin 

sempurna makin dekat lumen (Tendean, 2001). 

e. Germinal Epitelium 

 Epitel germinal terdiri dari 6-8 lapis sel spermatogenik, bertumpu pada 

membrana basalis. Sel spermatogenik membentuk gamet terdiri dari 

spermatogonium, spermatosit, spermatid, dan spermatozoon. Spermatogonium 

adalah sel benih induk, berada paling dasar epitel germinal, tepat di atas 

membrana basalis. Spermatosit terletak lebih atas dari spermatogonia mendekati 

lumen, sedangkan spermatid sudah lebih dekat lumen, spermatozoa adalah sel 

spematogenik yang paling akhir terbentuk dan sudah memiliki struktur yang 

sempurna, berasal dari spermiogenesis. Pada mulanya, terletak di puncak sel 

sertoli, kemudian bersusun dalam lumen (Tendean, 2001). 
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Gambar 2.5 

Struktur Tubulus Seminiferus (Ganong, 2002) 

 

 

2.1.6 Spermatogenesis Pada Manusia 

Sel sertoli memegang peranan dalam koordinasi spermatogenesis, 

memberikan nutrisi untuk metabolisme sel-sel germinal sebelum dilepas ke dalam 

lumen tubulus, juga berfungsi pada endokrin dengan menghasilkan Androgen 

Binding Protein (ABP) yang berfungsi sebagai pengikat testosteron, membentuk 

inhibin yang berperan sebagai umpan balik negatif terhadap sekresi FSH (Folicel 

Stimulating Hormone), berfungsi memfagositosis sel-sel germinal yang 

mengalami degenerasi dan residual body serta membentuk blood testis barrier 

(Ganong, 2002). 

a. Tahap-tahap Spermatogenesis 

 Pada potongan melintang tubulus seminiferus terlihat sejumlah besar sel 

epitel germinal, yang disebut spermatogonia yang terletak dalam 2-3 lapisan 

sepanjang batas luas epitel tubulus. Spermatogonia terus menerus mengalami 
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mitosis untuk memperbanyak diri dan sebagian dari spermatogonia berdiferensiasi 

melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk spermatozoa. 

Tahap spermatogenesis dibagi menjadi 3 fase yaitu spermatositogenesis, meiosis, 

dan spermiogenesis (Ganong, 2002; Sherwood, 2001; Anonim, 2005). 

 Spermatositogenesis 

 Pada tahap ini, spermatogonia A-dark (Ad) yaitu spermatogonium dengan 

kromatin warna gelap dan tebal dengan bagian tengah yang terang, sitoplasma 

yang menempel dekat basal lamina tubulus seminiferus. Spermatogonia A-dark 

(Ad) kemudian mengalami pembelahan mitosis untuk mengisi kembali 

spermatogonia yang terpakai dan juga memproduksi spermatogonia A-pale (Ap) 

yang memiliki kromatin pucat serta 1-2 nukleoli yang menempel pada membrane 

nucleus. Spermatogonia A-pale (Ap) mengalami mitosis lebih lanjut dan 

berdiferensiasi menjadi spermatogonia B yang memiliki gumpalan kromatin 

berwama gelap. Kromosom diploid yang berpasangan (46 kromosom pada 

manusia) tetap dipertahankan selama mitosis dan pembaharuan sel induk pada 

tahap proliferasi spermatogenesis (Sherwood, 2001). 

 Spermatogonia B mengalami mitosis lagi untuk memproduksi spermatosit 

preleptoten atau resting primer spermatocyte. Sel ini memasuki fase meiosis yang 

paling panjang dari spermatogenesis (+ 24 hari pada manusia). Spermatogonium 

tidak terpisah secara lengkap selama mitosis, karena kelompok sel induk ini tetap 

berhubungan satu sama lain melalui jembatan sitoplasma yang tipis dan 

mengalami perkembangan lanjutan di dalam sinstitiumnya dengan cara yang 

sinkron sepanjang proses spermatogenesis. 
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 Spermatosit preleptoten sedikit lebih kecil dibandingkan dengan 

spermatogonium B serta memiliki gumpalan kromatin lebih sedikit di sepanjang 

membrane nukleusnya. Sintesis Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang aktif muncul 

pada spermatosit preleptoten, dan terjadi replikasi jumlah DNA sehingga jumlah 

spermatosit preleptoten mengandung kromosom diploid yang berpasangan atau 

berstruktur ganda, tetapi karena masing-masing kromosom terdiri dari sepanjang 

kromatid sejenis yang identik, total DNA yang dikandung oleh sel induk ini 

adalah dua kali kandungan diploid. Spermatosit preleptoten adalah sel induk 

terakhir yang mengalami sintesis DNA sepanjang spermatogenesis berlangsung. 

 Meiosis 

 Pada fase meiosis terjadi pembelahan dari spermatosit primer menjadi 

spermatosit sekunder dan diikut dengan terjadinya reduksi jumlah kromosomnya. 

Dalam fase meiosis ini ada dua tahap yaitu meiosis I dan meiosis II. Pada meiosis 

I, setelah sintesis DNA dan pembentukan kromatid sejenis lengkap, spermatosit 

preleptoten memasuki profase (profase I). Selama profase, ukuran sel induk dan 

nukleusnya meningkat secara progresif bentuk nukleus yang menunjukkan 

perubahan penting dari kromosom adalah dasar untuk mengklarifikasikan 

spermatosit primer I. 

 Tahap-tahap urutan profase adalah leptoten I, zygoten I, pakhiten I,                     

diploten I, dan diakinesis I. Pada spermatosit leptoten, kromosom menjadi padat, 

tetapi tidak berpasangan dan nampak seperti filamen halus dan benang kromatin 

berbintik-bintik dalam nukleus. Spermatosit zygoten, sedikit lebih besar 

ditunjukkan oleh benang kromatin yang panjang dan lebih tebal, mulai tampak 
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seperti karangan bunga, karena kromosom mengumpul pada satu sisi nukleus. 

