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ABSTRAK

Infertilitas merupakan kondisi yang umum ditemukan dan dapat disebabkan oleh
faktor perempuan, laki-laki, maupun keduanya.  Pemanfaatan tanaman rempah-
rempah merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan kualitas
spermatozoa pada hewan jantan.  Allethrin merupakan bahan aktif dari golongan
obat anti nyamuk yang dapat menyebabkan karsinogen dan toksisitas  terjadinya
infertilitas.  Jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum) merupakan
tumbuhan yang memiliki banyak khasiat di berbagai aspek serta memiliki
pengaruh yang baik sebagai antioksidan terhadap sel spermatozoa pada mencit
(Mus musculus L.) yang dipapar obat nyamuk bakar.  Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh pemberian ekstrak jahe merah yang meliputi morfologi dan
viabilitas spermatozoa mencit. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan
Acak Lengkap, menggunakan 25 ekor mencit jantan yang dibagi dalam 5
kelompok yaitu Kontrol Normal, K+ (diberikan allethrin 129 menit/hari selama
35 hari), P1, P2 dan P3 (diinduksi allethrin 129 menit/hari selama 18 hari dan
ekstrak jahe merah dengan dosis berturut-turut 6mg/gr BB, 12 mg/gr BB, 24mg/gr
BB selama 17 hari).  Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi
morfologi normal dan spermatozoa hidup pada mencit (Mus musculus L.).  Data
dianalisis menggunakan Analisis of Variance (ANOVA).  Apabila ada perbedaan
nyata akan dilanjutkan menggunakan uji BNT ( beda nyata terkecil ) taraf 5%
sebagai perbandingan dari masing-masing perlakuan. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum)
pada dosis 24mg/grBB dapat meningkatkan morfologi spermatozoa normal dan
viabilitas spermatozoa setelah terpapar asap obat anti nyamuk bakar.

Kata kunci : infertilitas, allethrin, jahe merah, mencit (Mus musculus L.)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musim pancaroba ditengarai sebagai musim berkembangnya nyamuk,

terlebih nyamuk yang berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu nyamuk

Aedes aegypti.  Kondisi inilah yang mengakibatkan keberadaan obat anti

nyamuk dibutuhkan setiap keluarga.  Persoalannya, obat anti nyamuk yang

dianggap oleh masyarakat sebagai pelindung dari gigitan nyamuk ternyata

berpotensi menyebabkan ganguan kesehatan yang lebih berat dan

berbahaya, karena obat anti nyamuk mengandung bahan-bahan kimia.

Menurut Fauzan (2007), kandungan bahan aktif obat anti nyamuk yang

beredar di pasaran merupakan turunan dari pyrethroid yang berupa

allethrin, transflutrin, bioallethrin, pralethrin, d-phenothrin, dan

cypenothrin atau esbiothrin. Allethrin adalah salah satu bahan aktif yang

digunakan pada beberapa jenis atau merek obat anti nyamuk yang memiliki

rumus molekul C19H26O3. Allethrin dapat masuk ke dalam tubuh melalui

tiga cara, yaitu termakan atau terminum bersama makanan atau minuman,

terhirup dalam bentuk gas atau uap, dan terserap melalui kulit. Allethrin

yang terhirup akan masuk ke dalam aliran darah lalu menuju ke hati,

mengalami detoksifikasi dan menghasilkan metabolit yang berperan sebagai
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radikal bebas.  Selanjutnya radikal bebas tersebut akan masuk ke dalam

peredaran darah kembali dan menuju ke seluruh tubuh termasuk testis

(Ogg et al., 2006).

Radikal bebas dapat menyebabkan karsinogen dan toksisitas pada kulit dan

organ reproduksi (WHO,2005).  Hadirnya radikal bebas pada organ

reproduksi akan menyebabkan perubahaan histologis pada testis yang

ditandai dengan rusaknya membran mitokondria sel leydig sehingga proses

spermatogenesis terganggu.  Terganggunya proses spermatogenesis akan

menyebabkan kualiatas sperma yang dihasilkan menurun (Zhang, Shu-Yun

et al,2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Azab and Sakr, allethrin dapat mengganggu

proses spermatogenesis secara tidak langsung dengan mengurangi diameter

tubulus seminiferus dan menurunkan berat testis pada tikus yang

mengakibatkan penurunan produksi sperma tikus yang dapat dianalogikan

pada manusia (Azab dan Sakr, 2001).

Radikal bebas dapat diatasi oleh antioksidan yang merupakan suatu molekul

stabil yang dapat memberikan elektron kepada radikal bebas dan

menetralkannya (Bagchi dan Puri, 1998).

Keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan pada sistem intraseluler

penting untuk fungsi sel, regulasi, dan adaptasi bermacam-macam kondisi
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pertumbuhan (Nordberg, 2001). Beberapa bentuk antioksidan antara lain

vitamin, mineral, dan fitokimia (Bagchi dan Puri, 1998).

Penurunan kualitas spermatozoa yang dihasilkan oleh testis dapat dicegah

dengan meminimalisir produksi perooksidan atau dengan meningkatkan

senyawa antioksidan yang ada di dalam tubuh.  Reaktifitas radikal bebas

dapat direndam dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang

mengandung antioksida.  Antioksidan berfungsi untuk menstabilkan radikal

bebas dengan melengkapi kekurangan elekron yang dimiliki radikal bebas

dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukkan radikal

bebas baru yang dapat menimbulkan stres oksidatif.  Stres oksidatif

(oxidative strees) terjadi akibat kondisi yang tidak seimbang antara radikal

bebas (prooksidan) dan antioksidan di dalam tubuh ( Hariyatmi,2004 ).

