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ABSTRAK

PENGARUH EKSTRAK ETANOL JAHE MERAH
(Zingiber officinale Roxb. Var. Rubrum) TERHADAP JUMLAH SEL

SPERMATOSIT PRIMER DAN SEL SPERMATID MENCIT JANTAN
(Mus musculus L.) YANG DI INDUKSI PARAQUAT DIKLORIDA

Oleh

SITI UMAIROH

Jenis paraquat diklorida (1,1’-dymethil-4,4’-bipyridinium dichloride) merupakan

herbisida yang biasa digunakan oleh para petani di Indonesia. Namun jenis

herbisida ini menimbulkan radikal bebas dan dapat mempengaruhi organ

reproduksi pria, sehingga menimbulkan infertilitas seperti penurunan jumlah sel

spermatogenik. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan zat antioksidan yaitu

salah satunya adalah jahe merah yang mampu mengatasi masalah infertilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak etanol jahe merah dapat

meningkatkan jumlah sel spermatogenik mencit (Mus musculus L) meliputi sel

spermatosit primer dan sel spermatid yang diinduksi herbisida paraquat diklorida.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 24 ekor mencit

jantan yang terbagi dalam 6 kelompok perlakuan dengan masing- masing 4

ulangan. Kelompok I sebagai kontrol ( H2O), kelompk II (Jahe18 mg/ml),



kelompok III (Paraquat 20mg/BB), kelompok IV (Pq 20 mg/BB + EEJM 6

mg/ml), kelompok V (Paraquat 20mg/BB + EEJM 12 mg/ml) dan kelompok VI

(Paraquat 20mg/BB + EEJM 18 mg/ml). Paraquat diberikan 2 kali dalam

seminggu selama 21 hari, sedangkan ekstrak etanol jahe merah diberikan selama

35 hari. Parameter sel-sel spermatogenik yang dilihat pada penelitian ini adalah

jumlah sel spermatosit primer dan sel spermatid mencit jantan dan dilakukan

Analisis varian (ANOVA) serta Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol jahe merah 6 mg/ml, 12 mg/ml dan

18 mg/ml dapat meningkatkan jumlah sel spermatosit primer dan sel spermatid

mencit jantan yang diinduksi paraquat diklorida.

Kata kunci : Infertilitas, jahe merah, sel spermatogenik, mencit jantan, paraquat

diklorida.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya melakukan

pekerjaan seperti bertani atau bercocok tanam. Petani merupakan kelompok

kerja terbesar diberbagai negara didunia termasuk di Indonesia. Untuk

meningkatkan hasil pertanian yang optimal, dalam paket intensifikasi

pertanian diterapkan berbagai teknologi, salah satunya adalah dengan

penggunaan agrokimia. Penggunaan agrokimia diperkenalkan secara besar-

besaran untuk menggantikan teknologi lama baik dalam hal pemupukan

maupun pengendalian hama. Salah satu penggunaan agrokimia tersebut adalah

penggunaan pestisida.

Pestisida yang banyak digunakan pada bidang pertanian dan perkebunan

adalah jenis herbisida paraquat (1,1−dimethyl,4,4−bipyridylium). Paraquat

merupakan salah satu bahan aktif herbisida jenis gramoxone yang telah lama

dan sampai saat ini paling banyak digunakan dalam budidaya tanaman di

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dipicu oleh semakin langkanya tenaga

kerja dan tersedianya herbisida yang relatif mudah dan murah, peningkatan

penggunaan pestisida di Indonesia, khususnya herbisida, semakin terlihat

nyata pada 20 tahun terakhir. Tingginya intensitas aplikasi dan jumlah
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herbisida yang diaplikasikan menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar

mengenai bahaya pencemaran yang berasal dari residu herbisida yang

tertinggal di lingkungan, khususnya dalam tanah dan air. Selain itu herbisida

juga dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui beberapa cara yaitu dapat

melalui oral/mulut, respirasi/pernapasan, dan penetrasi kulit yang

dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia (Sriyani

& Salam, 2008).

Permasalahan mengenai gangguan kesehatan pada manusia akibat dari

peningkatan penggunaan herbisida paraquat dilingkungan menimbulkan

terbentuknya radikal bebas. Hal ini disebabkan herbisida paraquat yang masuk

kedalam tubuh akan menyebabkan induksi toksisitas disebabkan karena

kemampuannya untuk mempengaruhi siklus redoks dan membentuk Reactive

Oxygen Species (ROS) yang mengakibatkan masalah infertilitas (Kartikeya,

2009).

Kesuburan pada pria dapat dilihat dari kemampuan spermatozoa yang

dihasilkan dalam melakukan proses fertilisasi. Adapun faktor yang

mempengaruhi proses tersebut yaitu kemampuan organ dan hormon yang

mempengaruhi proses reproduksi untuk bekerja secara optimal.  Optimalisasi

kerja dari organ dan hormon reproduksi selain dipengaruhi oleh unsur genetik

juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Hardjopranjoto, 1995).

Pada pasangan yang mengalami infertilitas tentunya secara pasti akan

menjalani berbagai pengobatan untuk dapat mempunyai keturunan. Dalam

mengatasai permasalahan infertilitas diperlukan suatu tanaman obat yang
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memiliki kandungan antioksidan untuk menangani kasus infertilitas yang

terjadi. Terapi kasus infertilitas lebih banyak menggunakan tanaman herbal

karena memiliki efek samping yang minimal. Salah satu tanaman yang

dipercayai mengandung zat antioksdan dan mampu mengatasi permasalahan

reproduksi yang diakibatkan oleh pengaruh radikal bebas adalah tanaman jahe

merah (Zingiber officinale Roxb. var. rubrum). Jahe merah merupakan salah

satu tumbuhan yang berasal dari suku Zingiberaceae, jahe memilki posisi

yang penting dalam berbagai aspek antara lain aspek kesehatan dan

perekonomian, aspek kegunaan, adat serta kepercayaan sebagai tumbuhan

etnobotani dalam masyarakat Indonesia. Jahe banyak digunakan sebagai

tumbuhan tradisional yang dikonsumsi masyarakat sebagai minuman dan

bahan makaanan, bahan pewarna serta obat-obatan (Palaniyapan et al., 2013)

Tanaman jahe merah merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai

kandungan antioksidan yang kuat dan mampu mengurangi serta mencegah

terbentuknya radikal bebas. Sebagai hasil dari aktivitas antioksidanya, jahe

merah akan memacu aktivitas androgenik untuk organ testis sebagai hasil dari

peningkatan hormone LH, FSH, dan testoteron (Ali et al., 2008).

Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui bahwa jahe merah

(Zingiber officinale Roxb. var. rubrum) dapat meningkatkan infertilitas mencit

jantan (Mus musculus L.) yang diinduksi paraquat diklorida.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian ekstrak etanol jahe

merah (Zingiber officinale Roxb. var. rubrum) terhadap jumlah sel spermatosit

primer dan sel spermatid mencit jantan (Mus musculus L.) yang dinduksi

paraquat diklorida.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai khasiat jahe merah

(Zingiber officinale Roxb. var. rubrum) yang dapat digunakan sebagai

tumbuhan yang bermanfaat untuk meningkatkan fertilitas mencit jantan (Mus

musculus L.) yang diinduksi paraquat diklorida.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah infertilitas yang diakibatkan dari peningkatan radikal bebas

dilingkungan yang disebabkan oleh pengggunaan herbisida paraquat yang

berlebihan menimbulkan kekhawatiran khusus bagi masyarakat Indonesia.

Herbisida jenis ini merupakan stress oksidatif /radikal bebas dan bersifat

sebagai toksik atau racun apabila terpapar dan masuk kedalam tubuh manusia.

Akibat dari paparan herbisida tersebut dapat mengakibatkan penurunan

produktivitas hormon testosteron dan dapat menyebabkan infertilitas pada

pria.
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Salah satu tanaman yang dilaporkan dapat digunakan untuk mengatasi

masalah infertilitas adalah tanaman jahe (Zingiber officinale Roxb.var.

rubrum) yang merupakan rempah-rempah yang sangat penting dalam

kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan. Tanaman ini berasal

dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina (Paimin, 2008).

Rimpang jahe memiliki banyak khasiat bagi kesehatan yang dijadikan sebagai

obat-obatan untuk mencegah maupun menyembuhkan penyakit.

Beberapa zat aktif pada jahe merah diantaranya yaitu limoen, 1-8 sinoel, 10-

dehidrogingerdion, 10-gingerdion, 6-gingerdion, 6-gingerol, α-asam linolenik,

arginin, asam aspartate, β-sithoserol, asam saprilik, capsaicin,asam klorogenik,

farnesol(hariana 2002)

Salah satu kandungan aktif pada jahe merah yang berpengaruh terhadap

aktivitas reproduksi adalah arginin. Arginin merupakan kelompok asam amino

non-esensial yang berperan dalan sistem ketahanan tubuh dan imunitas seluler.

Selain itu, arginin juga dapat berperan aktif dalam proses metabolisme dan

pembentukan spermatozoa (spermatogenesis) (Srivastava et al., 2006).

E. Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah pemberian ekstrak etanol

jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var. rubrum) dapat meningkatkan

jumlah sel spermatosit primer dan sel spermatid mencit jantan (Mus musculus

L.) yang diinduksi paraquat diklorida .
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Tumbuhan Jahe Merah (Zingiber officinale Rob. var. Rubrum)

1. Klasifikasi

Sistematika tanaman jahe menurut Tjitrosupomo (1991) adalah sebagai

berikut:

Regnum : Plantae

Divisi :Spermatophyta

Subdivisi :Angiospermae

Kelas :Monocotyledoneae

Ordo :Zingiberales

Family :Zingiberaceae

Genus :Zingiber

Species :Zingiber officinale Roxb. var. Rubrum

2. Morfologi

Berdarkan morfologinya tanaman jahe terdiri atas akar, rimpang, batang,

daun, dan bunga. Perakaran tanaman jahe merupakan akar tunggal semakin

membesar seiring dengan umurnya, hingga membentuk rimpang serta

tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Akar tumbuh dari

bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh dari bagian atas
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rimpang. Jahe termasuk tanaman tahunan, berbatang semu, dan berdiri

tegak dengan ketinggian mencapai 0,75 m. batang pada tanaman jahe

merupakan batang semu yang tumbuh tegak lurus, berbentuk bulat pipih,

tidak bercabang tersusun atas seludang-seludang dan pelepah daun yang

saling menutup sehingga membentuk seperti batang. Bagian luar batang

berlilin dan mengilap, serta mengandung banyak air, berwarna hijau pucat,

bagian pangkal biasanya berwarna kemerahan (Suprapti, 2003).

Tanaman jahe merah merupakan suatu tanaman rumput-rumputan tegak

dengan ketinggian 30-75 cm, memilki daun sempit memanjang menyerupai

pita, dengan panjang daun 15-23 cm, lebar lebih kurang 2,5 cm. Tanaman

jahe ini termsuk dalam keluarga Zingiberaceae, tanaman ini memiliki

bunga yang berwarna kuning dengan kehijauan dengan bibir bunga ungu

gelap berbintik-bintik putih kekuningan, dan kepala sarinya berwarna ungu.

Akarnya yang bercabang-cabang dan berbau harum, berwarna kuning atau

jingga, dan berserat (Rukmana, 2000 dan Paimin, 2008).

Terdapat tiga jenis jahe yang dikenal di Indonesia dengan perbedaan

morfologi pada ukuran dan warna kulit rimpang . Ketiga jenis jahe tersebut

yakni jahe merah (Z. officinale var. rubrum), jahe putih kecil (Z. officinale

var. amarum) dan jahe putih besar (Z. officinale var. officinale) (Rostiana et

al., 1991).
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Gambar 1. Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb. var Rubrum)

3. Kandungan Jahe

Menurut Sudarso (1996) Bagaian utama jahe yang banyak digunakan

adalah rimpang jahe, yang mengandung oleoresin dan minyak atsiri.

Menurut Putri (2014) ciri khas yang dimiliki tanaman jahe adalah jahe

memiliki bau aromatik yang khas, rasanya yang pedas, hangat namun tidak

beracun. Secara umum senyawa kimia yang terkandung dalam jahe terdiri

dari minyak menguap (volatile oil), minyak tidak  menguap (non volatile

oil) dan pati. Mintak atsiri termasuk jenis minyak yang menguap dan

merupakan suatu komponen yang memberi bau khas. Kandungan minyak

tidak menguap disebut oleoresin, yakni suatu komponen yang memberikan

rasa pahitdan pedas.