Pada spermatosit pakhiten, kromosom sudah lengkap berpasangan dan bertahan 

sampai sekitar 2 minggu. Setiap kromosom terdiri dari kromatod sejenis yang 

bergabung pada sentromernya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarb 2.6 

Meiosis I 

 

Pada spermatosit diploten, pasangan kromosom telah berpisah hampir 

disepanjang lengannya, kecuali pada tempat  kiasma berlokasi. Bila dibandingkan 

spermatosit pakhiten, spermatosit diploten merupakan tipe sel induk yang 

terbesar. Dengan nukleus yang lebih besar dan daerah yang lebih terang diantara 

tonjolan pita kromatin. Selama diakinesis I kromosom terus memendek untuk 

mencapai pemadatan maksimal dan terlepas seluruhnya dari membran nukleus. 

Setelah masa profase I yang panjang, tahap selanjutnya adalah meiosis I berjalan 

secara cepat. Diakinesis I akan segera diikuti oleh metafase I. Pada tahap ini 

membran nukleus mulai memisah, timbul benang-benang spindel dan pasangan 
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kromosom mensejajarkan diri pada poros ekuatorial sel dengan berorientasi pada 

sentromer di kutub yang berbeda. Pasangan kromosom homolog tersebut 

selanjutnya berpisah, sedangkan sentromer dengan kromatid sejenis bergerak 

menuju kutub sel yang berlawanan selama anafase I.  

Pada telofase I, kromosom haploid akan berkelompok pada sel yang 

berlawanan. Setelah tahap ini, sel akan membelah membentuk dua spermatosit 

sekunder yang masing-masing berisi pasangan haploid, dengan kromatid sejenis 

yang masih bergabung pada sentromernya. Spermatosit sekunder berbentuk 

spheris dan lebih kecil dari spermatosit primer. Nukleusnya bulat dan berwarna 

lebih gelap, berisi pola kromatid yang relatif lebih homogen dengan beberapa 

gumpalan kromatid yang besar. Spermatosit sekunder, waktu hidup pendek + 8 

jam, gambaran kurang spesifik sehingga secara histologik sulit diidentifikasikan. 

Pada meiosis II, menempuh fase-fase sama seperti meiosis I, tetapi profase 

disini tidak lagi terbagi-bagi dalam sub fase. Selesai meiosis I terbentuk 

spermatosit II, dan selesai meiosis II terbentuk spermatid. Meiosis berlangsung 

cepat, sehingga sulit menemukannya dalam sediaan mikroteknik testis (Gartner, 

2002). 

 Spermiogenesis 

 Spermiogenesis merupakan tahap transformasi, yaitu tahap perubahan 

bentuk dan komposisi spermatid yang bundar menjadi bentuk cebong yang 

memiliki kepala, leher, dan ekor serta berkemampuan untuk bergerak. 

Spermiogenesis dibagi dalam 4 fase yaitu fase golgi, fase cap (tutup), fase 

akrosom, dan fase pematangan atau maturasi (Sherwood, 2001). 
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1. Fase golgi, terbentuk butiran proakrosom dalam alat golgi spermatid. Butiran 

ini akan bersatu membentuk satu bentukan dengan akrosom disebut granula 

akrosom. Granula ini melekat ke salah satu sisi inti yang bakal jadi bagian 

depan spermatozoa. 

2. Pada fase cap (fase tutup), granula akrosom bertambah besar, pipih dan 

menuju bagian inti, sehingga akhirnya terbentuk semacam tutup (cap 

spermatozoa). 

3. Pada fase akrosom, terjadi redistribusi bahan akrosom, Nukleoplasma 

berkondensasi, inti spermatid memanjang dengan batas kaudal menyempit dan 

membentuk sudut, sehingga inti kelihatan lebih pipih dan tutup (cap) 

mengitari bagian dalam inti. Bahan-bahan akrosom menyebar dan berada pada 

bagian ventral inti, pemanjangan dan pemipihan inti berlangsung terus 

sehingga bagian anterior spermatid menjadi sempit. Selanjutnya terjadi 

perubahan ujung kaudal spermatid dari bentuk bundar menjadi agak pipih. 

Pada saat ini spermatid mencapai panjang maksimum, bahan-bahan akrosom 

telah menutup seperempat bagian anterior spermatid.  

4. Pada fase maturasi (pematangan), bentuk spermatid sudah hampir sama 

dengan spermatozoa dewasa, terjadi penyempurnaan akrosom, bentuk inti 

serta maturasi dinding spermatozoa. Selanjutnya melepaskan diri dari epitel 

seminiferus menuju ke lumen menjadi spermatozoa bebas. 
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2.1.7 Mencit 

a. Nilai fisiologis mencit 

 Data biologis mencit  menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988) adalah 

sebagai berikut: 

Lama hidup  :  l - 3 tahun 

Lama produksi ekonomis  :  9 bulan 

Lama bunting  : 19-21 hari 

Kawin sudah beranak : 1-24 jam 

Umur disapih  : 21 hari 

Umur dewasa  : 35 hari 

Umur dikawinkan  : 8 minggu 

Siklus kelamin  : poliestrus 

Siklus estrus  : 4-5 hari 

Lama estrus  : 12-24 jam 

Berat badan dewasa  : 20-40 gram jantan dan 18 35 gram betina 

Jumlah anak  : rata-rata 6 ekor, bisa mencapai 15 ekor 

b. Spermatogenesis mencit 

 Spermatogenesis merupakan urutan kejadian pada perkembangan 

spermatozoa dari spermatogonia. Pada mamalia spermatogenesis berlangsung 

melalui 3 tahap yaitu spermatositogenesis, meiosis dan spermiogenesis. Pada 

tahap spermatositogenesis, spermatogonia mengalami pembelahan beberapa kali 

sehingga menghasilkan spermatogonia tipe A2, A3 dan A4. Spermatogonia tipe 

A4 mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonia intermediet yang 
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selanjutnya akan membelah menghasilkan spermatogonia tipe B, spermatogonia 

ini akan mengalami mitosis membentuk spermatosit primer yang pada tahap 

praleptoten memasuki fase istirahat (Tendean, 2001). 

