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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penelitian menggunakan 

hewan coba semakin berkembang. Salah satu hewan coba yang sering digunakan 

adalah mencit (Fitzpatrick, 2003). Shaw et al., (2002) menyatakan bahwa 40-80% 

penelitian di laboratorium menggunakan mencit, sehingga dibutuhkan mencit 

dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan penelitian. 

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mencit dalam jumlah besar 

adalah dengan mempercepat perkembangbiakkannya, yaitu melalui peningkatan 

fertilitas mencit pejantan. Tingginya fertilitas pejantan akan mempercepat 

terjadinya perkawinan dan  proses fertilisasi sehingga akan diperoleh kebuntingan 

yang lebih cepat pada betina (Brandell and Schlegel., 2000). 

Beberapa cara telah diuji dalam meningkatkan fertilitas mencit, namun 

menimbulkan efek samping bagi mencit sehingga mencit tidak dapat digunakan 

sebagai hewan coba karena akan diperoleh data yang tidak akurat (Malole dan 

Purnomo, 1989), oleh sebab itu penggunaan bahan yang mengandung chrysin dan 

vitamin dapat menjadi pilihan yang tepat dalam meningkatkan fertilitas mencit 

sebagai hewan coba (Nordenberg, 1996; Suhartinah, 2012).  

Salman et al., (2013) membuktikan bahwa kandungan chrysin dalam madu 

dapat meningkatkan fertilitas, hal ini terlihat pada peningkatan jumlah sperma dan 

kadar hormon testosteron pada tikus albino jantan setelah pemberian madu secara 

peroral. Penelitian Luthfi (2008) menyatakan bahwa kandungan vitamin dalam 
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bahan afrodisiak juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 

fertilitas. Hal ini didukung oleh Hardiyono dan Soekanto (2005) yang 

membuktikan kandungan vitamin dalam royal jelly dapat meningkatkan berat 

testis yang berarti bahwa terjadi peningkatan fertilitas setelah pemberian royall 

jelly. 

Salah satu bahan yang mengandung chrysin dan berbagai vitamin adalah 

propolis, yang merupakan produk asal lebah (Krell, 1996). Propolis didapatkan 

melalui ekstraksi dari bagian yang lengket pada sarang lebah. Bahan ini berasal 

dari pencampuran antara ludah lebah dan resin yang diperoleh dari kulit kayu, 

daun, tunas pohon, serta tumbuhan berbunga lainnya (Finstrom et al., 2010). 

Propolis mengandung 50% resin, 30% lilin,10% lemak esensial, 5% pollen dan 

5% komponen organik (Gomez et al., 2006). Resin terdiri dari alkaloid, fenol, 

asam amino dan dua belas jenis flavonoid yang berbeda, termasuk chrysin di 

dalamnya (Borelli et al., 2002; Liberio et al., 2011). Propolis juga mengandung 

vitamin yang cukup lengkap, di antaranya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, 

vitamin  B6, vitamin C, vitamin E dan vitamin D (Krell, 1996). 

Yousef dan Salama (2009) menyatakan bahwa propolis mampu 

meningkatkan proses steroidogenesis yang dibuktikan dengan meningkatnya 

produksi testosteron. Hal ini didukung oleh penelitian Yousef (2010) dan 

ElMazoudy et al., (2011) yang membuktikan adanya peningkatan hormon 

testosteron pada tikus dan kelinci setelah pemberian propolis.  

Peningkatan hormon testosteron membuktikan adanya pengaruh propolis 

terhadap fertilitas pejantan, namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 
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potensi propolis dalam meningkatkan fertilitas. Salah satunya adalah melalui 

pemeriksaan organ reproduksi 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.  

 
1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah propolis dapat meningkatkan jumlah sel spermatogenik pada tubulus 

seminiferus testis mencit (Mus musculus) ? 

2. Apakah propolis dapat meningkatkan jumlah sel Sertoli pada tubulus 

seminiferus testis mencit (Mus musculus) ? 

3. Apakah propolis dapat meningkatkan tebal epitel tubulus seminiferus testis 

mencit (Mus musculus) ? 

