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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan dengan laju pertumbuhan yang tinggi pula (Amir, 2010). Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah 

RRC, India dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia memang 

cukup tinggi yakni 2,6 juta jiwa pertahun. Menurut Syarief (2010) pada 2006 rata-

rata angka kelahiran mencapai 2,6 anak perwanita subur. Angka tersebut tidak 

berubah pada 2007. Dan pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 

230,6 juta jiwa. Jika tidak dilakukan tindakan pengendalian, 10 tahun lagi atau 

pada 2020 diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta manusia dan  

30 tahun lagi pada tahun 2050 mencapai 450 sampai 480 juta. 

Dalam menekan dan mengendalikan jumlah penduduk, maka pemerintah 

telah menggalakkan program keluarga berencana (KB) bagi pasangan suami istri 

usia subur. Selanjutnya untuk mensukseskan program tersebut diperlukan peran 

serta aktif dari suami istri tersebut. Pada saat ini, individu yang ikut serta dalam 

melaksanakan program KB mayoritas adalah para istri. Keikutsertaan para suami 

dalam melaksanakan KB masih sangat rendah yaitu sekitar 6% dari seluruh 

program KB. Rendahnya keikutsertaan suami dalam program KB disebabkan 

masih terbatasnya pilihan kontrasepsi untuk suami atau kontrasepsi suami yang 

ada masih belum memberikan hasil yang memuaskan (Moeleok, 1990). 

Suami merupakan fokus baru untuk program KB yang selama ini belum 

banyak diperhatikan. Sampai sekarang kontrasepsi untuk suami yang dianggap 

sudah mantap adalah kondom dan vasektomi. Namun penggunaan kondom 

sebagai alat kontrasepsi menimbulkan keluhan psikologik, sedangkan vasektomi 

walaupun merupakan kontrasepsi yang dapat diandalkan, seringkali menimbulkan 

efek samping yang permanen (irreversible), berupa kegagalan rekanalisasi. 

Apabila faktor akseptor yang menggunakan kontrasepsi tersebut ingin punya anak 
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kembali, maka seringkali sulit dapat dilakukan rekanalisasi kembali. Alternatif 

lain dalam metode kontrasepsi untuk suami yaitu penggunaan hormon seperti 

dilakukan pada istri, tetapi cara ini pada suami dianggap belum memuaskan dan 

masih terus dilakukan penelitian kembali (Arsyad, 1988). 

Program Keluarga Berencana (KB) adalah solusi dari masalah tersebut, hal 

ini berarti dengan adanya program KB akan menekan angka kelahiran sebanyak 

15 juta jiwa dalam 11 tahun, atau 1,3 juta jiwa dalam setahun (Azinulhaq, 2009). 

Adapun beberapa cara yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu Keluarga Berencana 

Modern menggunakan pil, suntikan, IUD atau spiral, norplant atau tusuk KB, 

kondom, sterilisasi wanita (tubektomi), sterilisasi pria (vasektomi), aborsi dan 

intra vag (non program) dan Keluarga Berencana Tradisional menggunakan pijat 

urut dan jamu. Menurut Anonymous (2010) bahan alat kontrasepsi untuk program 

Keluarga Berencana (KB) haruslah aman, tidak menimbulkan efek samping, tidak 

mengganggu kesehatan, tidak menurunkan seks, dan sedapatnya reversibel. 

Badan kesehatan dunia (WHO) telah membentuk suatu kelompok kerja 

(POKJA) untuk mencari dan mengembangkan metode pengaturan kesuburan 

suami. Mandat yang diberikan kepada pokja tersebut adalah mengembangkan 

metode pengaturan kesuburan yang aman, efektif dan dapat diterima, serta 

memonitor keamanan dan keefektivitasannya. Salah satu strategi penelitian yang 

dilakukan oleh pokja WHO adalah mengembangkan kontrasepsi melalui bahan 

atau zat dari tumbuh-tumbuhan yang diduga mempunyai bahan aktif yang bersifat 

antifertilitas (Yurnadi dkk, 2001). Alternatif penggunaan kontrasepsi yang tidak 

berdampak pada kesehatan manusia adalah kontasepsi alamiah (herbal). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, salah satu alternatif yang digunakan dalam 

masyarakat adalah dengan pemberian daun jambu biji (Psidium guajava L.)  yang 

memberikan efek antifertilitas (Mursito, 2000). 

