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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki potensi untuk 

pengembangan ternak. Sapi, kambing dan domba merupakan ternak yang mudah 

dipelihara dan bernilai ekonomi tinggi. Permintaan pasar terus meningkat 

terhadap daging ternak untuk konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi 

permintaan pasar tersebut, perlu dilakukan suatu usaha ternak. Menurut 

Direktorat Jenderal Peternakan, salah satu faktor dalam peningkatan  usaha 

ternak adalah dengan peningkatan kualitas reproduksinya. 

Kualitas reproduksi sangat dipengaruhi oleh fungsi reproduksi alamiah 

dari hewan tersebut. Fungsi alamiah hewan jantan adalah menghasilkan sel-sel 

kelamin jantan atau spermatozoa yang hidup, aktif dan potensial sehingga bisa 

melakukan fertilisasi dengan ovum dari hewan betina. Pusat proses produksi dan 

penunjang fungsi spermatozoa terletak pada testis (Ismudiono dkk., 2010). 

L-arginine merupakan suplemen makanan yang sering digunakan untuk 

memperbaiki kinerja kesehatan seksual, sebagai contoh disfungsi ereksi. L-

arginine juga dikenal sebagai nutrisi seksual yang aman dan efektif. L-arginine 

merupakan asam amino semi essensial karena tubuh biasanya menghasilkan 

dalam jumlah yang kecil (Appleton, 2002). 

Asam  amino  arginin  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur 

pertahanan tubuh, serta berperan aktif dalam pembentukan sperma.  Defisiensi  

asam  amino  arginin  dapat  menyebabkan  gangguan metabolisme  sperma  

sehingga  menyebabkan  penurunan  motilitas  sperma  dan gangguan pada 
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proses spermatogenesis.  L-arginine  merupakan  prekursor dari nitric oxide (NO) 

(Srivastana et al., 2006 ; Mayasari, 2005).  

Nitric oxide (NO) merupakan molekul biologis aktif yang secara luas 

tersebar didalam  tubuh,  mengatur fungsi organik utama seperti transmisi impuls 

intraneural, sekresi hormon, vasodilatasi pembuluh darah dan pertahanan 

kekebalan (Moncada et al., 1991; Ceccatelli et al., 1993; Murad 1994). Di dalam 

testis nitric oxide (NO) mempengaruhi sintesis testosteron, kontraksi tubulus 

seminiferus dan metabolisme sel germinal (Adams et al., 1994; Rosselli et al., 

1998; Elgohary et al., 1999). 

Sifat l-arginine dapat mempengaruhi fertilitas pada proses 

spermatogenesis,  sehingga diduga berpengaruh pada testis terutama pada tubulus 

seminiferus testis (Srivastana et al., 2006; Mayasari, 2005; Patel et al., 1999). 

Salah satu pemeriksaan organ reproduksi yaitu secara histologi. Menurut 

Clermont and Perey (2008), secara histologi fertilitas jantan dapat diukur melalui 

jumlah sel-sel yang terdapat dalam tubulus seminiferus testis yang meliputi sel 

spermatogenik dan sel sertoli. Rangkaian sel-sel tersebut akan membentuk epitel 

tubulus seminiferus. Banyaknya jumlah sel spermatogenik dan sel sertoli 

mengakibatkan semakin sempitnya lumen di tengah tubulus seminiferus sehingga 

epitel tubulus seminiferus semakin tebal dan berpengaruh pula terhadap diameter 

tubulus seminiferus.  

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian l-arginine secara oral terhadap gambaran histologi tubulus 

seminiferus pada testis kelinci (Oryctolagus cuniculus) yang berperan penting 

pada proses spermatogenesis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian l-arginine dapat meningkatkan diameter tubulus 

seminiferus testis kelinci (Oryctolagus cuniculus)? 

2. Apakah pemberian l-arginine dapat meningkatkan tebal epitel tubulus 

seminiferus testis kelinci (Oryctolagus cuniculus)? 

1.3 Landasan Teori 

Nitric oxide (NO) adalah molekul berbentuk gas yang dapat berdifusi 

mudah melewati membrane sel dan menghasilkan berbagai respon fisiologis. 

