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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biji labu kuning (Cucurbita moschata)

2.1.1    Klasifikasi labu kuning

Pada beberapa daerah nama tanaman yang dalam bahasa latin dikenal

dengan Cucurbita moschata yang termasuk suku Cucurbitaceae ini berbeda-beda.

Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat buah ini dikenal dengan nama

waluh atau labu kuning. Di Madura disebut labuh, sedangkan di Malaysia disebut

dengan labu metah, ada pula yang menyebutnya labu parang. Jika dimasak untuk

kolak sebaiknya bijinya disertakan. Menurut hasil sejumlah penelitian, biji

Cucurbita moschata banyak mengandung zat yang berguna bagi kesehatan

(Anonimus, 2011a). Di Indonesia, labu terutama labu kuning banyak

dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam hidangan seperti kolak, sup, cake

hingga kue-kue basah lainnya. Bijinya juga banyak dimanfaatkan sebagai camilan

atau makanan ringan (Alamendah, 2010).

Klasifikasi biji labu kuning (Simpson, 2006)

Regnum : Plantae
Division : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Cucurbitales
Family : Cucurbitaceae
Genus : Cucurbita
Species : Cucurbita moschata Durch.
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2.1.2    Morfologi Cucurbita moschata

Tanaman Cucurbita moschata merupakan jenis tanaman semak dan

merambat yang mudah ditanam yaitu suatu kondisi yang tidak memerlukan

perawatan intensif. Tanaman ini sangat mudah/banyak dijumpai di Indonesia.

Tanaman Cucurbita moschata memiliki batang berkayu, lunak, berbentuk segi

empat, berambut, berbuku-buku, memiliki panjang batang kurang lebih 25 m dan

berwarna hijau muda (Anonimus, 2010).

Tanaman Cucurbita moschata memiliki daun tunggal, bentuk daunnya

bulat, tepi daun berombak sedangkan pangkal daunnya membulat dan berbulu.

Panjang daunnya 7-35 cm dengan lebar 6-30 cm, tanaman ini memiliki

pertulangan daun menyirip dan berwana hijau. Bunga Cucurbita moschata

berwarna kuning, berbentuk corong sedangkan kelopaknya berbentuk lonceng.

Buah Cucurbita moschata berbentuk bulat, berdaging yang berwarna kuning

muda, dan bijinya berbentuk pipih, keras, memiliki panjang kurang lebih 1,5 cm

dengan lebar kurang lebih 0,5 cm dan berwarna putih susu (Anonimus, 2010).

Gambar 2.1. Struktur buah labu kuning. a. Kulit labu kuning, b. Biji labu
kuning, dan c. Daging labu kuning (Koleksi pribadi).

a

b

c
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Gambar 2.2. Morfologi biji kering labu kuning (Linda, 2011).

2.1.3. Kandungan kimia biji labu kuning

Biji Cucurbita moschata disebut juga dengan kuaci, kuaci selain enak

untuk camilan juga mempunyai khasiat mencegah terjadinya pembesaran kelenjar

prostat jinak. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan prostat yang

menghasilkan zat makanan bagi sperma (Anonimus, 2011b).

Biji Cucurbita moschata mengandung beberapa zat, di antaranya sejenis

asam amino seperti m-karboksifenilalanina, pirazoalanina, asam amino butirat,

etilasparagina, dan sitrulina serta sejumlah asam amino lain yang diperlukan

kelenjar prostat seperti seminal alanina, glisina, dan asam glutamat. Biji ini juga

mengandung unsur mineral Zn (seng) dan Mg (Magnesium) yang sangat penting

bagi kesehatan organ reproduksi, termasuk kelenjar prostat (Anonimus, 2011b). Di

dalam 100 g biji Cucurbita moschata mengandung mineral Zn sebesar 6,5 mg

(Widowati et al., 2008). Kandungan lain pada 100 g biji labu kuning adalah kalori

515,00 kal, protein 30,60 g, lemak 42,10 g, karbohidrat 13,80 g, gula 5,30 g,
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kalsium 54,00 mg, pospor 312,00 mg, besi 6,20 mg, air 5,90 g (Perdanianti dan

Arum, 2006).

2.2 Seng

Mineral Zn merupakan unsur essensial bagi pertumbuhan semua jenis

hewan dan tanaman. Mineral Zn ditemukan pada hampir semua sel. Mineral Zn

merupakan unsur sangat penting untuk pertumbuhan manusia, hewan, maupun

tanaman yang menempati urutan kedua setelah Fe (Widowati et al., 2008).