 Tahap meiosis terdiri atas dua fase yaitu meiosis I dan meiosis II. Masing-

masing tahap tersebut akan mengalami tahap profase, metaphase, anaphase dan 

telofase. Tahap profase pada meiosis I meliputi subtahap leptoten, zigoten, 

pakiten, diploten dan diakinesis. Hasil akhir dari meiosis I adalah spermatosit 

sekunder. Spermatosit sekunder memasuki tahap meiosis II dan mengalami 

pembelahan sampai terbentuk spermatid yang haploid (Sherwood, 2001). 

 Spermiogenesis adalah tahap transformasi spermatid mengalami 

perubahan bentuk dari bundar menjadi spermatozoa yang terdiri dari kepala, leher 

dan ekor. 

 
Gambar 2.7 

Bagan Proses Spermatogenesis Mencit (Oakberg, 2001) 
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 Pada fase spermiogenesis, merupakan tahap transformasi dan terjadi 

perubahan morfologi dari spermatid menjadi spermatozoa. Pada tahap ini terjadi 

perubahan morfologi dan fungsional tanpa diikuti pembelahan sel lagi. Fase 

spermiogenesis dibagi menjadi empat fase, yaitu: 

1. Fase Golgi, yaitu terjadi pembentukan kantong akrosom yang selanjutnya 

akan menjadi bagian kranial spermatid. 

2. Fase Kap, yaitu terbentuk semacam tudung (kap) yang meliputi bagian kranial 

inti. 

3. Fase Akrosom, yaitu terjadi redistribusi bahan akrosom, kondensasi inti, inti 

spermatid memanjang dengan batas kaudal menyempit dan membentuk sudut 

sehingga inti nampak lebih pipih dan tudung (kap) mengitari bagian dalam 

inti. Bahan-bahan akrosom menyebar dan berada dibagian ventral inti. Ujung 

kaudal spermatid bertambah pipih sampai spermatid mencapai panjang 

maksimal. 

4. Fase Maturasi, yaitu morfologi spermatid sudah menyerupai spermatozoa 

dewasa. Setelah itu spermatozoa akan melepaskan diri dari epitel tubulus 

seminiferus menuju lumen sampai menjadi spermatozoa bebas (Sherwood, 

2001). 

Spermiogenesis pada mencit terdiri dari 16 tingkat yaitu: 

1. Tahap 1, diawali dengan pembentukan spermatid yang baru yang merupakan 

hasil pembelahan meiosis yang kedua, pada daerah golgi timbul beberapa 

struktur yang bulat yang disebut idiosom. 
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2. Tahap 2, terlihat adanya granula proakrosom pada idiosom, jumlah granula 

biasanya dua yang satu biasanya lebih besar. 

3. Tahap 3, terjadi penggabungan granula proakrosom sehingga terbentuk 

granula akrosom yang besar yang berbatasan dengan nukleus. 

4. Tahap 4, terjadi pembesaran granula dan letaknya lurus di atas nukleus. 

5. Tahap 5, ditandai dengan bertambah pipihnya kap (tudung) dan bergerak 

menuju ke samping nukleus perpanjangannya. 

6. Tahap 6, pertumbuhan kap (tudung) mengalami kemajuan yang cukup pada 

permukaan luar nukleus. 

7. Tahap 7, terjadi pertumbuhan pada bagian depan kap teruss berlangsung 

sampai menutup sepertiga sampai setengah bagian inti dan disebut sebagai 

head cap. 

8. Tahap 8, dimulai dengan tahap akrosom. Sistem akrosom bergerak ke arah 

basal nukleus dan nukleus spermatid memanjang. 

9. Tahap  9, ditandai dengan perubahan bentuk nukleus spermatid nyata, yaitu 

ujung kaudal menyempit dan membentuk sudut sehingga terlihat lebih pipih. 

10. Tahap 10, bahan-bahan akrosom telah berada pada dinding dorsal inti, 

pemanjangan dan pemipihan inti berjalan terus sehingga spermatid menjadi 

sempit pada bagian depan. 

11. Tahap 11, terjadi perubahan ujung kaudal spermatid bentuk bundar sampai 

menjadi agak pipih. 
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12. Tahap 12, spermatid telah mencapai panjang yang maksimum, akrosom telah 

menutup seperempat bagian anterior spermatid dan tampak seperti struktur 

bentuk biji di atas nukleus. 

13. Tahap 13, bentuk spermatid hampir sama dengan spermatozoa dewasa, yaitu 

mengalami pemendekan drastis hampir 20%. 

14. Tahap 14, terjadi penyempurnaan akrosom, bentuk dan penampakan 

spermatozoa dewasa telah tercapai. 

15. Tahap 15, terjadi penyempurnaan bentuk inti dan perkembangan serta 

maturasi dinding spermatozoa 

16. Tahap 16, menggambarkan spermatozoa melepaskan diri dari epitel 

seminiferus menuju ke lumen menjadi spermatozoa bebas 

Tempat terjadinya spermatogenesis adalah pada epitel germinal tubulus 

seminiferus. Spermatogenesis pada mencit memerlukan waktu 35,5 hari setelah 

menempuh 4 kali daur epitel seminiferus. Lama satu daur epitel seminiferus pada 

mencit adalah +6 jam. 

