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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Asap rokok merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat 

terbesar yang pernah dihadapi dunia dan menewaskan lebih dari 7 juta orang 

pertahun. Lebih dari 6 juta kematian tersebut berasal dari perokok aktif, 

sementara sekitar 890.000 berasal dari perokok pasif (GYTS, 2017). 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah perokok yang 

tinggi, hal tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 dunia 

(Kemenkes, 2016). Saat ini diperkirakan sebanyak 30% penduduk Indonesia 

merupakan perokok, sedangkan berdasarkan jenis kelamin 60% pada pria dan 

5 % pada wanita (GYTS, 2017). 

Kandungan dalam asap rokok kurang lebih 100 senyawa yang bersifat 

toksik seperti bahan karsinogen, tar, nikotin, senyawa PAH (Polynuclear 

Aromatic Hydrogen) (Hargono, Lintong, & Kauripan, 2013). Senyawa kimia 

tersebut menjadi sumber radikal bebas dan menginduksi terbentuknya 

Reactive Oxygen Species (ROS), sehingga menimbulkan stress oksidatif 

(Abdullah, 2013).  Stres oksidatif mengakibatkan terjadinya peroksidasi lipid 

membran sel, merusak membran sel dan akhirnya merusak sel. Stress 

oksidatif yang dicetuskan oleh kandungan PAH dari rokok menyebabkan 

atrofi testis, menghambat spermatogenesis dan merusak morfologi 

spermatozoa. Nikotin dalam rokok menghambat sel leydig dan menyebabkan 

penurunan kadar hormon testosterone (Kauripan et al., 2014). Pada penelitian 

lainnya, asap rokok dapat menyebabkan atrofi tubulus seminiferus (Putra, 

2014), dan terganggunya spermatogenesis di tubulus seminiferus yang akan 

menurunkan kualitas sperma, dan berakhir pada infertilitas (Ozan, 2017). 

Untuk menangani hal tersebut, maka jumlah ROS harus dikurangi dengan 

menaikkan kadar antioksidan dalam tubuh (Saryono, 2013).  Saat ini, terdapat 

beragam jenis antioksidan, salah satunya adalah buah delima. 



2 
 

 
  

Buah delima (Punica granatum L) merupakan salah satu sumber 

antioksidan dari tumbuh-tumbuhan dengan kandungan polifenol dan 

antosianin yang cukup tinggi (Haloho, 2015). Polifenol pada buah delima 

terdiri dari flavonoids (flavonols, anthocyanins) (Hernawati et al., 2013). 

Antosianin menjadi salah satu antioksidan kuat yang mampu mencegah 

berbagai kerusakan akibat stress oksidatif sehingga mampu melindungi sel 

dari radikal bebas (Wardiyah, 2016). Stress oksidatif dapat dicegah dan 

dikurangi dengan asupan antioksidan yang dapat meredam dampak negatif 

radikal bebas antara lain dengan menghambat pembentukan radikal bebas 

sehingga menjadi stabil dan tidak berbahaya bagi sel tubuh (Denisov and 

Afanas’ev, 2005). Kandungan flavonoid dapat menekan stress oksidatif 

(Kauripan et al, 2014), memperbaiki peroksidase lipid, menurunkan 

kerusakan jaringan di testis, dan mencegah atrofi tubulus seminiferus (Turk, 

2008). Aktivitas antioksidan buah delima meningkat di testis sehingga dapat 

mencegah kerusakan sel akibat stress oksidatif dan memperbaiki gambaran 

histologis tubulus seminiferus serta kualitas sperma mencit yang terpapar 

asap rokok (Wardiyah, 2016).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan hewan uji mencit jantan Mus musculus L untuk mengetahui 

pengaruh pemberian ekstrak buah delima (Punica granatum L) terhadap 

gambaran histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan Mus musculus L 

yang diberi paparan asap rokok. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti 

yaitu: 

1.  Apakah buah delima (Punica granatum L.) dapat mempengaruhi 

gambaran histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan Mus musculus L 

yang diberi paparan asap rokok ? 

2. Berapakah dosis efektif buah delima (Punica granatum L.) yang dapat 

mempengaruhi gambaran histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan 

Mus musculus L yang diberi paparan asap rokok ? 
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1.3. Tujuan 

1. Mengetahui kemampuan buah delima (Punica granatum L.) dalam 

mempengaruhi gambaran histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan 

Mus musculus L yang diberi paparan asap rokok.  

2. Mengetahui dosis efektif buah delima (Punica granatum L.) yang dapat 

mempengaruhi gambaran histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan 

Mus musculus L yang diberi paparan asap rokok. 

1.4. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah 

mengenai pengaruh buah delima (Punica granatum L.) terhadap gambaran 

histopatologi tubulus seminiferus mencit jantan (Mus musculus L.) yang 

dipapar asap rokok. 

2. Manfaat aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut 

tentang manfaat pemberian buah delima (Punica granatum L.) terhadap 

histopatologi tubulus seminiferus sehingga dapat diaplikasikan sebagai 

pencegah buruknya kualitas sperma pria.


