
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Rokok 

 

2.1.1. Definisi  

 

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, 

Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang 

mengandung nikotin dan tar  dengan atau tanpa bahan tambahan. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, 2003). 

 

2.1.2. Epidemiologi  

 

Hampir 1 juta milyar laki-laki di dunia merokok, sekitar 35% dari 

mereka berada di negara maju dan 50% berada di negara berkembang. 

Sekitar 250 juta perempuan di dunia merupakan perokok. Sekitar 22% 

dari perempuan tersebut berada di negara maju dan 9% berada di negara 

berkembang. Pada tahun 2030 akan ada sekitar 2 milyar orang di dunia. 

Meskipun angka prevalensi ini salah, jumlah perokok akan tetap 

meningkat.  Konsumsi tembakau telah mencapai proporsi epidemik 

global (Mackay dan Eriksen, 2002). 
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Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, 

yaitu pada urutan ke empat setelah China, USA dan Rusia. Jumlah 

batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia cenderung meningkat dari 

182 milyar batang pada tahun 2001 (Tobacco Atlas 2002) menjadi 

260,8 milyar batang pada tahun 2009 (Tobacco Atlas 2012). Prevalensi 

konsumsi rokok perempuan meningkat hampir tiga kali lipat di tahun 

2011. Prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang 

tertinggi di dunia yaitu sebesar 67,4% (Tobacco Control Support 

Center, 2012). 

 

2.1.3. Kandungan Rokok 

 

Rokok mengandung lebih dari 4000 komponen kimia. Sekitar kurang 

lebih 100 komponen bersifat toksik seperti bahan karsinogen, tar, 

nikotin, nitrosamin, karbonmonoksida, senyawa PAH (Polynuclear 

Aromatic Hydrogen), fenol, karbonil, klorin dioksin, dan furan (Fowles 

dan Bates, 2000). 

 

Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen 

padat asap rokok dan bersifat karsinogenik. Pada saat rokok dihisap, tar 

masuk ke rongga mulut sebagai uap padat yang setelah dingin akan 

menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada 

permukaan gigi, saluran napas, dan paru-paru. Komponen tar 

mengandung radikal bebas, yang berhubungan dengan resiko timbulnya 

kanker (Revianti, 2005).  



10 
 

 
 

Nikotin merupakan alkaloid yang sangat toksik yaitu stimulan depresan 

ganglionik. Nikotin juga meningkatkan serum glukosa, kortisol, asam 

lemak bebas, vasopresin dan beta endorphin. Bahan ini merupakan 

suatu bahan adiktif. Karbon monoksida merupakan salah satu 

komponen gas hasil pembakaran rokok yang paling berbahaya. Daya 

ikatnya dengan hemoglobin 230 kali lebih kuat dibandingkan daya ikat 

zat asam sehingga dengan sejumlah besar ikatan COHb yang beredar, 

maka sel-sel jaringan dan organ tubuh menjadi kekurangan zat asam 

(Fajriwan, 1999).  

 

Senyawa lain yang berbahaya pada asap rokok antara lain adalah 

hidrokarbon aromatik polinuklear, benzopiren, beta naftilamin, trace 

metal, nitrosamin, hidrazin dan vinil klorida yang bersifat karsinogenik. 

Fenol dan kresol bersifat kokarsinogenik dan iritan. Indol, karbacol, 

katecol merupakan akselerator tumor. Asam hidrosianida, akrolein, 

amonia, formaldehid dan nitrogen oksida yang merupakan senyawa-

senyawa siliotoksin dan iritan (Sitepoe, 1997). 

 

2.1.4. Efek Rokok Terhadap Sistem Reproduksi  

 

Bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok dan hasil metabolitnya 

dapat dideteksi dalam plasma semen (Hassan et al., 2008). Hal ini 

mengindikasikan bahwa bahan-bahan tersebut dapat melintas melewati 

sawar darah testis. Rokok dapat merusak fungsi sperma dan material 

genetiknya (Sofikitis et al., 1995). 
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Kandungan zat-zat berbahaya di dalam rokok diketahui dapat 

menyebabkan stress oksidatif pada cairan semen, dimana konsentrasi 

Reactive Oxygen Species (ROS)  meningkat sedangkan komponen 

pertahanan oleh antioksidan ditemukan menurun secara signifikan 

(Mostafa et al., 2006). Asap rokok mengandung reactive oxygen 

species (ROS) dalam kadar yang tinggi seperti anion superoksida (O2), 

hidrogen peroksida (H2O2), dan radikal hidroksil (OH). ROS 

menginduksi reaksi inflamasi pada traktus genitalia pria dengan 

dilepaskannya mediator-mediator inflamasi yang mengaktivasi leukosit. 