Metabolisme sel dipengaruhi dan ditentukan oleh mineral Zn. Mineral Zn

berperan dalam fungsi syaraf dan reproduksi. Mineral Zn berperan dalam

metabolisme karbohidrat dan energi, sintesis/degradasi protein, membantu proses

penyembuhan luka, pembentukan darah, serta aktifitas fungsi insulin. Mineral Zn

diperlukan pula dalam perkembangan fungsi reproduksi pria dan spermatogenesis,

terutama perubahan testosteron menjadi dehidrotestoteron yang aktif (Widowati et

al., 2008).

Mineral Zn berperan penting dalam hal struktur dan fungsi biomembran.

Mineral Zn menjadi komponen penting beberapa enzim yang mengatur

pertumbuhan sel, sintesis protein dan DNA, metabolisme energi, pengaturan

transkripsi gen, kadar hormon, dan metabolisme faktor pertumbuhan (Widowati et

al., 2008).

Konsentrasi tertinggi mineral Zn ditemukan dalam jaringan penutup

(integument, termasuk kulit, rambut dan kuku), retina, kelenjar prostat, dan

semen. Darah secara keseluruhan (Whole blood) mengandung mineral Zn sekitar
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10 kali lebih tinggi karena terdapat anhidrase karbonik dalam sel darah merah.

Laki-laki membutuhkan mineral Zn lebih besar dibandingkan wanita karena

semen mengandung mineral Zn 100 kali lipat dibandingkan mineral Zn di dalam

darah (Widowati et al., 2008).

Gejala defisiensi mineral Zn antara lain, pertumbuhan terhambat, rambut

rontok, diare, kelambatan kematangan seksual, impoten, lesi mata, lesi pada kulit,

berkurangnya fungsi indra penglihatan, daya ingat terganggu, pertumbuhan dan

perkembangan terhambat bahkan terhenti, kematangan seksual terhambat, muncul

bintik merah pada kulit, diare kronis sampai parah, defisiensi sistem imunitas, dan

gangguan penyembuhan luka (Widowati et al., 2008).

Mineral Zn terdapat pada berbagai jenis bahan makanan, khususnya

makanan sumber protein. Mineral Zn kadar tinggi ditemukan pada berbagai jenis

makanan di antaranya daging sapi, ayam, buncis, kacang-kacangan, ikan laut jenis

tertentu, biji-bijian, sereal difortifikasi dan susu, biji waluh dan biji matahari,

protein hewani, telur, kerang (Widowati et al., 2008).

Tabel 2.1. Kandungan mineral Zn dalam berbagai jenis makanan (Widowati et
al., 2008)

Jenis makanan Kadar Zn Jenis makanan Kadar Zn

Chickpeas 2,8 mg/200 g Yoghurt buah 0,9 mg/150 g

Buncis 1,6 mg/225 g Yeast 0,8 g/10 g

Biji Waluh 6,5 mg/100 g Roti 0,8 mg/40 g

Keju Cheddar 1,2 mg/20 g Kacang tanah 0,6 mg/20 g

Kacang Brazil 0,4 mg/10 g Jeruk 0,3 mg/140 g

Kacang Almond 0,3  mg/10 g Mentega 0,01 mg/7 g
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2.3 2-Metoksietanol

Senyawa 2- metoksietanol (2-ME) memiliki struktur CH3-O-CH2-CH2-

OH yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, kulit dan sistem

pencernaan. Di dalam tubuh, 2-ME dioksidasi menjadi methoxyacetaldehide

(MALD) dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase yang menyebabkan

hilangnya 2 molekul hidrogen dan memakai oksigen sebagai akseptornya

sehingga membentuk hidrogen peroksida (H2O2) (Dhalluin et al., 1999).

Senyawa 2-ME mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai tinta,

pelapis kayu (varnish), pelarut dalam cat, pencetak sutra, fotografi, industri

semikonduktor, tekstil, plastik dan bahan bakar jet. Dampak dari 2-ME pada

hewan coba antara  lain penurunan jumlah eritrosit, leukosit dan trombosit,

penurunan berat organ thymus, limpa dan testis, hematokrit rendah dan penekanan

selularitas sumsum tulang, mempengaruhi differensiasi sperma dalam fase yang

spesifik yaitu pachiten akhir yang menyebabkan oligospermia atau azoospermia

(Johanson, 2000).

