
 

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Rokok 

 

2.1.1 Sejarah Rokok 

 

Kurang lebih 1500 tahun lalu, beberapa kesukuan di Amerika 

sebenarnya sudah mengolah tembakau sebagai bahan pengobatan dan 

juga termasuk untuk penggunaan dalam ritual kepercayaan di suku 

mereka (Burns, 2007). Pada tahun 600 Masehi, seorang filosof Cina 

bernama Fang Yizhi mulai memberitahukan bahaya kebiasaan 

merokok dalam jangka waktu yang lama akan dapat merusak paru. 

Pada tahun 1729 tercatat sebagai tahun pertama tentang adanya aturan 

tertulis melarang merokok di tempat-tempat ibadah di negara Bhutan 

(Aditama, 2000).  

 

2.1.2 Pengertian Rokok 

 

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus. Rokok  

dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotina rustica  dan spesies 

lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau 

tanpa bahan tambahan (Aditama, 2000). 
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2.1.3   Jenis jenis rokok 

 

Rokok umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rokok mild, rokok 

kretek, dan rokok cerutu. Rokok yang mempunyai kadar tar dan 

nikotin yang paling rendah adalah rokok mild. Rokok mild disebut 

juga rokok putih yang memiliki sekitar 14–15 mg tar dan 5 mg nikotin. 

Selanjutnya rokok kretek adalah rokok yang memiliki kadar tar dan 

nikotin lebih tinggi yaitu sekitar 20 mg tar dan 4–5 mg nikotin. 

Semakin tinggi  kandungan tar dan nikotin dalam rokok maka semakin 

tinggi juga resiko terjadinya kerusakan jaringan (Aditama, 2006). 

 

2.1.4 Kandungan rokok 

 

Rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia yang berbahaya. 

Asap rokok yang dihirup, mengandung komponen gas dan partikel. 

Komponen gas diantaranya terdiri dari karbon monoksida, 

karbondioksida, oksida dari nitrogen dan senyawa hidrokarbon. 

Sedangkan komponen partikel beberapa diantaranya terdiri dari tar, 

nikotin, benzopiren, fenol, dan cadmium. Komponen gas dan partikel 

ini sangat berpotensi untuk menimbulkan radikal bebas (ROS) (Zavos 

et al., 1998).  

 

Komponen gas dan partikel yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: 

2.1.4.1 Karbon Monoksida 
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Salah satu komponen gas rokok mengandung karbon 

monoksida (CO). Karbon monoksida (CO) dapat 

mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah untuk 

membawa oksigen. Gas ini bersifat toksis yang bertentangan 

dengan gas oksigen dalam transport hemoglobin. Pada bukan 

perokok kadar normal karboksi-hemoglobin hanya 1%. 

Seiring berjalannya waktu, terjadinya polisitemia yang akan 

mempengaruhi saraf pusat (Sitepoe, 2000).  Pada saat 

merokok terdapat CO sejumlah 2%-6% , sedangkan CO yang 

dihisap oleh perokok paling rendah sejumlah 400 ppm (parts 

per million) sudah  dapat meningkatkan kadar karboksi-

hemoglobin dalam darah sejumlah 2-16% (Sitepoe, 1997). 

 

2.1.4.2 Tar 

   Salah satu komponen partikel dalam rokok adalah tar. Dalam 

kandungan tar, dijumpai zat-zat karsinogen seperti polisiklik 

hidrokarbonaromatis yang dapat menyebabkan terjadinya 

kanker paru-paru. Selain itu, dijumpai juga nitrosamine di 

dalam rokok yang berpotensi besar sebagai zat karsinogenik 

terhadap jaringan paru-paru (Sitepoe, 2000).  

 

2.1.4.3 Nikotin 

Nikotin merupakan komponen rokok dalam bentuk partikel. 

Nikotin yaitu senyawa porillidin yang terdapat dalam 
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nicotoana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya . 

Sintesis dari nikotin bersifat adiktif yang dapat mengakibatkan 

ketergantungan. Nikotin ini dapat meracuni saraf tubuh, 

meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh darah 

perifer dan menyebabkan ketergantungan pada pemakainya 

(Sitepoe, 1997). Nikotin meningkatkan kadar gula darah, 

kadar asam lemak bebas, kolesterol LDL, dan meningkatkan 

agregasi sel pembekuan darah (Sitepoe, 2000). 