Leukosit yang teraktivasi ini menghasilkan ROS dalam kadar yang 

tinggi pada semen, yang menimbulkan terjadinya stres oksidatif. ROS 

yang diproduksi sel fagosit atau oleh spermatozoa abnormal 

menyebabkan kerusakan pada DNA, protein, dan lipid. Kerusakan 

DNA mempercepat proses apoptosis sel germinal yang berakhir pada 

penurunan jumlah sperma dan infertilitas pria (Colagar et al., 2007). 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh asap 

rokok terhadap sistem reproduksi pria. Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa asap rokok dapat menurunkan motilitas sperma 

(Sofikitis et al., 1995), meningkatkan abnormalitas morfologi sperma 

(Sofikitis et al., 1995; Künzle et al., 2003), dan menurunkan 

konsentrasi sperma (Künzle et al., 2003). 

 

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

paparan asap rokok kronik menyebabkan apoptosis pada sel 
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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.  

 

2.2. Vitamin E 

 

2.2.1. Sejarah Vitamin E 

 

Pada tahun 1922 ditemukan suatu zat larut lemak yang dapat mencegah 

keguguran dan sterilitas pada tikus. Pada tahun 1936 diisolasi dari 

minyak kecambah gandum dan dinamakan tokoferol, berasal dari 

bahasa Yunani dari kata tokos yang berarti kelainan dan pherein berarti 

menyebabkan. Sekarang dikenal beberapa bentuk tokoferol dan istilah 

vitamin E biasa digunakan untuk menyatakan setiap campuran 

tokoferol yang aktif secara biologis (Almatsier, 2009). 

 

2.2.2. Struktur Kimia Vitamin E 

 

Vitamin E merupakan vitamin larut dalam lemak, terdiri dari 4 

tokoferol (a, ß, γ, d) dan 4 tokotrienol (a, ß, γ, d).  Vitamin E  

merupakan pemutus rantai peroksida lemak pada membran dan Low 

Density Lipoprotein (LDL). Vitamin E merupakan antioksidan yang 

melindungi polyunsaturated fatty acid’s (PUFAs) dan komponen sel 

serta membran sel dari oksidasi radikal bebas (Hariyatmi, 2004). 
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α -tokoferol merupakan bentuk tokoferol yang paling aktif dan paling 

penting untuk aktivitas biologi tubuh, sehingga aktivitas vitamin E 

diukur sebagai α –tokoferol (Milczarek, 2005). 

 

 

 Gambar 3. Struktur Kimia α-Tokoferol (Goodman dan Gilman, 2007) 

 

 

2.2.3. Sifat dan Fungsi Vitamin E 

 

Secara fisik vitamin E larut dalam  lemak. Vitamin ini tidak dapat 

disintesa oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi makanan dan suplemen 

(Lamid, 1995). Vitamin E murni tidak berbau dan tidak berwarna, 

sedangkan vitamin E sintetik yang dijual secara komersial biasanya 

berwarna kuning muda hingga kecoklatan. Vitamin E larut dalam lemak 

dan dalam sebagian besar pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air 

(Almatsier, 2009). 

 

Fungsi terpenting vitamin E adalah sebagai antioksidan. Vitamin E 

dalam tubuh diketahui dapat menghambat konversi nitrit dalam asap 

rokok menjadi nitrosamin dalam perut. Nitrosamin dikenal sebagai 

promotor tumor kanker yang berbahaya (Lamid, 1995). Vitamin E 

berada di dalam lapisan fosfolipid membran sel dan berfungsi 

melindungi asam lemak jenuh ganda dan komponen membran sel lain 

dari oksidasi radikal bebas. Vitamin E memutuskan rantai peroksida 
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lipid yang banyak muncul karena adanya reaksi antara lipid dan radikal 

bebas dengan cara menyumbangkan satu atom hidrogen dari gugus OH 

pada cincinnya ke radikal bebas, sehingga terbentuk radikal vitamin E 

yang stabil dan tidak merusak (Hariyatmi, 2004). Radikal peroksil 

bereaksi 1000 kali lebih cepat dengan vitamin E daripada asam lemak 

tidak jenuh, dan membentuk radikal tokoferoksil. Selanjutnya radikal 

tokoferoksil berinteraksi dengan lain antioksidan seperti vitamin C, 

yang akan membentuk kembali tokoferol (Gunawan, 2007). 