Pemanfaaatan jahe merah sebagai tanaman obat selayaknya harus difikirkan

dan direnungkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT

bermanfaat dan tidak satupun yang sia-sia, baik dikonsumsi secara langsung

maupun digunakan sebagai obat karena kandungan dari senyawa bahan

aktifnya.  Kandungan bahan aktif tanaman yang dapat digunakan sebagai

tanaman obat seperti senyawa antioksidan yang ada pada tanaman jahe

merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum).

Hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993), menunjukkan bahwa jahe

merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum ) memiliki senyawa aktif
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felonik seperti, gingerol, shagaol, zingeron, ginggerdiol, dan zingibren yang

terbukti memiliki aktifitas antioksidan.  Jahe juga dilaporkan memiliki

aktifitas androgenik karena mampu meningkatkan konsentrasi hormon

testosteron dalam serum (Kamtchouing et al,2002).  Hormon testosteron

berfungsi untuk mengontrol proses spermatogenesis,memelihara sel sertoli,

dan berperan dalam menentukan kualitas spermatozoa.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang

potensi jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum) terhadap

kualitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.) yang terpapar

allethrin.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian

ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum) terhadap

morfologi spermatozoa normal dan viabilitas spermatozoa mencit jantan

(Mus musculus L.) yang dipapar asap obat anti nyamuk bakar.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang efek samping yang

ditimbulkan oleh obat anti nyamuk bakar.
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2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jahe merah

(Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum ) sebagai antioksidan.

D. Kerangka Pikir

Kesuburan pada hewan jantan dapat diukur dari kemampuan spermatozoa

yang dihasilkan dalam melakukan proses fertilisasi. Proses tersebut

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan organ dan

hormon yang mempengaruhi proses reproduksi untuk bekerja secara optimal

(Hardjopranjoto,1995).

Pemanfaatan tanaman rempah-rempah merupakan salah satu alternatif

dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas spermatozoa pada hewan

jantan.  Kandungan aktif yang terdapat dalam tanaman jahe merah (Zingiber

officinale Roxb. var. Rubrum) di ketahui dapat mengatasi ejakulasi dini

pada manusia, memperkuat daya tahan sperma, serta mencegah

kemandulan. Menurut Hariana (2006) menyatakan bahwa efek farmokologis

yang dimiliki oleh Zingiber officinale roxb var. rubrum antara lain dapat

merangsang ereksi dan meningkatkan aktivitas kelenjar endokrin. Selain itu,

jahe juga memiliki efek farmokologis untuk memperlambat proses penuaan,

merangsang regenerasi sel kulit, dan sebagai bahan pewangi (Hadad et al.,

2003).
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Allethrin adalah salah satu bahan aktif yang digunakan pada beberapa jenis

obat anti nyamuk. Allethrin dapat masuk ke dalam tubuh melalui tiga cara,

yaitu termakan atau terminum bersama makanan atau minuman, terhirup

dalam bentuk gas atau uap, dan terserap melalui kulit (Ogg et al., 2006).

Allethrin yang terhirup akan masuk ke dalam aliran darah lalu menuju ke

hati,  mengalami detoksifikasi dan menghasilkan metabolit yang berperan

sebagai radikal bebas.  Selanjutnya radikal bebas tersebut akan masuk ke

dalam peredaran darah kembali dan menuju ke seluruh tubuh termasuk

testis. Allethrin bekerja di testis dengan cara mencegah testosteron

berikatan dengan reseptornya sehingga apabila testosteron tidak berikatan

dengan reseptornya produktifitas testosteron menjadi rendah dan dapat

menyebabkan infertilisasi pada pria (IAI,2012).

Mencit (Mus musculus L.) merupakan hewan yang termasuk dalam filum

chordata ( hewan bertulang belakang ). Untuk itulah maka mencit

digunakan sebagai hewan uji dalam penelitian ini karena memiliki urutan

taksonomi yang dekat dengan manusia dan berasal dari kelas yang sama

yaitu mamalia ( hewan menyusui), sehingga lebih dekat pengaruhnya

(Arrington, 1972). Dengan adanya pemberian ekstrak etanol jahe merah,

dan di papar oleh allethrin tersebut , maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui apakah jahe merah dan allethrin tersebut dapat mempengaruhi

kualitas spermatozoa mencit jantan dengan parameter : viabilitas (daya

hidup), dan morfologi abnormal spermatozoa.
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E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu pemberian ekstrak jahe

merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) dapat meningkatkan

persentase morfologi spermatozoa normal dan viabilitas spermatozoa mencit

jantan ( Mus musculus L.) yang terpapar asap obat anti nyamuk bakar.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mencit (Mus musculus L.)

1. Klasifikasi Mencit

Menurut Priambodo (2003) klasifikasi mencit sebagai berikut :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Bangsa : Muridae

Marga : Mus

Jenis : Mus musculus L.

Gambar 1. Mencit (Mus musculus L.) (Priambodo, 2003).
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2. Biologi Mencit

Mencit temasuk hewan mamalia yang masuk dalam kelas Mamalia.

Mencit merupakan salah satu golongan hewan mamalia pengerat,

bersifat omivorus dan nokturnal. Ciri umum mencit memiliki warna

kulit rambut tubuh putih atau keabu-abuan dengan perut sedikit pucat,

mata berwarna merah atau hitam (Murwanti et al, 2004).

Mencit memiliki bentuk tubuh kecil, berwarna putih, serta memiliki

siklus estrus yang pendek dan teratur antara 4 – 5 hari. Tempat untuk

pemeliharaan mencit harus dijauhkan dari kebisingan, serta menjaga

kebersihannya, dengan suhu ruangan 18 – 19oC dan kelembaban udara

antara 30 – 70%. Pada mencit jantan memiliki berat badan sekitar 18-

35 g dan dewasa dengan umur 35-60 hari. Biasanya mencit dapat hidup

selama 1-2 tahun, dengan masa reproduksi 1,5tahun (Akbar, 2010).

