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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan sepasang suami istri 

mendapatkan keturunan setelah 12 bulan senggama tanpa kontrasepsi. Menurut 

WHO, infertilitas pada pihak pria sebesar 24%, pada wanita sebesar 41%,  dan 

keduanya sebesar 24% (Wasito, 2008). Di Indonesia terdapat 12% dari 3 juta 

infertilitas. Rokok merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya 

infertilitas pada pria. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada tahun 

2011 Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah perokok terbesar di dunia 

(Hilczer, 2013; Sutyarso, 2013; WHO, 2011). 

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia seperti nikotin, 

karbonmonoksida, bahan-bahan karsinogen, dan bahan-bahan mutagenik. Zat-zat 

kimia tersebut dapat mempengaruhi reproduksi pria pada fungsi testis dan 

spermatogenesis (Sugeng, 2014). Asap rokok menghasilkan Reactive Oxygen 

Species (ROS) dalam kadar tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadnia et 

al, menyatakan bahwa ROS dapat menggangu spermatogenesis secara tidak 

langsung dengan mengurangi diameter tubulus seminiferus dan menurunkan 

jumlah sel Sertoli pada testis tikus (Sugeng, 2010). Kandungan kimia yang 

mengganggu spermatozoa adalah Polynuclear Aromatic Hydrogen (PAH) dan 

nikotin. PAH menyebabkan atrofi testis, menghambat spermatogenesis, dan 

merusak spermatozoa. Nikotin dalam asap rokok yang dapat menstimulasi medula 



 

 

 

2 
 

 
 

 

adrenal untuk melepaskan katekolamin yang mempengaruhi sistem saraf pusat 

dan menggangu proses spermatogenesis (Fitriani, 2010). ROS menyebabkan 

infertilitas melalui peroksidasi lemak (Bansal, 2010), merusak protein 

(Armstrong, 2009) dan merusak DNA (Agarwal, 2010). 

Antioksidan endogen (SOD) melindungi sel dari serangan stres oksidatif dan 

mencegah terbentuknya produk peroksidasi lipid (Toda, 2009). Antioksidan 

endogen bekerja untuk mendetoksifikasi radikal bebas yang berbahaya dan 

mencegah kerusakan sel dalam jumlah normal. Apabila terbentuk radikal bebas 

dalam jumlah berlebihan, enzim-enzim yang berfungsi sebagai antioksidan 

endogen dapat menurun kemampuannya. Bahan antioksidan eksogen yang 

mengandung senyawa antioksidan adalah teh hijau (Camellia sinensis). 

Teh hijau memiliki efek antioksidan karena mengandung bioaktif fenol yang 

terdiri dari katekin. Katekin tersusun dari Epigalokatekin (EGC), Epigalokatekin-

galat (EGCG), Epikatekin (EC), Epikatekin-galat (ECG), dan Galokatekin (GC). 

Katekin merupakan senyawa metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan 

oleh tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Hasil penelitian University of 

Kansas tahun 2007 menyatakan bahwa katekin dalam teh hijau memiliki 

kemampuan 100 kali lebih efektif untuk menetralisir radikal bebas daripada 

vitamin C dan 25 kali lebih ampuh dari vitamin E (Towaha, 2013; Sundari, 2009).  

Flavonoid mempunyai kemampuan sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya 

kerusakan akibat radikal bebas serta sebagai scavenger radikal peroksil dan 

radikal hidroksil (Astuti, 2011). 
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Pada penelitian terdahulu, terbukti kedelai mengandung bioaktif isoflavon 

(flavonoid) mampu meningkatkan motilitas spermatozoa tikus Mus musculus 

yang dipapar asap rokok (Hargono, 2013). Ekstrak kiwi mengandung bioaktif 

flavonoid juga terbukti mampu meningkatkan motilitas spermatozoa pada tikus 

Mus musculus (Santoso, 2014). Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan 

apakah flavonoid teh hijau dapat meningkatkan motilitas spermatozoa tikus putih 

yang dipapar asap rokok. 

1.2.Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak teh hijau dapat meningkatkan motilitas 

spermatozoa tikus putih jantan yang diberi paparan asap rokok? 

1.3.Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak teh hijau terhadap 

motilitas dan jumlah spermatozoa tikus putih jantan yang diberi 

paparan asap rokok. 

1.3.2. Tujuan khusus 

 Untuk melihat jumlah spermatozoa dan motilitas spermatozoa tikus 

putih jantan setelah pemberian ekstrak teh hijau 

 Untuk mengetahui dosis optimal ekstrak teh hijau yang mampu 

meningkatkan motilitas spermatozoa 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi masyarakat 
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1. Memberi informasi kepada masyarakat luas tentang efek samping 

yang dapat ditimbulkan bila terpapar radikal bebas (rokok) 

terhadap motilitas spermatozoa. 

2. Memberi informasi bahwa antioksidan yang terdapat pada teh 

hijau mampu menghalangi pengaruh negatif yang ditimbulkan 

radikal bebas (rokok) terhadap spermatozoa. 

1.4.2. Manfaat bagi akademis 

1. Untuk mengetahui dosis efektif teh hijau dalam meningkatkan 

motilitas spermatozoa tikus putih yang dipapar asap rokok. 

2. Dapat sebagai salah satu terapi alternatif bagi penderita infertilitas 

dan mencegah jumlah penderita infertilitas. 

3. Dapat dijadikan acuan penelitian untuk dapat dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya. 

 


