
6 
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Obesitas 

2.1.1 Definisi 

Obesitas adalah masalah global dan jumlahnya terus meningkat dengan cepat di 

negara-negara berkembang dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

utama. Obesitas adalah suatu kondisi yang kurangnya keseimbangan energi dalam 

tubuh. Meskipun telah dilakukan berbagai program yang dilaksanakan untuk 

mengurangi angka obesitas, tetapi obesitas tetap menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang utama (Sunkara & Verghese, 2014). 

 

Obesitas adalah peningkatan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas 

menyebabkanm ketidak seimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran 

energi, sehingga energi yang berlebih disimpan dalam bentuk jaringan lemak. 

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). 

 

Obesitas yang terjadi pada laki-laki usia reproduksi telah hampir tiga kali lipat 

dalam 30 tahun dan bertepatan dengan peningkatan infertilitas pria di seluruh 

dunia. Obesitas yang terjadi pada  laki-laki mempunyai dampak negatif pada 
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potensi reproduksi laki-laki tidak hanya mengurangi kualitas sperma, tetapi 

mengubah khususnya fisik dan struktur molekul sel germinal di testis dan sperma 

(Palmer dkk, 2012). 

2.1.2 Prevalensi Obesitas 

Angka kematian obesitas didunia mencapai 2,8 juta orang meninggal setiap tahun 

sebagai akibat dari kelebihan berat badan atau obesitas. Kegemukan dan obesitas 

menyebabkan efek metabolik buruk pada tekanan darah, kolesterol, trigliserida 

dan resistensi insulin. Risiko penyakit jantung koroner, stroke iskemik dan tipe 2 

diabetes melitus terus meningkat karena angka obesitas didunia terus meningkat 

obesitas juga dapat meningkatkan risiko kanker payudara, usus besar, prostat, 

endometrium, ginjal dan kandung empedu (Riskesdas, 2009). 

Menurut data RISKESDAS tahun 2010 disebutkan prevalensi anak kegemukan 

dan obesitas pada usia 6-12 tahun ialah sebesar 9,2%. Penelitian lain 

menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi kegemukan dan obesitas meningkat 

dua kali lipat setiap tahun, terutama pada usia anak sekolah.3,7 Pada tahun 2010 

prevalensi kegemukan secara nasional di Indonesia adalah 14,0 persen Terjadi 

peningkatan prevalensi kegemukan yaitu  dari  12,2  persen  tahun  2007  menjadi  

14,0  persen  tahun  2010.   Dua  belas  provinsi memiliki masalah kegemukan  di  

atas  angka  nasional.  Urutan ke  12  provinsi  dari prevalensi tertinggi  sampai  

terendah  adalah: (1) DKI  Jakarta, (2) Sumatera Utara, (3) Sulawesi Tenggara, (4) 

Bali, (5) Jawa Timur, 6) Sumatera Selatan, (7) Lampung, (8) Aceh, (9) Riau, (10) 

Bengkulu, (11) Papua Barat dan (12) Jawa Barat (Riskesdas, 2010). 
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2.1.3 Faktor Resiko 

2.1.3.1 Faktor genetik  

Parental fatness merupakan faktor genetik yang berperanan besar. Bila 

kedua orang tua obesitas, 80% anaknya menjadi obesitas. Bila salah satu 

orang tua obesitas, kejadian obesitas menjadi 40% dan bila kedua orang 

tua tidak obesitas, prevalensi menjadi 14% (Mustofa, 2010).  

2.1.3.2 Faktor lingkungan  

a. Aktivitas Fisik  

Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kebutuhan energi, sehingga apabila aktivitas fisik rendah maka 

kemungkinan terjadinya obesitas akan meningkat. Misalnya pada anak 

seperti berkurangnya lapangan tempat bermain serta tersedianya 

hiburan dalam bentuk game elektonik atau playstation dan tontonan 

televisi (Nugraha, 2009). Kurangnya aktivitas fisik inilah yang menjadi 

penyebab obesitas karena kurangnya pembakaran lemak dan sedikitnya 

energi yang dipergunakan (Mustofa, 2010).  

b. Gaya hidup  

Kecenderungan anak-anak sekarang suka makan “fast food” yang 

berkalori tinggi seperti hamburger, pizza, ayam goring dengan kentang 

goreng, es krim, aneka macam mie dan lain-lain. Obesitas meningkat 

terus dengan peningkatan konsumsi makanan dengan kandungan kalori 

yang lebih besar, seperti yang hadir dalam makanan cepat saji atau 

kenyamanan makanan, dan di sisi lain untuk lebih menetap gaya hidup 

Obesitas tidak hanya dianggap sebagai penyakit dalam dirinya sendiri, 
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tetapi juga menimbulkan dan memperburuk banyak orang lain (Nutr 

Hosp, 2009). 

c. Sosial ekonomi  

Perubahan pengetahuan, sikap, perilaku dan gaya hidup, pola makan, 

serta peningkatan pendapatan mempengaruhi pemilihan jenis dan 

jumlah makanan yang dikonsumsi (Syarif, 2003).  

d. Nutrisi  

Peranan faktor nutrisi dimulai sejak dalam kandungan dimana jumlah 

lemak tubuh dan pertumbuhan bayi dipengaruhi berat badan 

ibu.Kenaikan berat badan dan lemak anak dipengaruhi oleh waktu 

pertama kali mendapat makanan padat, asupan tinggi kalori dari 

karbohidrat dan lemak (Syarif, 2003).  

