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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebiasaan merokok merupakan suatu perbuatan yang merugikan, bukan 

saja kepada diri sendiri, melainkan kepada orang di sekitarnya. Diperkirakan 

hampir satu pertiga penduduk laki-laki di dunia mempunyai kebiasaan merokok di 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengancam kesehatan manusia, perokok atau 

orang-orang di sekitarnya, asap rokok juga menyebabkan masalah polusi udara 

(WHO, 2003). 

Merokok telah menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dan 

menyebabkan lebih dari 200.000 kematian setiap tahun (Barber dkk., 2008).Di 

Indonesia  sendiri jumlah perokok aktif sekitar 27,6% dengan jumlah 65 juta 

perokok atau 225 miliar batang per tahun (WHO, 2008).  Sedangkan secara 

nasional prevalensi perokok  pada tahun 2010 sebesar 34,7%. Adapun prevalensi 

perokok tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Tengah (43,2%), 

yang kemudian  disusul oleh Nusa Tenggara Timur (41,2%), Maluku Utara 

(40,8%), Kepulauan Riau (36,3%), dan Gorontalo (38,7%). Provinsi-provinsi 

yang prevalensinya di bawah angka nasional adalah Sulawesi Tenggara (38,2%), 

Kalimantan Selatan (30,5%), DKI Jakarta (30,8%), Bali (31,0%), dan Jawa Timur 

(31,4%). Prevalensi perokok tinggi pada kelompok umur berkisar pada umur 25-

64 tahun dengan rentangan 37,0 - 38,2% (DepKes, 2010). 

Rokok adalah suatu olahan dari tembakau dengan menggunakan bahan 

tambahan ataupun tidak. Rokok dengan bahan tambahan disebut dengan rokok 

kretek sedangkan rokok yang tanpa bahan tambahan disebut rokok putih. Dalam 

proses merokok ada dua reaksi yaitu reaksi pembakaran dan reaksi pirolisa. 

Reaksi pembakaran dengan oksigen akan menbentuk senyawa CO2, H2O2, NO, 

SO, dan CO. Reaksi pirolisa adalah reaksi pemecahan struktur kimia menjadi 

banyak senyawa kimia dengan struktur yang kompleks (Sukmaningsih, 2009). 

Asap rokok mengandung radikal bebas yang sangat tinggi salah satunya yaitu 
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Polynuclear Aromatic  Hydrogen (PAH) yang  dapat menyebabkan atrofi testis,  

menghambat spermatogenesis, dan merusak morfologi sperma (Revelet al,2001). 

Antioksidan bisa menangkap radikal bebas di dalam tubuh, sehingga 

proses oksidasi pada sel-sel tubuh tidak berlanjut, untuk melindungi tubuh 

diperlukan bahan antioksidan yang dapat menetralisir dampak negatif radikal 

bebas (Mathiesen et al, 1995). Efek radikal bebas di dalam tubuh akan dinetralisir 

oleh antioksidan yang dibentuk oleh tubuh sendiri maupun suplemen dari luar 

melalui makan, minuman, dan obat-obatan, seperti vitamin C (Sukandar, 2006). 

Vitamin C adalah nutrisi yang mampu meregulasi sistem imun karena kandungan 

antioksidannya (Fuente, 1997).Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang 

berperan penting dalam tubuh yaitu membantu kerja enzim tertentu, melindungi 

zat makan dari oksidan, membantu penyerapan makanan dalam usus, melindungi 

darah yang sensitif terhadap antioksidan. Vitamin C mempunyai kemampuan 

untuk menetralisir oksidan dari berbagai sumber termasuk dari polusi asap rokok 

(Sizer & Whitney, 2000). 

Zinc merupakan komponen struktural yang banyak mengandung 

metalloenzymes dan metalloprotein. Zinc penting untuk reproduksi karena 

memiliki peran dalam pengembangan sel germinal. Zinc juga memiliki sifat 

antioksidan sehingga dapat menghambat reaksi propagasi radikal bebas, bertindak 

sebagai komponen struktural dan katalitik SOD, yang mengurangi toksisitas 

oksigen dengan menjadi katalis bagi dismutase O2 menjadi H2O2 dan O2 (Michele 

et al, 2012). 

Paparan asap rokok menyebabkan efek yang buruk pada sebagian fungsi 

testis yang diakibatkan stress oksidatif. Suplemen Zinc dapat menjadi pilihan 

pengobatan kasus infertitilitas pada pria yang merokok (Michele et al, 2012). 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2008 oleh Fauzi yaitu 

mengenai pemberian vitamin C  secara per oral terhadap mencit jantan  dapat 

menangkal efek senyawa radikal bebas namun penelitian tentang “Perbandingan 

Efektivitas Pemberian Kombinasi Vitamin C dan Zinc dengan Pemberian Secara 

Tunggal Terhadap Jumlah Sel Spermatogenik Testis Mencit yang Diberi Paparan 

Asap Rokok” belum dilakukan sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan . 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan antara pemberian kombinasi vitamin C dan Zinc 

dengan pemberian secara tunggal terhadap peningkatan jumlah sel spermatogenik  

mencit strain BALB/c yang diberi paparan asap rokok ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas pemberian kombinasi Vitamin C dan Zinc 

terhadap jumlah sel spermatogenik pada testis mencit yang diberi paparan 

asap rokok. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efektivitas vitamin C terhadap jumlah sel 

spermatogenik pada testis mencit yang terpapar asap rokok. 

b. Untuk mengetahui efektivitas Zinc terhadap  jumlah sel spermatogenik 

pada testis mencit yang terpapar asap rokok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan di bidang ilmu kedokteran bahwa vitamin C 

dan Zinc bermanfaat melindungi organ reproduksi dari pengaruh 

negatif paparan asap rokok. 

b. Menjelaskan bahwa kombinasi vitamin C dan Zinc lebih efektif 

dibandingkan pemberian tunggal dalam mencegah kerusakan testis 

yang disebabkan paparan asap rokok. 

2. Manfaat Praktis 

Upaya meningkatkan efektivitas pengobatan terhadap jumlah sel 

spermatogenik yang terpapar asap rokok. 

 

 

 


