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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu syarat utama yang mempengaruhi kualitas reproduksi suatu 

makluk hidup adalah sel spermatozoa yang siap untuk membuahi sel ovum. Sel 

spermatozoa terbentuk didalam testis pada awal masa pubertas, sel spermatozoa 

dengan kondisi baik akan sangat mempengaruhi pergerakan sel spermatozoa 

untuk mencapai sel ovum, sehingga keberhasilan fertilisasi meningkat. Poernomo 

dkk., (2011) menjelaskan bahwa fertilisasi merupakan penyatuan antara sel 

spermatozoa pejantan fertil dengan sel ovum betina fertil, sehingga terbentuk 

zigot. 

Kohen and Nyska (2002), menjelaskan kualitas sel spermatozoa dapat 

menurun akibat berbagai faktor dari stres oksidatif, diantaranya adalah radiasi 

panas, radiasi gamma, radiasi sinar ultra violet, racun dan adanya polutan. 

Kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur DNA dan 

membran sel spermatozoa. Membran sel spermatozoa yang tersusun atas asam 

lemak yang rentan mengalami kerusakan oksidatif akibat adanya radikal bebas 

yang menyerang tubuh, kerusakan membran sel tersebut berefek negatif pada 

viabilitas dan motilitas spermatozoa (Durairajanayagam et al., 2014). Kerusakan 

struktur sel spermatozoa disebabkan oleh tidak ada atau berkurangnya antioksidan 

dalam tubuh yang mempertahankan keadaan normal sel dari adanya prooksidan 

atau radikal bebas, yang mengakibatkan membran sel dan DNA dari sel 

spermatozoa mengalami kerusakan sel. 
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Reactive Oxygen Species (ROS) merupakan salah satu contoh dari 

prooksidan. ROS adalah kondisi dimana sebuah molekul yang memiliki satu 

elektron atau lebih pada kulit paling luarnya yang tidak berpasangan. Keadaan 

tersebut mengakibatkan molekul tersebut lebih reaktif sehingga dapat mengambil 

satu elektronnya untuk mencapai kondisi yang stabil. ROS akan mengambil 

elektron dari sel atau molekul yang sehat dari dalam tubuh untuk menjadikannya 

molekul yang lebih stabil. Sedangkan molekul yang terambil oleh ROS tersebut 

kehilangan satu elektron yang dimiliki sehingga mengakibatkan sel tersebut 

mengalami kerusakan (Kohen and Nyska, 2002). Molekul-molekul tersebut 

diantaranya, lemak, protein dan DNA dari sel spermatozoa (Durairajanayagam et 

al., 2014). 

Antioksidan merupakan sebuah substansi atau bahan yang memiliki peran 

positif bagi kesehatan tubuh, yaitu dapat menghambat atau melawan proses stres 

oksidatif atau naiknya proporsi prooksidan yang masuk ke dalam tubuh. 

Mekanisme dari antioksidan adalah memberikan sebagian elektronnya atau donor 

elektron kepada sel atau molekul yang rusak agar kembali pada kondisi normal, 

tanpa mengubahnya menjadi molekul yang reaktif. Meskipun antioksidan 

kehilangan elektronnya tidak akan menjadikannya sebagai prooksidan atau sebuah 

molekul yang reaktif (Kohen and Nyska, 2002). 

Tubuh makhluk hidup memerlukan antioksidan sebagai benteng 

perlindungan dari dalam tubuh, kekurangan antioksidan didalam spermatozoa 

mengakibatkan kadar radikal bebas dalam hal ini ROS lebih mudah untuk 

mengadakan perusakan oksidatif, keadaan tersebut mengakibatkan kondisi sel 
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spermatozoa rusak dan pada akhirnya mengakibatan infertilitas pada sel 

spermatozoa (Durairajanayagam et al., 2014). Antioksidan berperan sebagai anti 

infertilitas pada sel spermatozoa, dengan meningkatkan kualitas sel spermatozoa 

(Aitken and Clarkson, 1987). Antioksidan yang telah diidentifikasi mampu 

melindungi epitel germinal dan sel Leydig dari stres oksidatif (Aitken and Roman, 

2008).  