 

Terjadinya obesitas merupakan dampak dari terjadinya kelebihan 

asupan energy (energy intake) dibandingkan dengan yang diperlukan 

(energyexpenditure) oleh tubuh sehingga kelebihan asupan energi 

disimpan dalam bentuk lemak (Nugraha, 2009).  

 

Makanan merupakan sumber dari asupan energi. Di dalam makanan 

yang akan diubah menjadi energi adalah karbohidrat, protein dan 

lemak. Apabila asupan karbohidrat, protein dan lemak berlebih, maka 

karbohidrat akan disimpan sebagai glikogen dalam jumlah terbatas dan 

sisanya lemak, protein akan dibentuk sebagai protein tubuh dan sisanya 

lemak, sedangkan lemak akan disimpan sebagai lemak. Tubuh memiliki 
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kemampuan menyimpan lemak tidak terbatas. Faktor-faktor yang 

berpengaruh dari asupan makanan yang menyebabkan obesitas adalah 

kuantitas, porsi sekali makan, kepadatan energi dari makanan yang 

dimakan, kebiasaan makan (Nugraha, 2009).  

 

2.2 Tempe 

2.2.1 definisi 

Tempe merupakan sumber protein nabati yang mempunyai nilai gizi yang tinggi 

daripada bahan dasarnya. Tempe dibuat dengan cara fermentasi, yaitu dengan 

menumbuhkan kapang Rhizopus oligosporus  pada kedelai matang yang telah 

dilepaskan kulitnya. Inkubasi / fermentasi dilakukan pada suhu 25
o
-37

o
 C selama 

36-48 jam. Selama inkubasi terjadi proses fermentasi yang menyebabkan 

perubahan komponen-komponen dalam biji kedelai. Persyaratan tempat yang 

dipergunakan untuk inkubasi kedelai adalah kelembaban, kebutuhan oksigen dan 

suhu yang sesuai dengan pertumbuhan jamur (Hidayat dkk, 2006). 

 

Tempe memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kacang kedelai. Pada tempe,  

terdapat enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe selama 

proses fermentasi, sehingga protein, lemak dan karbohidrat menjadi lebih mudah 

dicerna. Kapang yang tumbuh pada tempe mampu menghasilkan enzim protease 

untuk menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas (Astawan, 

2008). 
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2.2.2 Manfaat Tempe 

Adapun manfaat dari tempe adalah sebagai berikut : 

a. Membantu proses pembentukan tulang dan mencegah osteoporosis. 

Dimana tempe mengandung zat isoflavon, khususnya geinstein yang dapat 

terikatan dengan reseptor esterogen walaupun berikatan lemah. 

b. Membantu pembentukan sel-sel darah dan mencegah anemia dengan 

terdapatnya vitamin B12 dan zat besi. 

c.  Menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga mencegah penyakit 

jantung dengan terdapatnya fitosterol asam lemak.  

d. Mencegah penyakit diare dan disentri karena kandungan seratnya tinggi 

sehingga baik untuk pencernaan dan juga mengandung senyawa yang 

meningkatkan kekebalan tubuh terhadap Eschericia coli. 

e.  Mencegah kanker serta penyakit degeneratif karena mengandung vitamin 

E, karotenoid, superoksida, deismutase, isoflavoid yang menstabilkan 

radikal bebas dalam tubuh (Astuti, 2000). 
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2.2.3 Kandungan didalam Tempe 

Kandungan dalam tempe bisa kita lihat ditabel 1. 

Tabel 1. kandungan pada tempe 

Komposisi Jumlah 

Kalori (Kal) 

Protein  (gr) 

Lemak  (gr) 

Karbohidrat (gr) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

VitaminB1(mg) 

Air (gr) 

Isoflavon (mg) 

149,00 

18,30 

4,00 

12,70 

129,00 

154,00 

10,00 

50,00 

0,17 

64,00 

2-4 

 

A. Asam Lemak 

Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan derajat 

ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh 

meningkat jumlahnya. Dalam proses itu asam palmitat dan asam linoleat sedikit 

mengalami penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linolenat 

(asam linolenat tidak terdapat pada kedelai). Asam lemak tidak jenuh mempunyai 

efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat menetralkan 

efek negatif sterol di dalam tubuh (Astuti, 2000) 

B. Vitamin 

Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe, yaitu larut air (vitamin B kompleks) 

dan larut lemak (vitamin A, D, E, dan K). Tempe merupakan sumber vitamin B 

yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain 

vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), asam pantotenat, asam nikotinat (niasin), 

vitamin B6 (piridoksin), dan B12 (sianokobalamin). Vitamin B12 umumnya 
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terdapat pada produk-produk hewani dan tidak dijumpai pada makanan nabati 

(sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian), namun tempe mengandung vitamin B12 

sehingga tempe menjadi satu-satunya sumber vitamin yang potensial dari bahan 

pangan nabati (Astuti, 2000). 

C. Mineral 

Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Jumlah 

mineral besi, tembaga, dan zink berturut-turut adalah 9,39; 2,87; dan 8,05 mg 

setiap 100 g tempe. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan 

menguraikan asam fitat (yang mengikat beberapa mineral) menjadi fosfor dan 

inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu (seperti besi, 

kalsium, magnesium, dan zink) menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh 

(Astuti, 2000). 

