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1.1 Latar Belakang 

Infertilitas pada pria didefinisikan ketidaknormalan pada parameter semen 

(Dohle, 2010). Pendapat lain mengatakan bahwa faktor infertilitas pada pria 

adalah abnormalnya analisis semen dan adanya ketidakmampuan seksual dan 

fungsi ejakulasi (WHO, 2010). Menurut perkiraan (World of Health 

Organization) WHO tahun 2010 akan terjadi penambahan 2 juta pasangan infertil 

pertahun di masa yang akan datang. Mengacu pada angka kejadian tersebut diatas 

maka infertilitas perlu mendapat penanganan yang memadai (WHO, 2010). Ahli 

andrologi menjelaskan bahwa pada penyebab infertilitas pria 25% disebabkan 

oleh varikokel, 10% oleh infeksi, 5% oleh faktor imunologis dan 20% lainnya 

termasuk kedalam kelainan endokrin, iatrogenik, trauma, dan sistemik. Kejadian 

infertilitas berkisar antara 15-20% dari seluruh pasangan usia subur (Dohle, 

2010). 

Infertilitas terjadi lebih dari 20% pada populasi di indonesia, dan dari kasus 

tersebut terdapat 40% pada wanita, 40% pada pria dan 20% pada keduanya dan ini 

yang menyebabkan pasangan suami istri tidak mendapat keturunan. Normalnya, 

Diperkirakan 85-90% pasangan yang sehat akan mendapat pembuahan dalam 1 

tahun (DepKes, 2006). 

Penyebab seorang pria menjadi infertil juga dapat disebabkan oleh faktor 

risiko yang meningkat yaitu gaya hidup yang tidak terkontrol yang diterapkan 

sejak usia remaja. Faktor-faktor tersebut adalah kebiasaan merokok, 
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mengkonsumsi alkohol, stres, diet yang buruk, olahraga berat, mengalami 

kelebihan berat badan ataupun kurang gizi, dan penyakit seksual menular 

(Puscheck, 2011). 

      Alkohol jika dikonsumsi dapat meyebabkan kelainan kesehatan reproduksi 

seperti impoten dan atrofi testis (Emanuel, 2001). Pada pria, alkohol dapat 

mengurangi jumlah hormon testosteron. Seperti yang dilaporkan, seseorang yang 

mengkonsumsi alkohol dalam 5 hari dapat menyebabkan penurunan jumlah 

hormon testosteron yang akan mempengaruhi jumlah spermatozoa itu sendiri 

(Emanuel, 2001). Penurunan hormon testosteron dapat membuat seorang pria 

kehilangan libido dan dapat juga mempengaruhi jumlah dan kualitas sperma 

(Gaur et all, 2010). Alkohol juga dapat memberikan efek samping yang negatif 

untuk pergerakan sperma. Radikal bebas yang terdapat dalam alkohol dapat 

menghambat absorbsi zinc, yang artinya dapat mempengaruhi jumlah dan 

pergerakan sperma (Amidu, 2012). Sel sperma membutuhkan ekor yang bagus 

untuk pergerakannya. Selain mempengaruhi absorbsi zinc, radikal bebas yang 

terdapat dalam alkohol dapat juga merusak DNA, lemak, dan protein spermatozoa 

(Emanuel, 2001).  

      Riset yang dipublikasikan dalam Clevand’s Clinical Urology News tahun 

2010, menunjukkan bahwa jumlah radikal bebas abnormal dapat merusak sel dan 

dapat menjadi penyebab infertilitas pada beberapa pria (Palkhivala, 2005). 

Infertilitas pada pria lebih dari 25% tidak diketahui penyebabnya. Salah satu 

mediator infertilitas yang disebabkan oleh kelainan fungsi sperma adalah 

(Reactive Oxygen Species) ROS. ROS menyebabkan kerusakan pada membran 

dan DNA spermatozoa yang dapat membuat terjadinya peningkatan apoptosis dari 
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sperma. Peningkatan produksi ROS terjadi dibawah pengaruh lingkungan dan 

faktor gaya hidup seperti merokok dan konsumsi alkohol. Ketika produksi ROS 

yang berlebihan dan mekanisme pertahanan antioksidan lemah, maka stres 

oksidatif akan terbentuk, dimana hal ini akan membahayakan bagi spermatozoa 

(Agarwal, 2005). 

      Zat yang dapat menurunkan atau menekan stres oksidatif karena akumulasi 

radikal bebas adalah antioksidan. Penelitian sebelumnya (Kanwar, 2011) 

menyebutkan bahwa tomat memiliki kadar likopen sebesar 5,4 mg per 100 gr 

yang dapat meningkatkan motilitas dan viabilitas spermatozoa tikus sedangkan 

semangka dengan kadar likopen 2,3 mg per 100 gr dikatakan kurang bisa untuk 

meningkatkan motilitas dan viabilitas spermatozoa tikus. Sedangkan dari jurnal 

penelitian terbaru tahun 2014 membuktikan bahwa semangka memiliki tingkat 

antioksidan yang lebih tinggi dari tomat. Kandungan likopen dalam 100 gr 

semangka merah (Citrullus vulgaris) adalah 4 mg, sedangkan pada tomat hanya 2 

mg (Malviya, 2014). Likopen adalah salah satu antioksidan yang paling potensial, 

dengan kemampuan meredam oksigen tunggal dua kali lebih baik daripada beta-

karoten dan sepuluh kali lebih baik daripada alfa-tokoferol (Andri Daniel, 2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

      Apakah pemberian jus buah semangka merah berpengaruh terhadap motilitas 

dan viabilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain wistar jantan yang 

diinduksi alkohol? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 
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Untuk mengetahui pengaruh pemberian jus buah semangka merah terhadap 

motilitas dan viabilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain wistar 

jantan yang diinduksi alkohol. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh induksi alkohol terhadap penurunan 

motilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain wistar jantan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh induksi alkohol terhadap penurunan 

viabilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain wistar 

jantan. 

3. Untuk mengetahui dosis optimal jus buah semangka merah terhadap 

peningkatan motilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain 

wistar jantan. 

4. Untuk mengetahui dosis optimal jus buah semangka merah terhadap 

peningkatan viabilitas spermatozoa tikus putih rattus novergicus strain 

wistar jantan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Memberikan wawasan untuk ilmu kedokteran bahwa jus semangka 

merah dapat mengurangi efek samping yang timbul akibat radikal bebas 

pada spermatozoa. 

2. Memberikan wawasan untuk ilmu kedokteran bahwa pada alkohol 

terdapat radikal bebas yang memberikan efek samping pada motilitas 

dan viabilitas spermatozoa. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Memberikan wawasan pada klinisi bahwa jus semangka merah dapat 

digunakan sebagai antioksidan untuk mengurangi efek samping akibat 

radikal bebas 

2. Memberikan wawasan pada klinisi bahwa di dalam alkohol terdapat 

radikal bebas yang dapat merusak motilitas dan viabilitas spermatozoa.    

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat secara luas tentang efek 

samping yang dapat timbul akibat meminum alkohol yang didalamnya 

terdapat radikal bebas untuk motilitas dan viabilitas spermatozoa. 

2. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa antioksidan yang 

terdapat pada jus buah semangka merah dapat menghalangi efek 

samping yang timbul akibat radikal bebas untuk spermatozoa.  