 Hal ini berarti bahwa setiap selang waktu tersebut spermatogonia A akan 

selalu memasuki spermatogenesis dan dilepasnya spermatozoa ke dalam lumen 

tubulus seminiferus (Tendean, 2001). Spermatogonia A terdapat pada seluruh 

tingkat epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia intermediet ditemukan dalam 

tingkat II-IV. Spermatogonium B terdapat pada tingkat IV-VI. Hasil pembelahan 

dan diferensiasi, generasi baru dari spermatogonia adalah spermatosit primer yang 

muncul pada tingkat VI dan VII. Pada tingkat VII sampai tingkat XII terdapat dua 

lapisan spermatosit primer dalam tubulus seminiferus. Lapisan spermatosit yang 
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lebih muda terletak lebih dekat dengan membran basal, yang merupakan 

spermatosit dalam fase istirahat terdapat pada tingkat VII dan awal tingkat VIII. 

Fase leptoten dari spermatosit primer terdapat pada tingkat VIII-X. Fase zygoten 

dimulai pada tingkat X-XII dan tingkat I-X pada lapisan kedua yang terletak lebih 

jauh dari membrane basal. Spermatosit diploten terjadi pada tingkat XI. 

Diakinesis dan metaphase I terdapat pada tingkat XII. Spermatosit sekunder dalam 

waktu yang singkat hanya terdapat pada tingkat XII dan mulai memasuki tahap 

spermatid. Spermiogenesis memerlukan waktu lebih dari satu daur siklus epitel 

seminiferus. Tingkat 1-8 dari spermiogenesis tumpang tindih dengan tingkat 13-

16. Pada tingkat I tubulus seminiferus terdapat spermatid tingkat 13. Tingkat II 

dan III tubulus seminiferus mengandung spermatozoa tingkat 14. Sedangkan 

spermatozoa tingkat 15 ditemukan pada tingkat IV-VI. Spermatozoa tingkat 16 

ditemukan pada tingkat VII dan VIII tubulus seminiferus. Pada tingkat VIII 

spermatozoa matang akan dikeluarkan (Leeson et al., 2002). 

Berlangsungnya spermatogenesis pada tubulus seminiferus adalah karena 

adanya kontrol FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan testosteron yang 

melibatkan poros hipotalamus, hipotisis, dan testis. GnRH (Gonadotropin 

Releasing Hormone) merangsang sekresi LH (Luteinizing Hormone) dan FSH 

oleh hipotisis anterior. LH mempengaruhi spermatogenesis melalui testosteron 

yang dihasilkan oleh sel Leydig. FSH berpengaruh langsung terhadap sel sertoli 

dalam tubulus seminiferus. FSH meningkatkan sintesis protein pengikat hormon 

androgen (ABP). ABP merupakan glikoprotein yang mengikat testosterone. ABP 

disekresikan ke dalam lumen tubulus seminiferus dan dalam proses ini 
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testosterone yang dihasilkan oleh sel  Leydig diangkut dengan konsentrasi yang 

sangat tinggi ke tempat spermatogenesis (Sherwood, 2001; Ganong, 2002).  

Kriteria spermatozoa yang baik antara lain sebagai berikut : 

1. pH Sperma 

Daya tahan hidup spermatozoa juga dipengaruhi oleh pH  semen. 

Perubahan pH ke arah yang lebih asam terjadi akibat tertimbunnya asam laktat 

yang merupakan hasil metabolisme sel, yakni pemecahan fruktosa (Sugiarti, 

2004). Rata-rata pH semen yang normal adalah 6,4-7,8 (Garner  dan  Hafez, 

2008). 

2. Motilitas Spermatozoa 

Motilitas spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : waktu 

pemeriksaan setelah ejakulasi, waktu antara ejakulasi, temperatur, komposisi 

ionik, radiasi elektromagnetik, reactive oxygen species (ROS), viskositas, pH, 

tekanan osmotik, aspek imunologi serta adanya faktor stimulasi dan inhibisi 

motilitas. Kerusakan spermatozoa yang disebabkan oleh ROS dapat 

menghambat reaksi akrosom dan kerusakan ekor yang sangat berpengaruh 

terhadap motilitas spermatozoa (Sanocka dan Kurpiz, 2004). Kadar ROS yang 

tinggi akan dapat merusak membran mitokondria sehingga menyebabkan 

hilangnya fungsi potensial mitokondria yang akan mengganggu motilitas  

spermatozoa karena energi motilitas spermatozoa disuplai dalam bentuk ATP 

yang disintesis oleh mitokondria pada badan ekor (Aryosetyo, 2009). 

Penilaian semen berdasarkan motilitas massa dapat ditentukan sebagai 

berikut : 



40 

 

 

a. Sangat baik (+++), jika terlihat adanya gelombang-gelombang besar, 

banyak, gelap, tebal dan aktif bergerak. 

b. Baik (++), jika terlihat gelombang-gelombang kecil, kurang jelas dan 

bergerak lamban. 

c. Cukup (+), jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-

gerakan individual aktif progresif. 

d. Buruk (0), jika tidak ada gerakan sama sekali (Susilawati, 2011). 

3. Morfologi Spermatozoa 

Molekul glikoprotein yang berada dipermukaan spermatozoa akan 

dikenali oleh sistem imun dan merupakan tanda bahwa sel tersebut 

(spermatozoa) harus dilenyapkan dari tubuh. Ketika spermatozoa 

meninggalkan testis, perlindungan terhadap sistem imun menjadi berkurang 

sehingga banyak spermatozoa yang rusak atau mati. Selain itu sumber ROS 

yang berasal dari faktor enzimatis (internal) diantaranya adalah pada sel 

leukosit. Pada kadar yang tinggi ROS berpotensi menimbulkan efek toksik, 

sehingga dapat berpengaruh pada kualitas dan fungsi spermatozoa (Hayati, 

2011). 