D. Protein 

Protein pada tempe kedelai tinggi kandungan arginin dan glisin, yang terkait 

sekresi insulin dan glukagon dari pankreas. Pemberian asam amino arginin dan 

glisin saat terjadi peningkatan kadar glukosa darah, menyebabkan sekresi insulin 

yang diinduksi oleh glukosa meningkat 2 kali lipat sehingga memperkuat 

rangsangan glukosa terhadap sekresi insulin, kemudian insulin akan 

meningkatkan transpor glukosa ke dalam hati, otot, dan sel-sel lain sehingga kadar 

glukosa darah kembali normal. Sedangkan peran arginin pada sekresi glukagon 

yaitu glukagon memacu konversi cepat asam amino menjadi glukosa sehingga 

banyak glukosa yang tersedia di jaringan. Namun, respon glukagon dan insulin 

tidak bertentangan satu sama lain. Protein kedelai mempunyai efek positif bagi 

tubuh (Rahadiyanti, 2011). 
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Arginin merupakan asam amino non-esensial yang berperan dalam sistem 

ketahanan tubuh dan imunitas seluler. Selain itu, arginin juga berperan aktif dalam 

proses pembentukan spermatozoa (spermatogenesis). Arginin berfungsi sebagai 

prekursor molekul Nitrogen Oksida (NO) yang menghasilkan sinyal antar sel 

untuk terjadinya metabolisme. Konversi arginin menjadi NO dikatalisis oleh 

enzim NOS (Nitrogen Oksida Sintesis) yang terdapat di sitosol sel spermatozoa 

(Srivastava et al., 2006). 

 

NO berperan dalam proses spermatogenesis melalui stimulasi produksi 

testosteron, dengan mekanisme aktivasi enzim guanylate cyclase (GC). NO 

bertindak sebagai GC, dimana mekanisme aktivasi enzim GC akan meningkatkan 

pembentukan Guanosin Monofosfat Siklik (cGMP). Interaksi NO dengan reseptor 

pada dinding sel spermatozoa menyebabkan terlepasnya enzim GC dari dinding 

sel ke dalam sitoplasma. Peningkatan enzim GC menyebabkan terjadinya 

peningkatan Guanosin Monofosfat Siklik (cGMP) intraseluler. Terbentuknya 

cGMP intraseluler akan mengaktifkan “protein kinase” dan “ion signal” yang 

akan mempengaruhi inti sel agar gen-gen yang mengatur biosintesis testosteron 

menjadi aktif dan mulailah terjadi sintesis testosteron. Biosintesis testosteron 

memerlukan kolesterol sebagai prekursornya (Patel et al., 1998). 

 

Enzim GC bertindak sebagai katalisator untuk terbentuknya cGMP dari Guanosin 

Trifosfat (GTP). Perubahan Adenosin Trifosfat (ATP) menjadi Adenosina 

Monofosfat Siklik (cAMP) menyebabkan terurainya energi yang dikandung oleh 

ATP. Padahal ATP sendiri berasal dari Adenosin Monofosfat (AMP) yang telah 
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mendapat banyak energi melalui siklus kreb. Jadi ATP merupakan persenyawaan 

organik dalam sel yang mengandung banyak energi. Energi inilah yang 

dipergunakan oleh sel spermatozoa untuk proses spermatogenesis yaitu melalui 

peningkatan laju pengangkutan kolesterol sehingga terjadi peningkatan kadar 

testosteron (Kaspul, 2007). 

 

Spermatozoa dipengaruhi oleh metabolisme karbohidrat sebagai sumber utama 

energinya. Penghubung utama antara metabolisme karbohidrat dan motilitas 

spermatozoa adalah Adenosin Tri posfat (ATP), dimana kandungan ATP 

spermatozoa berkorelasi positif dengan motilitasnya dan penyediaan ATP sangat 

tergantung pada metabolisme normal fruktosa. Apabila ATP rendah dan terjadi 

sejak pembentukan spermatid maka spermatozoa yang terbentuk akan kekurangan 

energi (Kaspul, 2007). 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya peningkatan motilitas 

spermatozoa disebabkan oleh peningkatan metabolisme karbohidrat oleh epitel 

epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan spermatozoa sebelum 

proses ejakulasi. Pada proses pematangan spermatozoa yaitu di dalam epididimis, 

dibutuhkan bahan utama yang menunjang proses pematangan, di antaranya ion 

(Ca, Na, K dan Cl); substrat (protein, asam sialat, glikogen, asam laktat, 

fosfolipid); dan enzim (Laktat Dehidrogenase, fosfatase asam, dan fosfatase basa). 

Secara fungsional, epididymis sangat tergantung pada hormon testosteron. 

Apabila epididymis kekurangan hormon testosteron maka akan menyebabkan 

gangguan fungsi karena unsur-unsur tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang 
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cukup sehingga proses pematangan spermatozoa akan terganggu, akibatnya 

kualitas spermatozoa akan menurun. Peningkatan proses pematangan spermatozoa 

akan menghasilkan peningkatan jumlah sel spermatozoa hidup yang berarti terjadi 

peningkatan viabilitas spermatozoa (Herrero et al., 2001). 

Salah satu bentuk olahan tempe yang disajikan dalam bentuk makanan yaitu 

tempe kukus. Proses pengolahan dengan pengukusan tidak banyak merubah 

kandungan zat gizi bahan makanan. Hal ini dibuktikan dengan total asam amino 

tempe kukus yaitu 704,5 mg/gram protein lebih tinggi dibanding tempe yang 

diolah dengan cara direbus, digoreng, dan dipanggang (Rahadiyanti, 2011). 

E. Isoflavon  

Isoflavon merupakan senyawa estrogenik yang telah dilaporkan memiliki banyak 

efek kesehatan yang menguntungkan.  Isoflavon merupakan subkelompok 

phytoestrogen , tumbuhan alami zat dengan struktur yang mirip dengan 17 - β - 

estradiol dan mampu mengikat Reseptor Estrogen (RE). Isoflavon memiliki tinggi 

afinitas untuk ERβ daripada ERα dan mungkin memiliki potensi untuk 

mengaktifkan kedua jalur sinyal estrogen genomik dan non - genomik. 