3. Sistem Reproduksi Mencit Jantan

Organ reproduksi tikus jantan terdiri atas organ reproduksi primer,

kelompok kelenjar kelamin pelengkap, dan organ kopulatoris.  Organ

reproduksi primer tikus jantan disebut gonad atau testis yaitu suatu

kelenjar benih yang merupakan bagian alat reproduksi utama pada

hewan jantan.  Kelenjar kelamin pelengkap terdiri kelenjar vesikularis,

kelenjar prostat, dan kelenjar cowper, serta terdiri dari saluran-saluran

reproduksi yang terdiri dari epididimis, dan vas deferens.
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Organ kopulatoris tikus jantan yaitu penis yang merupakan alat kelamin

luar, berfungsi untuk menyalurkan sperma pada orga reproduksi betina

(Gambar 2) (Syaifuddin, 2006: Petrick,1999).

Gambar 2. Organ reproduksi mencit jantan (Modifikasi dari Turner,1986).

4. Histologi Testis Mencit Jantan

Organ reproduksi jantan yaitu testis, tubulus seminiferus, dan

epididimis.  Testis merupakan organ utama pada jantan, biasanya

berpasangan dan fungsi utama adalah menghasilkan sperma dan hormon

reproduksi jantan utamanya androgen.  Tubulus seminiferus terdiri atas

jaringan ikat fibrosa, lamina basalis, dan epitel germinitivum.  Epitel

germinal terdiri dari 4-8 lapisan sel yang menempati ruang antara

membrane basalis dan lumen tubulus.  Epididimis dibatasi oleh jaringan

ikat pada bagian luar, lapisan otot polos ditengah, dan epitel berlapis

banyak palsu bersilis di bagian dalam.  Pada mencit, testis hanya terdiri

dari satu ruangan saja.  Didalam testis terdapat saluran-saluran halus

yang melilit disebut tubulus seminiferus, tempat berlangsungnya

spermatogenesis (Gambar 3) (Adnan, 2010).
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Gambar 3. Histologi testis mencit ( Marieb dan Hoehn, 2007)

Sel Sertoli yang berfungsi untuk memelihara,  memberi nutrisi, serta

melindungi sel spermatogenik dari perubahan PH.  Sel sertoli terletak

diantara sel spermatogonia, tegak pada lamina basalis, dan puncaknya

mencapai lumen (Junqueira, 1998).

Sel-sel sertoli ini juga mensekresikan cairan ke dalam tubulus seminiferus

yang digunakan sebagai transport sperma, dan juga mensekresikan protein

pengikat androgen oleh sel-sel sertoli di bawah pengawasan FSH dan

testosteron dalam tubulus seminiferus yang akan digunakan dalam proses

spermatogenesis (Adnan et al., 2010).

B. Spermatogenesis

Pembentukan sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus dengan melalui

beberapa tahapan untuk mencapai kematangan sel dan hasil akhir yang

sempurna.  Proses pematangan ini menandakan bahwa manusia diciptakan

oleh Allah dengan terencana dan bukan terjadi dengan cara kebetulan.



12

Fakta terbaru yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan modern

menunjukkan, adanya tahapan dalam pematangan sel sperma sampai

akhirnya terbentuk individu baru.  Proses pematangan sel sperma sendiri di

dalamnya harus melalui tahapan pembelahan dari sel spermatogonium

sampai akhirnya membentuk sel spermatozoa yang disebut dengan proses

spermatogenesis.

Stadium pertama spermatogenesis adalah pertumbuhan beberapa

spermatogonia menjadi sel yang sangat besar yang disebut spermatosit

primer, kemudian spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara

meiosis spermatosit sekunder, kemudian akan menjadi spermatid.

Spermatid tidak akan membelah lagi tetapi mengalami maturasi untuk

menjadi spermatozoa (Hasanah,2009).

Gambar 4. Tahapan spermatogenesis pada mencit (modifikasi dari
Seeley,2007)

Spermatogenesis pada mencit memerlukan waktu 35 hari atau

spermatogenesis akan selesai menempuh 4 kali daur epitel seminiferus



13

dengan lama satu kali daur pada mencit adalah 207 jam.  (Hasanah, 2009).

Secara umum spermatogenesis dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap

proliferasi, tahap pertumbuhan, tahap pematangan dan tahap

transformasi/spermiogenesis. Pada spermatogenesis, folicle stimulating

hormon (FSH) memiliki peranan penting, yaitu berperan dalam

menstimulasi kejadian awal spermatogenesis diantaranya proliferasi

spermatogonia (Gambar 4) (Satriyasa, 2008).

C. Spermatozoa

Organ reproduksi jantan pada hakekatnya merupakan alat yang berfungsi

untuk menyalurkan hasil kelenjar-kelenjar kelamin berupa semen ke dalam

organ reproduksi betina.  Secara pengertian redaksional cairan mani tidak

hanya mengandung satu komponen, tetapi terdiri dari beberapa campuran.

Seperti halnya semen yang terdiri dari sperma dan plasma semen.  Sperma

dalam keadaan normal tidak bisa disalurkan ke dalam saluran reproduksi

betina tanpa adanya plasma semen.  Plasma semen berfungsi sebagai satu

medium pembawa sperma dari saluran reproduksi hewan jantan ke dalam

saluran reproduksi betina.  Fungsi ini dapat dijalankan dengan baik karena

pada spesies plasma mengandung bahan-bahan penyanggah dan makanan

sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Spermatozoa merupakan produk

akhir dari proses spermatogenesis pada hewan jantan.