 

Selain sebagai antioksidan, vitamin E juga dapat menstimulasi respon 

imunologi. Kemampuan peningkatan imunologi terlihat dalam 

peningkatan kekebalan tubuh. Dari beberapa penelitian mengemukakan 

bahwa kejadian infeksi akan berkurang bilamana kadar vitamin E dalam 

tubuh meningkat (Lamid, 1995). 

 

Kebutuhan sehari pada orang Indonesia diperkirakan asupan 10-30 mg 

vitamin E cukup untuk mempertahankan kadar normal di dalam darah. 

Beberapa zat yang terdapat pada makanan misalnya selenium, asam 

amino yang mengandung sulfur, koenzim Q dapat mengantikan vitamin 

E (Gunawan, 2007). 
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2.2.4. Vitamin E Sebagai Antioksidan 

 

Seperti yang telah diketahui, fungsi utama vitamin E adalah sebagai 

antioksidan. Antioksidan adalah faktor pertahanan utama terhadap stres 

oksidatif yang diakibatkan oleh radikal bebas (Agarwal et al., 2005). 

Fungsi utama vitamin E di dalam tubuh adalah sebagai antioksidan 

alami yang membuang radikal bebas dan senyawa oksigen. Secara 

spesifik, vitamin E juga penting dalam mencegah peroksidasi membran 

asam lemak tak jenuh (Lyn, 2006). 

 

Pada sel membran, vitamin E akan mencegah oksidasi lemak khususnya 

asam lemak tak jenuh, serta senyawa lain seperti vitamin A. Vitamin E 

pada mitokondria sel akan melindungi bagian metabolik yang akan 

mentransformasi bahan bakar energi ke dalam ATP. Dalam jaringan 

lemak tubuh, antioksidan dari vitamin E menyerang lipid peroksida 

yang merupakan hasil dari reaksi antara lipid dan radikal bebas. Radikal 

bebas akan menyerang pertumbuhan sel, termasuk DNA dan asam 

lemak tak jenuh. Ketika radikal bebas bereaksi dengan asam lemak tak 

jenuh, reaksi berantai mendorong terbentuknya radikal bebas dalam 

jumlah yang banyak. Radikal bebas dapat merusak baik struktur dan 

fungsi sel membran, hal ini megakibatkan sel mati atau merusak respon 

ke sel, hormon dan neurotransmitter, mutasi sel yang memungkinkan 

menjadi karsinogenik, serta enzim dan protein yang menjadi tidak aktif 

(Lamid, 1995). 
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Vitamin E memiliki kemampuan untuk menghentikan lipid peroksida 

dengan cara menyumbangkan satu atom hidrogennya dari gugus OH 

kepada lipid peroksida yang bersifat radikal sehingga menjadi vitamin 

E yang kurang reaktif dan tidak merusak. Vitamin E dan C 

berhubungan dengan efektifitas antioksidan masing-masing. Alfa-

tokoferol yang aktif dapat diregenerasi oleh interaksi dengan vitamin C 

yang menghambat oksidasi radikal bebas peroksi (Hariyatmi 2004).  

 

Dengan adanya sifat antioksidan dari vitamin E, sel dan komponen 

tubuh yang lain akan terlindungi dari serangan radikal bebas dan 

menghentikan reaksi berantai atau oksidasi merusak. Selain itu vitamin 

E akan mencegah kerusakan DNA yang mnyebabkan mutasi, 

mempertahankan LDL, dan usur tubuh yang kaya lemak melawan 

oksidasi (Lamid, 1995). 