Tanaman jahe merah ini memiliki aroma yang tajam dan rasanya sangat

pedas. Di dalam rinpang jahe merah terkandung zat gingerol, oleoresin, dan

minyak atsiri yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan sebagai bahan
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baku obat. Efek farmakologis jahe merah adalah dapat mempertkuat khasiat

bahan lain yang dicampurkan pada proses pembuatan obat (Herlina, 2004).

Senyawa kimia rimpang jahe menentukan aroma dan tingkat kepedasan

jahe. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komposisi kimia rimpang

jahe adalah anatar lain : jenis jahe, tanah sewaktu jahe ditanam, umur

rimpang saat dipanen, pengolahan rimpang jahe (Rismunandar, 1998).

4. Manfaat Jahe Terhadap Reproduksi

Pemanfaatan tanaman rempah-rempah merupakan salah satu alternatif

dalam upaya meningkatkan kembali kerusakan yang terjadi pada organ

reproduksi hewan jantan. Zingiber officinale var. rubrum memiliki efek

farmakologi yang dapat menyebabkan terjadinya rangsangan ereksi serta

meningkatkan aktivitas kelenjar endokrin pada pria (Herlina, 2004).

Tanaman jahe merah ini memiliki kandungan zat aktif yang dapat

berpengaruh terhadap aktivitas reproduksi adalah arginin. Arginin

merupakan asam amino non-esensial yang berperan aktif dalam sistem

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

dalam proses pembentukan spermatozoa (spermatogenesis) (Srivastava et

al.,2006). Menurut Hefni (2010) jahe memiliki aktivitas androgenik yang

disebabkan karena kemampuannya meningkatkan kadar hormon testosteron

dalam serum, hormon testosteron berperan dalam meningkatkan kualitas

spermatozoa.
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Penelitian yang dilakukan oleh Khaki et al.,(2009), jahe memilki pengaruh

yang baik terhadap spermatogenesis dan parameter sperma, pemberian jahe

dengan dosis 100mg/kg/hari dapat secara signifikan meningkatkan

persentase sperma, viabilitas sperma, motilitas dan juga total serum

testosteron. Penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Hamza (2006)

menyatakan bahwa ekstrak etanol Zingiber officinaledengan dosis 1g/kg/hr

dapat mengurangi jumlah morfologi sperma tikus yang abnormal yang

disebabkan ciplastin.

B. Tinjauan Hewan Percobaan

1. Biologi Mencit (Mus musculus L.)

Mencit laboratorium merupakan turunan dari mencit liar yang telah

mengalami pembiakan secara selektif. Mencit dikelompokkan ke dalam

kingdom animalia, phylum chordata. Hewan ini termasuk hewan yang

bertulang belakang dan menyusui sehingga dimasukkan ke dalam

subphylum vertebrata dan kelas mamalia. Selain itu hewan ini juga

memiliki kebiasaan mengerat (ordo rodentia), dan merupakan famili

muridae, dengan nama genus Mus serta memilki nama spesies Mus

musculus L (Priyambodo, 2003).

Mencit secara biologis memiliki ciri umum, yaitu berupa rambut berwarna

putih atau keabu-abuan dengan warna perut sedikit lebih pucat. Mencit

merupakan hewan nokturnal yang sering melakukan aktivitasnya pada

malam hari. Perilaku mencit dipengaruhi oleh beberapa faktor , diantaranya
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factor internal seperti seks, perbedaan umur, hormon, kehamilan, dan

penyakit ;faktor eksternal seperti makanan, minuman, dan lingkungan

disekitarnya (Smith dan Mangkoewidjojo, 1998).

Mencit memiliki berat badan yang bervariasi . Berat badan ketika lahir

berkisar antara 2-4 gram, berat badan mencit dewasa berkisar antara 20-40

gram untuk mencit jantan dan 25-40 gram untuk mencit betina dewasa.

Sebagai hewan pengerat mencit memiliki gigi seri yang kuat dan terbuka.

Susunan gigi mencit adalah indicisivus ½, caninus 0/0, premolar0/0, dan

molar 3/3 (Setijono,1985).

Mencit dapat bertahan hidup selama 1-2 tahun dan dapat juga mencapai

umur 3 tahun. Lama bunting 19-21 hari sedangkan umur untuk siap

dikawinkan 8 minggu. Perkawinan mencit terjadi pada saat mencit betina

mengalami estrus. Satu induk dapat menghasilkan 6-15 ekor anak.

Penyebaran mencit sangat luas, semua jenis (strain) yang dapat digunakan

di laboratorium sebagai hewan percobaan berasal dari mencit liar melalui

seleksi ( Yuwono dkk, 2002). Mencit liar lebih suka hidup pada suhu

lingkungan yang tinggi, tetapi mencit juga dapat hidup terus pada suhu

lingkungan yang rendah (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).

2. Organ Reproduksi Mencit Jantan

Sistem reproduksi mencit jantan terdiri atas testis dan kantong skrotum,

epididimis dan vas deferens, sisa sistem ekskretori pada masa embrio yang

berfungsi untuk transport sperma, kelenjar aksesoris, uretra dan penis.
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Selain uretra dan penis, semua struktur ini berpasangan. Epididimis adalah

tuba terlilit yang panjangnya mencapai 20 kaki (4 m sampai 6 m).

Gambar2. Organ reproduksi mencit jantan (Rugh,1968)

1. Testis

Testis merupakan organ berbentuk oval dan berjumlah dua buah

yang berukuran sama besar (Toelihere 1977). Menurut Junquiera

& Carneiro (1980), testis manusia dewasa memiliki panjang

antara 4,1-5,2 cm dan lebar 2,5-3,3 cm, sedangkan testis tikus

dewasa memiliki panjang rata-rata  4,6 cm dengan diameter 2,6

cm. Testis pada semua jenis (spesies) berkembang di dekat ginjal.