Spermatozoa diproduksi di dalam tubulus seminiferus testis melalui proses

yang disebut dengan spermatogenesis, dan mengalami pematangan lebih
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lanjut di dalam epididimis dimana sperma disimpan sampai diejakulasikan

(Rajalakshmi,2005).

1. Spermatozoa Normal

Sel sperma yang normal terdiri dari kepala, leher, dan ekor (Gambar 5).

Kepala sel sperma terdiri dari inti dan akrosom. Akrosom berperan

dalam melisiskan lendir penghalang saluran kelamin betina dan selaput

ovum (Purwoningsih,1996).

Gambar 5.  Sel spermatozoa mencit ( Turner,1986).

Bagian leher spermatozoa merupakan bagian yang menghubungkan

antara bagian kepala dan ekor spermatozoa, sedangkan pada bagian

anteriornya merupakan tempat menempelnya nukleus (Nalbandov,1999).

Bagian ekor spermatozoa panjangnya 40-50 mikron, yang terbagi

menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (middle piece), bagian utama

(principal piece), dan bagian ujung (end piece) (Toelihere,1993).
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Aksonema terdiri atas sepasang mikrotubulus sentral yang dikelilingi

oleh sembilan pasang mikrotubulus dan fibril kasar pada bagian tengah

diliputi oleh selubung mitokondria yang merupakan penghasil energi

spermatozoa berupa ATP dan bertindak untuk mengaktifkan flagel

sehingga menimbulkan gerakan spermatozoa. Gerakan yang terjadi pada

spermatozoa meliputi gerakan ekor mendekat dan menjauh atau disebut

dengan gerakan flagel.  Gerakan ini disebabkan oleh gerakan yang

meluncur longitudinal secara ritmis di antara tubulus posterior dan

anterior yang membentuk aksonema (Srivastava et al.,2006).

2. Spermatozoa Abnormal

Spermatozoa dapat berbentuk lain dari biasanya, hal ini biasa terjadi pada

orang fertil maupun pada orang infertil.  Kelainan spermatozoa

disebabkan karena berbagai macam gangguan dalam spermatogenesis.

Kelainan tersebut diduga akibat gangguan hormonal, nutrisi , obat,

radiasi, dan penyakit (Srivastava et al.,2006).

Spermatozoa yang abnormal sering kali ditemukan pada penderita stres

oksidatif.  Kondisi stres oksidatif dipicu dengan adanya radikal bebas

(rooksidan) yang berlebih dalam tubuh, biasanya disebabkan oleh kondisi

hormonal dalam tubuh, zat adiktif, dan polutan termasuk penginhalasian

allethrin. Sperma yang abnormal ini tidak bisa membuahi sel ovum

sehingga fertilisasi bentuk-bentuk sperma yang abnormal dapat dicirikan

dengan kepala sperma gepeng, kepala sperma besar, kepala sperma kecil,
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bagian tengah kecil, bagian tengah besar, kepala dua, pantom (ekor

pendek), letak ekor aksial, adanya sitoplasma yang melekat pada sperma

dan ekor ganda (Gambar 6) (Ogg et al.,2006).

(A) (B) (C) (D) (E)          (F)    (G)      (H)

Gambar 6.  Bentuk spermatozoa abnormal mencit : a) sperma normal,
b) kepala besar, c) kepala kecil, d) kepala dua, e) sperma
ekor dua, f) kepala gepeng, g) kepala ada sisa sitoplasma, h)
letak ekor abaxial (Ogg et al.,2006).

Abnormal sperma diklasifikasikan menjadi dua kelompok , yaitu

abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder.  Abnormalitas primer

terjadi akibat kelainan-kelainan spermatogenesis di dalam tubuli

seminiferi, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah sperma

meninggalkan tubuli seminiferi, selama perjalanan melalui saluran

epididimis, selama ejakulasi, atau dalam manipulasi ejakulat termasuk

dalam proses pengambilan sperma, pendinginan yang cepat, kontaminasi

dengan air, urine, atau antiseptik.

Abnormalitas primer meliputi kepala yang terlampau besar

(macrochepalic), kepala terlampau kecil (microchepalic), kepala pendek

melebar, pipih mempanjang, kepala rangkap, ekor ganda, bagian tengah
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yang melipat, membengkok, membesar, ekor yang melingkar, putus dan

membelah (Srivastava dkk.,2006).

D. Hormon Reproduksi Mencit Jantan

Testis mensekresikan beberapa hormon seks yang bersama-sama dinamai

androgen. Androgen merupakan senyawa steroid. Tetapi salah satu

diantaranya, testosteron jauh lebih banyak dan lebih kuat dari pada lainnya

serta dapat dianggap merupakan satu hormon yang bermakna dan

bertanggung jawab akan efek hormonal jantan. Testosteron dibentuk oleh

sel Leydig terletak di antara tubulus seminiferus. Fungsi dari hormon

testosteron adalah merangsang pendewasaan spermatozoa yang terbentuk

dalam tubuli seminiferi, merangsang pertumbuhan kelenjar asesori (prostat,

vesikularis, dan bulbulatoris) serta merangsang sifat-sifat kejantanan

(Soewolo,2000).

Pembentukan spermatogenesis selain dipengaruhi oleh testosteron , LH,

juga dipengaruhi oleh hormon FSH.  FSH berfungsi untuk menggertak testis

dan memacu proses spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatogonia

menjadi spermatid.  Selain itu FSH juga merangsang sel Sertoli dalam

pembentukan protein pengikat androgen, berperan dalam pengangkutan

testosteron ke dalam tubulus seminiferus dan epididimis.  Mekanisme ini

penting untuk terjadinya spermatogenesis.  Selain membentuk protein

pengikat androgen, sel Sertoli juga membentuk inhibin.