 

2.1.5 Rokok dan Radikal Bebas 

 

Komponen gas dan partikel dalam rokok dapat menimbulkan ROS 

(Reactive Oxygen Spesies) atau radikal bebas (Soetjiningsih, 2004). 

Radikal bebas adalah molekul-molekul reaktif dan dapat merusak, 

yang mempunyai elektron tidak berpasangan (Almaster, 2004). 

 

Pada keadaan normal, radikal bebas terdapat secara fisiologis pada 

sperma manusia (Zavos et al.,1998). Pada saat adanya radikal bebas 

dalam tubuh maka tubuh akan mengkompensasi dengan melakukan 

mekanisme pertahanan endogen, dengan memproduksi zat yang 

mempunyai pengaruh sebagai anti radikal bebas yang disebut 

antioksidan (Suryohudoyo, 2000). Akan tetapi, pada saat ROS 

meningkat melebihi dari sistem pertahanan antioksidan tubuh maka 

tubuh tidak dapat lagi mengkompensasi, sehingga terjadilah stress 

oksidatif (Saleh et al., 2003).  
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Pada kondisi stress oksidatif, radikal bebas akan menyebabkan 

terjadinya peroksidasi lipid membran sel dan merusak organisasi 

membran sel. Membran sel ini sangat penting bagi fungsi reseptor dan 

fungsi enzim, sehingga terjadinya peroksidasi lipid mengakibatkan 

hilangnya fungsi seluler secara total (Evan, 2000; Singh, 1992).  

 

2.1.6  Dampak Rokok terhadap Kesehatan Reproduksi Pria 

 

 Sebuah studi menyatakan bahwa rokok dapat meningkatkan radikal 

bebas. Hormon LH dan FSH merupakan hormon yang berperan 

penting pada reproduksi pria yaitu dalam proses spermatogenesis. 

Radikal bebas yang terdapat pada asap rokok dapat merubah axis 

antara hipotalamus dengan hipofisis yang akhirnya menyebabkan 

penurunan produksi hormon LH dan FSH sehingga menganggu proses 

spermatogenesis (Saleh et al., 2003). 

 

Gangguan pada saat spermatogenesis ini terjadi akibat kekurangan 

energi, hal ini karena senyawa kimia dalam rokok dapat mengubah 

mekanisme kerja hormon dan enzim yang mengatur hitungan atau 

kelincahan gerak (motilitas) serta morfologi sperma (Aditama, 2000).  

 

Penelitian terhadap mencit yang dipaparkan asap rokok 1 batang per 

hari selama 14 hari memperlihatkan spermatozoa yang diberi 

perlakuan dengan asap rokok tanpa ekstrak sarang semut terlihat 



12 

adanya dominasi sel-sel spermatozoa tikus putih yang tidak normal 

yaitu tidak adanya ekor atau kepala, ekor melipat, ekor putus dibagian 

tengah dan juga bentuk kepala ganda (Wilandari dalam Fitriana et al., 

2014). Seorang perokok lebih rentan mengalami infertilitas (Agarwal 

dan Said, 2005), ini disebabkan karena  merokok dapat meningkatkan 

radikal bebas (ROS) dan menurunkan antioksidan di cairan semen  

(Saleh et al., 2003)  yang dapat menyebabkan kerusakan 

deoxyribonucleic acid (DNA) dan apoptosis sel sperma (Vine et al., 

1996).  

 

Rokok dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sperma. 

Selain itu asap rokok juga memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap spermatozoa seperti mengubah bentuk spermatozoa menjadi 

tidak normal, menurunkan  jumlah spermatozoa, dan melambatkan 

spermatozoa menuju sel telur (Aditama, 2000). 