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan tanaman yang termasuk famili 

Myrtaceae yang banyak tumbuh di Indonesia. Jambu biji adalah salah satu 

tumbuhan yang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, namun 

pemanfaatannya hanya sebatas pada buahnya untuk keperluan konsumsi karena 

http://artikelkesehatanq.blogspot.com/2010/05/alat-kontrasepsi-kb.html
http://artikelkesehatanq.blogspot.com/
http://artikelkesehatanq.blogspot.com/search/label/seks
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mengandung vitamin C yang sangat tinggi, tetapi pemanfaatan daunnya hanya 

sebagian kecil saja yaitu sebagai obat anti diare, disentri, radang usus dan 

gangguan pencernaan karena mempunyai kandungan zat tanin sebagai astringent 

dan anti mikroba.  

Selain berbagai kegunaan di atas daun jambu biji diduga memiliki zat aktif 

golongan steroid yang mempunyai daya spermicide. Bahan kimia yang 

terkandung dalam daun jambu biji diantaranya adalah Beta-sitosterol, alkaloid, 

saponin, flavonoid, tanin, eugenol, minyak atsiri dan berbagai senyawa lainya 

(Astuti dkk, 1986). 

Khasiat dari zat aktif yang terdapat dalam daun jambu biji seperti alkaloid, 

mempunyai fungsi menekan sekresi hormon reproduksi yang diperlukan untuk 

berlangsungnya proses spermatogenesis, minyak atsiri bekerja pada proses 

transportasi sperma yaitu dapat menggumpalkan sperma sehingga menurunkan 

motilitas dan daya hidup sperma, begitu juga dengan tanin fungsinya hampir sama 

dengan minyak atsiri yaitu dapat menggumpalkan semen. Sedangkan flavonoid 

dapat menghambat enzim aromatase yaitu enzim yang berfungsi mengkatalis 

konversi androgen menjadi estrogen yang akan meningkatkan hormon testosteron, 

yang mana tingginya konsentrasi hormon testosteron akan berumpan balik ke 

hipofisis yaitu tidak melepaskan FSH (Follicle Stimulating Hormon) dan LH 

(Luteinizing Hormon). Golongan steroid (Beta-sitosterol) yang merupakan derivat 

dari steroid merupakan prekursor dan hormon estrogen juga dapat menurunkan 

sekresi FSH dan pada sejumlah keadaan tertentu juga dapat menghambat LH 

(Wienarno & Sundari 1997). Duke (2003) menyatakan bahwa Beta-sitosterol yang 

terdapat dalam daun jambu biji berfungsi sebagai anti fertilitas, disamping itu 

Beta-sitosterol juga mempengaruhi sperma (Duke’s, 2004).  

Proses normal spermatogenesis diatur oleh sistem hormon FSH, LH dan 

testosteron. Jika sekresi FSH dan LH rendah maka proses spermatogenesis akan 

terganggu dan menyebabkan jumlah spermatozoa di bawah normal (Adimunca & 

Sutyarso, 1997). 

Selain itu Susetyorini dari hasil penelitiannya dalam Bestari edisi 188 

menyatakan bahwa alkaloid, flavonoid, tanin dan minyak atsiri dapat merusak 
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beberapa oganel penyusun sel target yaitu sel sertoli, sel spermatogonium, sel 

spermatosit, dan sel spermatid. 

Dari 74 tanaman yang tercatat secara empiris telah digunakan oleh 

masyarakat diberbagai daerah untuk obat anti fertilitas tradisional 18 diantaranya 

telah dilakukan uji anti spermatogenesisnya dan terbukti semua mempunyai sifat 

menghambat proses spermatgenesis. Apabila dikaitkan dengan senyawa aktif dari 

tanaman-tanaman ini tenyata banyak diantaranya mengandung zat alkaloid, 

tiavonoid, steroid, tanin dan minyak atsiri, yang mana semua zat-zat tersebut juga 

terkandung dalam daun jambu biji sehingga perlu dilakukan penelitian apakah 

senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam daun jambu biji tersebut juga 

mempunyai khasiat yang sama terhadap anti spermatogenesis sehingga dapat 

dijadikan alternatif sebagai obat anti fertilitas pada pria (Wienarno & 

Sundari,1997). 