18

Inhibin adalah suatu hormon nonsteroid yang mempunyai mekanisme

umpan balik untuk menghambat produksi FSH yang berlebihan

( Susetyarini,2003).

E. Allethrin

Kandungan bahan aktif obat nyamuk yang beredar dipasaran yaitu berasal

dari senyawa kimia golongan pyrethroid. Pyrethroid merupakan salah satu

kelompok insektisida racun kelas menengah yang digunakan sejak 40 tahun

sebagai pembasmi serangga seperti nyamuk dan kecoa. Pyrethroid

mempunyai turunan yaitu allethrin (Srivastava et al.,2006).

Allethrin dapat menyebabkan toksik pada mamalia.  Efek toksik allethrin

pada mamalia dapat menyebabkan karsinogen dan toksisitas pada kulit

maupun organ reproduksi. Efek toksik yang diakibatkan hasil metabolisme

allethrin pada organ reproduksi yaitu menyebabkan perubahan histologis

pada testis yang ditandai dengan rusaknya membran mitokondria proses

spermatogenesis terganggu dan menyebabkan produksi hormon testosteron

berkurang, serta menurunkan kualitas sperma (Zang et al.,2007).

Zat ini digunakan secara komersial pada racun pembunuh serangga akan

tetapi memiliki resiko kesehatan yang dapat menyebabkan toksik pada

organ-organ vital (Srivastava et al 2006).
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Allethrin dapat masuk dalam tubuh melalui 3 cara : termakan atau terminum

bersama makanan atau minuman, terserap melalui kulit dan dihirup dalam

bentuk gas atau uap dan asap (Larry et.al,2006). Allethrin dalam obat anti

nyamuk bakar yang masuk ke dalam tubuh secara inhalasi akan masuk ke

dalam paru-paru dan diikat oleh membran alveolus.  Selanjutkan allethrin

akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh sel tubuh terutama pada

hati, ginjal,sistem saraf dan organ reproduksi (WHO,2006).

F. Radikal Bebas

Radikal bebas (free radical) adalah suatu senyawa atau molekul hasil dari

metabolisme tubuh yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak

berpasangan pada orbit luarnya (Hariyatmi,2004).  Adanya elektron yang

tidak berpasangan, maka senyawa radikal bebas bersifat reaktif untuk

mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul

yang berada di sekitarnya seperti protein, lipid, DNA, dan RNA

(Winarsi,2007).

G. Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum)

1. Deskripsi Jahe Merah

Jahe merah / jahe sunti (Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum) memiliki

rimpang dengan bobot antara 0,5-0,7 kg/rumpun.  Struktur rimpang jahe

merah, kecil berlapis-lapis dan daging rimpangnya berwarna merah

jingga sampai merah, ukuran lebih kecil dari jahe kecil.  Diameter

rimpang dapat mencapai 4 cm dan tingginya antara 5,26-10,40 cm.
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Panjang rimpang dapat mencapai 12,50 cm.  Jahe merah selalu dipanen

setelah tua, dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi

dibandingkan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan.

Akar yang keluar dari rimpang berbentuk bulat, berdiameter antara 2,9-

5,71 cm dan panjangnya dapat mencapai 40 cm.  Akar yang dikumpulkan

dalam satu rumpun jahe merah dapat mncapai 300 g, jauh lebih banyak

dari jahe gajah dan jahe emprit (Gambar 8) (Hapson, 2008).

Rimpang Jahe Merah Tanaman Jahe Merah

Gambar 7. Jahe Merah (Hapson, 2008).

Tanaman Jahe merah dalam dunia tanaman memiliki klasifikasi sebgai

berikut (Hapson, 2008) :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Bangsa : Zingiberales

Suku : Zingiberaceae

Marga : Zingiber

Jenis : Zingiber officinale Roxb.var. Rubrum
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2. Morfologi dan Taksonomi Tanaman Jahe

Rimpang jahe termasuk kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales,

suku Zingiberaceae, marga Zingiber.  Tanaman ini sudah lama dikenal

baik sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan (Gholib, 2008).

Akar jahe berbentuk bulat, ramping, berserat, berwarna putih sampai

coklat terang.

Tanaman ini berbunga majemuk berupa malai muncul dipermukaan

tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit, dan sangat tajam.

Tanaman jahe membentuk rimpang yang ukurannya tergantung pada

jenisnya.  Bentuk rimpang pada umumnya gemuk agak pipih dan tampak

berbuku-buku. Rimpang jahe berkulit agak tebal yang membungkus

daging rimpang, yang kulitnya mudah dikelupas (Wardana,2002).

Berdasarkan bentuk, ukuran dan warna rimpang, jahe dibedakan atas tiga

kultivar, yaitu jahe badak atau jahe gajah, jahe merah dan jahe emprit.

Jahe merah memiliki rimpang kecil, ramping, kurang mengandung air,

berwarna merah atau jingga, dan rasanya pedas. Jahe ini juga dikenal

dengan sebutan jahe sunti. Kadar minyak atsiri pada jahe pedas di atas 3

ml tiap 100gram rimpang (Lukito,2007).

Pemanfaatan tanaman rempah-rempah merupakan salah satu alternatif

dalam upaya meningkatkan kembali kerusakan yang terjadi pada organ

reproduksi hewan jantan. Menurut Hariana (2006) jahe merah memiliki
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efek farmokologis yang dapat menyebabkan terjadinya rangsangan ereksi

serta meningkatkan aktiv itas kelenjar endokrin pada pria.