Abnormalitas spermatozoa dapat dikelompokkan dalam tiga katagori, 

yaitu primer (mempunyai hubungan erat dengan kepala spermatozoa dan 

akrosom), sekunder (keberadaan droplet pada bagian tengah ekor) dan tersier 

(kerusakan pada ekor) (Ax et al., 2000). 
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2.2 Kerangka Berpikir 

 Pemberian paparan asap rokok pada mencit jantan dewasa (Mus Musculus) 

dapat menyebabkan timbulnya radikal bebas, sehingga aktivitas radikal bebas 

dapat menjadi penyebab atau mendasari berbagai keadaan patologis. Senyawa-

senyawa oksigen reaktif, radikal hidroksil merupakan senyawa yang paling 

berbahaya karena mempunyai reaktivitas sangat tinggi.  

Pemberian ekstrak ubi ungu (Ipomoea batatas L.) yang mengandung 

antosianin  tinggi merupakan salah satu antioksidan kuat yang mampu mencegah 

berbagai jenis kerusakan akibat ROS sehingga dapat melindungi sel dari radikal 

bebas. Spermatogenesis merupakan  beberapa tahapan pada perkembangan 

spermatozoa, perkembangannya diawali dengan spermatogenia berubah menjadi 

spermatosit, kemudian menjadi spermatid dan pada akhirnya menjadi 

spermatozoa. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi adanya pengaruh hormonal, gangguan organik, 

kelainan genetik, organik dan masalah psikologis. Faktor eksternal meliputi 

makanan, zat kimia, radiasi, dan lingkungan.   

Asap rokok mengandung bahan kimia bersifat toksik yang dapat 

mempengaruhi proses spermatogenesis pada manusia, untuk mencegah terjadinya 

gangguan pada proses spermatogenesis, sehingga perlu diberikan ekstrak ubi jalar 

ungu (Ipomoea batatas) sebagai anti oksidan yang mampu mempertahankan 

jumlah spermatogonium, spermatosit dan spermatid pada mencit jantan (Mus 

muculus) dewasa yang dipapar asap rokok. 
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2.3 Konsep Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Spermatogenesis  Mencit 

 

Spermatogonium  

Spermatosit  

Spermatid   

 

Mencit jantan (Mus 

musculus) yang terpapar 

asap rokok 

 

Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

 (Ipomoea batatas L.) 



43 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Ha1 Paparan asap rokok mempengaruhi jumlah sel-sel spermatogonium, 

           spermatosit, dan spermatid pada tubulus seminiferus mencit jantan 

           (Mus musculus) dewasa.  

Ha2 Pemberian Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) mempengaruhi 

         jumlah sel-sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid pada tubulus 

        seminiferus mencit jantan (Mus musculus) dewasa  

Ha3 Ada interaksi antara pemberian asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu 

        (Ipomoea batatas L.) terhadap jumlah sel-sel spermatogonium, 

       spermatosit, dan  spermatid pada tubulus seminiferus mencit jantan  (Mus 

      musculus) dewasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian true eksperimental dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF). Dengan rancangan 5 x 4=20 sebagai 

berikut : 

         Paparan Asap Rokok    

Ekstrak Ubi Ungu 

A0 

0’ 

A1 

5’ 

A2 

10’ 

A3 

15’ 
Total 

UA 

Kelompok I U0 (0%) U0A0 

U0A0 

U0A0 

U0A1 

U0A1 

U0A1 

U0A2 

U0A2 

U0A2 

U0A3 

U0A3 

U0A3 

 

Kelompok II U1 (10%) U1A0 

U1A0 

U1A0 

U1A1 

U1A1 

U1A1 

U1A2 

U1A2 

U1A2 

U1A3 

U1A3 

U1A3 

 

Kelompok III U2 (20%) U2A0 

U2A0 

U2A0 

U2A1 

U2A1 

U2A1 

U2A2 

U2A2 

U2A2 

U2A3 

U2A3 

U2A3 

 

Kelompok  IV U3 (30%) U3A0 

U3A0 

U3A0 

U3A1 

U3A1 

U3A1 

U3A2 

U3A2 

U3A2 

U3A3 

U3A3 

U3A3 

 

Kelompok V U4 (40%) U4A0 

U4A0 

U4A0 

U4A1 

U4A1 

U4A1 

U4A2 

U4A2 

U4A2 

U4A3 

U4A3 

U4A3 

 

 

Gambar 3.1 

Bagan Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

U = Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

       Pemberian ekstrak ubi jalar ungu dilakukan setiap hari selama 35 hari. 

A = Asap Rokok 

       Pemberian asap rokok dilakukan setiap hari selama 35 hari.

45 
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U0A0 = Kelompok I, mencit dipapar asap rokok 0’ dan 0 % Ekstrak Ubi Jalar    

               Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U0A1 = Kelompok I, mencit dipapar asap rokok 5’ dan 0 % Ekstrak Ubi Jalar    

               Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U0A2 = Kelompok I, mencit dipapar asap rokok 10’ dan 0 % Ekstrak Ubi 

Jalar  Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U0A3 = Kelompok I, mencit dipapar asap rokok 15’ dan 0 % Ekstrak Ubi 

Jalar Ungu (Ipomoea batatas L) 

U1A0 = Kelompok II, mencit dipapar asap rokok 0’ dan 10 % Ekstrak Ubi 

                Jalar  Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U1A1 = Kelompok II, mencit dipapar asap rokok 5’ dan 10 % Ekstrak Ubi                      

                Jalar  Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U1A2 = Kelompok II, mencit dipapar asap rokok 10’ dan 10 % Ekstrak Ubi 

               Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U1A3 = Kelompok II, mencit dipapar asap rokok 15’ dan 10 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U2A0 = Kelompok III, mencit dipapar asap rokok 0’ dan 20 % Ekstrak Ubi 

Jalar  Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U2A1 = Kelompok III, mencit dipapar asap rokok 5’ dan 20 % Ekstrak Ubi 

Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U2A2 = Kelompok III, mencit dipapar asap rokok 10’ dan 20 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 
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U2A3 = Kelompok III, mencit dipapar asap rokok 15’ dan 20 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U3A0 = Kelompok IV, mencit dipapar asap rokok 0’ dan 30 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U3A1 = Kelompok IV, mencit dipapar asap rokok 5’ dan 30 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U3A2 = Kelompok IV, mencit dipapar asap rokok 10’ dan 30 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U3A3 = Kelompok IV, mencit dipapar asap rokok 15’  dan 30 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U4A0 = Kelompok V, mencit dipapar asap rokok 0’ dan 40 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U4A1 = Kelompok V, mencit dipapar asap rokok 5’ dan 40 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U4A2 = Kelompok V, mencit dipapar asap rokok 10’ dan 40 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

U4A3 = Kelompok V, mencit dipapar asap rokok 15’ dan 40 % Ekstrak Ubi 

                Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mencit jantan (Mus 

musculus). 
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Sampel dalam penelitian ini adalah mencit jantan dewasa Strain Balb-C 

dengan kriteria sebagai berikut : 

3.2.1 Kriteria Inklusi Sampel  

1. Mencit Jantan dewasa Stain Balb/C 

2. Berat badan 20-25 gram 

3. Umur 2-3 bulan 

4. Sehat 

3.2.2 Kriteria Drop Out 

Mencit tidak mau makan atau mati. 

3.2.3 Besar Sampel 

 Besar sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah 

perlakuan dan jumlah ulangan, penelitian ini terdapat 5 perlakuan dan 3 kali 

ulangan. Didasarkan pada rumus Federer (2008) : (n-1) (t-1) ≥ 15 

Keterangan : n = Jumlah sampel 

  t = Jumlah kelompok perlakuan (treatment) 

Dengan menggunakan rumus di atas maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

(n-1) (t-1) ≥ 15 

(n-1) (5-1) ≥ 15 

(n-1) ≥ 15 : 4 

(n-1) ≥ 3,8 

n ≥ 3,8 + 1 

n ≥ 4,8 
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Untuk mengantisipasi adanya sampel yang mati maka Jumlah sampel (n) yang 

didapat 4,8. Sehingga pada penelitian ini, tetap menggunakan 5 mencit dalam tiga 

kali pengulangan. Sehingga dalam penelitian ini, pada masing-masing kelompok 

terdapat 20 ekor mencit pada setiap perlakuan. Jadi total mencit yang diperlukan 

adalah 100 ekor mencit jantan dewasa. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan bulan Maret sampai April 2018 

3.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium imunologi dan untuk 

pemeriksaan jumlah spermatogonium, spermatosit dan spermatid 

dilaksanakan Laboratorium Patologi Veternier Fakultas Kedokteran 

Hewan  Universitas Airlangga. 

 

3.4 Bahan dan Alat Penelitian  

Bahan penelitian yang di gunakan antara lain : 

Tabel 3.1 

Bahan penelitian  

No Bahan Kegunaan 

1 Ubi jalar ungu Pembuatan ekstrak ubi jalar ungu 

2 Mencit putih jantan Hewan uji coba 

3 Makanan mencit berupa pelet  Makanan sampingan  

4 Aquabides dan alkohol Aqua untuk minum/ sterlisasi 

5 Rokok gudang garam Paparan asap rokok 
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Tabel 3.2 

Alat Penelitian 

No. Alat Fungsi 

1 Kandang mencit Tempat pemeliharaan hewan uji coba dari bahan plastik 

sebanyak 20 buah,  

2 Spuit  Mengambil dan mengukur banyaknya ekstrak yang diberikan 

pada hewan coba 

3 Sonde  Memberikan ekstrak melalui mulut secara oral 

4 Mikroskop cahaya Pemeriksaaan jumlah spermatogonuim, spermatosit, dan 

spermatid 

5 Mikrotum Mempersiapkan sayatan jaringan hewan uji coba  

6 Lampu spritus Untuk fiksasi bakteri, sterilisasi jarum inokulasi, dll. 

7 Scalpel  Alat untuk mengiris jaringan yang terdiri dari 

batang scalpel dan pisau scalpel (blade). 

8 Hotplate  Memanasakan campuran atau sampel dari tubulus seminiferus 

yang akan diperiksa 

9 Tissue processor  Proses fiksasi, dehidrasi, dan clearing dari sampel yang akan 

diperiksa. 

10 Tissue embedding Untuk memasukkan spesimen jaringan ke dalam parafin 

11 Dissecting set Alat memotong atau membedah jaringan tubuh hewan ujicoba. 

12 Autotechnition Melihat gambaran histopatologi sampel yang akan diperiksa 

13 Aerator pump Alat yang digunakan untuk menghasilkann asap rokok 

14 Timbangan gram Alat untuk mengukur berat badan mencit dan mengukur berat 

ubi jalar ungu. 

15 Gunting dan Pinset Alat untuk proses pembedahan mencit jantan (Mus musculus 
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3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Setelah dilakukan persiapan hewan coba maka dilakukan penelitian 

dengan urutan kerja sebagai berikut : 

1. Pada minggu pertama, mencit telah dipisahkan masing-masing ke dalam 20 

buah kandang dan diberi nama kelompok perlakuan I (kelompok yang diberi 

paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’,  dan diberikan 0% ekstrak ubi jalar ungu 

(Ipomoea batatas) ), perlakuan II (kelompok yang diberi paparan asap rokok 

0’,5’, 10’, 15’, dan diberikan 10% Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas)),  

, kelompok III (kelompok yang diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, dan 

diberikan 20% Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas)), kelompok IV  

(kelompok yang diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, dan diberikan 30% 

Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas)), dan kelompok V (kelompok yang 

diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, dan diberikan 40% Ekstrak Ubi Jalar 

Ungu (Ipomoea batatas),   

2. Prosedur pembuatan ekstrak air ubi jalar ungu: umbi  ubi  jalar  ungu  yang  

didapat  dari  pasar  dicuci  dengan  bersih kemudian  dikupas  kulitnya.  