Penelitian sebelumnya oleh Khiftiyatul (2006) tentang “Uji Efektivitas 

Dekok Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.). Terhadap Sel Spermatozoa Normal 

Dan Abnormal Dalam Tubulus Seminiferus Testis Tikus Putih Jantan (Rattus 

norvegicus) Strain Wistar” menyatakan bahwa dekok daun jambu biji dapat 

memberikan pengaruh spermatogenesis dan menurunkan kualitas spermatozoa 

testis tikus putih jantan. Pada perlakuan dosis dekok 10 gr menunjukkan 

penurunan jumlah sel spermatozoa normal yang paling tinggi dalam tubulus 

seminiferus testis tikus putih. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti ingin 

mengetahui pengaruh ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) terhadap 

kualitas sel sperma tikus putih jantan (Rattus norvegicus) dengan penelitian 

mengenai “Uji Efektifitas Berbagai Dosis Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium 

guajava L.) Terhadap Kualitas Sel Spermatozoa Normal Dan Abnormal 

Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh berbagai dosis ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava 

L.) terhadap kualitas spermatozoa normal dan abnormal tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus)? 

1.2.2 Pada dosis berapakah ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

berpengaruh terhadap kualitas sel spermatozoa normal dan abnormal tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh berbagai ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava 

L.) terhadap kualitas spermatozoa normal dan abnormal tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus). 

1.3.2 Mengetahui dosis efektif ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

terhadap kualitas spermatozoa normal dan abnormal tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian mengenai 

tanaman obat yang mempunyai efek terhadap penurunan kualitas 

spermatozoa. 

b.  Memperkaya penelitian mengenai tanaman yang dapat digunakan 

sebagai alternatif kontrasepsi pria. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyrakat tentang penggunaan daun jambu 

biji (Psidium guajava L.) sebagai salah satu tanaman obat untuk kontrasepsi alami 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keikutsertaan kaum pria dalam 

melaksanakan program Keluarga Berencana. 
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1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Bagian jambu biji yang dipakai dalam penelitian ini adalah bagian daun 

jambu biji (Psidium guajava L.) 

1.5.2 Dosis adalah takaran obat untuk sekali pakai dalam jangka waktu tertentu 

(Tim Perkamusan Ilmiah, 2005). Dosis yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah 0 mg/ekor, 15 mg/ekor, 30 mg/ekor, 45 mg/ekor, 60 mg/ekor dan 

75 mg/ekor. 

1.5.3 Sampel dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

yang terbagi dalam 5 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 ekor 

sehingga jumlah sampel 24 ekor. 

1.5.4 Penelitian ini hanya untuk mengetahui kualitas spermatozoa yang meliputi 

sel spermatozoa normal dan abnormal tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

setelah diberikan ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.). 

 

1.6  Definisi Istilah 

1.6.1 Efektifitas adalah ukuran daya hasil dari suatu pekerjaan, perlakuan atau 

akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu sebab. 

1.6.2 Dosis adalah kuantitas yang harus diberikan pada satu waktu, seperti jumlah 

pengobatan tertentu (Dorland, 1998). Jumlah takaran obat untuk sekali pakai 

dalam jangka waktu tertentu (Tim Perkamusan Ilmiah, 2005) 

1.6.3 Ekstrak adalah bahan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan 

dengan cara menarik sari patinya mernggunakan pelarut yang sesuai (pelarut 

organik) dan kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Tim Reality, 

2009)   

1.6.4 Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, 

umumnya berwarna hijau (mengandung klorofil) dan terutama berfungsi 

sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. (Tim 

Perkamusan Ilmiah, 2005)  

1.6.5 Jambu Biji Merah adalah merupakan tanaman yang termasuk familia 

Myrtaceae (Psidium guajava L.)  

http://id.wikipedia.org/wiki/Organ
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Batang
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
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1.6.6 Kualitas adalah suatu nilai yang didasarkan pada pertimbangan mutu yang 

tidak didasarkan pada angka-angka hasil perhitungan, penimbangan atau 

pengukuran (Tim Perkamusan Ilmiah, 2005). 

1.6.7 Spermatozoa adalah gamet jantan yang umumnya terdiri atas kepala yang 

berinti dengan bagian tengah berisi mitokondria (Tim Perkamusan Ilmiah, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 