 

2.2.5. Efek Vitamin E Terhadap Reproduksi 

 

Vitamin E dipercaya sebagai antioksidan terpenting pada spermatozoa 

dan merupakan pelindung utama membran sel terhadap ROS dan lipid 

peroksida (Yousef et al., 2003). Sifat vitamin E yang larut dalam lemak 

diduga merupakan faktor penting yang menyebabkan vitamin E 

menjadi lini pertama pertahanan asam lemak jenuh ganda membran 

fosfolipid terhadap peroksidasi (Horton et al., 2002).  
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Sebuah penelitian in vitro menyatakan bahwa vitamin E dapat 

melindungi spermatozoa dari kerusakan oksidatif dan penurunan 

motilitas, selain itu juga dapat meningkatkan fungsi sperma dalam suatu 

uji penetrasi telur hamster (de Lamirande dan Gagnon, 1992). 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). 

  

Penelitian Acharya et al. (2006), terhadap testis tikus yang diberi 

cadmium (Cd) dengan memberikan suplemen vitamin E dengan dosis 

100 mg/kg berat badan menurunkan kadar peroksidasi lipid, 

meningkatkan jumlah sperma, menurunkan persentase sperma 

abnormal, meningkatkan aktifitas enzim antioksidan. 

 

2.3. Sistem Reproduksi Mencit Jantan 

Sistem reproduksi mencit jantan terdiri atas testis dan kandung skrotum, 

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

berfungsi untuk transport sperma, kelenjar asesoris, uretra dan penis. elain 

uretra dan penis, semua struktur ini berpasangan (Rugh, 1968).  

 

2.3.1. Testis 

 

Testis merupakan suatu kelenjar endokrin, karena memproduksi 

testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig yang berpengaruh pada 
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sifat-sifat jantan dan berperan dalam spermatogenesis. Setiap testis 

ditutupi dengan jaringan ikat fibrosa, tunika albuginea, bagian tipisnya 

atau septa akan memasuki organ untuk membelah menjadi lobus yang 

mengandung beberapa tubulus disebut tubulus semineferus. Bagian 

tunika memasuki testis dan bagian arteri testikular yang masuk disebut 

sebagai hilus (Rugh, 1968).  

 

Fungsi testis ini untuk menghasilkan hormon seks jantan yang disebut 

andogen dan juga menghasilkan gamet jantan yang disebut sperma. Di 

dalam testis terdapat dua komponen penting yaitu komponen 

spermatogenesis dan komponen interlobular. Komponen 

spermatogenesis terdiri dari sel germinal dan sel sertoli pada tubulus 

semineferus. Komponen interlobular terdiri dari sel interstesial Leydig 

dan jaringan peritubular serta sistem vascular dan limfatik (Russel et 

al., 1990) 

 

Lebih dari 90% testis terdiri dari tubulus semineferus yang merupakan 

tempat menghasilkan sperma. Tubulus tersebut tersusun berliku-liku di 

dalam testis dan sangat panjang. Pada mencit jantan muda struktur 

tubulus terdiri dari epithelium lembaga yang menghasilkan sel-sel 

spermatogonia dan sel sertoli. Pada jantan yang lebih tua spermatogonia 

tumbuh menjadi spermatosit primer yang setelah pembelahan meiosis 

pertama tumbuh menjadi spermatosid sekunder haploid. Spermatosid 

sekunder akan menjadi spermatid yang menjalani spermatogenesis yang 
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akhirnya akan menjadi sperma yang terdiri dari kepala, tubuh dan ekor 

(Nalbandov, 1990) 

 

2.3.2. Penis  

Penis sebagai organ kopulasi berfungsi untuk menyalurkan spermatozoa 

ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri dari bagian-bagian: 

korpus kavernosum penis, korpus kavernosum uretra, preputialis. 