Setelah  dikupas,  dipotong-potong  dengan  ketebalan  2-2,5cm.  Potongan  

ubi  tersebut  dicampur  dengan aquades  dengan  perbandingan  10 , 20 , 30, 

40 gram ubi jalar ungu ditambah dengan aquades sampai mencapai 100 ml 

pada masing-masing konsentrasi ubi jalar ungu kemudian diblender hingga 

halus dan  disaring  dengan  tiga  lapis  kain  kasa  dan  kertas  saring 

Whatman  no.2.  Cairan  yang  diperoleh  dari  penyaringan  tersebut 

dipanaskan hingga mendidih.  
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3. Kemudian 20 (dua puluh) ekor mencit pada masing-masing kelompok diberi 

perlakuan. Mencit dimasukkan kedalam bak karet kemudian ditutup dengan 

penutup plastik yang telah dihubungkan dengan aerator, pemaparan dilakukan 

selama ± 0’, 5’, 10’, 15’ menit pada masing-masing kelompok dan selanjutnya 

setelah 30 menit diberi Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas) sesuai 

dengan konsentrasi masing-masing menggunakan aquades dan diberikan 

sebanyak 0,5 cc pada setiap mencit secara oral. Dosis ekstrak ubi jalar ungu 

yang diberikan pada mencit jantan (Mus musculus L) adalah 0,5 ml/gBB/hari. 

Pemberian paparan asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu ini di lakukan setiap 

hari  selama 35 hari. 

4. Pada hari ke-36, 20 (dua puluh) ekor mencit pada masing-masing kelompok 

yaitu 5 kelompok atau sama dengan 100 ekor mencit dibunuh dengan metode 

dislokasi cervikalis dan diambil testisnya (bagian tubulus seminiferus) untuk 

pemeriksaan jumlah spermatogonium, spermatosit dan spermatid. 

Pemeriksaan ini dikerjakan di Laboratorium Patologi Veternier Fakultas 

Kedokteran Hewan  Universitas Airlangga. 

5. Langkah-langkah pemeriksaan spermatogonium, spermatosit, dan spermatid: 

a. Setelah mendapatkan izin dari kelayakan pembunuhan mencit 

b.  Mencit dibunuh dengan cara dipingsankan dengan eter lalu dibedah dan di 

ambil bagian testisnya,  

c. Kemudian dimasukkan ke dalam PBS (Phospat Buffered Saline) dalam 

petri dis, insisi pada bagian tubulus seminiferus,  
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d. Untuk pengamatan spermatogonium, spermatosit, dan spermatid dilakukan 

dengan pembuatan preparat untuk melihat  representasi tubulus 

seminiferus dari seluruh lapangan pandang (LP). 

e. Pembuatan preparat mikroanatomi menggunakan metode parafin dan 

pewarnaan Hematoksilin Eosin. Sediaan mikroanatomi testis kemudian 

diamati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran 10 × 40 dan 

difoto. 

f. Pengamatan organ testis secara menyeluruh dengan pembesaran kecil 

(10X), kemudian menentukan tiga area yang mewakili keseluruhan 

pemeriksaan. 

g. Menentukan tiga bagian tubulus seminiferus yang berbeda, yang 

memenuhi kriteria tertentu yaitu, terpotong melintang dengan gambaran 

sel-sel spermatogenik yang dianggap dapat mewakili seluruh tubulus 

seminiferus dalam area yang sama. 

h. Menghitung sel-sel spermatogenik dengan softwere cell counting, pada 

pembesaran  400X. Seluruh pemeriksaan ini menggunakan mikroskop 

cahaya merk Nikon H600L yang dilengkapi dengan digital camera DS Fi2 

300 megapixel dan soft ware pengolah gambar Nikkon Image System.  

i. Menghitung jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

menggunakan preparat histo secara objektif dibawah mikroskop dengan 

pembesaran 400 X. 

j. Pengamatan dilakukan pada tubulus seminiferus yang terpotong melintang 

dan diambil secara random. Perhitungan dilakukan setiap tubulus diambil 
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5 data yang diperoleh dari bagian atas bawah  dan tengah. Parameter yang 

diamati meliputi jumlah sel-sel spermatogenik yaitu sel spermatogonium, 

spermatosit, spermatid. Semua data dianalisis dengan menggunakan 

analisis ANOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD 
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3.4.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Pengumpulan Data 

Sampel bersifat homogen yaitu mencit jantan yang memenuhi syarat 

sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi, maka diambil secara acak 

sederhana untuk mendapatkan jumlah sampel. Sampel yang dipilih dibagi menjadi 

Mencit (100 ekor) 

Gambar 3.3 Bagan Alur Penelitian 

Analisis Data  

 

Kelompok I 

(20 ekor) 

Paparan asap 

rokok 0’, 5’, 10’, 

15’, dan 

pemberian 0% 

ekstrak ubi jalar 

ungu (20 ekor ) 

 

Paparan asap 

rokok 0’, 5’, 10’, 

15’, dan 

pemberian 20% 

ekstrak ubi jalar 

ungu (20 ekor ) 

 

Adaptasi 

(1 Minggu) Sampling 

Kelompok IV 

(20 ekor) 

Kelompok II 

(20 ekor) 

Kelompok III 

(20 ekor) 

Kelompok V 

(20 ekor) 

Paparan asap 

rokok 0’, 5’, 10’, 

15’, dan 

pemberian 10% 

ekstrak ubi jalar 

ungu (20 ekor ) 

 

Posttest 

- Spermatogonium 

- Sperrmatosit  

- Spermatid 

 

 

 

 

Paparan asap 

rokok 0’, 5’, 10’, 

15’, dan 

pemberian 30% 

ekstrak ubi jalar 

ungu (20 ekor ) 

 