Respon fisiologis tersebut antara lain dalam reaksi inflamasi, kardiovaskular dan 

fungsi-fungsi neuronal. Bentuk dari NO yang berupa gas menyebabkan NO 

bersifat sangat reaktif.  NO dihasilkan oleh berbagai macam sel dalam berbagai 

organ antara lain sel neuron, otot lurik, endotel pembuluh darah, sel sertoli, dan 

sel-sel epitel (Vidyagarg, 2011). Pembentukan NO sendiri memerlukan enzim 

nitric oxide synthase (NOS). Di samping adanya NOS diperlukan pula substrat 

prekusor. Sebagai prekusor dari NO adalah l-arginine (Roselli et al., 1998; Anna 

et al., 2006). 

Nitric oxide (NO) dihasilkan dari sel endotel yang terbentuk melalui 

oksidasi l-arginine menjadi citruline dengan bantuan NOS, melalui reaksi 

biokimia (dalam hal ini memerlukan O2 dan NADPH). Pada sel endothel 

pembuluh darah, terdapat peran dari kalsium untuk meningkatkan calcium-

calmodulin compleks yang diperlukan untuk mengaktifasi kerja eNOS 

(endothelial NOS). Nitric oxide berinteraksi dengan substansi besi terutama dalam 
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bentuk heme, dimana heme tersebut menempel pada  soluble Guanylate Cyclase 

(sGC), yang berfungsi pada pembentukan cyclic guanosine monophosphate 

(cGMP), yang mana berfungsi pada Protein Kinase G (PK-G) yang akan terlibat 

dalam vasodilatasi pembuluh darah (Koolman et al., 2005) 

Di tubulus seminiferus  terdapat jaringan peritubuler yang terdiri dari 

jaringan ikat fibrosa, sel-sel fibroblast dan sel otot polos yang disebut sel mioid 

peritubular, yang bertanggung jawab atas kontraksi ritmik (Chapman et al., 1994).  

Di dalam tubulus seminiferus, NO menginduksi produksi cGMP yang 

memungkinkan mediasi relaksasi dari myofibroblas. Di lamina propia peritubular, 

NO dapat mempengaruhi dalam regulasi aktivitas peristaltik tubulus, yang mana 

hal tersebut diperlukan untuk transportasi sperma. Selain itu, NO dapat 

mempengaruhi permeabilitas lamina propia dan dengan ini berpengaruh dalam 

pengangkutan nutrisi ke dalam lumen tubulus (Middendorf et al., 1997). 

Penelitian mengenai pengaruh  pemberian l-arginine terhadap diameter dan 

tebal epitel tubulus semeniferus belum pernah dilakukan. Untuk itu perlu adanya 

penelitian mengenai pengaruh pemberian l-arginine secara oral terhadap 

gambaran histologi tubulus seminiferus pada hewan coba kelinci (Oryctolagus 

cuniculus). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

l-arginine  secara oral terhadap gambaran histologi tubulus seminiferus kelinci 

(Oryctolagus cuniculus) berupa diameter dan tebal epitel tubulus seminiferus, 

yang merupakan serangkaian penelitian kelompok dari penelitian utama 

"Pengaruh pemberian l-arginine secara oral pada penggunaan allograft arteri 
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yang dipreservasi dengan tehnik beku kering (freeze drying) pada arteri carotis 

kelinci (Oryctolagus cuniculus) untuk mengurangi stenosis akibat intimal 

hiperplasia". 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah bahwa pemberian l-arginine secara oral 

membantu mempengaruhi gambaran histologi tubulus seminiferus pada kelinci 

(Oryctolagus cuniculus), yang merupakan serangkaian penelitian kelompok dari 

penelitian utama "Pengaruh pemberian l-arginine secara oral pada penggunaan 

allograft arteri yang dipreservasi dengan tehnik beku kering (freeze drying) pada 

arteri carotis kelinci (Oryctolagus cuniculus) untuk mengurangi stenosis akibat 

intimal hiperplasia”. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah :  

1. Pemberian l-arginine secara oral dapat meningkatkan diameter 

tubulus seminiferus testis pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

2. Pemberian l-arginine secara oral dapat meningkatkan tebal epitel 

tubulus seminiferus testis pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 
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