 

2.2. Vitamin E 

 

2.2.1 Sifat Kimia Vitamin E 

 

Bentuk vitamin E  dibedakan berdasarkan letak berbagai grup metil 

pada cincin fenil rantai cabang molekul dan ketidak jenuhan rantai 

cabang. Vitamin ini secara alami memiliki 8 isomer yang 

dikelompokkan dalam 4 tokoferol (α, β, γ,δ) dan 4 tokotrienol (α,β, γ, 

δ). (Burton, 1994; Brigelius-Flohe and Trabber, 1999).  
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Molekul yang mempunyai aktifitas biologi yang paling besar dalam 

vitamin E adalah α-tocoferol (Murray et al., 2006). Salah satu sifat 

kimia tokoferol yang penting adalah bahwa senyawa-senyawa ini 

merupakan senyawa redoks yang bekerja sebagai antioksidan dalam 

beberapa  kondisi tertentu (Marcus and Coulston., 2007). 

 

 

 

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

 

2.2.2 Fungsi Vitamin E 

 

Vitamin E adalah vitamin yang dapat melindungi asam lemak tidak 

jenuh pada membran fosfolipid. Vitamin E berperan sebagai 

antioksidan dan dapat melindungi aksi kerusakan membran fosfolipid 

akibat radikal bebas. Radikal peroksil bereaksi 1000 kali lebih cepat 

dengan vitamin E dari pada asam lemak tidak jenuh, dan membentuk 

radikal tokoferoksil (Gunawan, 2007).  

 

Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan yang larut dalam 

lemak dan dapat memberikan hidrogen dari gugus hidroksil (OH) pada 

struktur cincin ke radikal bebas (Almaster, 2004). Vitamin E bekerja 

dengan cara menghambat reaksi peroksidasi lipid dari asam lemak tak 

jenuh ganda penyusun fosfolipid membran sel, sehingga mencegah 
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kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas dalam membran sel 

dan plasma lipoprotein (Murray et al., 2006).  

 

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). 

 

2.2.3 Vitamin E Sebagai Antioksidan 

 

Vitamin E merupakan pemutus rantai peroksida lemak pada membran 

sel. Vitamin E mengubah radikal peroksil (hasil peroksidasi lipid) 

menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, menyekat aktivitas 

tambahan yang dilakukan oleh peroksida dengan menyumbangkan ion 

hidrogen ke dalam reaksi sehingga memutus reaksi berantai dan 

bersifat membatasi kerusakan mengendalikan peroksida lemak  

(Burton, 1994; Brigelius-Flohe and Trabber, 1999).  

 

Kelebihan vitamin E dalam tubuh akan disimpan dalam beberapa 

organ, antara lain hati, jaringan adiposa, otak dan lipoprotein. Dalam 

penelitian menyatakan bahwa 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 (Hariyatmi, 2004). 
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2.2.4 Efek Vitamin E Terhadap Fungsi Reproduksi  

 

Vitamin E dapat mencegah kerusakan sel dalam membran sel dan 

plasma lipoprotein. Mekanisme kerja vitamin E dalam 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. Kerusakan 

sel yang terhambat ini dapat meningkatkan morfologi normal 

spermatozoa sehingga dapat memperbaiki sistem reproduksi (Murray 

et al., 2006). 

 

Pada cairan semen laki-laki infertil didapatkan jumlah yang sedikit 

dari vitamin E. Vitamin E dengan dosis antara 200-1000 mg/hari dapat 

meningkatkan jumlah sperma secara invivo pada laki-laki infertil 

(Agarwal et al., 2005).  

 

Al-Enazi (2007) meneliti efek antioksidan α-tokoferol sebanyak 100 

mg, 200 mg dan 400 mg/kg diet yang dicampurkan dalam pakan dan 

diberikan selama 5 minggu pada mencit betina dewasa yang mendapat 

stres panas. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga dosis tokoferol 

tersebut mampu mengatasi kondisi stres oksidatif pada fungsi 

reproduksi mencit betina tersebut yang ditandai dengan perbaikan 

peningkatan jumlah implantasi atau fetus, dan peningkatan kadar 

hormon progesteron. 

 



16 

Penelitian terhadap kualitas semen dan parameter biokimia pada 

kelinci jantan yang diberikan vitamin E dan minuman suplemen atau 

kombinasinya dapat mengurangi produksi radikal bebas dan  dapat 

memperbaiki kualitas cairan semen kelinci (Yousef et al., 2003). 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap mencit yang dipaparkan Cadmium 

(Cd) 1 mg/kg berat badan secara intraperitoneal selama 5 minggu 

memperlihatkan bahwa pemberian vitamin C 10 mg/kg berat badan 

maupun vitamin E 100 mg/kg berat badan secara intraperitoneal 

mampu mengurangi kadar MDA dalam testis dan meningkatkan 

jumlah sperma disertai penurunan persentase sperma yang berbentuk 

abnormal(Acharya et al., 2008).  