Pada mamalia, testis berada dalam kantong skrotum yang terletak

diluar abdomen. (Nalbandov 1990).
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Menurut Leeson dkk. (1996), testis terdiri dari tiga lapisan, yaitu

tunika vaginalis, tunika albuginea, dan tunika vaskulosa. Tunika

vaginalis merupakan lapisan terluar yang menutupi permukaan

lateral dan anterior testis (Junquiera & Carneiro 1980). Tunika

albuginea menebal pada permukaan posterior testis dan menjorok

masuk kedalam testis sebagai mediastinum testis atau lapisan

tengah. Tunika vaskulosa merupakan lapisan terdalam yang

terbenam didalam jaringan ikat karang . Mediastinum testis

membagi testis menjadi sekitar 250 ruang-ruang piramidal yang

dinamakan lobulus testis. Sekat antara lobulus tersebut tidak

sempurna sehingga seringkali terbentuk hubungan antara lobulus-

lobulus (Junquiera & Carneiro 1980, Leeson dkk. 1996).

Tiap-tiap lobulus terdiri dari 1-4 tubulus seminiferus. Tubulus

seminiferus merupakan saluran berkelok dengan diameter lebih

kurang 150-250 μm dan panjang 30-70 cm. Tubulus seminiferus

merupakan tempat berlangsungnya spermatogenesis (Junquiera

& Carneiro 1980).

Menurut Saryono (2008), sel yang berperan dalam testis adalah:

a. Tubulus seminiferus, bagian utama dari massa testis yang bertanggung

jawab terhadap produksi ±30 juta spermatozoa per hari selama masa

produksi. Sel ini terdiri dari sperma dan sel sertoli.

b. Sel leydig (sel interstisial), berfungsi untuk menyusun komponen

endokrin utama yang bertanggung jawab menghasilkan testosteron.
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c. Sel sertoli, berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa,

fagositosis, menghasilkan Androgen Binding Protein (ABP) dan sekresi

hormon inhibin.

2. Tubulus Seminiferus

Tubulus seminiferus terdiri atas tunika propria fibrosa, lamina

basalis, dan epitel germinativum. Tunika propria fibrosa

merupakan lapisan fibroblas yang terletak diatas lamina basalis

(Junquiera & Carneiro 1980). Lapisan tersebut terdiri atas sel-sel

mioid yang dapat mengubah diameter tubulus seminiferus dan

membantu gerakan spermatozoa sepanjang tubulus. epitel

germinativum. memiliki dua jenis sel, yaitu sel spermatogenik

dan sel Sertoli. Sel spermatogenik akan mengalami diferensiasi

menjadi sel spermatozoa. Sel Sertoli atau sel penyokong

berperan dalam memberi nutrisi bagi perkembangan spermatozoa

(Leeson dkk. 1996).

3. Sistem Duktus

Sistem duktus terdiri dari rete testis, duktus eferen, epididimis,

dan duktus deferen. Rete testis menghubungkan antara tubulus

seminiferus dan duktus eferen. Duktus eferen membentuk tiga

hingga tujuh saluran menuju epididimis. Duktus tersebut dan

bagian awal epididimis membentuk kaput epididimis (Rugh

1968).
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Epididimis terletak di bagian dorsolateral testis dan memanjang

dari kranial ke kaudal testis. Epididimis terdiri atas dua duktus,

yaitu duktus eferen dan duktus epididimis. Panjang duktus pada

manusia berkisar antara 5- 6 m. Epididimis terdiri dari tiga bagian

yaitu kaput (kepala), korpus (badan), dan kauda (ekor). Bagian

kaput dan korpus berfungsi sebagai tempat pematangan

spermatozoa dan reabsorpsi air, sedangkan bagian kauda berfungsi

sebagai tempat penyimpanan spermatozoa (Hafez & Prasad 1976).

Epididimis menyalurkan spermatozoa dan cairan dari testis ke

duktus deferens . Duktus deferen merupakan saluran yang

berfungsi mengangkut spermatozoa dari kauda epididimis ke

uretra. Duktus tersebut memiliki dinding yang mengandung

otot-otot yang berperan penting dalam mekanisme

pengangkutan semen saat ejakulasi (Moeloek 1994).

4. Kelenjar aksesori

Kelenjar aksesori terdiri atas kelenjar vesikula seminalis, kelenjar

prostat, dan kelenjar bulbouretra (Cowper) (Junquiera &

Carneiro 1980, Campbell dkk. 2004). Selain itu, terdapat juga

kelenjar ampula dan kelenjar preputial. Kelenjar-kelenjar

tersebut berfungsi membuat cairan semen agar sperma dapat

bergerak aktif dan hidup dalam waktu tertentu (Nalbandov

1990).
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Kelenjar vesikula seminalis pada mencit berjumlah sepasang dan

terletak di atas kelenjar prostat (Rugh 1968). Kelenjar tersebut

mensekresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan,

kental, dan bersifat alkalis (basa) mengandung fruktosa yang

menyediakan sebagian besar energi untuk sperma (Campbell dkk.

2004).

5. Alat kelamin luar (penis)

Alat kelamin luar atau organ kopulasi mencit adalah penis. Penis

berfungsi sebagai alat pengeluaran urin dan perletakkan semen ke

dalam saluran reproduksi betina. Penis mencit terdiri dari korpus

kavernosum, korpus spongiosum, dan kepala penis. Korpus

kavernosum diselubungi oleh tunika albuginea, yaitu suatu

selaput fibrosa tebal berwarna putih, dan membentuk badan

penis. Kepala penis adalah bagian ujung dari penis yang ditutupi

oleh preputium (Rugh 1968).

3. Spermatogenesis

Spermatogenesis merupakan suatu rangkaian perkembangan sel

spermatogonia dari epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi

dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa yang bebas. Rangkaian

perkembangan ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, sel

spermatogonia mengadakan pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit

dan sel induk spermatogonia. Tahap kedua, pembelahan meiosis (reduksi)

spermatosit primer dan skunder menghasilkan spermatid yang haploid.
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Tahap ketiga, perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui

serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks disebut

spermiogenesis (Syahrum dan Tjokronegoro, 1994).

