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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran udara di kota-kota besar semakin memprihatinkan, dimana 

sebanyak 70 sampai 80 persen disebabkan oleh emisi gas buangan kendaraan 

bermotor (Maryanto dkk., 2009). Timbal dari hasil gas buang kendaraan bermotor 

merupakan salah satu logam berat yang bersifat toksik. Sifat timbal yang toksik 

dan akumulatif salah satunya dapat mempengaruhi sistem reproduksi hewan 

jantan.  

Timbal dapat menurunkan kadar antioksidan dan meningkatkan produksi 

radikal bebas seperti reactive oxygen species (ROS) sehingga terjadi stres 

oksidatif dan peroksidasi lipid (Catala, 2012). Peningkatan stres oksidatif  

mengakibatkan sel yang berada di testis menjadi teroksidasi sehingga sel sertoli, 

sel Leydig, dan sel spermatogenik lainnya dapat mengalami kerusakan dan 

penurunan jumlah sel (Suciati, 2014). Timbal juga dapat menekan sekresi GnRH 

(gonadotropic releasing hormone) yang berdampak pada terganggunya sekresi 

hormon FSH (folicle stimulating hormone) dan LH (luetiniezing hormone). 

Penurunan hormon-hormon tersebut dapat mengganggu proses spermatogenesis 

pada testis (Intani, 2010) sehingga mempengaruhi struktur testis dengan 

menurunnya ukuran diameter tubulus seminiferus dan berkurangnya sel 

spermatogenik. 
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Pemberian timbal asetat 8 mg/kgBB secara injeksi peritoneal pada mencit 

selama 4 minggu menunjukkan kerusakan pada tubulus seminiferus dan 

menurunkan jumlah sperma secara signifikan (Al-Shaikh et al., 2013). Pernyataan 

identik juga dilaporkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokhtari dan 

Zanborori (2011) yang menyatakan bahwa paparan timbal dengan dosis 50 dan 

100 mg/kgBB selama 28 hari dapat menurunkan kadar testosteron secara 

signifikan.  

Beberapa penelitian menyatakan bahwa antioksidan dapat mengatasi efek 

toksik timbulnya stres oksidatif. Tomat merupakan salah satu jenis buah yang 

mengandung senyawa karotenoid, polifenol, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E 

yang dapat bertindak sebagai antioksidan (Ma’sum dkk., 2014). Buah tomat 

diketahui mengandung karotenoid dominan berupa likopen yang diketahui 

memiliki daya antioksidan tinggi. Mekanisme antioksidan terhadap radikal bebas 

dengan cara meredam terbentuknya oksigen tunggal, menghambat tahap inisisasi 

dan memecah tahap propagasi reaksi rantai radikal. Radikal yang dihasilkan dari 

antioksidan teroksidasi distabilkan oleh resonansi dan menjadi relatif tidak reaktif 

(Dapkevicius, 2002) sehingga radikal bebas yang dibentuk akibat paparan timbal 

bisa distabilkan dan mampu meningkatkan proses spermatogenesis. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Gulkesen et al., (2002), bahwa adanya peningkatan proses 

spermatogenesis dapat menimbulkan peningkatan ukuran diameter tubulus 

seminiferus dan sel spermatogenik serta sel Leydig. 

Pengaruh pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

terhadap jumlah sel Leydig dan diameter tubulus semineferus akibat paparan 
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timbal asetat belum pernah diteliti. Penelitian ini menguji pengaruh pemberian jus 

buah tomat terhadap jumlah sel Leydig dan diameter tubulus seminferus mencit 

(Mus musculus) yang dipapar timbal asetat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan jumlah sel leydig mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal 

asetat? 

2. Apakah pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan diameter tubulus seminiferus mencit (Mus musculus) yang 

dipapar timbal asetat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

        Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan:  

1. Pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan jumlah sel leydig mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal 

asetat.  

2. Pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan diameter tubulus seminiferus mencit (Mus musculus) yang 

dipapar timbal asetat. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Memberikan penjelasan tentang pengaruh pemberian jus buah tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill.) terhadap peningkatan jumlah sel leydig 

mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal asetat.  

2. Memberikan penjelasan tentang pengaruh pemberian jus buah tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill.) terhadap peningkatan diameter tubulus 

seminiferus mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal asetat. 

1.4.2  Manfaat praktis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai:  

1.  Pengaruh pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

terhadap peningkatan jumlah sel leydig dan diameter tubulus seminiferus 

mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal asetat.   

2.  Memberikan informasi tentang kesehatan, memudahkan dalam melakukan 

penyelidikan lebih lanjut terhadap suatu penyakit, dapat dijadikan sebagai 

data referensi maupun dokumentasi, dan memberikan pengetahuan tentang 

pengobatan menggunakan herbal untuk mengobati penyakit. 

 

1.5  Landasan Teori 

    Timbal sebagai radikal bebas dapat mengkatalisasi formasi ROS 

(reactive oxygen species). Pada sistem reproduksi, timbal terakumulasi di testis 

dan menyebabkan ROS mudah merusak spermatozoa karena membran selnya 
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mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh (peroksidasi lipid) sehingga 

sel tersebut mudah teroksidasi (Jedrzejowska et al., 2013). Sel yang teroksidasi di 

testis tersebut merupakan sumber ROS bagi testis itu sendiri sehingga 

menyebabkan peningkatan stres oksidatif (Suciati dkk., 2014), dan menimbulkan 

gangguan pada pada poros hipotalamus hipofisis testis sehingga terjadi penurunan 

sekresi GnRH yang berdampak pada penurunan hormon FSH dan LH yang 

selanjutnya dapat mengganggu fungsi sel Leydig (Adikwu et al., 2013). 

Penurunan hormon-hormon tersebut dapat mengganggu proses spermatogenesis 

pada testis (Mokhtari and Zanboori, 2011). Yang menyebabkan jumlah sel 

spermatogenik berkurang, dengan berkurangnya sel spermatogenik maka 

ketebalan dinding tubulus seminiferus akan berkurang pula, sehingga diameter 

tubulus akan mengecil (Isradji, 2011). Timbal juga menekan populasi sel sertoli 

dan sel leydig serta menurunkan berat testis secara signifikan (Suryatini, 2013). 

Buah tomat memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat, antioksidan paling 

tinggi yang terkandung dalam buah tomat yaitu likopen. Mekanisme aksi likopen 

sebagai antioksidan yaitu memperlambat serta mencegah proses stres oksidasi 

(Prayoga, 2015). Likopen juga dapat meredam terbentuknya oksigen tunggal dan 

memecah tahap propagasi reaksi rantai radikal. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat ditarik suatu 

hipotesis yaitu: 
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1. Pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan jumlah sel leydig mencit (Mus musculus) yang dipapar timbal 

asetat. 

2. Pemberian jus buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dapat 

meningkatkan diameter tubulus seminiferus mencit (Mus musculus) yang 

dipapar timbal asetat. 
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