Kandungan isoflavon pada kedelai berkisar 2-4 mg/g kedelai (Winarsih, 2005). 

 

Isoflavon memiliki kemiripan struktur kimia dengan estrogen pada mamalia. 

Cincin fenolat pada isoflavon merupakan struktur penting pada kebanyakan 

komponen isoflavon yang berfungsi untuk berikatan dengan reseptor estrogen. 

Isoflavon mampu berikatan dengan Reseptor Estrogen (RE), dengan sifatnya yang 

agonis ataupun antagonis. Isoflavon sebagai senyawa estrogen like, mengawali 

kerjanya dengan cara meniru cara kerja estrogen (Winarsih, 2005).  
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Isoflavon dapat berikatan dengan receptor estrogen di hipofisis anterior untuk 

menstimulus pengeluran Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing 

Hormone (LH) sesuai dengan poros hipotalamus-hipofisis-tetis. Hipotalamus 

mensintesis Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH), dan mensekresinya ke 

dalam portal hipotalamus-hipofisis. Setelah mencapai hipofisis anterior GnRH 

merangsang pelepasan LH maupun FSH. LH diambil oleh sel-sel Leydig yang 

berikatan pada reseptor spesifik membran dan menyebabkan sekresi androgen 

(Winarsih, 2005). 

 

Sebaliknya, peningkatan kadar androgen akan menghambat sekresi LH dari 

hipofisis anteriror melalui suatu efek langsung pada hipofisis dan suatu efek 

penghambat pada tingkatan hipotalamus. Baik hipotalamus maupun hipofisis 

memiliki reseptor androgen dan estrogen. Namun demikian, efek inhibisi utama 

androgen terhadap hipotalamus tampaknya terutama diperantarai oleh estradiol 

yang dapat dihasilkan lokal dari aromatisasi testosteron. Sedangkan FSH terikat 

reseptor spesifik pada sel-sel Sertoli ditubulus seminiferus dan merangsang 

pembentukan Androgen Binding Protein (ABP). FSH penting untuk mengawali 

spermatogenesis, namun pematangan spermatozoa tidak hanya memerlukan efek 

FSH saja, tetapi juga efek testosteron. Kerja utama FSH pada spermatogenesis 

mungkin terjadi melalui stimulasi pembentukan ABP, yang memungkinkan kadar 

testosteron intratubular yang tetap tinggi (Greenspan, 1998). 
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Manfaat isoflavon terhadap faktor risiko penyakit jantung koroner (PJK), yaitu 

menurunkan kolesterol Low-density lipoprotein (LDL) yang merupakan lemak 

jahat dan dapat menyatu dengan lemak atau zat-zat lainnya kemudian menumpuk 

di dinding bagian dalam arteri, tetapi tidak berefek terhadap kenaikan kolesterol 

high-density lipoprotein (HDL) yang merupakan kolesterol baik. Produk kedelai 

diperkirakan dapat menurunkan 3 persen dari semua kasus kematian dan 6 persen 

dari kematian karena PJK. Konsentrasi isoflavon dalam tubuh sangat bervariasi 

dan individual serta dikontrol oleh banyak faktor sehingga sulit untuk menentukan 

dosis ideal konsumsi isoflavon. Beberapa penelitian merekomendasikan konsumsi 

isoflavon sebesar 30-100 mg per hari.20 Sementara itu berbagai hasil meta-

analisis lain menyatakan bahwa isoflavon akan berperan dalam menurunkan kadar 

lipid darah jika diberikan minimal 35 mg/hari atau kira-kira 3 potong tempe 

ukuran sedang (Utari, 2010). 

 

2.3 Sistem Reproduksi Jantan 

2.3.1 Organ reproduksi jantan 

Alat reproduksi pada pria dibedakan menjadi alat reproduksi dalam dan alat 

reproduksi luar. 

2.3.1.1 Organ reproduksi luar 

A. Penis 

Penis adalah organ yang berperan untuk kopulasi (persetubuhan). Kopulasi adalah 

penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan (pria) ke dalam alat kelamin betina 

(wanita). Secara struktural, penis tersusun atas tiga rongga berisi jaringan erektil 

yang mirip spons Dua rongga yang terletak di bagian atas dinamakan korpus 
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kavernosa Sedangkan satu rongga yang berada di bawah korpus kavernosa 

dinamakan korpus spongiosum Di dalam korpus spongiosum terdapat saluran 

reproduksi yakni uretra. Di bagian ujung penis terdapat bagian yang dinamakan 

kepala penis (gland penis) Kepala penis ini tertutup oleh lipatan kulit yang disebut 

preputium, lipatan kulit inilah yang dibuang saat sunat/khitan.Di dalam rongga 

penis terdapat jaringan erektil yang berisi banyak pembuluh darah dan saraf 

perasa Saat terjadi rangsangan seksual, rongga tersebut akan penuh terisi darah. 

Akibatnya, terlihat penis mengembang dan menegang, keadaan penis demikian 

dinamakan ereksi. Apabila rangsangan ini terus menerus terjadi, sperma akan 

keluar melalui uretra. Keadaan ini disebut ejakulasi (Marimbi, 2010). 