Antioksidan dapat diperoleh dari berbagai macam bahan herbal 

diantaranya Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Beta karoten (Agarwal et al., 

2005), glutation, flavonoid, flavone, flavonols (Percival, 1998), likopen dan 

sitrulin (Liu et al., 2010; Mohammed and Mohannad, 2014). 

Antioksidan yang menarik perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah 

likopen. Likopen dapat diperoleh dari buah semangka, likopen merupakan 

senyawa yang mampu menjadi donor elektron yang baik dan mampu merusak 

proses perusakan oksidatif oleh radikal bebas berlebih yang diterima tubuh, 

sehingga rantai oksidatif dapat dicegah (Durairajanayagam et al., 2014). 

Peneliti ingin menguji seberapa besar pengaruh pemberian ekstrak kulit 

semangka (Citrullus lanatus) yang mengandung likopen sebagai antioksidan 

terhadap viabilitas dan motilitas sel spermatozoa yang dilakukan pada hewan coba 

mencit jantan (Mus musculus) setelah dipapar dengan suhu panas.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memiliki 

rumusan permasalahan yaitu, apakah pemberian ekstrak kulit bagian dalam dari 
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buah semangka (Citrullus lanatus) secara oral dapat meningkatkan viabilitas dan 

motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) setelah dipapar dengan suhu 

panas? 

 

1.3 Landasan Teori 

Penurunan kualitas spermatozoa dapat dilihat dari viabilitas dan 

motilitasnya, penurunan kualitas spermatozoa akibat adanya suatu paparan stres 

oksidatif yang diterima oleh tubuh. Stres oksidatif yang diterima oleh tubuh 

mengakibatkan kerusakan jaringan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

sel spermatozoa (Kohen and Nyska, 2002). Stres oksidatif dapat berupa polutan 

air, aktifitas sel imun, inflamasi, stres panas, infeksi, kanker, iskemia, dan 

penuaan (Percival, 1998; Aitken and Roman, 2008). 

Stres oksidatif dapat ditekan dengan pemberian terapi antioksidan 

(Rimando and Perkins-Veazie, 2005). Antioksidan merupakan garis pertahanan 

pertama melawan kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh adanya stres oksidatif 

(Percival, 1998). Menurut Sikka (2004), stres oksidatif didalam organ reproduksi 

dapat ditekan melalui penggunaan antioksidan yang menunjukkan adanya 

peningkatan kualitas sel spermatozoanya yang dilihat dari viabilitas dan 

motilitasnya. 

Kulit semangka bagian dalam memiliki kandungan likopen yang berperan 

sebagai antioksidan. Likopen memiliki jumlah elektron yang cukup banyak yang 

dapat didonorkan pada sel yang terpapar radikal bebas atau ROS sebagai 

pertahanan dan penyembuhan. Likopen bekerja dengan mengurangi dan 
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menghambat proses ROS untuk merambat pada sel lain disekelilingnya yang 

masih sehat atau normal, dengan demikian kerja likopen mencegah terjadinya 

perusakan oksidatif pada lemak, protein dan DNA dari sel spermatozoa 

(Durairajanayagam et al., 2014). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efek ekstrak kulit bagian dalam 

dari buah semangka (Citrullus lanatus) secara oral dapat meningkatkan viabilitas 

dan motilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus) setelah dipapar suhu 

panas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan 

informasi ilmiah tentang pengaruh dari pemberian ekstrak kulit bagian dalam dari 

buah semangka (Citrullus lanatus) secara oral terhadap viabilitas dan motilitas 

spermatozoa pada mencit jantan (Mus musculus) setelah dipapar dengan suhu 

panas. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat diajukan yaitu, pemberian ekstrak kulit bagian dalam 

dari buah semangka (Citrullus lanatus) secara oral dapat meningkatkan viabilitas 

dan motilitas dari mencit jantan (Mus musculus) setelah dipapar dengan suhu 

panas. 
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