4. Apakah propolis dapat meningkatkan diameter tubulus seminiferus testis 

mencit (Mus musculus) ? 
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1.3 Landasan Teori 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan 

spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Proses mencakup 

pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel, 

hingga terbentuk sperma fungsional (Hess and Renato, 2008). Spermatogenesis 

dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang masing-masing berfungsi spesifik, 

diantaranya FSH (Follicle Stimulating Hormone), LH (luteinizing hormone) dan 

testosteron, sehingga spermatogenesis dapat ditingkatkan melalui kerja ketiga 

hormon tersebut (Anwar, 2005).  

Propolis merupakan produk asal lebah yang mengandung chrysin dan 

berbagai vitamin (Krell, 1996). Chrysin merupakan  salah  satu  zat yang memiliki  

fungsi  sebagai  aromatase inhibitor yakni  penghambat kerja enzim yang  terlibat 

dalam konversi testosteron menjadi estrogen, sehingga pembentukan estrogen 

terhambat dan jumlah testosteron meningkat (Robertson et al., 2001; Dean, 2004). 

Sedangkan vitamin meningkatkan spermatogenenis dengan merangsang 

hipotalamus untuk menghasilkan Gonadrotopin Releasing Hormone (GnRH) 

yang selanjutnya akan merangsang hipofisis anterior untuk mensintesis dan 

mensekresi hormon FSH dan LH, kemudian kedua hormon ini menuju testis untuk 

membantu spermatogenesis. FSH berperan dalam perubahan spermatogonium 

menjadi spermatosit dalam tubulus seminiferus sedangkan LH berfungsi 

merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. (Darnell, et al., 

1990; Anwar, 2005).  
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FSH juga berperan dalam meningkatkan jumlah sel Sertoli melalui 

ikatannya dengan Folicle Stimulating Hormone-Receptor (FSH-R) yang memacu 

proliferasi dan perkembangan sel Sertoli (Darnell et al., 1990). Sel Sertoli 

memproduksi Androgen Binding Protein (ABP) yang merupakan sumber nutrisi 

dalam proses maturasi sel spermatozoa, sehingga jumlah sel Sertoli berpengaruh 

terhadap jumlah sel spermatozoa (Astuti dan Soeradi, 2002). Sel spermatogenik 

dan sel Sertoli pada tubulus seminiferus berderetan membentuk epitel seminiferus, 

sehingga semakin banyak jumlah kedua sel tersebut menyebabkan semakin tebal 

epitel pada tubulus seminiferus (Clermont and Perey, 2008).   

Anindita dan Sutyarso (2012) menyatakan banyaknya spermatozoa  yang  

terbentuk di dalam tubulus seminiferus memberikan dorongan yang  

menyebabkan bertambahnya diameter tubulus seminiferus. Hal  ini sesuai  dengan  

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

menyebabkan diameter tubulus seminiferus meningkat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Membuktikan potensi propolis meningkatkan jumlah sel spermatogenik di 

tubulus seminiferus testis mencit (Mus musculus). 

2. Membuktikan potensi propolis meningkatkan jumlah sel Sertoli di tubulus 

seminiferus testis mencit (Mus musculus). 

3. Membuktikan potensi propolis meningkatkan tebal epitel tubulus 

seminiferus testis mencit (Mus musculus). 

4. Membuktikan potensi propolis meningkatkan diameter tubulus seminiferus 

testis mencit (Mus musculus). 
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1.5 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian memberikan informasi penting pada bidang kedokteran 

hewan bahwa propolis dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan 

fertilitas, khususnya hewan jantan. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Propolis meningkatkan jumlah sel spermatogenik tubulus seminiferus 

testis mencit (Mus musculus)  

2. Propolis meningkatkan jumlah sel Sertoli pada tubulus seminiferus testis 

mencit (Mus musculus)  

3. Propolis meningkatkan tebal epitel tubulus seminiferus testis mencit (Mus 

musculus)  

4. Propolis meningkatkan diameter tubulus seminiferus testis mencit (Mus 

musculus)  
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