B. Skrotum  

Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah 

sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Skrotum berfungsi sebagai kantung 

berkulit tipis yang melindungi testis dan pengatur suhu testis agar kondisinya 

stabil. Dalam skrotum terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot 

lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Bila suhu testis akan dinaikkan, 

maka otot kremaster akan berkontraksi sehingga mengangkat testis mendekati 

tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, maka otot kremaster akan berelaksasi 

sehingga testis menjauhi tubuh (Marimbi, 2010). 
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2.3.1.2 Organ reproduksi dalam 

A. Testis 

Testis merupakan organ kelamin jantan yang berfungsi sebagai tempat sintesis 

hormon androgen (terutama testosteron) dan tempat berlangsungnya proses 

spermatogenesis.  Kedua fungsi testis ini menempati lokasi terpisah di dalam 

testis.  Biosintesis androgen berlangsung dalam sel Leydig di dalam jaringan 

interlobular, sedangkan proses spermatogenesis berlangsung dalam epitel tubulus 

seminiferus (Junqueira, 2007).  Testis merupakan sepasang struktur berbentuk 

oval, agak gepeng, dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm, 

bersama epididimis, testis berada di dalam skrotum yang merupakan sebuah 

kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis (Sherwood, 2011). 

Testis banyak mengandung tubulus seminiferus.  Tubulus seminiferus tersebut 

terdiri atas deretan sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan 

meiosis sehingga menjadi sperma.  Sel-sel yang terdapat di antara tubulus 

seminiferus disebut inerstisial (Leydig).  Sel ini menghasilkan hormon seks pria 

yang disebut testosteron (Junqueira, 2007). 

Testis melaksanakan dua fungsinya yaitu menghasilkan sperma dan mengeluarkan 

testosteron.  Sekitar 80% massa testis terdiri dari tubulus seminiferosa yang 

didalamnya berlangsung proses spermatogenensis.  Sel Leydig atau sel 

interstitium yang terletak di jaringan ikat antara tubulus-tubulus seminiferus inilah 

yang mengeluarkan testosteron (Sherwood, 20011).   

Setelah disekresikan oleh testis, kurang lebih 97% dari testosteron berikatan 

lemah dengan plasma albumin atau berikatan kuat dengan beta globulin yang 
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disebut hormon sex binding globulin dan akan bersirkulasi di dalam darah selama 

30 menit sampai satu jam.  Pada saat itu testosteron ditransfer ke jaringan atau 

didegredasikan menjadi produk yang tidak aktif yang kemudian diekskresikan 

(Sherwood, 2011). 

B. Saluran Reproduksi 

Pada organ reproduksi pria terdapat berbagai macam saluran reproduksi, meliputi 

epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. 

a) Epididimis 

Epididimis merupakan sebuah saluran yang berada dalam skrotum dan keluar dari 

kedua testis. Epididimis terbentuk atas 3 bagian yaitu caput, corpus, dan cauda. 

Dilapisi epitel silindris bertingkat dengan permukaan yang rata dan bersilia. 

Epididimis berfungsi untuk menyimpan spermatozoa, maturasi (pematangan) 

spermatozoa, reabsorbsi air dan elektrolit, sekresi bahan organik dan transportasi. 

Spermatozoa yang yang telah dibentuk di dalam tubulus seminiferus selanjutnya 

disimpan di dalam epididimis yang mengalami proses pematangan (maturasi) 

selama 12 hari dan akan dikeluarkan ketika terjadi ejakulasi (Sherwood, 2011). 

b) Vas Deferens 

Vas deferens memiliki dinding yang relatif tebal dan lumennya sempit, epitelnya 

bertingkat silindris dan mempunyai stereosilia. Fungsi Vas deferens adalah 

sebagai saluran bergeraknya sperma dari epididimis menuju kantung semen 

(kantung mani) atau vesikula seminalis. Kemudian sperma menuju ke Saluran 

ejakulasi (Sherwood, 2011). 
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c) Saluran Ejakulasi (Ductus ejakulatoris) 

Saluran ejakulasi (ductus ejakulatorius) merupakan saluran pendek yang 

menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk 

mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra (Sherwood, 2011). 

d) Uretra 

Uretra merupakan saluran reproduksi yang berada dalam penis dan berfungsi 

sebagai saluran kelamin yang merupakan muara terakhir sperma yang berasal dari 

kantong semen. Sel sperma dan cairan yang diejakulasikan ini disebut semen. 

Selain itu, uretra juga berfungsi sebagai tempat saluran ekskresi urine dari 

kandung kemih (Sherwood, 2011). 

C. Kelenjar Tambahan 

Pada waktu sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai 

getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar asesoris. Getah-getah ini berfungsi 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar 

asesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri atas vesikula seminalis (kantung 

semen/ kantung mani), kelenjar prostat dan kelenjar cowper (Sherwood, 2011). 

a) Vesikula Seminalis 

Vesikula seminalis atau kantung semen (kantung mani) merupakan kelenjar yang 

berupa 2 kantung berlekuk-lekuk  

dengan panjang ± 15 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Vesikula 

seminalis berfungsi menghasilkan cairan sebagai sumber energi untuk sperma. 

Sifat dari cairan tersebut adalah kental, kekuning-kuningan, dan alkalis (bersifat 

basa). Sekitar 60% dari total volume semen merupakan hasil sekresi dari vesikula 

seminalis. Cairan yang dihasilkan vesikula seminalis banyak mengandung 
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mukosa, asam amino, fruktosa, dan prostaglandin, enzim pengakolasi, dan asam 

askorbat (Sherwood, 2011). 

b) Kelenjar Prostat 

Kelenjar prostat berbentuk bangunan lonjong yang melingkupi uretra dan terletak 

di bawah kandung kemih. Keseluruhan kelenjar disalut oleh kapsul yang terdiri 

atas jaringan ikat. Warna cairan prostat jernih dan Ph-nya sedikit asam yaitu 6,5. 