 

2.3  Sistem Reproduksi Mencit Jantan 

 

Gambar 4. Sistem Reproduksi Mencit Jantan (Setyadi, 2006) 

 

Keterangan : 

a  : Testis 

b : Epididimis 

c : Penis 

d : Vas deferens 

d 

c 

a 

b 
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2.3.1  Testis  

 

Fungsi testis adalah untuk menghasilkan hormon seks jantan yang 

disebut androgen, dan juga menghasilkan gamet jantan yang disebut 

sperma. Pada  testis terdapat 2 komponen penting, yaitu komponen 

spermatogenesis, yang terdiri dari sel germinal dan sel sertoli pada 

tubulus seminiferus dan komponen interlobular, yang terdiri dari sel 

interstitial leydig dan jaringan peritubular serta sistem vascular dan 

limfatik (Russel, 1990).  

 

2.3.2 Tubulus seminiferus 

 

Lebih dari 90% testis terdiri dari tubulus seminiferus yang merupakan 

tempat menghasilkan sperma. Pada mencit jantan muda struktur 

tubulus terdiri dari epithelium lembaga yang menghasilkan sel-sel 

spermatogonia dan sel sertoly.  Pada mencit 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 akhirnya akan menjadi spermatozoa yang 

terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor (Nalbandov, 1990). 

 

2.3.3   Epididimis 

 

Epididimis berfungsi sebagai tempat maturasi. Maturasi spermatozoa 

ditandai dengan menghilangnya protoplasmic droplet dari bagian 
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kepala spermatozoa. Selain itu juga sebagai tempat penyimpanan 

spermatozoa sementara. Fungsi lain epididimis adalah memberikan 

sekresi cairan yang diproduksi oleh sel epitel untuk membantu 

perubahan morfologi akrosom yaitu melalui kondensasi inti, pelepasan 

sitoplasma, peningkatan muatan negative dan penambahan lapisan 

glikoprotein (Johnson and Everitt, 1988). 

 

2.3.4 Vas Deferens 

 

Vas deferens dibungkus oleh lapisan otot longitudinal di bagian luar 

dan dalamnya, sedangkan lapisan otot sirkuler terletak diantara 

keduanya. Spermatozoa yang berasal dari epididimis akan diteruskan 

menuju ke vas deferens. Lanjutan vas deferens adalah duktus 

ejakulatoris. Duktus ejakulatoris memiiki otot-otot yang kuat dan 

berperan selama ejakuasi. Saluran ini akan bermuara pada uretra 

(Rugh, 1968). 

 

2.3.5 Kelenjar asesori 

 

Kelenjar seks asesori terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar 

koagulasi, ampula, bulbo uretra dan kelenjar prepitualis (Rugh, 1968). 

Fungsi kelenjar seks asesori adalah mengeluarkan secret cairan berupa 

plasma semen yang berfungsi sebagai medium pelarut dan sebagai 

pengaktif spermatozoa (Nalbandov,1990). 
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2.3.6 Spermatogenesis 

 

Spermatogenesis adalah suatu rangkaian perkembangan sel 

spermatogonia yang selanjutnya berubah menjadi spermatozoa yang 

bebas. Rangkaian perkembangan sel spermatogonia menjadi 

spermatozoa dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pada tahap 

pertama, sel spermatogonia mengadakan pembelahan mitosis  

menghasilkan spermatosit dan sel induk spermatogonia. Pada tahap 

kedua, pembelahan meiosis (reduksi) spermatosit primer dan sekunder 

menghasilkan spermatid yang haploid. Selanjutnya pada tahap ketiga, 

perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian 

metamorfosa yang panjang dan kompleks disebut spermiogenesis 

(Syahrum, 1994). 