Senyawa 2-ME dapat menyebabkan penurunan motilitas dan morfologi

spermatozoa mencit (Hayati et al., 2005). Pada penelitian Anjarsari (2006)

membuktikan bahwa tikus jantan yang diberi 2-ME secara sub kutan selama 1, 3,

6 dan 12 hari menyebabkan meningkatnya kelainan morfologi spermatozoa dan

menurunnya kecepatan motilitas spermatozoa.
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2.4 Mencit (Mus musculus)

Menurut Jordan dan Verna (1980) mencit diklasifikasikan sebagai berikut

:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub phylum : Vertebrata
Class : Mammalia
Sub class : Theria
Ordo : Rodentia
Family : Muridae
Genus : Mus
Species : Mus musculus L.

Mencit merupakan salah satu hewan coba yang paling sering digunakan

dalam penelitian karena hewan ini murah dan mudah didapat, cepat berkembang

biak, memerlukan ekstrak dan isolat yang relatif sedikit, mudah diberi perlakuan,

mudah dipelihara, dan siklus reproduksinya singkat. Ukuran tubuhnya yang kecil,

sangat membantu dalam penanganan saat perlakuan. Hewan ini memiliki karakter

yang lebih aktif pada malam hari dibandingkan siang hari (Kusumawati, 2003).

Mencit merupakan mamalia pengerat yang tubuhnya ditutupi oleh rambut,

memiliki 4 kaki dan setiap jari berkaki, dan ekor yang agak panjang. Mencit

dikatakan dewasa ketika berumur 35 hari dengan berat badan sekitar 20-40 gram

pada jantan dan 18-35 gram pada betina. Umur untuk melakukan perkawinan baik

jantan maupun betina adalah 8 minggu. Sistem reproduksi jantan pada mencit

terdiri dari testis, vas eferen, epididimis, vas deferen, kelenjar asesoris, uretra, dan

penis sebagai alat kopulasi (Rugh, 1968).
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2.5 Spermatozoa Mencit

Organ reproduksi jantan terdiri atas organ genital primer dan sekunder.

Organ genital primer adalah testis, yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu

untuk menghasilkan sel gamet jantan (spermatozoa) dan hormon steroid

(testosteron/androgen). Organ genital sekunder meliputi tubulus rektus, rete testis,

vas eferen, epididimis, vas deferen, uretra, penis dan beberapa kelenjar asesoris

(Hayati, 2011).

Epididimis merupakan saluran reproduksi yang berada di luar testis.

Bagian ini dilindungi oleh lapisan yang sama ditestis, yaitu tunika vaginalis dan

tunika albugenia. Berdasarkan posisinya, dibedakan tiga bagian epididimis, yaitu

epididimis bagian kepala (kaput), badan (korpus) dan ekor (kauda). Ketiga bagian

ini merupakan tempat untuk pendewasaan spermatozoa, tetapi spermatozoa

dewasa paling banyak dijumpai pada bagian kauda (Hayati, 2011).

Keseluruhan proses pembentukan spermatozoa disebut spermatogenesis.

Spermatozoa diejakulasikan karena kontraksi urat daging, diawali dari vas efferen

yang diikuti oleh seluruh saluran yang menuju ke penis (Salisbury, 1985).

2.5.1    Spermatogenesis mencit

Spermatogenesis adalah proses perkembangan sel germinal (immature)

melalui pembelahan, differensiasi dan meiosis untuk menghasilkan spermatid

berekor yang haploid selanjutnya mengalami maturasi menjadi spermatozoa. Pada

mamalia, proses ini terjadi di testis dan pendewasaannya di epididimis yang

memerlukan kondisi optimal. Proses spermatogenesis dimulai saat organisme
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masuk masa puber dan secara kuantitatif jumlah spermatozoa yang dihasilkan

melalui proses spermatogenesis mengalami penurunan sejalan dengan

peningkatan usia dan berakhir ketika organisme itu mati (Hayati, 2011).

Proses spermatogenesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu

spermatositogenesis dan spermiogenesis. Spermatositogenesis merupakan

rangkaian perubahan spermatogonia menjadi spermatogonia-d (dark) dan

spermatogonia-p (pale) yang selanjutnya mengalami meiosis menjadi spermatid.

Spermiogenesis merupakan proses metamorfosis dari bentuk spermatid yang bulat

menjadi spermatozoa yang berekor. Spermatogonia memperbanyak diri

(proliferase) secara kontinu melalui proses mitosis, menghasilkan spermatogonia

dalam jumlah besar. Beberapa spermatogonia berhenti proliferasi, kemudian

mengalami diferensiasi dan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer.

Setiap spermatosit primer bergerak kearah dalam dari epitel spermatogenik

kedalam tubulus seminiferus hingga spermatid (Hayati, 2011).

