
1 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Obesitas adalah peningkatan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas disebabkan 

adanya keseimbangan energi positif, sebagai akibat ketidak seimbangan antara 

asupan energi dengan pengeluaran energi, sehingga energi yang berlebih disimpan 

dalam bentuk jaringan lemak. Obesitas merupakan penyakit multifaktorial yang 

diduga disebabkan oleh karena interaksi antara faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang berperan dalam terjadinya obesitas antara 

lain aktivitas fisik, gaya hidup, sosial ekonomi dan nutrisional (Nugraha, 2009). 

 

Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak, baik di seluruh tubuh atau terlokalisasi 

pada bagian bagian tertentu. Obesitas merupakan peningkatan total lemak tubuh, 

yaitu apabila ditemukan kelebihan berat badan >20% pada pria dan >25% pada 

wanita karena lemak (Ganong, 2003). 

 

Prevalensi obesitas pada penduduk berusia ≥15 tahun berdasarkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) adalah 10,3% (laki-laki13,9%, perempuan 23,8%). Sedangkan 

prevalensi overweight pada anak-anak usia 6-14 tahun adalah 9,5% pada laki-laki 

dan 6,4% pada perempuan (Depkes, 2009). 
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Upaya pencegahan obesitas menganjurkan perlunya dicapai keseimbangan energi 

melalui diet dengan indeks glikemik rendah, kandungan protein dan serat yang 

optimal serta rendah lemak. Hubungan yang nyata antara diet serat dalam 

tatalaksana obesitas adalah melalui pengaruhnya dalam mekanisme asupan energi. 

Penambahan atau penggabungan serat dalam pola menu adalah suatu strategi 

untuk meningkatkan kepuasan makan dan rasa kenyang ketika mengkonsumsi 

bahan makanan rendah kalori yang pengaruhnya pada pengosongan lambung, 

masa transit (transit time) usus halus, proses pencernaan maupun penyerapan zat 

gizi khususnya karbohidrat dan lemak (Alrasyid H, 2007). 

 

 Beberapa bahan makanan tradisional di Indonesia diketahui mempunyai indeks 

glikemik rendah, seperti misalnya tempe sebagai produk utama kedelai. Tempe 

kedelai telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan berserat rendah lemak jenuh, 

bebas kolesterol, sumber utama mineral, efek antibiotik dan stimulasi 

pertumbuhan, bebas toksin kimia, mudah dicerna dan relatif terjangkau dari segi 

ekonomis (Waspadji dkk, 2003). 

 

Tempe adalah makanan hasil fermentasi yang sangat terkenal di Indonesia. 

Fermentasi kedelai dalam proses pembuatan tempe menyebabkan perubahan 

kimia maupun fisik pada biji kedelai, menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh 

tubuh. Tempe segar tidak dapat disimpan lama, karena tempe tahan hanya selama 

2 x 24 jam, lewat masa itu, kapang tempe mati dan selanjutnya akan tumbuh 

bakteri atau mikroba perombak protein, akibatnya tempe cepat busuk (Sarwono, 

2005). 
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Secara kualitatif tempe mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari kedelai. Hal 

ini disebabkan oleh kapang yang tumbuh pada tempe dapat menghidrolisis  

sebagian selulosa menjadi bentuk yang mudah dicerna oleh tubuh. Protein 

dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu dipeptida, peptida, dan 

asam-asam amino. Sedangkan lemak dapat dipecah oleh enzim lipase menjadi 

asam-asam lemak bebas dan gliserol serta terjadi peningkatan kadar vitamin B12 

kandungan yang terdapat dalam tempe adalah Kalori, Protein, Lemak, 

Karbohidrat, Kalsium, Fosfor, Besi, Vitamin A, Vitamin B1, isoflavon dan Air 

(Susanto, 1994). 

 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Wati (2007) mengenai efek 

pemberian tepung tempe terhadap jumlah spermatozoa mencit dan diperoleh hasil 

bahwa pemberian tepung tempe sampai 50% selama 25 hari mampu 

meningkatkan jumlah spermatozoa mencit yang disebabkan oleh kandungan 

arginin dalam tempe. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan Chodidjah 

(2009) pemberian tepung tempe masing-masing sebanyak 1,25 gram, 2,5 gram, 

dan 3,75 gram dicampur dengan pakan standar dalam 5 gram total pakan per hari. 

Hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan motilitas spermatozoa mencit.  

 

Spermatogenesis adalah suatu proses kompleks di mana sel germinal yang relatif 

belum  berdiferensiasi  berproliferasi  dan  diubah  menjadi  spermatozoa  yang 

terspesialisasi  dan  motil,  yang  masing-masingnya  mengandung  satu  set  23 

kromosom  yang  haploid. Proses  spermatogenesis  terjadi  di  dalam  tubulus 

seminiferus, yang pada dindingnya mengandung banyak sel-sel germinal dan sel- 
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sel  sertoli.  Satu  siklus  spermatogenesis  terdiri  atas  tiga  fase,  yaitu: 

spermatositogenesis,  spermatidogenesis,  dan  spermiogenesis,  dan  memerlukan 

waktu enam puluh empat hari (Sherwood, 2011). 

Spermatositogenesis  merupakan  tahapan  perkembangan  dari  spermatogonia 

sampai  spermatosit  sekunder.  Spermatogonia  yang  terletak  di  lapisan  tubulus 

terluar terus-menerus membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel anak yang 

identik  dengan  sel  induknya.  Proliferasi  tersebut  menyediakan  persediaan  sel 

germinal baru yang cukup. Setelah pembelahan mitosis, satu dari sel anak tetap 

berada di bagian terluar tubul dan bertahan sebagai spermatogonium yang tidak 

berdiferensiasi, yang berfungsi untuk menjaga keberadaan sel-sel germinal. Sel- 

sel anak lainnya mulai bergerak menuju lumen sambil menjalani berbagai proses. 

Pada manusia, sel-sel tersebut akan membelah secara mitosis sebanyak dua kali 

untuk membentuk spermatosit primer yang identik (Sherwood, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas, tempe dapat mempengaruhi penurunan berat badan 

dari obesitas maka dapat memperbaiki proses spermatogenesis sehingga dapat 

meningkatkan spermatozoa mencit jantan maka penulis termotivasi untuk 

mengadakan penelitian mengenai pengaruh pemberian tempe terhadap jumlah dan 

motilitas spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas selama 28 hari. Pada 

penelitian ini mencit diberi pakan tempe pada kelompok obesitas sebanyak 

2gram/hari dan 4gram/hari.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah 

masalah, yaitu :  

apakah terdapat pengaruh pemberian tempe terhadap jumlah dan persentase 

motilitas spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas. 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian tempe terhadap peningkatkan  

jumlah spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian tempe terhadap peningkatkan 

persentase motilitas spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Bagi peneliti, sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti. 

2. Bagi masyarakat/institusi, dapat memberikan informasi bahwa tempe 

dapat memberikan suatu efek pada tubuh manusia. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat membuka penelitian lanjutan untuk dapat 

mengetahui lagi lebih lanjut tentang pengaruh tempe pada tubuh 

manusia serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang penting bagi ilmu pengetahuan di bidang 

kedokteran. 