Banyak sel epitel germinativum yang berukuran kecil yang terkandung

pada tubulus seminiferus. Sel tersebut dinamakan spermatogonia menjadi

spermatosit membelah diri membentuk dua spermatosit yang masing-

masing mengandung 23 kromosom. Setelah beberapa minggu menjadi

spermatid, pertama kali dibentuk masih mempunyai sifat umum sel

epiteloid, selanjutnya sitoplasma menghilang, spermatid memanjang

menjadi spermatozoa terdiri atas kepala, leher, badan dan ekor (Syaifuddin,

2006).

Terdapat empat siklus epitel seminiferus pada proses spermatogenesis pada

mencit dimana setiap siklusnya terdiri dari 12 stadia. Pada proses

pembentukan spermatosit primer diperlukan waktu lebih dari satu siklus

pertama. Siklus pertama yang dimaksud yaitu dimulai dari perkembangan

sel-sel genosit (primordial germ cell), ini sudah dapat dilihat pada saat hari

ke-8 masa embrio, menjadi sel-sel spermatogonium. Terdapat tiga tipe

spermatogonia pada mencit dan tikus, yaitu : spermatogonia tipe A, tipe

intermediet (In) dan tipe B (Clermont dan Leblond).

Hormon-hormon yang berperan dalam spermatogenesis (hormon steroid)

adalah sebagai berikut : (Guyton dan Hall, 2008; Janqueira, 2007).

a. Testosteron, disekresi oleh sel-sel Leydig yang terletak di interstisium

testis. Hormon ini penting untuk pertumbuhan dan pembagian sel-sel
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germinativum dalam membentuk sperma.

b. Hormon lutein (LH), disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior,

merangsang sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron.

c. Hormon perangsang folikel (FSH), juga disekresi oleh sel-sel kelenjar

hipofisis anterior, mempengaruhi sel-sel Sertoli untuk merangsang

adenilat siklase dan kemudian meningkatkan cAMP. FSH juga

meningkatkan sintesis dan sekresi protein pengikat androgen (ABP).17

Protein ini bergabung dengan testosteron dan mengangkut hormon ini ke

lumen tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus, androgen

berfungsi dalam mengontrol proses spermatogenesis pada pembelahan

meiosis dan spermiogenesis.

d. Estrogen, dibentuk dari testosteron oleh sel-sel Sertoli ketika sel Sertoli

sedang dirangsang oleh hormon perangsang folikel, yang mungkin juga

penting untuk spermiogenesis.

e. Hormon pertumbuhan (seperti juga pada sebagian besar hormon yang

lain) diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis.

Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal

spermatogonia sendiri. Bila tidak terdapat hormon pertumbuhan, seperti

pada dwarfisme hipofisis, spermatogenesis sangat berkurang atau tidak

ada sama sekali.

4. Spermatozoa Mencit

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

tubulus seminiferus melalui proses spermatogenesis, dan bersama-sama
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dengan plasma sperma 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. Panjang bagian kepala kurang lebih 0,0080 mm,

sedangkan panjang spermatozoa seluruhnya sekitar 0,1226 mm (122,6

mikron).Kemampuan bereproduksi dari hewan jantan dapat ditentukan oleh

kualitas dan kuantitas sperma yang dihasilkan. Produksi sperma yang tinggi

dinyatakan dengan volume sperma yang tinggi dan konsentrasi spermatozoa

yang tinggi pula. Sedangkan kualitas sperma yang baik dapat dilihat dari

persentase spermatozoa yang normal dan motilitasnya (Hardjopranoto,

1995).

Spermatozoa bergerak dari tubulus seminiferus lewat duktus eferen menuju

kepala epididimis. Epididimis merupakan pipa dan berkelok-kelok yang

menghubungkan vas eferensia pada testis dengan duktus eferen (vas

deferen). Kepala epididimis melekat pada bagian ujung dari testis dimana

pembuluh-pembuluh darah dan saraf masuk. Badan epididimis sejajar

dengan aksis longitudinal dari testis dan ekor epididimis selanjutnya menjadi

duktus deferen yang rangkap dan kembali ke daerah kepala. Epididimis

berperan sebagai tempat untuk pematangan spermatozoa sampai pada saat

spermatozoa dikeluarkan dengan cara ejakulasi. Spermatozoa sebelum

matang ketika meninggalkan testikel dan harus mengalami periode
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pematangan di dalam epididimis sebelum mampu membuahi ovum

(Frandson, 1992).

Apabila spermatozoa terlalu banyak ditimbun, seperti oleh abstinensi (tak

ejakulasi) yang lama atau karena sumbatan pada saluran keluar,sel

epididimis dapat bertindak phagocytosis terhadap spermatozoa.

Spermatozoa itu kemudian berdegenerasi dalam dinding epididimis. Pada

orang vasektomi, epididimis juga berperan untuk memphagositosis

spermatozoa yang tertimbun terus-menerus (di samping makrofag). Terbukti

spermatozoa yang diambil dari daerah kaput dan korpus tak fertil, sedang

yang diambil dari daerah kauda fertil; sama halnya dengan spermatozoa

yang terdapat dalam ejakulat (Yatim, 1994).

Proses spermatogenesis dalam tubuh pria dewasa diatur dan dikontrol oleh

sel Sertoli. Dalam sel Sertoli tikus dewasa, pembentukan spermatozoa

terjadi selama 19-20 hari. Dipengaruhi oleh FSH yang mengatur sel sertoli.

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di

epitelium (tubul) seminiferi dibawah kontrol hormon gonadotropin dari

hipofisis (pituitari bagian depan). Tubuli seminiferi terdiri atas sel sertoli

dan sel germinalis. Spermatogenesis terjadi dalam tiga fase, yaitu fase

spermatogonial, fase meiosis, dan fase spermiogenesis yang membutuhkan

waktu 13-14 hari (Yuwanta, 2004).

Kesuburan seorang pria tidak hanya ditentukan oleh jumlah spermatozoa

yang mampu dikeluarkannya. Air mani yang diejakulasi akan terdapat 400

juta spermatozoa. Walaupun jumlahnya besar, mengingat ukurannya yang
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begitu kecil, spermatozoa hanya membentuk sebagian kecil dari volume air

mani. Sisanya adalah cairan yang disebut sperma, yang berasal dari berbagai

kelenjar kelamin pria yaitu vesikel seminalis, prostat, dan kelenjar Cowper

(Hutapea,2002).