 

Proses spermatogenesis pada mencit terbagi atas empat siklus epitel 

seminiferus. Untuk menghasilkan spermatosit primer maka diperlukan 

lebih dari satu siklus pertama diperlukan (Oakberg, 1957). Pada saat 

siklus pertama, dimulai dari perkembangan sel-sel genosit (primordial 

germ cell) yang pada mencit sudah mulai terlihat pada hari ke-8 masa 

embrio menjadi sel-sel spermatogonium (Clermont and Leblon, 1953). 

 

Pada mencit dan tikus ada tiga tipe spermatogonia, yaitu 

spermatogonia tipe A, tipe intermediet (In), dan tipe B. Spermatogonia 

tipe A yang disebut juga sebagai spermatogonia induk (stem cell), akan 

mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatogonia 

induk baru. Spermatogonia tipe A lainnya kemudian berdiferensiasi 
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menjadi spermatogonia tipe intermediet (In), spermatogonia tipe B dan 

selanjutnya spermatosit primer. Pada  tahap perkembangan berikutnya, 

spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis menjadi 

spermatosit sekunder. Tahap perkembangan berikutnya dimulai dari 

spermatosit sekunder yang membelah lagi menjadi spermatid. 

Akhirnya, pada tahap perkembangan terakhir sel-sel spermatid akan 

mengalami transformasi menjadi sel-sel spermatozoa dewasa 

(Clermont and Leblond, 1953). 

 

Spermatogenesis terjadi didalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis 

pada mencit memerlukan waktu 35,5 hari atau spermatogenesis akan 

selesai menempuh 4x daur epitel seminiferus. Lama 1 kali daur epitel 

seminiferus pada mencit adalah 207 jam ± 6,2 jam (Oakberg, 1957; 

Rugh, 1968). 

 

2.3.7 Spermiogenesis 

 

Tahap akhir dalam spermatogenesis adalah diferensiasi spermatid 

menjadi  

spermatozoa matang, yang disebut spermiogenesis. Dalam proses ini 

terjadi perubahan pada sperma yaitu perubahan bentuk sperma, namun 

tidak terjadi lagi pembelahan sel. Sel sperma mencapai karakteristik 

morfologinya dengan jelas dalam proses spermiogenesis. Adanya 

defek pada proses ini dapat mengakibatkan abnormalitas morfologi 

sperma (Yavetz et al., 2001).  
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2.3.8 Hormon yang berperan dalam spermatogenesis 

Hormon-hormon yang berperan dalam spermatogenesis (hormon 

steroid) adalah sebagai berikut : 

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

testis. Hormon ini penting untuk pertumbuhan dan pembagian sel-sel 

germinativum dalam membentuk sperma. Hormon lutein (LH), 

disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior, merangsang sel-sel Leydig 

untuk mensekresi testosteron. 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). 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 and Carneiro, 2007). 

 

Estrogen, dibentuk dari testosteron oleh sel-sel sertoli ketika sel sertoli 

sedang dirangsang oleh hormon perangsang folikel, yang mungkin 

juga penting untuk spermiogenesis. 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, 
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spermatogenesis sangat berkurang atau tidak ada sama sekali (Guyton 

and Hall, 2008). 

 

 

Gambar 5. Regulasi hormon reproduksi pria (Guyton and Hall, 2008) 

2.3.9  Struktur Sel Spermatozoa  

 

Sel spermatozoa yang normal terdiri dari kepala, leher, bagian tengah 

dan ekor. Kepala ditutupi oleh tudung protoplasmic (galea kapitis). 

Galea kapitis biasanya larut bila sperma diberi pelarut lemak yang 

biasanya digunakan untuk pegecatan. Bila bergerak sperma berenang 

dalam cairan suspensinya seperti ikan dalam air. Bila mati, sperma 

akan terlihat datar dengan permukaan. Pada mencit ujung kepala 

sperma berbentuk kait. Leher dan ekor tersusun dari flagellum tunggal 

yang padat tetapi tersusun dari 9 - 18 fibril yang dibungkus oleh satu 
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selubung. Pada ujung ekor selubung menghilang, fibril menyembul 

dalam bentuk sikat yang telanjang (Nalbandov, 1990; Rugh, 1968).  

 

 

Gambar 6. Morfologi Normal Spermatozoa Mencit ( Rugh,1968 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


