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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati 

(biodiversitas), yakni salah satunya keanekaragaman tumbuhan (flora) yang 

berpotensi sebagai obat. Mengingat fakta tersebut, saat ini upaya pemanfaatan 

tanaman sebagai sumber suatu obat menjadi pilihan utama bagi para peneliti obat 

di Indonesia. Proses penemuan suatu obat dari suatu tanaman merupakan hal yang 

tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut meliputi: studi 

etnofarmakologi, kemotaksonomi, skrining senyawa bio-aktif, sintesis senyawa 

tunggal, studi pre-klinik maupun klinik, hingga produksi skala besar untuk tujuan 

medis (Nugroho, 2008). Salah satu tanaman di Indonesia yang bisa dimanfaatkan 

untuk tujuan tersebut adalah manggis (Garcinia mangostana L.), manggis dikenal 

sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama 

pemanfaatan dari pericarpiumnya. 

 Pericarpium manggis dapat dikembangkan sebagai bahan obat karena telah 

diketahui mengandung senyawa xanthone. Senyawa yang tergolong dalam 

kelompok xanthone ini meliputi mangostin, mangostenol A, mangostinon A, 

mangostinon B, trapezi-foli-xanthone, tovophyllin B, alfa mangostin, beta 

mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid, epicatechin dan gartanin, 

senyawa-senyawa tersebut sangat bermanfaat bermanfaat untuk kesehatan 

(Mardawati et al., 2008). Aktivitas dari senyawa xanthone tersebut dapat berperan 
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dalam menghambat terjadinya kerusakan sel. Senyawa xanthone juga merangsang 

pemulihan sel tubuh yang rusak dengan cepat, mengatasi sel kanker dengan 

mekanisme apoptosis (Miryanti et al., 2011). Penggunaan senyawa xanthone 

tersebut dalam dosis rendah dapat menjadi antioksidan, antioksidan  senyawa 

xanthone pada manggis ini merupakan antioksidan yang kuat (Paramawati, 2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh Moongkarndi et al. (2004), telah 

menunjukkan dua senyawa mangostin (α dan γ) serta garsinon-E pada ekstrak 

kulit buah manggis dalam dosis (5μg/ml) dan (10–20 μg/ml) berfungsi sebagai 

antioksidan, namun pada dosis yang tinggi (40μg/ml) menyebabkan apoptosis 

pada sel. Hayati et al. (2014), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak kulit buah manggis pada dosis rendah (25 dan 50 mg/kg BB) 

mampu memberikan peningkatan jumlah sel-sel spermatogenik (spermatogonia, 

spermatosit, dan spermatid) serta dapat memperbaiki motilitas dan morfologi 

spermatozoa setelah terpapar bahan toksik 2-ME, namun pada dosis yang tinggi 

(100 mg/kg BB) dapat menyebabkan penurunan jumlah sel-sel spermatogenik, 

kualitas spermatozoa, dan meningkatkan level malondialdehyde (MDA) pada 

mencit yang diberi 2-ME. 

Rokhimaningrum (2014), menyatakan bahwa pemberian ekstrak kulit 

buah manggis pada dosis tinggi dan jangka panjang menyebabkan tidak 

terekspresinya beberapa protein pada spermatozoa epididimal mencit yaitu: 80, 

75, 60, 50, 20 kDa. Toksisitas yang disebabkan karena tingginya pemberian dosis 

pericarpium manggis dapat berujung pada terjadinya infertilitas individu jantan, 
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awal mula peristiwa tersebut diduga karena adanya gangguan pada saat 

spermatogenesis dan maturasi spermatozoa. 

Selama spermatogenesis, sintesis protein dapat terjadi dalam tingkatan  sel 

maupun pada tahap pembelahan sel. Namun protein-protein tersebut tidak semua 

dalam keadaan yang stabil, tetapi ada juga yang mengalami perubahan seiring 

dengan maturasi spermatozoa. Maturasi  spermatozoa melibatkan perubahan 

morfologi dan biokimia (protein) pada  membran spermatozoa sebagai respon dari 

sekresi epididimis berupa enzim,  protein, glikoprotein yang merupakan proses 

esensial dari fertilisasi (Hayati, 2011; Arrotéia et al., 2012).   

Protein spermatozoa epididimis tersebut sangat peka terhadap radikal 

bebas. Radikal bebas sebagian besar berasal dari perubahan lingkungan termasuk 

pH, infeksi, dan bahan toksik dalam saluran reproduksi yang dapat memengaruhi 

fungsi dan aktivitas spermatozoa (Gaudreault et al., 2001). Bahan toksik yang 

masuk pada sistem reproduksi jantan juga akan menimbulkan efek primer pada 

testis, yang efeknya berpotensi mengalir pada duktus efferen, epididimis dan 

spermatozoa sehingga berakibat pada timbulnya stress oksidatif, yaitu 

meningkatnya produksi Reactive Oxygen Species (ROS) melebihi sistem 

pertahanan tubuh (Hess dan Franca, 1998, Agarwal dan Prabakaran, 2005). 