Gambar 3. Gambaran histologi tubulus seminiferus testis mamalia (potongan
transversal) (Bloom dan Fawchet, 2002).
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5. Klasifikasi Mencit (Mus musculus)

Klasifikasi Mencit (Mus musculus) menurut (Malole dan Pramono,

1989).adalah :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Famili : Muridae

Genus : Mus

Spesies : Mus musculus

Gambar 4. Morfologi mencit (Mus musculus L) ( Medero, 2008).
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C. Herbisida Paraquat Diklorida

1. Deskripsi Herbisida Paraquat Diklorida

Paraquat (1,1−dimethyl,4,4−bipyridylium) merupakan suatu herbisida

golongan bipyridylium. Herbisida yang termasuk dalam golongan ini

umumnya merupakan herbisida pasca tumbuh, tidak aktif apabila

diaplikasikan lewat tanah dan bersifat tidak selektif. Herbisida paraquat

diklorida memiliki efek toksisitas terhadap organisme eukariotik (Suntres,

2002).

2. Kandungan Herbisida Paraquat Diklorida

Paraquat merupakan herbisida yang paling umum digunakan dari golongan

bipyridylium. Komposisi kimia dari paraquat adalah C12H14N2. Angka

kematian akibat toksisitas dari paraquat sangat tinggi disebabkan karena

toksisitasnya secara langsung dan belum adanya pengobatan yang efektif

(Indika & Buckley, 2011). Struktur kimia paraquat diklorida tersaji pada

gambar 5.

Gambar 5. Paraquat diklorida (Sumber: Indika & Buckley, 2011).
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3. Mekanisme Toksisitas Herbisida Paraquat Diklorida

Paraquat (1,1−dimethyl,4,4−bipyridylium), sangat cepat diabsorbsi dengan

inhalasi dan melalui sistem pencernaan setelah tertelan. Absorbsi setelah

intake oral sekitar 10%. Tempat absorbsi utama dari paraquat adalah di

usus halus, sedangkan penyerapan melalui lambung sangatlah sedikit.

Walaupun absorpsi hanya 10%, sifat korosif dari paraquat akan

menyebabkan hilangnya epitel usus dari dinding usus, sehingga paraquat

akan semakin banyak diabsorbsi hingga 90%. Hanya sekitar 10−30%

paraquat yang tidak diabsorbsi. Sistem absorpsinya menggunakan carrier-

mediated transport system pada brush border membrane (Ginting et al.,

2012).

Paraquat dapat menyebabkan induksi toksisitas dalam tubuh disebabkan

karena kemampuannya untuk mempengaruhi siklus reduksi/oksidasi

(redoks) dan membentuk Reactive Oxygen species (ROS). Di dalam tubuh,

paraquat dimetabolisme oleh beberapa sistem enzim seperti Nikotinamide

adenine dinukleotide phosphate oxidase (NADPH)−Cytochrome p450

reductase, Xantin oksidase, Nikotinamide adenosin dinukleotide hidrogen

(NADH), ubiquinone oxidoreductase, dan nitrite oxide synthase.

Metabolisme paraquat melalui system enzim ini menyebabkan

terbentuknya paraquat mono−cation radical (PQ+) di dalam sel. PQ+

secara cepat di reoksidasi menjadi PQ2+ dan proses ini mencetuskan

terbentuknya superoxide (O2-). Atom O2 bertindak sebagai reseptor

elektron dan NADPH bertindak sebagai donor elektron pada reaksi ini.

Reaksi ini lebih jauh membentuk Hydroxyl free radical (HO). Nitrite Oxide
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(NO) kombinasi dengan O2 membentuk peroxinitrite (ONOO-) yang

merupakan oksidan yang sangat kuat. Nitrite Oxide secara enzimatis

diproduksi dari L−arginine oleh NO synthase, dan paraquat juga secara

langsung atau tidak langsung menginduksi NO synthase yang memediasi

produksi nitrite oxide. Oksigen reaktif dan nitrit yang terbentuk akan

menyebabkan toksisitas pada organ tubuh. Paraquat merupakan bahan

reduksi alternatif dan reoksidasi berulang akan menyebabkan terbentuknya

oksigen free radicals, seperti superoxide, hidrogen peroksida, dan hidroksil

radikal (Indika & Buckley, 2011).



26

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada 20 Desember 2017 sampai12 Februari 2018

di Laboratorium Zoologi Fakultas MIPA Universitas Lampung. Pembuatan

ekstrak jahe merah dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan

pembuatan preparat histologi testis mencit dilakukan di Balai Veteriner

Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan antara lain adalah kandang mencit yaitu bak plastic

yang ditutupi dengan kawat pada bagian atasnya, spuit 1cc, sonde lambung,

neraca untuk menimbang berat badan mencit, tempat pakan dan minum

mencit, alat bedah, mikroskop dan mikrotom untuk pembuatan preparat

histologi.
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2. Bahan Penelitian

Bahan Biologi : Mencit (Mus musculus L.) jantan sebanyak 24 ekor dengan

berat badan berkisar 30-40 gram dan kondisi sehat.

Bahan Kimia : Ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Rosc. var. Rubrum),

herbisida paraquat, aquadest, hematoksilin eosin, pellet ayam dan air

sebagai pakan dan minum mencit serta sekam.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6

kelompok yaitu 1 kelompok control dan 5 kelompok diberi perlakuan yang

diberikan dalam waktu yang bersamaan. Kelompok pertama digunakan

sebagai kontrol normal, kelompok dua digunakan sebagai control negatif yang

diberikan indukator herbisida paraquat, kelompok ketiga, keempat dan kelima

diberikan indukator herbisida paraquat lalu diberikan ekstrak etanol jahe

merah dengan dosis berbeda. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan

sebanyak 4 kali. Untuk menghitung besar sampel digunakan rumus Federer

(Federer, 1995) sebagai berikut :

Nilai t pada runus tersebut adalah jumlah perlakuan yang diberikan selama

percobaan. Sedangkan nilai n merupakan jumlah pengulangan atau jumlah

sampel dalam setiap kelompok perlakuan. Dari rumus di atas dapat dilakukan

perhitungan besaran sampel sebagai berikut t = 6 maka didapatkan :

t (n-1)≥15
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t (n-1)≥15

6(n-1)≥15

6n-6)≥15

6n ≥21

n = 21/6

n = 3,5

Dari rumus yang digunakan, diperoleh jumlah minimal sampel yang

digunakan adalah 3,5 atau dibulatkan menjadi 4 ekor mencit per kelompok.