 

2.3.3. Sel Leydig 

Sel –sel leydig letaknya berkelompok memadat pada daerah segitiga 

yang terbentuk oleh susunan-susunan tubulus seminiferus. Sel leydig 

memiliki morfologi yang besar, dengan sitoplasma sering bervakuola 

jika dilihat dengan mikroskop cahaya. Inti selnya mengandung butir-

butir kromatin kasar dan anak inti yang jelas. Sitoplasma sel kaya 

dengan benda-benda inklusi seperti titik lipid, dan pada manusia juga 

mengandung kristaloid berbentuk batang (Leeson et al., 1996) 

 

2.3.4.Sistem Duktus 

 

Sistem duktus mencit jantan terdiri dari rete testis, epididimis (caput, 

corpus, cauda) dan duktus defferens. 
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2.4. Spermatogenesis 

Sel germinal primordial mencit jantan muncul sekitar 8 hari kehamilan 

dengan jumlah hanya 100, yang merupakan awal dari jutaan spermatozoa 

yang akan dirpoduksi dan masih berada di daerah ekstra gonad. Pada hari ke-

9 dan ke-10 kehamilan, sebagian mengalami degenerasi dan sebagian lain 

mengalami proliferasi dan bahkan bergerak (pada hari ke-11 dan ke-12) ke 

daerah genitalia. Pada saat itu jumlahnya mencapai sekitar 5000 dan proses 

identifikasi testis dapat dilakukan.  

Proses proliferasi dan diferensiasi berlangsung di daerah medulla testis.  

Menuju akhir masa fetus, aktivitas mitosis sel germinal primordial dalam 

bagian genitalia berkurang dan beberapa sel mulai degenerasi menjelang hari 

ke-19 kehamilan. Tidak berapa lama setelah kelahiran, sel tampak lebih besar, 

yaitu spermatogonia. Setelah itu akan ada spermatogonia dalam testis mencit 

sepanjang hidupnya (Rugh, 1968).  

Pada tahap proliferasi, spermatogonium mengalami pembelahan mitosis 

menjadi spermatogonia tipe A selama tiga mitosis pertama, kemudian mejadi 

spermatogonia tipe intermediet setelah pembelahan ke empat dan menjadi 

spermatogonia tipe B setelah pembelaha ke lima. Selama pertumbuhan 

spermatogonia mengalami pertambahan volume. Spermatogonia tipe B 

kemudian tumbuh membentuk spermatosit I (primer). Pada tahap 

pematangan, spermatosit primer akan mengalami pembelaha reduksional 

(meiosis).  
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Tidak ada pembentukan DNA terjadi pada tahap akhir spermatogenesis. Pada 

mencit, siklus epitel seminiferus terdiri dari 12 stadia. Waktu yang diperlukan 

untuk satu siklus epitel seminiferus pada mencit antara 201–203 jam (8-9 

hari). Dengan demikian waktu seluruhnya yang diperlukan untuk proses 

spermatogenesis yang terdiri dari empat siklus epitel seminiferus, adalah 

berkisar antara 34,5-35,5 hari (Rugh, 1968) 

 Testis dan khususnya spermatozoa matur, merupakan sumber hyaluronidase 

terkaya dan enzim ini efektif membubarkan sel cumulus sekitar ovum matur 

pada saat fertilisasi. Setiap spermatozoa membawa enzim yang cukup untuk 

membersihkan jalan melalui sel cumulus menuju matriks sel ovum. Bahan 

asam hialuronik semen cenderung bergabung ke sel granulosa cumulus, agar 

kepala sperma dapat disuplai dengan enzim melimpah (Rugh, 1968).  

 

2.5. Histologi Testis Mencit Jantan 

 

Ditinjau secara histologis, testis mamalia umumnya terdiri atas jaringan epitel 

seminiferus, jaringan pengikat intertubuler testis dan jaringan pengikat padat 

pembungkus testis.  
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Gambar 4.   Gambaran histologi tubulus seminiferus testis mamalia  

(potongan transversa) (Bloom dan Fawchet, 2002)  

 

2.5.1. Jaringan Epitel Seminiferus 

 

Epitel seminiferus terdiri atas dua macam sel, yaitu sel penunjang atau 

sel Sertoli dan sel-sel kelamin dari berbagai tingkat perkembangan. Sel 

sertoli terdapat sepanjang membran basalis yang mudah dibedakan dari 

sel kelamin kareana bentuk selnya thorak, inti oval, nukleoplasmanya  

homogen dan anak intinya jelas. Jumlah sel sertoli pada mamalia 

dewasa umumnya tetap dan sangat resisten terhadap zat-zat yang dapat 

membunuh atau merusak sel-sel kelamin (Oakberg, 1959; Rowley dan 

Heller, 1971) 

 

Sel-sel kelamin pada epitel seminiferus terdiri atas berbagai tingkat 

perkembangan. Letak sel-sel kelamin dalam tubulus sering kali 
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dihubungkan dengan tingkat perkembangannya. Makin dewasa tingkat 

perkembangan sel kelamin, makin dekat letaknya ke arah lumen. 