3. Kandungan Bahan Kimia Jahe Merah

Eksrak jahe merah memiliki kandungan aktivitas antioksidan dan

androgenik, serta mampu meningkatkan daya tahan tubuh yang

direfleksikan dalam sistem kekebalan inang terhadap mikroba yang

masuk ke dalam tubuh, hal ini diakibatkan karena ekstrak jahe dapat

memacu proliferasi limfosit dan menekan limfosit yang mati serta

meningkatkan aktivitas makrofag, selain itu jahe mampu menaikkan

salah satu aktifitas sel darah putih dalam melisiskan sel targetnya yang

berupa sel tumor dan sel yang terinfeksi virus (Gufron,2001).

Rimpang jahe merah mengandung minyak atsiri sekitas 2,58-2,73%

berfungsi memberikan efek perlindungan secara dominatif dari kerusakan

DNA yang diakibatkan oleh hidrogen peroksidan serta dapat bertindak

sebagai scavenger (penangkap) radikal oksigen (Khaki et al., 2009).

Hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993), selain kandungan minyak

atsiri, rimpang jahe mengandung minyak oleoresin yang terdiri dari

bahan aktif senyawa fenolik seperti zingeron, gingerdiol, zingibrene,

gingerol, dan shagaol yang memiliki aktifitas antioksidan yang cukup

tinggi.
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Ilmuan saat ini telah banyak memfokuskan penelitiannya dengan

menggunakan bahan alami untuk dijadikan alternatif pengobatan, salah

satu bahan alami tersebut adalah berasal dari tanaman.  Tanaman obat

dengan banyak digunakan masyarakat untuk pencegahan dan

pengobatan, dengan alasan harganya relatif murah dan penggunaanya

dianggap lebih aman dibandingkan dengan obat sintesis.

H. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau

reduktan.  Senyawa ini memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu

menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah

terbentuknya radikal (Winarsi,2007).  Antioksidan juga merupakan senyawa

yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan

molekul yang sangat reaktif, akibatnya kerusakan sel akan dihambat.

Dengan menambahkan suatu senyawa dikatakan memiliki sifat antioksidan

bila senyawa tersebut mampu mendonasikan satu atau lebih elektron kepada

senyawa prooksidan, kemudian mengubah senyawa oksidan menjadi

senyawa yang lebih stabil.

Secara biologis antioksidan dapat diartikan sebagai senyawa yang mampu

menangkal atau meredam dampak negatif oksidan/radikal bebas dalam

tubuh.  Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya
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kepada senyawa yang bersifat oksidan, sehingga aktifitas senyawa oksidan

tersebut bisa dihambat (Winarsih,2007).

I. Peran Jahe Merah terhadap Kualitas Spermatozoa

Tanaman jahe mengandung minyak atsiri dan oleorosin yang mampu

betindak sebagai antioksidan yang manfaat bagi kesehatan manusia.

Senyawa antioksidan pada jahe termasuk dalam golongan antioksidan

alami karena dihasilkan secara alami oleh tanaman.  Jahe merah memiliki

aktifitas antioksidan dan androgenik.

Rimpang jahe merah mengandung minyak atsiri sekitar 25% berfungsi

memberikan efek perlindungan secara dominatif dari kerusakan DNA yang

diakibatkan oleh hidrogen peroksidan H2O2 serta dapat bertindak sebagai

scanvenger radikal bebas (Khaki et.al,2009).

Hasil penelitian Kikuzaki dan Nakatani (1993), selain kandungan minyak

atsiri, rimpang jahe mengandung minyak oleoresin yang terdiri dari bahan

aktif senyawa fenolik seperti zingeron, gingerdiol, zingibrene, gingerol,

dan shagaol yang memiliki aktifitas antioksidan yang cukup tinggi

(Septina et.al,2002).

Hasil penelitian Septina et.al, (2002) menunjukkan bahwa, antioksidan

fenolik pada jahe dapat digunakan untuk mencegah atau menghambat

autooksidasi lemak dan minyak.  Penghambatan antioksidasi lemak dan
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minyak oleh antioksidan jahe dilakukan dengan cara mendonasikan radikal

hidrogen kepada senyawa radikal bebas, sehingga radikal lemak menjadi

stabil dan tidak mampu melaksanakan tahap propagasi sehingga kerusakan

mitokondria sel Leydig dapat terhindari.

Peran lain dari senyawa antioksidan fenolik pada jahe yaitu sebagai

scavenger radikal bebas mampu memperlancar pengiriman kolesterol

untuk dikonveksi menjadi pregnenolon oleh enzim sitokrom P450cc dalam

membran mitokondria sel Leydig (Zang et.al,2007).  Pregnenolon

berfungsi sebagai biosintesis hormon testosteron.  Peningkatan

pregnenolon yang dihasilkan oleh sel leydig akan memicu peningkatan

produksi testosteron.  Testosteron berfungsi untuk mengontrol proses

spermiogenesis sehingga mampu melancarkan proses spermatogenesis

akibatnya, kualitas sperma yang dihasilkan akan meningkat (Zang

et.al,2007).



III. METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai Desember

2016 di Laboratorium Zoologi Fakultas MIPA Universitas Lampung.

Sedangkan, pembuatan ekstrak jahe merah dilakukan di Laboratorium

Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan antara lain adalah kandang mencit yang terdiri dari

bak plastik yang ditutupi dengan kawat pada bagian atasnya sebanyak 25

kandang, spuit 10 cc, sonde lambung, neraca untuk menimbang berat

badan mencit, tempat pakan dan minum mencit, alat bedah, mikroskop,

mikrotom untuk pembuatan preparat histologi, cover glass, objec glass,

kertas label untuk memberikan nomor pada kandang mencit, erlenmeyer,

gelas ukur, pipet tetes, meja parafin, cawan petri, botol film, dan alat

pencekok oral (gavage).
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2. Bahan Penelitian

Bahan Biologis : Mencit (Mus musculus L.) jantan berumur 2-3 bulan

sebanyak 25 ekor dengan berat badan berkisar 25-30 gram dan kondisi

sehat. Bahan Kimia : Ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Rosc. var.