Maka jumlah sampel yang diperlukan untuk percobaan ini adalah sebanyak 24

ekor mencit.

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Hewan Uji

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

dengan berat badan berkisar antara 30-40 gram. Hewan uji didapatkakn dari

Balai Veteriner 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. Pada dasar kandang diberi sekam

setebal 0,5-1 cm dan akan diganti selama 3 hari sekali, selanjutnya diberi

pakan dan minum.

2. Penyediaan Ekstrak Jahe Merah dan Herbisida Paraquat

a) Pembuatan dan Penentuan Dosis Ekstrak Jahe Merah
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Ekstrak dibuat di Laboratorium Zoologi FMIPA Universitas Lampung.

Proses pembuatan ekstrak jahe merah dalam penelitian ini

mengunakan etanol 96% sebagai pelarut. Ekstraksi jahe dibuat dengan

menggunakan metode ekstraksi basah. Ekstraksi dimulai dari

penimbangan jahe merah. Selanjutnya jahe dikupas dan dicuci dengan

menggunakan aquadest setelah itu dipotong-potong tipis dan

kemudian dikering anginkan dibawah sinar matahari hingga kering.

Selanjutnya jahe yang sudah dipotong diletakkan kedalam wadah atau

beaker glass berukuran 1 liter. Kemudian ditambahkan etanol teknis

dengan kadar 96% untuk melakukan ekstraksi basah ini didiamkan

selama 24 jam dan diaduk setiap 6 jam sekali. Setelah itu hasil

filtratnya ditampung pada erlenmeyer dan ampasnya juga ditampung

dan disaring dengan kertas saring  pada bejana yang berbeda untuk

dapat dipakai kembali dalam ekstraksi basah. Filtrat yang didapat akan

diteruskan ke tahap evaporasi dengan meletakan filtrat pada bejana

yang ditutupi oleh kain gelap sehingga akhirnya diperoleh ekstrak

kental.

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 +200 dari dosis normal untuk

mengertahui dosis yang efektif. Pemberian suplemen ekstrak jahe

merah diberikan selama 35 hari berdasarkan siklus spermatogenesis.

Selanjutnya penentuan  dosis yang digunakan pada mencit dengan

berat badan 30 gram:



30

Perlakuan 1

= dosis x berat badan

= 200 mg x 30/1000

= 6 mg/ml

Perlakuan 2

= dosis x berat badan

= 400 mg x 30/1000

= 12 mg/ml

Perlakuan 3

= dosis x berat badan

= 600 mg x 30/1000

= 18 mg/ml

b) Dosis Herbisida Paraquat

Pada mencit dengan memiliki rata-rata berat badan 30 gram maka

dosis yang diberikan adalah

Dosis x Berat Badan

20 mg/gr BB x 0,03 gr = 0,6 mg/BB

Paraquat yang akan digunakan adalah herbisida berbentuk cair yang

ada dipasaran dengan merk Gramoxone. Gramoxone mengandung

paraquat sebesar 276 SL atau 276 mg/ml, sehingga untuk

mendapatkan1 ml larutan paraquat dengan dosis 0,6 mg/30grBB,
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diperlukan 0,003 ml gramoxone ditambah aquadest sebanyak 0,997 ml.

Paraquat diberikan sebanyak 2 kali seminggu selama 3 minggu atau 21

hari dengan pemberian dilakukan pada hari ke-1 , 4, 8, 12, 16, dan 20

3. Pemberian Perlakuan Hewan Uji

Perlakuan diberikan secara oral menggunakan sonde lambung selama 35

hari berdasatkan siklus spermatogenik mencit yang berlangsung selama 35

hari (Rugh,1968). Induksi herbisida paraquat dilakukan pada hewan uji

selam 3minggu dengan pemberian 2 kali dalam seminggu. Setiap kelompok

mempunyai perlakuan yang berbeda yaitu :

1. Kontrol Normal :Diberikan H2O

2. Kontrol Positif :diberikan ekstrak jahe secara oral dengan dosis

18 mg/ml selama 35 hari.

3. Kontrol Negatif :Diberikan paraquat selama 3 minggu

4. P1 :Diinduksi herbisida paraquat 20 mg/kgBB+diberi

ekstrak jahe secara oral 6mg/ml selama 35 hari.

5. P2 : Diinduksi herbisida paraquat 20 mg/kgBB+diberi

ekstrak jahe secara oral 12 mg/ml selama 35 hari.

6. P3 : Diinduksi herbisida paraquat 20 mg/kgBB+diberi

ekstrak jahe secara oral 18 mg/ml selama 35 hari.

4. Pembuatan Preparat Tubulus Seminiferus

Setelah 35 hari perlakuan, masing-masing hewan coba dikorbankan dengan

cara dislokasi leher dan selanjutnya dibedah. Selanjutnya dibuat sediaan
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mikroskopis dengan metode parafin dan pewarnaan Hematoksilin Eosin.

Metode teknik histopatologi menurut Akosoet al.,(1999) adalah:

1. Fixation

a. Memfiksasi specimen berupa potongan organ testis yang telah dipilih

segera dengan larutan pengawet formalin10%.

b. Mencuci dengan air mengalir.

2. Trimming

a. Mengecilkan organ ±3 mm.

b. Memasukkan potongan organ testis tersebut ke dalam embedding

cassette.

3. Dehidration

a. Menuntaskan air dengan meletakkan embedding cassette pada kertas

tisu.

b. Berturut-turut melakukan perendaman organ testis dalam alcohol

bertingkat 70%, 96%, 96%, dan 96% masing-masing selama 0,5 jam.

Selanjutnya dilakukan perendaman alcohol absolute I,II,III selama 1

jam.

4. Clearing

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan xilol I

dan II masing-masing selama 1 jam.

5. Impregnation
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Impregnasi dengan menggunakan paraffin selama 1 jam di dalam

incubator dengan suhu 65,10C.

