
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Indonesia merupakan salah satu negara konsumen rokok terbesar di dunia, 

sebanyak 31,4% orang dewasa di Indonesia adalah perokok. Konsumsi rokok 

oleh seseorang individu di Indonesia rata-rata sebanyak 1742 batang/tahun 

(Mackay dan Erisken, 2002), hal ini dikarenakan merokok merupakan 

kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi perokok (Aditama, 

2000).  

 

Telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa asap rokok dapat 

mengganggu fungsi spermatozoa yang dapat menimbulkan infertilitas 

(Purbandari, 2010). Beberapa pengaruh yang terjadi terhadap spermatozoa 

seperti mengubah bentuk spermatozoa menjadi tidak normal, merendahkan 

jumlah bilangan spermatozoa, dan melambatkan spermatozoa menuju sel 

telur (Aditama, 2000). 

 

Pada saat asap rokok dihirup, komponen gas dan partikel pada rokok dapat 

meningkatkan suatu radikal bebas yaitu ROS (Reactive Oxygen Species) yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel. Rokok dapat menyebabkan 

berbagai gangguan seperti infertilitas, impotensi, kanker, gangguan jantung, 
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dan gangguan pernafasan seperti sesak nafas, serta penyakit paru obstruktif 

kronis (Soetjiningsih, 2004). 

 

Kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas dapat dihambat oleh  adanya 

antioksidan. Salah satu antioksidan yang telah digunakan adalah vitamin E 

atau αtokoferol (Hariyatmi, 2006). Vitamin E berperan sebagai antioksidan 

dan dapat melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas 

(Gunawan, 2007). Vitamin E memiliki kemampuan untuk menghentikan lipid 

peroksida dengan cara menyumbangkan satu atom hidrogennya dari gugus 

OH
_
 kepada lipid peroksil yang bersifat radikal sehingga  kurang reaktif dan 

tidak merusak (Hariyatmi, 2004).  

 

Pemberian vitamin E dosis 100 mg/kg/hari tidak hanya berefek pada 

peningkatan berat testis, jumlah sperma, motilitas sperma, dan produksi 

estrogen, tetapi juga meningkatkan kelangsungan hidup dan perkembangan 

sperma tikus yang dipapar timbal (Momeni et al., 2009). 

 

Berdasarkan uraian diatas, diduga asap rokok yang diberikan pada mencit 

dapat meningkatkan radikal bebas yang  dapat merusak membran sel 

sehingga menurunkan kualitas spermatozoa mencit. Pemberian vitamin E 

pada mencit diduga dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat 

melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin E 

terhadap morfologi spermatozoa mencit jantan yang dipaparkan asap rokok. 
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1.2 Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

Bagaimana morfologi normal spermatozoa mencit (Mus musculus L) jantan 

yang dipaparkan asap rokok setelah pemberian vitamin E  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui morfologi normal spermatozoa mencit (Mus musculus L) jantan 

yang dipaparkan asap rokok setelah pemberian vitamin E 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat; 

1. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan di bidang kedokteran serta 

dapat menerapkan ilmu yang telah didapat. 

2. Bagi institusi/masyarakat 

a. Sebagai bahan kepustakaan dalam lingkungan Fakultas kedokteran 

Universitas Lampung. 

b. Bagi masyarakat, agar mengetahui dampak buruk dari paparan 

asap rokok. 
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1.5 Kerangka Penelitian 

 

1.5.1 Kerangka Teori 

 

Asap rokok yang dihirup oleh seseorang dapat meningkatkan ROS 

(Reactive Oxygen Spesies). Pada saat ROS meningkat melebihi dari 

sistem pertahanan antioksidan tubuh, terjadilah stress oksidatif (Saleh 

et al., 2003). Stress oksidatif menyebabkan infertilitas melalui efek 

negatifnya ke spermatozoa seperti penurunan morfologi (Twig et al., 

1998). Pada kondisi stres oksidatif, radikal bebas akan menyebabkan 

terjadinya peroksidasi lipid membran sel dan merusak organisasi 

membran sel. sehingga dapat mengakibatkan hilangnya fungsi seluler 

secara total (Evan, 2000; Singh, 1992).  

 

 Antioksidan mampu memperbaiki morfologi spermatozoa dari 

pengaruh asap rokok, salah satu antioksidan yaitu vitamin E. Vitamin 

E adalah antioksidan yang larut dalam lemak (Almaster, 2004), dan 

dapat melindungi aksi kerusakan membran sel akibat radikal bebas 

(Gunawan, 2007), melalui reaksi peroksidasi lipid (Murray et al., 

2006). Vitamin E merupakan pemutus rantai peroksidasi lipid pada 

membran sel dengan menyumbangkan ion hidrogen ke dalam reaksi, 

sehingga mengubah radikal peroksil (hasil peroksidasi lipid) menjadi 

radikal tokoferol yang kurang reaktif, sehingga memutus reaksi 

berantai dan bersifat membatasi kerusakan (Burton, 1994; Brigelius-

Flohe & Trabber, 1999) 
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Gambar 1. Kerangka Teori 
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1.5.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Konsep 

 

1.6  Hipotesis 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis 

dalam penelitian adalah pemberian vitamin E dapat meningkatan morfologi 

normal spermatozoa mencit jantan yang dipaparkan asap rokok. 
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