Rubrum), obat racun nyamuk bakar merek baygon, aquadest, alkohol

murni 70-100%, NaCl 0,9%, Eosin, pelet ayam dan air sebagai pakan dan

minum mencit serta sekam.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dosis

jahe merah yang berbeda.  Besar pengulangan didapatkan dari rumus

Federer (Federer, 1991)  yaitu  :  t ( n-1 ) ≥ 15

Keterangan :

Nilai t : Jumlah perlakuan yang diberikan selama percobaan

Nilai n : Jumlah pengulangan dalam setiap kelompok perlakuan

Dari rumus di atas dapat dilakukan perhitungan besaran sampel sebagai

berikut, dimana t = 5, maka didapatkan :

5 (n – 1) ≥ 15

5 (n – 1) ≥ 15

5n – 5 ≥ 15

5n ≥ 20

n ≥ 20/5

n ≥ 4
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Pada penelitian ini besar ulangan yang digunakan adalah 4 ekor mencit

perkelompok perlakuan, maka besar sampel yang diperlukan untuk

percobaan sebanyak 20 ekor mencit pada lima kelompok perlakuan. Lima

perlakuan tersebut diantaranya kelompok kontrol negative yang hanya

diberi makan dan minum, kelompok kontrol positive yang dipapar allethrin,

dan kelompok perlakuan yang dipapar asap obat nyamuk selama 18 hari dan

diberi jahe dengan dosis yang berbeda selama 17 hari. Untuk

mengantisipasi kematian ditambahkan masing-masing 1 ekor mencit

sehingga total sampel yang digunakan adalah 25 ekor mencit dengan 5

ulangan (WHO, 2005).

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan hewan uji mencit ( Mus musculus L.) jantan

dengan berat badan berkisar antara 25-30 gram.  Hewan uji didapatkan

dari Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III

Bandar Lampung.

Sebelum dilakukan perlakuan, mencit akan diaklimatisasi terlebih

dahulu selama 7 hari di tempat berlangsungnya penelitian yaitu

Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Lampung.
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Pada dasar kandang diberi sekam merata setebal 0,5 - 1 cm dan akan

diganti selama 3 hari sekali, selanjutnya diberi pakan dan minum

2. Penyedian Ekstrak Jahe Merah dan Allethrin

a) Pembuatan dan Penentuan Dosis Ekstrak Jahe Merah

Ekstrak dibuat di Laboratorium Kimia Organik FMIPA Unila

Proses pembuatan ekstrak jahe merah dalam penelitian ini

menggunakan etanol teknis 96% sebagai pelarut.  Menurut

Sulistianto et al., (2012), ekstraksi dimulai dari penimbangan jahe

merah.  Selanjutnya jahe dipotong tipis-tipis dan kemudian dijemur

di bawah sinar matahari hingga kering, selanjutnya dibuat serbuk

dengan menggunakan blender.  Etanol teknis dengan kadar 96%

ditambahkan untuk melakukan ekstrak dari serbuk ini selama kurang

lebih 2 (dua) jam kemudian dilanjutkan maserasi selama 3 kali 24

jam. Setelah masuk ke tahap filtrasi, akan diperoleh filtrat.  Filtrasi

yang didapat akan diteruskan ke tahap evaporasi dengan Rotary

Evaporator pada suhu 40oC dengan kecepatan putar 60rpm pertiga

kali 24 jam evaporasi.

Penentuan dosis jahe merah untuk mencit 400 mg/kgBB (Tanuwireja

2007).  Pada penelitian ini dosis jahe merah yang digunakan adalah

setengah dosis normal, dosis normal, dan 2x peningkatan dosis

normal untuk mengetahui dosis yang efektif.  Selanjutnya penentuan

dosis yang digunakan pada mencit dengan berat badan 30 gram
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Perlakuan 1

= dosis x berat badan

= 200 mg/grBB x 30gr

= 6 mg/ml

Perlakuan 2

= dosis x berat badan

= 400 mg/grBB x 30gr

= 12 mg/ml

Perlakuan 3

= dosis x berat badan

= 800 mg/grBB x 30gr

= 24 mg/ml

Ekstrak jahe merah diberikan pada masing-masing kelompok

perlakuan dengan cara dicekok (secara oral) menggunakan sonde

lambung.  Pencekokan dilakukan setiap hari selama 17 hari dan

allethrin selama 18 hari,  sesuai dengan lamanya siklus

spermatogenesis pada mencit 35 hari (Rugh,1968).

b) Dosis Alletrhin

Dosis maksimum kandungan Allethrin dalam obat anti nyamuk

bakar adalah 48 mg yang digunakan dalam waktu maksimum 8

jam/hari (Baygon, 2014).



31

Untuk konversi dosis didapatkan dari perhitungan konversi dosis

manusia (70 kg) ke mencit 20 gr adalah 0,0026 , sehingga ;

48 x 0,0026 = 0,1248 mg/grBB

Dosis yang digunakan pada mencit dengan berat badan 30 gram

adalah :

Dosis x Berat Badan

= 0,1248 mg/grBB x 30gr

=  3,744 mg

Sehingga dosis maksimum allethrin yang bisa diberikan mencit 30

gram adalah 3,744 mg dalam lama waktu pemberian adalah 129

menit/hari (Saricastava et al.,2006).