ROS adalah senyawa pengoksidasi turunan oksigen yang bersifat sangat 

reaktif. Keadaan kimiawi ROS di dalam tubuh sangat tidak stabil dan mudah 

bereaksi dengan zat kimia anorganik atau organik. Saat dibentuk di dalam sel, 

ROS segera menyerang dan mendegradasi asam nukleat serta berbagai molekul 

membran. ROS juga menginisiasi reaksi auto katalitik, molekul yang beraksi 

3 



2 

dengan radikal bebas diubah menjadi radikal bebas baru sehingga semakin 

memperbanyak rantai kerusakan (Kumar et al., 2007). 

 Kehadiran radikal bebas karena peningkatan ROS selain disebabkan oleh 

penggunaan dosis suatu senyawa yang tinggi juga terdapat faktor lain yaitu 

paparan bahan kimia yang bersifat toksik dan merupakan oksidan yang kuat, salah 

satunya 2-Methoxyethanol (2-ME). Senyawa ini terbentuk dari hasil hidrolisis 

metabolit dimethoxyethyl phthalate (DMEP), DMEP merupakan salah satu 

kelompok dari phthalic acid ester (PAEs) yang banyak digunakan sebagai 

pelentur dalam pembuatan plastik. Dalam kehidupan sehari-hari plastik biasa 

dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, misalnya: sebagai 

bahan dasar pembuatan perabot rumah tangga, mainan anak-anak, pengemas 

makanan atau minuman, bahkan bahan dasar peralatan dalam bidang medis. 

Namun, penggunaan plastik juga dapat menimbulkan berbagai macam 

pencemaran  lingkungan, yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat berdampak buruk 

bagi kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan ikatan PAEs dengan matriks polimer 

plastik tidak stabil sehingga dapat luruh oleh pelarut organik, dan dapat masuk ke 

dalam tubuh hewan dan manusia lalu menyebar ke dalam berbagai organ tubuh. 

Senyawa ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang 

dikonsumsi dan telah terkontaminasi atau terserap oleh kulit saat terjadi kontak 

langsung. Di antara berbagai PAEs, senyawa yang paling toksik adalah DMEP. 

Selain bersifat teratogenik DMEP dan turunannya, juga merupakan toksikan pada 

organ reproduksi terutama pada hewan jantan, dengan testis sebagai sasaran 

utamanya (Butterworth et al.,1995; Berndtson dan Foote, 1997).  
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Di dalam tubuh, DMEP akan dimetabolisme menjadi 2-ME (Moslen et 

al., 1995). Selanjutnya 2-ME dioksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi 2-

methoxyacetaldehide (MALD) oleh enzim aldehyde dehidrogenase MALD ini 

dioksidasi menjadi methoxyacetic acid (MAA) yang dapat menyebabkan efek 

teratogenik dan toksik terhadap organ tubuh (Moslen et al., 1995; Rumanta et al., 

2001). Penelitian Hayati et al., (2005), menunjukkan bahwa pemberian 2-ME 

dengan dosis 200 mg/kg BB selama tiga minggu pada mencit jantan dapat 

menyebabkan azoospermia dan mengubah profil protein spermatozoa.  

Sejauh ini telah banyak dilakukan penelitian tentang manfaat senyawa 

xanthone dan turunannya yang ada di crude ekstrak pericarpium manggis, namun 

sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang menggunakan 

ekstrak fraksi pericarpium manggis terkait pengaruhnya terhadap protein 

spermatozoa, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak fraksi pericarpium manggis dengan berbagai tingkat kepolaran dan variasi 

dosis dalam upaya mendapatkan antioksidan yang efektif untuk memulihkan 

profil protein spermatozoa epididimal akibat paparan 2-ME. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah pemberian ekstrak fraksi pericarpium manggis dengan variasi tingkat 

kepolaran dan dosis berpengaruh terhadap profil protein spermatozoa 

epididimal mencit? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pericarpium manggis  

mengandung senyawa xanthone yang memiliki efek antioksidan sehingga  mampu 

menangkal terjadinya radikal bebas 2-ME yang bersifat oksidan dan toksik. 

Adanya bahan toksik ini memengaruhi protein spermatozoa epididimal. (Beretz, 

1979; Prakash et al., 2012). Sehingga diharapkan dengan pemberian ekstrak fraksi 

pericarpium manggis dapat memulihkan profil protein spermatozoa epididimal 

yang tidak dapat terekspresi akibat paparan oksidan kuat 2-ME. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

 Jika pemberian ekstrak fraksi pericarpium manggis dengan variasi 

tingkat kepolaran dan dosis berpengaruh pada profil protein spermatozoa 

epididimal, maka terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok 

perlakuan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variasi tingkat kepolaran dan dosis ekstrak fraksi 

pericarpium manggis terhadap profil protein spermatozoa epididimal mencit  

yang terpapar 2-ME. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terkait 

tentang pengaruh pemberian variasi kepolaran dan dosis ekstrak fraksi 

pericarpium manggis terhadap profil protein spermatozoa epididimal mencit yang 

terpapar 2-ME. Dengan demikian dapat diketahui jenis fraksi dan dosis yang 

berpengaruh untuk memulihkan profil protein spermatozoa epididimal mencit 

akibat paparan 2-ME. 

1.6.2 Manfaat Terapan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan limbah 

pericarpium manggis sebagai sumber antioksidan alami (xanthon) untuk 

mengurangi  infertilitas pada pria akibat paparan oksidan kuat 2-ME oleh 

lingkungan yang dapat merusak baik kualitas, DNA, maupun protein 

spermatozoa. 
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