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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Infertilitas adalah ketidak mampuan untuk hamil setelah sekurang-kurangnya 

satu tahun berhubungan seksual, sedikitnya empat kali seminggu tanpa 

kontrasepsi (Straight, 2005). Infertilitas mempengaruhi populasi seksual aktif 

hingga sebanyak 15%, dimana 30% dari keseluruhan kasus disebabkan oleh 

faktor pria (Brugo-Olmedo et al., 2001).  Beberapa tahun terakhir terdapat 

indikasi adanya penurunan konsentrasi dan kualitas sperma, hal ini berkaitan 

dengan faktor lingkungan dan gaya hidup. Berdasarkan data biologi, 

eksperimental dan epidemiologi yang ada, diketahui bahwa faktor merokok 

berkontribusi sebanyak 13% dalam kejadian infertilitas (Sankako et al., 

2013). 

 

Banyak penelitian telah membuktikan pengaruh negatif asap rokok terhadap 

faktor resiko terjadinya beberapa penyakit antara lain kanker paru, penyakit 

obstuktif paru kronik, penyakit jantung koroner, gangguan kehamilan, 

berdampak pada spermatogenesis dalam hal infertilitas pria, dan masih 

banyak lagi (Gunawan, 2007). 
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Merokok telah terbukti mempengaruhi abnormalitas fungsi reproduksi pria 

seperti penurunan jumlah dan motilitas sperma, peningkatan persentase 

abnormalitas morfologi sperma dan kerusakan kromatin sperma. Dalam studi 

eksperimental, mencit yang dipaparkan asap rokok dilaporkan mengalami 

degenerasi dan penurunan jumlah sel leydig, sel germinal dan diameter 

tubulus seminiferus pada testis. Rokok menyebabkan cairan semen 

mengalami stres oksidatif, dimana konsentrasi reactive oxygen species (ROS) 

meningkat sedangkan konsentrasi asam askorbat dan aktifitas antioksidan 

lainnya menurun secara signifikan (Mostafa et al., 2006). 

 

Vitamin E merupakan senyawa organik yang diperlukan sebagai antioksidan, 

pelarut lemak dan pemelihara fertilitas. Kekurangan vitamin E dapat 

mengakibatkan hemolisis sel-sel darah merah dan anemia, penuaan dini, kulit 

keriput dan kemandulan. Senyawa turunan vitamin E sangat beraneka ragam, 

namun yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi adalah a-tokoferol 

(Milczarek, 2005). Vitamin E berperan sebagai antioksidan dan dapat 

melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Vitamin E 

dapat menetralisir gugus hidroksil, superoksida, dan radikal hidrogen 

peroksida, serta mencegah aglutinasi sperma (Agarwal et al., 2005). Menurut 

Linder (2006), vitamin E merupakan agen pendorong atau pemacu fertilitas, 

karena dapat menormalkan epitel tubuli seminiferi. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai 

pengaruh Vitamin E terhadap sistem reproduksi mencit jantan (Mus musculus 

L) yang terpapar asap rokok ditinjau dari jumlah sel spermatogenik dan 

histologi diameter tubulus seminiferus. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan apakah ada 

pengaruh pemberian Vitamin E terhadap jumlah sel spermatogenik dan 

diameter tubulus seminiferus mencit jantan (Mus musculus L) yang terpapar 

asap rokok  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui adanya pengaruh pemberian Vitamin E terhadap jumlah 

sel spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus mencit jantan 

yang terpapar asap rokok 

2. Mengetahui dosis yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah sel 

spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus mencit jantan yang 

terpapar asap rokok 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi peneliti, sebagai suatu bentuk pengaplikasian disiplin ilmu yang 

telah dipelajari mengenai reproduksi dalam bidang Biologi Medik 
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2. Bagi institusi, sebagai bahan kepustakaan dalam lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung 

3. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan gambaran untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai fokus yang serupa. 

4. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan mengenai dampak rokok 

dan Vitamin E bagi kesehatan reproduksi 

 

1.5. Kerangka Penelitian 

 

1.5.1. Kerangka Teori 

Kandungan zat-zat berbahaya di dalam rokok diketahui dapat 

menyebabkan stress oksidatif pada cairan semen (Mostafa et al., 2006). 

Stres oksidatif dapat menyebabkan gangguan sintesis dan sekresi GnRH 

hipotalamus. Kegagalan ini akan menyebabkan kegagalan hipofisis 

untuk melakukan sintesis dan sekresi folicle stimulating hormone (FSH) 

maupun luteinizing hormone (LH). Selanjutnya, akan diikuti oleh 

kegagalan sel leydig mensintesis testosteron dan sel sertoli tidak 

mampu melakukan fungsinya sebagai nurse cell (Nugroho, 2009). FSH 

juga meningkatkan sintesis dan sekresi androgen binding protein 

(ABP). 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 miosis dan spermiogenesis 

(Junqueira, 2007). 
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Dalam sebuah penelitian oleh Kurnia  dkk (2013), diketahui bahwa 

paparan asap rokok kronik menyebabkan apoptosis pada sel 

spermatogenik tikus, penurunan kadar testosteron, berat testis, jumlah 

sel - sel spermatogenik, dan adanya perubahan stadium epitel 

seminiferus setelah dipapar asap rokok dalam beberapa stadium sel 

spermatogenik 

Vitamin E dipercaya sebagai antioksidan terpenting pada spermatozoa 

dan merupakan pelindung utama membran sel terhadap ROS dan lipid 

peroksida (Yousef et al., 2003). Dalam suatu uji acak terkontrol, 

dilaporkan bahwa vitamin E efektif digunakan dalam penanganan pria 

infertil dengan kadar ROS yang tinggi (Kessopoulou et al., 1995; 

Suleiman et al., 1996; Ross et al., 2010). 
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Gambar 1. Kerangka Teori Pengaruh Vitamin E Terhadap Diameter Tubulus 

  Seminiferus yang Dipaparkan Asap Rokok 
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1.5.2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Pengaruh Vitamin E Terhadap Jumlah Sel 

  Spermatogenik dan Diameter  Tubulus Seminiferus yang     

  Dipaparkan Asap Rokok 

 

 

1.6. Hipotesis 

 

Pemberian vitamin E mampu meningkatkan jumlah sel spermatogenik dan 

diameter tubulus seminiferus mencit (Mus musculus L) yang dipaparkan asap 

rokok.  

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

1. Vitamin E  

 0,4 mg/grBB 

 0,8 mg/grBB 

 1,2 mg/grBB 

2. Asap Rokok  

 

 

 

Jumlah Sel 

Spermatogenik dan 

Diameter Tubulus 

Seminiferus yang 

Dipaparkan Asap 

Rokok 