2.5.2 Jumlah spermatozoa mencit

Jumlah spermatozoa untuk setiap spesies hewan berbeda-beda. Tidak ada

korelasi ukuran badan dengan jumlah spermatozoa yang dihasilkan/ejakulat.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, besarnya volume ejakulat

berpengaruh terhadap kepadatan spermatozoa. Semakin kecil volume media yang

digunakan, jumlah spermatozoa yang teramati semakin tinggi, dan sebaliknya.

Volume media ideal yang sering digunakan dalam penelitian adalah 4 ml untuk

epididimis tikus dan 2 ml untuk epididimis mencit (Hayati et al., 2005).
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2.5.3    Morfologi spermatozoa mencit

Salah satu faktor utama untuk menentukan kualitas spermatozoa adalah

mengamati morfologi spermatozoa. Spermatozoa yang memiliki morfologi yang

abnormal memiliki kemungkinan tidak subur. Kelainan morfologi spermatozoa

dapat disebabkan karena kesalahan dalam proses spermatogenesis atau

spermiogenesis, yang disebabkan oleh faktor keturunan, penyakit, defisiensi

makanan dan berbagai pengaruh lingkungan yang kurang baik (Salisbury, 1985).

Spermatozoa mencit memiliki dua bagian utama, yaitu kepala dan ekor.

Kepala, bentuk ini menentukan bentuk kepala spermatozoa dan bentuk kepala

tergantung pada jenis spesiesnya, pada mencit, bentuk kepala spermatozoa adalah

seperti bulan sabit. Bagian leher relatif pendek dan sempit yang terletak di antara

kepala dan badan, sedangkan pada pusat badan memiliki struktur flagelum yang

khas, yaitu dua buluh mikro sentral dan sembilan pasang buluh mikro perifer yang

membentuk kompleks filamen aksial. Bagian ekor dibagi menjadi empat bagian

yaitu leher (neck piece), badan (middle piece), ekor utama (principal piece) dan

ujung ekor (end piece). Ekor utama merupakan bagian ekor spermatozoa yang

paling panjang. Struktur kompleks filamen aksial mirip dengan bagian badan dan

dikelilingi oleh kelanjutan serabut bagian badan (Dellmann dan Brown, 1992).
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Gambar 2.3. Spermatozoa mencit normal a. Kepala spermatozoa, b.   Leher
spermatozoa, c. Ekor spermatozoa (Schimentil, 2007).

2.5.4 Viabilitas spermatozoa mencit

Faktor lain yang digunakan untuk menentukan kualitas spermatozoa

adalah viabilitas. Viabilitas merupakan kemampuan untuk bertahan hidup

sehingga memberikan waktu yang cukup lama bagi spermatozoa untuk dapat

mencapai tempat fertilisasi (Krause, 2005). Aktifitas dan viabilitas spermatozoa

dapat dipertahankan dalam lingkungan yang sesuai yaitu dalam cairan semen yang

kondisinya buffer basa. Media yang sangat asam dapat mematikan sperma dengan

cepat (Junquiera et al, 1997).

2.5.5    Kecepatan motilitas spermatozoa mencit

Kecepatan motilitas spermatozoa merupakan salah satu faktor yang

digunakan untuk menentukan kualitas spermatozoa. Spermatozoa motil bertujuan

agar spermatozoa dapat bergerak sampai di alat reproduksi betina pada saat

fertilisasi. Energi untuk kecepatan motilitas bersumber pada bagian tengah

spermatozoa. Di bagian tengah tersebut terdapat mitokondria, yang berfungsi

untuk memecah bahan-bahan tertentu untuk mengeluarkan energi. Energi dari

a
b

c
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bagian tengah disalurkan ke distal, yaitu ke bagian ekor (Soehadi dan Arsyad,

1982).

Spermatozoa yang diambil dari bagian kauda epididimis memiliki

kecepatan motilitas yang paling kuat (Salisbury, 1985). Pada mencit, sperma

epididimis tetap fertil selama 10-14 hari (Nalbandov, 1990). Kecepatan motilitas

spermatozoa di luar epididimis dapat segera dimulai atau diinisiasi dengan

pemberian garam fisiologis (NaCl 0,9%). Inisiasi motilitas yang dapat

berlangsung dalam larutan garam seimbang mengindikasikan bahwa aktivitas

spermatozoa tidak bergantung pada jalur yang dibantu oleh reseptor dan

melibatkan kompleks ligan biokimia karena salah satu ciri spermatozoa hanya

akan terekspresi jika terdilusi keluar dari lingkungan epididimis (Aitken, 2000).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita 
moschata) Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit (Mus musculus) Setelah 
Pemberian 2-Metoksietanol

Nina Puspita



35

Elemen esensial

Gambar 2.4. Kerangka konsep penelitian.
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