Hasil sekresi utamanya adalah asam sitrat dan asam fosfatase. Asam sitrat 

merupakan sumber nutrisi bagi sperma yang berperan untuk proses liquifikasi 

semen (mencairkan kembali semen yang telah mengalami koagulasi). Selain itu 

asam sitrat juga berfungsi memelihara keseimbangan osmotik sperma sehingga 

keseimbangan asam basa bisa terjaga.Selain itu kelenjar prostat juga 

mensekresikan berbagai protein (mempengaruhi proses liquifikasi sperma) dan 

garam (menjaga keseimbangan osmotik dalam semen) (Sherwood, 2011). 

c) Kelenjar Bulbouretral (Kelenjar Cowper) 

Menurut Yatim (1994) Kelenjar bulbouretral (kelenjar Cowper) merupakan 

kelenjar yang terletak di belakang uretra sebelum penis. Lapisan mukosa 

diselaputi oleh jaringan otot polos dan otot lurik, dan terluar oleh jaringan ikat. 

Kelenjarbulbouretral menghasilkan mukus bening dan bersifat alkali (basa) yang 

berfungsi menetralkan urine yang mengandung asam di dalam uretra. 

2.3.2 Spermatogenesis  

Spermatogenesis adalah suatu proses kompleks di mana sel germinal yang relatif 

belum berdiferensiasi dan berploriferasi, diubah menjadi spermatozoa yang 

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

kromosom yang haploid. Proses spermatogenesis memerlukan waktu enam puluh 
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empat hari. Setiap siklus spermatogenesis terdiri atas tiga fase. Fase tersebut 

meliputi spermatositogenesis, spermatidogenesis, dan spermiogenesis. 

Spermatositogenesis merupakan pembentukan spermatosit sekunder dari 

spermatogonium. Spermatogonium yang terletak pada dinding terluar tubulus 

seminiferus membelah secara mitosis dan menghasilkan satu spermatogonium 

juga satu spermatogonia. Spermatogonia kemudian membelah secara mitosis dan 

menghasilkan spermatosit primer.  

 

Spermatosit primer kemudian membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit 

sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis untuk ke dua kali, 

menghasilkan spermatid. Proses pembelahan ke dua kali ini yang menghasilkan 

spermatid disebut dengan spermatidogenesis. Kemudian, masuk ke dalam proses 

pematangan spermatid menjadi spermatozoa matur yang disebut dengan 

spermiogenesis. Proses pematangan terdiri dari pengemasan DNA dan 

pembentukan akrosom, pembentukan aksonem, dan pembentukan ekor. Satu 

spermatogonia akan menghasilkan empat spermatozoa (Sherwood, 2011). 

 

Selama proses spermatogenesis, sel Sertoli berperan sebagai sawar darah testis 

yang berfungsi mencegah antibodi mencapai sel-sel germinal yang mengalami 

diferensiasi. Sel Sertoli juga memberi nutrisi untuk spermatosit, spermatid, dan 

spermatozoa, serta mengontrol pergerakan sel spermatogenik, pelepasan 

spermatozoa ke lumen tubulus seminiferus, menghasilkan semen dan inhibin, 

serta mengatur hormon testosteron dan Follicle Stimulating Hormone (FSH). Di 

antara tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan 
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hormon testosteron. Testosteron berperan sebagai hormon yang berperan dalam 

perkembangan karakteristik seks pria dan meningkatkan libido (Sherwood, 2011). 

 

Spermatogenesis terjadi akibat interaksi hipotalamus, hipofisis, dan sel Leydig. 

Hipotalamus menghasilkan Gonadotropine Releasing Hormone (GnRH). Hormon 

ini menyebabkan hipofisis anterior menghasilkan FSH dan Luteineizing Hormone 

(LH). Fungsi FSH adalah merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan protein 

pengikat-androgen yang akan berikatan dengan testosteron untuk menjaga 

konsentrasi hormon testosteron dan mengangkutnya ke dalam lumen tubulus 

seminiferus (Junqueira, 2007).  

 

Sementara LH mengakibatkan sel Leydig menghasilkan testosteron, keduanya 

memberikan stimulus positif terhadap proses spermatogenesis. Stimulus negatif 

untuk proses spermatogenesis diperankan oleh inhibin dan testosteron. Sel Sertoli 

menghasilkan inhibin sebagai stimulus negatif bagi hipofisis anterior untuk 

mengurangi FSH yang dihasilkan. Testosteron selain meningkatkan aktivitas 

spermatogenesis, juga memberikan stimulus negatif dengan menurunkan produksi 

LH oleh hipofisis anterior dan mengurangi produksi GnRH dari hipotalamus 

(Sheerwood, 2011). 
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Gambar 1. Spermatogenesis (Guyton dan Hall, 2007) 

2.3.3 Spermatozoa jantan 

Spermatozoa mencit adalah sel kelamin (gamet) yang diproduksi di dalam tubulus 

semini ferus melalui proses spermatogenesis, dan bersama-sama dengan plasma 

semen akan dikeluarkan melalui sel kelamin jantan. Menurut Rugh (1968), 

spermatozoa mencit yang normal terbagi atas bagian kepala yang bentuknya 

bengkok seperti kait, bagian tengah yang pendek (middle piece), dan bagian ekor 

yang sangat panjang. Kepala Bentuk Oval Akrosom 40%-70% dari permukaan 

kepala, ukuran panjang 4-5, 5 mm, lebar 2, 5-3, 5 mm, P/l 1,5-1,72 Vakuola <20% 

area kepala. Bagian tengah berbentuk lurus regular, melengkung aksial. Bagian 

ekor lebar kurus , tidak melengkung lebih kurus dari bagian tengahnya, panjang 

>45 mm (Hardjopranoto, 1995).  
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Gambar 2.  Struktur Morfologi Sperma Normal ( Guyton dan Hall, 2007) 

2.3.4 Jumlah spermatozoa 

Kemampuan bereproduksi dari hewan jantan dapat ditentukan oleh kualitas dan 

kuantitas semen yang dihasilkan. Produksi semen yang tinggi dinyatakan dengan 

volume semen yang tinggi dan konsentrasi spermatozoa yang tinggi pula. 