Paparan asap 

rokok 0’, 5’, 10’, 

15’, dan 

pemberian 40% 

ekstrak ubi jalar 

ungu (20 ekor ) 
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5 kelompok yaitu I (kelompok yang diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, dan 

0% ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas), perlakuan II (kelompok yang diberi 

paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, dan 10% Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea 

batatas), kelompok III (kelompok yang diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, 

dan 20% Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas), kelompok IV  (kelompok 

yang diberi paparan asap rokok 0’,5’, 10’, 15’, 20’ dan 30% Ekstrak Ubi Jalar 

Ungu (Ipomoea batatas), dan kelompok V (kelompok yang diberi paparan asap 

rokok 0’,5’, 10’, 15’,dan 40% Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas).  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

pemeriksaan terhadap kelima kelompok yang diambil testisnya dan diamati 

jumlah spermatogonium, spermatatosit dan spermatid secara mikroskopis. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium imunologi dan untuk pemeriksaan 

jumlah spermatogonium, spermatosit dan spermatid dilaksanakan di Laboratorium 

Patologi Veternier Fakultas Kedokteran Hewan  Universitas Airlangga., masing-

masing laboratorium ini peneliti dibantu oleh 1 tenaga laboran. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam waktu 8 (minggu), dengan rincian sebagai berikut : 

1. Satu minggu untuk persiapan 

2. Lima minggu untuk perlakuan 

3. Dua minggu untuk analisis statistik dan penyusunan seminar hasil. 

 

 

 

 



57 

 

 

3.6 Analisis Data  

Data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis sebagai berikut : 

1. Analisis deskriptif untuk menggambarkan berat badan, umur mencit 

spermatogonium, spermatosit, spermatid, antara kelompok perlakuan 

(pemberian Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas) yang terpapar asap 

rokok) untuk memperoleh rerata dan simpang bakunya. 

2. Uji normalitas data dilakukan dengan tes Shapiro-Wilk, untuk mengetahui 

data yang ketiga variabelnya normal yaitu variabel yang diukur 

spermatogonium, spermatosit, spermatid.  Data berdistribusi normal bila 

p>0,05. 

3. Uji homogenitas dilakukan dengan Levene’s Test, untuk mengetahui data 

yang ketiga variabelnya homogen yang dilanjutkan dengan parametik test. 

Data dinyatakan homogen  dan dianggap normal bila p>0,05. 

4. Untuk menganalisis data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

hasil pengamatan, kemudian digunakan Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial 2 faktor (RAL-F) yang dianalisa dengan menggunakan ANOVA 

(Analysis of Variance) untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau 

pengaruh pada tiap perlakuan dan dilanjutkan dengan Uji LSD untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan. Data penelitian ini 

akan dianalisis secara manual.  

Langkah-langkah dalam ANOVA (analisis of varians) adalah 

sebagai berikut.  
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Tabel 3.4.  Analisis ragam faktorial RAL: Ringkasan rumus  ANOVA (Analisis 

Of Variance). 

Sumber 

Keragaman  

Derajat 

Bebas (dB)  

Jumlah  

Kuadrat  

(JK)  

Kuadrat 

Tengah  
F-Hitung  F-Tabel  

Perlakuan  ab-1  JKP  KTP  KTP/KTG  F(α,db-p, 

db-g)  

A(ubi ungu) a-1  JK(A)  KT(A)  KT(A)/KTG  F(α,db-

A,db-g)  

B (asap 

rokok) 

b-1  JK(B)  KT(B)  KT(B)/KTG  F(α,db-B, 

db-g)  

AB  (a-1) (b-1)  JK(AB)  KT(AB)  KT(AB)/KTG  F(α,db-AB, 

db-g)  

Galat  ab(r-1)  JK(G)  KT(G)   

Total  abr-1  JKT   

  

 

Sebagai kaidah keputusan pengujian dari tabel sidik ragam adalah 

sebagai berikut:  

1. Jika Fhitung > Ftabel 1%, perbedaan diantara nilai tengah perlakuan  

(pengaruh perlakuan) dikatakan sangat nyata (sangat signifikan). (pada hasil  

Fhitung ditantai dengan dua tanda **)  

2. Jika Fhitung > Ftabel 5% tetapi lebih kecil daripada Ftabel 1%, perbedaan 

di antara nilai tengah perlakuan dikatakan nyata (signifikan). (pada hasil 

Fhitung ditandai dengan satu tanda *) Jika Fhitung < Ftabel 5%, 

perbedaan diantara perlakuan dikatakan tidak nyata (non signifikan). 

(pada hasil Fhitung ditandai ns). 
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Model linier aditif secara umum untuk percobaan Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial adalah: 

 

Yijk   + i+ j + ()ij + ijk 

Keterangan : 

Yijk = Hasil pengamatan untuk faktor A level ke-i, faktor B level ke- j, 

              pada ulangan ke-k 

        =  Rataan Umum 

I       = Pengaruh ekstrak ubi jalar ungu  pada level ke-i 

j       = Pengaruh paparan asap rokok pada level ke-j 

()ij = Interaksi antara ekstrak ubi jalar ungu  dan paparan asaprokok pada pada   
              faktor ekstrak ubi jalar ungu level ke-I, dan faktor paparan asap rokok 

               level ke-j 

ijk = Galat percobaan untuk faktor ekstrak ubi jalar ungu   level ke-i, faktor 

            paparan asap rokok level ke-j  pada  ulangan/kelompok ke-k 

 

3. Uji komparbilitas yang dipakai meliputi: 

Untuk mengetahui efek pemberian ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas), maka dibandingkan rerata jumlah spermatogonium, spermatosit, dan 

spermatid pada setiap kelompok perlakuan. 

a. Jika distribusi normal dan homogen maka digunakan uji parametik 

dengan uji Least Significat Difference (LSD) 

b. Analisis data menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau dinyatakan 

berbeda bila p<0,05. 

 

 

 