3. Pemberian Perlakuan pada Hewan Uji

Perlakuan diberikan selama 35 hari berdasarkan siklus spermatogenesis

yang berlangsung selama 35 hari (Rugh,1968). Pemaparan allethrin

dilakukan pada hewan uji selama 8 jam/hari selama 7 hari (Saricastava

et al.,2006). Pemberian ekstrak jahe merah diberikan setiap hari selama

17 hari. Hewan coba yang berjumlah 25 ekor sebelumnya

diaklimatisasi selama 2 minggu, selanjutnya dipilih secara acak dan

dikelompokkan menjadi 5 kelompok masing-masing berjumlah 5 ekor

(WHO,2005).
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Setiap kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda yaitu :

1. Kontrol Positive : Dipapar asap 129 menit selama 35 hari

2. Kontrol Normal : Hanya diberi makan dan minum

3. Perlakuan 1 : Dipapar asap 129 menit selama 18 hari + diberi

ekstrak jahe sebanyak 6 mg/ml selama 17 hari.

4. Perlakuan 2 : Dipapar asap 129 menit selama 18 hari + diberi

ekstrak jahe sebanyak 12 mg/ml selama 17 hari.

5. Perlakuan 3 : Dipapar asap 129 menit selama 18 hari + diberi

ekstrak jahe sebanyak 24 mg/ml selama 17 hari.

4. Analisis Kualitas Spermatozoa

Setelah masa perlakuan berakhir, mencit-mencit ini kemudian dibunuh

dengan cara dislokasi leher.  Kemudian dibedah dan diambil cauda

epididimisnya, lalu dilakukan perhitungan viabilitas dan morfologi.

a. Pengambilan Sekresi Spermatozoa di Cauda Epididimis

Untuk mendapatkan spermatozoa di dalam sekresi cauda epididimis

dilakukan menurut Sutyarso (1992) yaitu :  Setelah 35 hari

perlakuan, hari ke-36 masing-masing hewan coba dikorbankan

dengan cara dislokasi leher dan selanjutnya dibedah.  Kemudian

organ cauda epididimis diambil dan diletakkan ke dalam cawan petri

yang berisi NaCl 0,9%.  Suspensi spermatozoa dari cauda epididimis

yang telah diperoleh dapat digunakan untuk pengamatan yang

meliputi viabilitas dan morfologi spermatozoa.
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b. Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah viabilitas dan

morfologi spermatozoa yang didapat pada bagian cauda epididimis

mencit (Mus musculus L.) yang telah dipapar asap selama 18 hari

dan selanjutnya diberi ekstrak jahe merah selama 17 hari.

1. Viabilitas Spermatozoa

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pengecatan dengan zat

warna eosin-Y O,5% , pengamatan sediaan di bawah mikroskop

dengan perbesaran 10x 40 dihitung per 100 spermatozoa.

Caranya dengan melihat spermatozoa yang hidup tidak berwarna

merah, kemudian hasilnya dinyatakan dalam persentase dengan

rumus (Gandasoebrata,1984) :

Jumlah spermatozoa hidup X 100%

Jumlah spermatozoa hidup + mati

2. Morfologi Spermatozoa Normal

Pemeriksaan morfologi spermatozoa normal dilakukan dengan

membuat preparat apus (metode smear).

Suspensi sperma kemudian diwarnai dengan eosin, kemudian

diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x40.
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Pengamtatan dilakukan terhadap 100 spermatozoa, kemudian

dibandingkan antara spermatozoa normal dengan yang tidak

normal.  Hasil pengamatan dinyatakan dalam persentase dengan

rumus (Etuk & Muhammad, 2009) :

Jumlah spermatozoa normal X 100%

Jumlah spermatozoa normal + abnormal

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dianalisis dengan menggunakan

uji statistik Analisis of Variance (ANOVA), jika terdapat perbedaan nyata

antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, sehingga dilanjutkan

dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan menggunakan

program SPSS versi 20 pada taraf 5% sebagai perbandingan dari masing-

masing perlakuan.
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F. DIAGRAM ALUR PENELITIAN

Kontrol
Normal

Kelompok
Perlakuan
I

Kelompok
Perlakuan
II

Kontrol
Positive

Kelompok
Perlakuan
III

Mencit di aklimatisasi selama 7 hari

Diberikan
Asap 129
menit /hari
selama 35
hari

Tidak diberi
ekstrak dan
tidak
dipapar asap

Diberikan
Asap 129
menit/hari
selama 18
hari + jahe
merah
6mg/ml
selama 17
hari

Diberikan
Asap 129
menit/hari
selama 18
hari + jahe
merah
12mg/ml
selama 17
hari

Diberikan
Asap 129
menit/hari
selama 18
hari + jahe
merah
24mg/ml
selama 17
hari

Pembedahan dan pengambilan organ testis

Pengambilan spermatozoa dari cauda epididimis

Mencit diterminasi dengan cara dislokasi

Pengamatan morfologi normal, dan viabilitas
spermatozoa

Selesai

Interprestasi Hasil dan Penyusunan Laporan

Gambar 9. Diagram Alur Penelitian



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Pemberian ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Roxb. Var.Rubrum)

dengan dosis 24 mg/grBB pada perlakuan P3 dapat meningkatkan

morfologi spermatozoa normal mencit jantan (Mus musculus L.) yang

terpapar asap obat nyamuk bakar yang mengandung bahan aktif

allethrin.

2. Pemberian ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Roxb. Var.Rubrum)

dengan dosis 24 mg/grBB pada perlakuan P3 dapat meningkatkan

viabilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.) yang terpapar

asap obat nyamuk bakar yang mengandung bahan aktif allethrin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian , maka disarankan :

1. Efek teratogenik asap obat anti nyamuk bakar terhadap fetus mencit

dengan pengamatan mengenai kelainan pada seluruh tulang dan organ

dalam untuk memaksimalkan kemungkinan kecacatan yang terjadi

pada fetus mencit.

2. Untuk dilakukan penelitian lebiih lanjut dengan memberikan variasi

lamanya pemaparan obat anti nyamuk bakar untuk mengetahui sifat

toksik berbeda.
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