Sedangkan kualitas semen yang baik dapat dilihat dari persentase spermatozoa 

yang normal dan motilitasnya. Jumlah sperma normal ≥20juta sperma/mL. Bila 

jumlahnya < 20 juta sperma/mL maka disebut sebagai oligospermia. Azoospermia 

(ketiadaan sperma) dapat disebabkan karena adanya gangguan saat 

spermatogenesis, disfungsi ejakulasi ataupun karena adanya obstruksi 

(Hardjopranoto, 1995).  

2.3.5 Motilitas spermatozoa 

Jumlah yang bergerak maju ialah jumlah spermatozoa semua dikurangi jumlah 

mati. Dianggap normal jika motil maju >40 %. Menurut Yatim (1994) bahwa 

spermatozoa  yang normal % motilnya ialah 63 ± 16 SD, dengan range 10-95%. 
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Ada orang yang spermatozoanya lemah sekali gerak majunya, disebut 

asthenozoospermia. Jika hampir semua sperma diperiksa nampak mati, tak 

bergerak, disebut necrozoospermia, berarti orang ini infertil. Tapi ada laporan 

spermatozoa yang tak bergerak belum menunjukkan mati. Mungkin ada suatu zat 

cytotoxic atau antibodi yang membuatnya tak bergerak. 

 

2.4 Sistem Reproduksi Mencit 

2.4.1 Organ reproduksi mencit 

Sistem reproduksi Mencit jantan tersusun atas organ genital  eksternal dan 

internal. Pada organ genital eksternal terdapat skrotum yang terletak didepan anus 

mencit. Pada Mencit jantan terdapat penis yang digunakan sebagai alat kopulasi 

sebagian besar hewan mamalia. Sistem reproduksi Mencit jantan tersusun atas 

sepasang testis yang merupakan lokasi pembuatan sel gamet jantan, selanjutnya 

terdapat epididimis yang merupakan tempat pemasakan spermatozoa Mencit. 

Selanjutnya terdapat saluran panjang yang disebut vas deferens yang 

menghubungkan testis dengan kelenjar aksesori. Di dalam sistem reproduksi 

Mencit terdapat beberapa kelanjar aksesori seperti vesikula seminalis dan 

prostate. Sistem reproduksi Mencit jantan berakhir pada penis (Wiranata, 2013). 

 

Alat reproduksi pada mencit jantan terdiri dari gonad, saluran kelamin, dan 

kelenjar aksesori. Gonad jantan dan testis pada mencit dibungkus oleh skrotum. 

Kantong skrotum ini terbentk aksi ganda  akibat tekanan fisik  yang ditimbulkan 

oleh testis dan pengaruh stimulus androgen. Skrotum ini berfungsi menjaga agar 

testis tetap dalam keadaan suhu intraabdominal. Testis ini merupakan  organ 
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utama yang berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan dan hormon kelamin 

jantan yaitu testosteron (Wiranata,  2013). 

 

Gambar 3. Sistem Reproduksi Mencit Jantan (Rugh, 1968). 

Saluran kelamin pada mencit  terdiri dari epididimis, vas deferens, vesikula 

seminalis, dan urethra. Epididimis merupakan saluran berkelok-kelok terdiri dari 

tiga bagian yaitu caput, corpus, dan cauda. Bagian caput berbentuk U, pipih yang 

merupakan bagian kepala. Bagian corpus merupakan bahan epididimis. Bagian 

cauda merupakan bagian ekor epididimis. Epididimis berfungsi sebagai tempat 

pemasakan sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma yang tela terbentuk. 

Vas deferens merupakan saluran berotot tebal sehingga menyerupai tali. Saluran 

ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari cauda epididimis kedalam urethra 

(Wiranata, 2013). 

 

Kelenjar asesori terdiri atas vesikula seminalis, yang diduga sebagai tempat untuk 

menghasilkan cairan semen. Kelenjar postat yang berperan dalam menghasilkan 

enzim fosfatase asam, asam sitrat, dan seminin. Kelenjar kowper menghasilkan 

secret berupa lendir yang akan ditumpahkan pada saat ejakulasi. Mencit juga 
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memiliki alat kelamin eksternal yaitu penis yang berfungsi memindahkan sperma 

ketubuh betina. Sel kelamin pada Mencit jantan ditemukan pada bagian testis 

Mencit yang kemudian didapatkan lobulus-lobulus yang berisi spermatozoa. 

Pembentukan spermatozoa ini dibantu oleh aktivitas enzim testosteron. Maturasi 

atau pematangan spermatozoa terjadi pada bagian epididimis (Wiranata, 2013). 