Sebaliknya, sel-sel kelamin yang tingkat perkembangannya belum 

maju, misalnya spermatogonia, letaknya pada membran basalis (Rugh, 

1968). 

 

Menurut Burgos dkk. (1970), stadium pakiten mengalami waktu 

perkembangan yang panjang dibandingkan dengan perkembangan 

stadium spermatosit primer lainnya, dan disebut sebagai stadium stabil. 

Oleh karena itu, pakiten akan selalu terdapat pada setiap potongan 

tubulus seminiferus. 

 

Spermatosit sekunder mulai dibentuk setelah stadium profase meiosis I 

berakhir. Pada umumnya spermatosit sekunder jarang dijumpai karena 

akan segeran mengalami serangkaian proses transformasi yang 

kompleks dan panjang sebelum menjadi spermatozoa. Oleh karena itu, 

spermatid selalu dijumpai pada setiap potongan tubulus seminiferus. 

Proses perkembangan spermatid menjadi spermatozoa disebut 

spermiogenesis (Clermont dan Leblond, 1995) 

 

2.5.2. Jaringan Pengikat Dinding Tubulus Seminiferus 

 

Pengamatan dengan mikroskop elektron terhadap jaringan tubulus tikus 

(Clermont, 1958; Lacy dan Rotblat, 1960; Leeson dan Leeson, 1963) 

membuktikan bahwa dinding tubulus seminiferus terdiri atas empat 
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lapisan, yaitu lapisan  non selular interna, lapisan selular interna, 

lapisan non selular eksterna dan  lapisan selular eksterna. 

 

1.  Lapisan non selular interna terbentuk segera setelah diferensiasi 

seks pada stadium embrio, disebut lapisan basalis. Lapisan ini 

mengandung serabut kolagen dan retikular, tanpa adanya serabut 

elastik. Tebal lapisan ini antara 0,2-0,3µm (Lacy dan Rotblat, 

1960). 

2.  Lapisan selular interna,  berasal dari sel-sel mesenkim intertubular 

yang dimulai dengan pembentukan fibroblas. Tujuh sampai sepuluh 

hari setelah lahir, sel-sel fibroblas berdiferensiasi menjadi sel-sel 

yang bentuknya panjang, inti lonjong dan memperlihatkan sifat 

analogi dengan sel-sel otot polos (Clermont, 1958; Lacy dan 

Rotblat, 1960; Leeson dan Leeson, 1963). Keadaan ini 

memungkinkan tubulus melakukan kontraksi secara ritmis, 

sehingga merupakan mekanisme transportasi sperma (Ross, 1967). 

Tebal lapisan ini berkisar antara 0,2-0,5µm (Lacy dan Rotblat, 

1960) 

3. Lapisan non selular eksterna, lebih tipis dari lapisan non selular 

interna, yaitu 0,1 µm. Susunan lapisannya sama dengan lapisan non 

selular interna, tetapi serabut kolagennya lebih tersebar (Leeson 

dan Leeson, 1963). 
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4. Lapisan selular eksterna, berasal dari sel-sel mesenkim intertubular, 

tebalnya sekitar 0,06-0,08µm. Lapisan ini terdiri atas sel-sel berinti 

lonjong dan tidak mengandung filamen (Lacy dan Rotblat, 1960). 

 

2.5.3.  Jaringan Pengikat Padat Pembungkus Testis 

 

Secara histologis massa testis dibungkus oleh suatu  lapisan yang tebal, 

yaitu tunika albuginea. Lapisan ini berwarna putih yang terdiri atas 

serabut otot polos, serabut kolagen dan fibroblas. Pada kebanyakan 

Mamalia mulai dari tepi proksimal testis, terbentuk penebalan tunika 

albuginea yang kemudian masuk ke dalam parenkima testis yang 

terdapat di dalam lobuli tertis terdiri dari tubuli seminiferi (Toelihere, 

1981) 

  


