
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hasil Riskesdas 2007 Provinsi Jawa Timur mengemukakan bahwa 

kabupaten dengan persentase peminum alkohol tertinggi terdapat di Kota Malang 

dan Batu (6,3%) disusul Kota Madiun (5,7%) sedangkan yang paling rendah di 

kabupaten Pamekasan dan Sumenep (0,2%) disusul Bangkalan dan Sampang 

(0,3%) (Riskesdas, 2007). 

Penelitian di tahun 2006 oleh Antonius Oktavian tentang pengaruh 

pemberian etanol peroral terhadap gambaran histologik sel-sel spermatogenik dan 

sel leydig pada testis tikus putih menunjukan bahwa etanol dapat menurunkan 

jumlah sel spermatogenik dan sel leydig (0ktavian, 2006). Penurunan jumlah sel 

leydig ini menyebabkan produksi testosteron juga berkurang (Anindita, 2012) 

Hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig berperan penting dalam 

proses spermatogenesis yaitu perkembangan sel spermatogonia menjadi 

spermatozoa. Kekurangan hormon testosteron dapat menghambat proses 

spermatogenesis dalam tubulus seminiferus (Ekayanti et al, 2013).  

 Pemberian alkohol pada tikus mempengaruhi hormon hipotalamus-

hipofisis-luteinizing (LH). Perubahan Tingkat LH plasma ditemukan berkorelasi 

dengan modalitas administrasi alkohol. Administrasi alkohol akut mengakibatkan 

cepat pengurangan tingkat LH plasma. Setelah alkohol berkepanjangan 

pengobatan, sebaliknya, tingkat LH ditemukan jatuh dalam kisaran normal. 

Hewan yang dipaparkan alkohol dan diobati dengan human chorionic 



gonadotropin tidak mampu mengembalikan produksi testosteron, bahkan ketika 

tingkat LH berkurang, menunjukkan alkohol yang juga memiliki efek langsung 

pada fungsi testis (Giannessi,2008). 

Efek alkohol secara langsung berasal dari transformasi alkohol menjadi 

asetaldehida di testis. Paparan alkohol secara kronis menekan aktivitas pernafasan 

mitokondria, kemudian mengakibatkan peningkatan pembentukan ROS, hal ini 

menyebabkan penurunan secara signifikan pertahanan antioksidan, terutama 

mitokondria glutathione (GSH). Penurunan GSH meningkatan stres oksidatif 

dalam mitokondria dan dianggap sebagai mekanisme sensitisasi dalam 

penggunaan alkohol. Dampak dari konsumsi alkohol  pada sel Leydig adalah 

pengecilan ukuran sel, penampilan mitokondria berubah, dan penurunan di 

retikulum endoplasma. Penurunan yang signifikan dalam jumlah sel leydig juga 

ditemukan. ROS juga berkontribusi terhadap kematian sel.  (Giannessi,2008). 

Antioksidan adalah substansi yang menetralkan radikal bebas, sedangkan 

radikal bebas adalah agen pengoksidasi kuat yang dapat merusak system 

pertahanan tubuh dengan akibat kerusakan sel dan penuaan dini (Utami, 2012). 

Buah semangka mengandung likopen relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan buah tomat, bahkan terindikasi merupakan buah penghasil likopen 

tertinggi (Sukriadi et al, 2013). Semangka sangat kaya akan fitonutrien seperti 

likopen, bentuk asiklik dari β-karoten dan memiliki efek antioksidan terhadap 

ROS yang dapat menyebabkan destruksi jaringan oksidatif dan kehilangan fungsi 

sel. (Mohammed, 2014). 



Suplementasi 4-8 mg likopen setiap hari pada manusia dapat menurunkan 

penurunan peroksidasi lipid, kerusakan DNA, dan peningkatan antioksidan 

(Selvan et al, 2011) 

Berdasarkan data dan informasi di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian  dengan judul “ Pengaruh Pemberian Jus Buah Semangka Merah 

(Citrullus Vulgaris) Terhadap Jumlah Sel Leydig Tikus Putih (Rattus Norvegicus 

Strain Wistar) Jantan yang di Induksi Alkohol.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah Jus Buah Semangka Merah (Citrullus Vulgaris) berpengaruh 

Terhadap Jumlah Sel Leydig Tikus Putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) Jantan 

yang di Induksi Alkohol?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh jus buah semangka merah (Citrullus Vulgaris) 

terhadap jumlah sel leydig tikus putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) 

Jantan yang di Induksi Alkohol  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara dosis jus buah semangka merah 

(Citrullus Vulgaris) dengan jumlah sel leydig tikus putih (Rattus 

Norvegicus Strain Wistar) Jantan yang di nduksi Alkohol 

2. Mengetahui jumlah sel leydig tikus putih (Rattus Norvegicus 

Strain Wistar) Jantan yang di induksi Alkohol 



3. Mengetahui jumlah sel leydig tikus putih (Rattus Norvegicus 

Strain Wistar) pada perlakuan 1 dan 2 yang di induksi Alkohol 

dan jus buah semangka merah (Citrullus Vulgaris)  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Memberikan informasi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai jus buah semangka merah (Citrullus Vulgaris) terhadap 

jumlah sel leydig tikus putih (Rattus Norvegicus Strain Wistar) Jantan 

yang di Induksi Alkohol. 

2. Memberikan informasi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai  pengaruh jus buah semangka merah (Citrullus Vulgaris) 

terhadap jumlah sel leydig pada hewan coba yang berbeda yang di 

induksi alkohol.  

3. Memberi dorongan dan motivasi eksplorasi penelitian terhadap 

bermacam-macam buah-buahan di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai dampak 

alkohol dalam proses fertilisasi pria dan pengaruh jus buah semangka merah 

(Citrullus Vulgaris) sebagai antioksidan pada peminum alkohol. 

 

 

 

 

 