 

2.4.2 Spermatogenesis Mencit 

Spermatogenesis merupakan tahapan terpenting yang menentukan kemampuan 

dan fungsi reproduksi dari seluruh spesies makhluk hidup yang hidup di dunia ini, 

khususnya manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan jantan pada hewan. Proses 

ini dimulai dari perkembangan germ cell pada basal tubulus seminiferus yang 

perlahan-lahan akan bergerak kearah lumen tubulus seminiferus menjadi sel 

spermatozoa dewasa yang siap untuk diejakulasikan dan membuahi sel telur 

(ovum) pada manusia atau hewan betina (Subratha, 1998). Dengan demikian 

spermatogenesis dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 

1. Proliferasi / perbanyakan : tahapan ini sering disebut tahapan 

spermasitogenesis. Dimana spermatogonium mengalami mitosis berkali-kali, 

sehingga menjadi spermatogonium yang siap mengalami meiosis (Yatim, 1994). 

 2. Meiosis : pada tahap ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, dimana 

spermatosit primer yang semula diploid akan membelah dan menghasilkan 

spermatosit sekunder, dan seterusnya akan menjadi spermatid yang haploid 

(Yatim, 1994). 
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3.  Spermiogenesis : merupakan tahapan transformasi (perubahan bentuk), dimana 

spermatid yang semula berbentuk bulat kecil menjadi spermatozoa yang 

memanjang dan memiliki ekor (Yatim, 1994). 

 

Spermatogenesis pada mencit menyerupai proses yang terjadi pada manusia 

maupun hewan lainnya dan berlangsung dalam tiga tahap. Diawali fase 

spermatogenesis dari pembelahan spermatogonia yang terjadi beberapa kali 

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

kemudian mengalami pembelahan menghasilkan spermatogonia intermediat yang 

kemudian akan membelah lagi untuk menghasilkan spermatogonium B. 

Spermatogonium B selanjutnya mengalami mitosis sehingga terbentuk 

spermatosit primer dan berada pada fase istirahat pada tahap preleptoten (Gilbert, 

1985). 

Tahap berikutnya adalah meiosis yang terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis I dan 

meiosis II dimana masing-masing mengalami fase profase,metafase, anafase dan 

telofase. Profase pada meiosis I yang meliputi leptoten, zigoten, pakiten, diploten, 

dan diakinesis. Meiosis I berakhir dengan terbentuknya spermatosit sekunder dan 

kemudian memasuki meiosis II dan pembelahan berlanjut untuk membentuk 

spermatid. Selanjutnya diakhiri tahap spermiogenesis yangmerupakan 

transformasi spermatid dari bentuk yang bulat menjadi spermatozoa dengan 

kepala, leher dan ekor. Spermiogenesis pada mencit terdiri dari 16 tingkat yang 

secara umum diklasifikasikan menjadi empat fase, yaitu fase golgi, fase cap, fase 

akrosom dan fase maturasi (Johnson and Everitt, 1990). 
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Spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus mencit berlangsung 

selama 35 hari dengan empat kali siklus epitel seminiferus. Satu kali siklus epitel 

seminiferus berlangsung selama 207±6 jam. Pada mencit (Mus musculus L), epitel 

germinal tubulus seminiferus merupakan tempat berlangsungnya spermiogenesis 

yang terbagi dalam 12 stadium, yaitu stadium I sampai dengan stadium XII. 

Pembagian stadium didasarkan atas perkembangan akrosom selama proses 

spermatogenesis (Oakberg, 1956). Spermatogonia A muncul pada semua stadium 

epitel tubulus seminiferus, sedangkan spermatogonia intermediat tampak pada 

stadium II hingga IV. Spermatogonia B pada stadium IV hingga VI. Sebagai hasil 

pembelahan dan diferensiasi, generasi baru spermatogonia adalah spermatosit 

primer yang tampak pada stadium VI hingga VII, Sedangkan stadium VII hingga 

XII akan terlihat dua lapisan spermatosit primer dalam tubulus seminiferus. 

Lapisan spermatosit yang lebih muda terletak lebih dekat dengan membran sel. 

Pada lapisan ini terdapat spermatosit pada fase istirahat yang terdapat pada 

stadium VII dan awal stadium VIII (Oakberg, 1956). 

2.5  Mencit (Mus musculus L). 

Menurut Kimbal (1983), mencit diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Kingdom  : Animalia 

Phyllum  : Chordata 

Classis  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Familia  : Muridae 

Genus  : Mus 

Spesies  : Mus musculus L. 
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Mencit (Mus musculus L) mempunyai berat 10-40 gram, panjang 6-10 cm 

dengan hidung runcing, ekor sama atau lebih panjang dari kepala dan badan 

dengan ukuran 7-11 cm. Pada ekor tidak ada rambut, memiliki telinga tegak, 

memiliki bulu berwarna putih keabu-abuan pada bagian perut, dan keabuan 

pada bagian punggung (Depkes, 2001). 

 

 2.6   Kerangka Teori 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Mustofa 2010, Nutr Hosp 2009, Syarif 2003, Nugraha 2009, Chodidjah 2009, 

Srivastava et al., 2006) 

 

 

 

Obesitas 

Spermatogenesis terganggu 

 

Tempe 

Kandungan 

protein asam 

amino arginin   

Jumlah 

spermatozoa 

 

Faktor : 

- Genetik 

- Aktivitas fisik 

- Gaya hidup 

- Sosial ekonomi 

- nutrisi 

Kualitas spermatozoa 

menurun 

Motilitas 

spermatozoa   
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2.6 Kerangka konsep 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

H0 : Pemberian tempe tidak memberi pengaruh terhadap jumlah dan 

motilitas spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas.  

H1  :  Pemberian tempe memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah  

dan motilitas spermatozoa mencit (Mus musculus L) obesitas. 

Variabel bebas 

Diberikan tempe pada 

kelompok perlakuan mencit 

obesitas sebanyak 2 gram dan 

4 gram  per/hari 

 

Variabel terikat 

 Jumlah dan motilitas 

spermatozoa mencit jantan  