6. Embedding

a. Membersihkan sisa paraffin yang ada pada pan dengan memanaskan

beberapa saat diatas api dan usap dengan kapas.

b. Menyiapkan paraffin cair dengan memasukkan paraffin ke dalam

cangkir logam dan memasukkan dalam oven dengan suhu di atas 580C.

c. Menuangkan paraffin cair dalam pan

d. Memindahkan satu persatu dari embedding cassette ke dasar pan

dengan mengatur jarak satu dengan yang lainnya.

e. Memasukkan pan dalam air.

f. Melepaskan parafin yang berisi potongan testis dari pan dengan

memasukkan ke dalam suhu 4-60C beberapa saat.

g. Memotong parafin sesuai dengan letak jaringan yang ada dengan

menggunakan scalpel/pisau hangat.

h. Meletakkan pada balok kayu, ratakan pinggirnya dan buat ujungnya

sedikit meruncing.

i. Memblok parafin siap dipotong dengan  mikrotom.

7. Cutting

a. Melakukan pemotongan pada ruangan dingin.

b. Sebelum memotong, mendinginkan blok terlebih dahulu.

c. Melakukan pemotongan kasar, dilanjutkan dengan pemotongan halus

dengan ketebalan 4-5 mikron.
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d. Memilih lembaran potongan yang baik, mengapungkan pada air dan

menghilangkan kerutannya dengan cara menekan salah satu sisi

lembaran jaringan tersebut dengan ujung jarum dan sisi yang lain

ditarik dengan menggunakan kuas runcing.

e. Lembaran jaringan tersebut dipindahkan ke dalam water bath selama

beberapa detik sampai mengembang sempurna.

f. Dengan gerakan menyendok, lembaran jaringan diambil dengan slide

bersih dan ditempatkan di tengah atau atau pada sepertiga atas atau

bawah, dicegah jangan sampai ada gelembung udara di bawah

jaringan.

g. Slide yang berisi jaringan ditempatkan pada inkubator (suhu 37 oC)

selama 24 jam sampai jaringan melekat sempurna.

8. Staining/Pewarnaan

Setelah jaringan melekat sempurna, dilakukan pewarnaan dengan

menggunakan pewarna Hematoxylin Eosin (HE). Slide yang dipilih

adalah yang terbaik, selanjutnya secara berurutan dimasukkan ke

dalam zat kimia sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan proses stainning

Zat kimia Waktu

Xylol I 5 menit
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Xylol II 5 menit

Xylol III 5 menit

Alkohol absolut I 5 menit

Alkohol absolut II 5 menit

Aquadest 1 menit

Harris Hematoxylin 20 menit

Aquadest 1 menit

Acid Alkohol 2-3 celupan

Aquadest 1 menit

Aquadest 15 menit

Eosin 2 menit

Alkohol 96 % I 2 menit
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Alkohol 96 % II 3 menit

Alkohol absolut III 3 menit

Alkohol absolut IV 3 menit

Xylol IV 5 menit

Xylol V 5 menit

Zat kimia yang digunakan dalam pewarnaan ini adalah sebagai berikut:

1.Hematoxylin Kristal : 5 g

2.Alkohol absolute : 50 ml

3.Ammonium : 100g/L

4.Aquadest : 1000 mL

5. Mercury oxide : 2,5 g

9. Mounting

Setelah pewarnaan slide selesai, slide ditempelkan di atas kertas tisu

pada tempat yang datar dan selanjutnya ditetesi dengan

menggunakan Canada Balsam dan ditutup dengan menggunakan

cover glass dan dicegah jangan sampai ada gelembung udara.
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5. Perhitungan Jumlah Sel Spermatogenik

Perhitungan dilakukan dengan mengamati preparat histologi dari irisan

testis. Langkah-langkah perhitungan yang pertama adalah pemilihan

tubulus seminiferus yang baik dan bulat dengan menggunakan mikroskop

dengan perbesaran 100x, kemudian pengamatan dilanjutkan dengan

mengamati preparat perbesaran 200x, kemudian pada perbesaran ini

preparat dibagi 5 bagian, tiap bagian diambil satu tubulus seminiferus yang

sesuai untuk dihitung sel spermatosit primer dan spermatid didalamnya.

Setelah mendapatkan tubulus seminiferus yang sesuai dilakukan di

perhitungan dibawah perbesaran 400x. pada mikrospkop akan tampak sel

spermatogonium yang terpisah sehingga dapat dihitung.

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini terdiri dari 6 kelompok perlakuan dan masing-masing kelompok

terdiri dari 4 pengulangan. Pada tiap kelompok data jumlah sel spermatogenik

yang terkumpul dianalisis menggunakan program Statistical Package for the

Social Sciences (SPSS)  versi 16 dengan menggunakan Analisis Varian

(ANOVA) dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk menguji perbedaan

rerata antar kelompok perlakuan.
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V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian paraquat menyebabkan menurunnya jumlah sel-sel

spermatogenik, baik pada sel spermatosit primer maupun sel spermatid

pada tubulus seminiferus mencit jantan.

2. Pemberian ektrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var.

rubrum) dosis 6 mg/ml, 12 mg/ml dan 18 mg/ml dapat menyebabkan

meningkatnya jumlah sel spermatosit primer dan sel spermatid mencit

jantan yang diinduksi paraquat diklorida dibandingan dengan kelompok

kontrol.

3. Pemberian ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Roxb. var.

rubrum) pada dosis 18 mg/ml menyebabkan meningkatnya jumlah rerata

sel spermatosit primer dan spermatid baik pada pemberian dosis tunggal

maupun pada mencit yang telah diinduksi paraquat diklorida dibandingan

dengan kelompok kontrol.
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B. Saran

1. Disarankan pada peneliti lain untuk dapat meneliti secara terperinci pada

parameter lainnya mengenai sel spermatogenik seperti sel

spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder dan spermatid.

2. Peneliti lain juga harus lebih efisien dalam penggunaan dosis ekstrak jahe

merah dari dosis terendah,dosis efektif sampai dosis tertinggi.

3. Selain itu juga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti

organ- organ lainnya terhadap pengaruh pemberian ektraks jahe merah

pada mencit yang diinduksi paraquat.

4. Perlu dilakukan penelitian mengenai kadar hormon yang dapat

merangsang proses spermatogenesis (LH, FSH, dan Testosteron).
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