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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi sekitar 29,3 % terutama pada 

laki-laki (Rikesdas, 2013). Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dapat 

menyerang siapa saja, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini 

menimbulkan banyak kekhawatiran mengingat banyaknya dampak buruk, 

seperti terganggunya kesuburan pria atau infertilitas (Amarudin, 2012) 

Merokok menimbulkan dua reaksi, yaitu reaksi pembakaran dan reaksi 

pirolisa. Reaksi pembakaran dengan oksigen akan membentuk senyawa CO 2 , 

H2O2, NO, So, dan Co. Reaksi pirolisa menyebabkan pemecahan struktur 

kimia rokok menjadi banyak senyawa kimia yang strukturnya sangat kompleks. 

Kedua reaksi tersebut mengakibatkan peningkatan ROS (Reactiv Oxygen 

Species), yaitu agen pengoksidasi yang sangat reaktif dari radikal bebas yang 

dihasilkan oleh asap rokok. ROS menyebabkan kerusakan pada DNA 

spermatozoa dan menyebabkan peningkatan apoptosis spermatozoa sehingga 

akan terjadi penurunan spermatozoa (Sitohang, et al., 2015). Setiap satu batang 

rokok yang dibakar, maka akan menghasilkan sekitar 4000 macam bahan kimia, 

diantaranya ada 400 macam bahan kimia tersebut bersifat toksik seperti bahan 

karsinogen, tar, nikotin, nitrosamin, karbonmonoksida, senyawa PAH 

(Polynuclear Aromatic Hydrogen), fenol, karbonil, klorin dioksin dan furan 

(Batubara, et al., 2013) 

Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil, ketidakmampuan 

mempertahankan kehamilan, ketidakmampuan untuk membawa kehamilan 

kepada kelahiran hidup. Diperkirakan sekitar 50-80 juta pasangan (1 dari 7 

pasangan) memiliki masalah infertilitas, dan setiap tahun muncul sekitar 2 juta 

pasangan infertile (WHO, 2010). Sekitar 40% dari kasus tersebut disebabkan 

oleh kelainan pada pria. Sebagian disebabkan oleh spermatogenesis abnormal 

yang meliputi jumlah, motilitas dan morfologi (Saraswati, 2015). 
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Mekanisme rokok menurunkan infertilitas dengan cara penurunan kadar 

testosteron. Hal ini akan mengganggu proses spermatogenesis karena 

spermatogenesis berjalan di bawah pengaruh dari testosteron. Sehingga pada 

tahap pematangan spermatid menjadi spermatozoa matur, dapat terjadi 

gangguan yang dapat mempengaruhi morfologi normal (Apriora, et al., 2015)  

Timbulnya radikal bebas dapat diimbangi dengan adanya mekanisme 

pertahanan endogen dan mekanisme antioksidan dari dalam tubuh. Akan tetapi 

jika jumlah radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk mengimbanginya 

maka diperlukan antioksidan dari luar. Antioksidan dapat di golongkan menjadi 

2 jenis yaitu antioksidan endogen yang di produksi oleh tubuh sendiri dan 

antioksidan eksogen yang merupakan antioksidan asupan dari luar tubuh. 

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menghambat atau mencegah  

kerusakan sel akibat reaksi oksidasi. Sifat ini akan melindungi sel spermatozoa 

dari kerusakan akibat serangan radikal bebas (Khaira, 2010). 

Antioksidan banyak terkandung dalam senyawa flavonoid, asam 

oksiaromatik, vitamin C dan E, karotenoid, dan senyawa lainnya. Flavonoid 

telah terbukti memiliki khasiat antikarsinogenik, antisclerotic, antiallergenic 

properties, dan aktivitas antioksidannya beberapa puluh kali lebih besar dari α-

tocopherol, vitamin C, dan β-carotene ataupun senyawa lainnya. Flavonoid 

terdapat dalam madu, jahe, kemangi, teh, buah-buahan dan sayuran. 

Keunggulan dari tanaman teh dibandingkan dengan bahan lainnya adalah 

mudah didapat, lebih ekonomis, dan memiliki rasa yang enak (Khan, et al., 

2017).  

Agarwal et al. (2017) dan Khan et al. (2017) menyebutkan bahwa 

pemberian ekstrak daun teh dapat memperbaiki kualitas maupun kuantitas 

spermatozoa. Berdasarkan cara pengolahannya dikenal beragam teh, di 

antaranya ialah teh hitam dan teh hijau, teh oolong, dan teh putih (Towaha, 

2013). Teh hijau merupakan minuman olahan dari daun teh yang diolah tanpa 

melalui proses fermentasi. Salah satu penelitian mengatakan bahwa pemberian 

ekstrak teh hijau dapat menetralisir ROS dan mencegah kerusakan DNA yang 

disebabkan oleh ROS (Chandra, et al., 2011). Flavonoid pada tumbuhan 
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merupakan metabolit sekunder yang dimanfaatkan untuk kesehatan sebagai 

antioksidan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, teh hijau memiliki kandungan 

antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya seperti teh hitam, 

teh oolong dan teh putih  (Siburian, et al., 2015; Lu, et al., 2012; Wan, et al., 

2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan hewan uji mencit jantan untuk melihat pengaruh pemberian 

ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis) terhadap jumlah spermatozoa yang 

diberi paparan asap rokok. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat pengaruh ekstrak daun teh hijau (Camellia sinesis) 

terhadap jumlah spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.) yang diberi 

paparan asap rokok. 

 

C. Tujuan  

Mengetahui pengaruh ekstrak daun teh hijau (Camellia sinesis) terhadap 

spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.) yang diberi paparan asap rokok 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh ekstrak daun 

teh hijau terhadap jumlah spermatozoa yang diberi paparan asap rokok 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Untuk masyarakat 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu obat yang 

ekonomis  

b. Untuk institusi 

Dapat memberikan informasi pada institusi tentang ekstrak daun teh 

hijau 
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c. Untuk Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan informasi penelitian 

selanjutnya.  


