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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015 – Maret 2017 di 

Laboratorium Riset, Laboratorium Histologi dan Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dan telah mendapat persetujuan etik dari 

Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini 

dinyatakan layak melalui surat keterangan lolos etik nomor 

21/Ka.Kom.Et./70.KE.VI/2015 (Lampiran 3). 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental post-test only design 

dengan menggunakan 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley 

yang telah memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adah jenis kelamin jantan, umur 2-3 bulan, berat badan berada pada 

rentang 175±25 gram, dan sehat. Kriteria sehat meliputi memiliki struktur anatomi 

normal, gerakan lincah, tidak agresif, kulit dan bulu halus, tidak memiliki luka, mata 

terang, tidak ada discharge abnormal, dan kadar glukosa darah puasa (GDP) < 126 

mg/dl. Kriteria ekslusi meliputi sakit atau mati selama penelitian. Kriteria kelompok 

diabetik adalah kelompok yang GDP ≥ 126 mg/dl. Hewan coba ditimbang sebelum 

perlakuan dimulai. Dilakukan analisis statistik untuk melihat homogenesitas hewan 

coba. Uji normalitas data menggunakan uji Saphiro Wilk dan didapatkan hasil p> 

0,05 sehingga dapat distribusi data dianggap normal. Dilanjutkan dengan uji One Way 

ANOVA dan didapatkan hasil tidak signifikan (p> 0,05). Data hasil analisis statistik 

homogenesitas hewan coba dapat dilihat pada Lampiran 4. Rerata berat badan awal 

hewan coba ditampilkan pada Gambar 9. 



 

 

33 

 
Gambar 9. Rerata Berat Badan Awal Hewan Coba 

Keterangan: K1= Kelompok kontrol sehat, K2 = Kelompok kontrol DM tipe 2, P1 =   

Kelompok DM dengan perlakuan mahkota dewa, P2 = Kelompok DM dengan perlakuan vitamin E 

 

Hewan coba dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok yaitu kelompok 

kontrol sehat (K1) yang hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml, kelompok kontrol 

DM (K2) yang diinduksi DM dan hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml, kelompok 

perlakuan 1 (P1) yang diinduksi DM dan diberikan ekstrak metanol daging buah 

mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kgBB dan kelompok perlakuan 2 (P2) diinduksi 

DM dan diberikan Vitamin E dengan dosis 100 mg/kgBB. Kelompok yang diinduksi 

DM harus memenuhi kriteria gula darah ≥ 126 mg/dl. Jika ada hewan coba yang 

belum memiliki gula darah sesuai kriteria, maka dilakukan pengulangan induksi DM. 

Induksi DM menggunakan kombinasi STZ 65 mg/kgBB secara peritoneal dan NAD 

230 mg/kgBB. Kondisi hiperglikemik diamati setelah 72 jam pasca induksi DM. Data 

lengkap kadar GDP pasca induksi DM dapat dilihat di Lampiran 5. 

Kelompok yang diinduksi DM memiliki perbedaan jumlah glukosa darah 

puasa yang signifikan (p<0,05) dibandingkan dengan kelompok yang tidak 

mendapatkan induksi DM (K1). Kelompok K1 memiliki rerata GDP yang paling 

220,76 ± 7,56 214,74 ± 7,06 
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rendah dibandingkan kelompok lainnya yakni 88,20 ± 6,27, sedangkan kelompok P1 

memiliki rerata GDP yang paling tinggi yakni 163,40 ± 17,95 diikuti dengan P2 dan 

K2. Tidak ditemukan perbedaan rerata GDP pada ketiga kelompok yang mendapat 

induksi DM Hasil analisis statistik kadar GDP pasca induksi DM tercantum dalam 

Lampiran 6.  

 

Gambar 10. Rerata GDP Hewan Coba 

Keterangan: *) Perbedaan bermakna dengan kelompok K1 yang didapatkan dengan uji one way 

ANOVA 

K1= Kelompok kontrol sehat, K2 = Kelompok kontrol DM tipe 2, P1 = 

Kelompok DM dengan perlakuan mahkota dewa, P2 = Kelompok DM dengan perlakuan vitamin E 

 

Penghitungan berat badan hewan coba juga dilakukan setiap minggu selama 

42 hari perlakuan untuk menilai dan memantau homogenesitas berat badan subjek 

penelitian. Grafik rerata berat badan mingguan ditampilkan pada Gambar 11. Data 

lengkap perubahan berat badan masing-masing hewan coba dicantumkan dalam 

Lampiran 8. 
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154,20 ± 11,04* 

R
er

a
ta

 G
D

P
 (

m
g

/d
l)

 



 

 

35 

 

 

Gambar 11. Rerata Berat Badan Mingguan Hewan Coba 

Keterangan: K1= Kelompok kontrol sehat, K2 = Kelompok kontrol DM tipe 2, P1 =   

Kelompok DM dengan perlakuan mahkota dewa, P2 = Kelompok DM dengan perlakuan vitamin E 

 

Hewan coba didekapitasi, dibedah dan diambil epididimis kirinya pada hari 

ke-43 perlakuan. Dilakukan pengamatan untuk menghitung jumlah sel sperma pada 

bilik hitung seperti pada Gambar 7. Perhitungan sel sperma dilakukan dengan cara 

menghitung banyaknya sel sperma pada lima kotak (A, B, C, D, E) dari sisi atas dan 

bawah bilik hitung. Dilakukan rerata jumlah sel sperma pada kedua sisi bilik hitung 

kemudian dihitung dengan rumus :  

 

Jumlah sel sperma = ( Jumlah pelarut) x (Rerata jumlah sel sperma) x (0,05x10
6
) 

 

Jumlah sel sperma pada masing – masing hewan coba selengkapnya 

tercantum dalam Lampiran 8. Data tersebut kemudian dilakukan uji normalitas 

menggunakan Saphiro-Wilk Test. Hasil uji normalitas didapatkan hasil p>0,05, 

sehingga menunjukkan data terdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis dari 

penelitian ini dilakukan uji One Way Analysis of Varian (ANOVA). Hasil uji Anova 
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didapatkan hasil p = 0,91 antara kelompok P1 dan P2. Tidak ditemukan perbedaan 

yang signifikan antara P1 dan P2. Berdasarkan hasil uji tersebut didapatkan rerata 

jumlah sel sperma terkecil berada pada kelompok K2 dan jumlah sperma tertinggi 

pada kelompok K1. Kelompok P1 dan P2 memiliki jumlah sel sperma yang cukup 

signifikan dibandingkan K2, yakni p=0.000. Kelompok K1 dan K2 juga memiliki 

perbedaan jumlah sel sperma yang signifikan, yakni p=0.000. Hasil analisis statistik 

jumlah sperma dicantumkan dalam Lampiran 9. 

Gambar 12. Rerata jumlah sel sperma pada tiap kelompok perlakuan 

Keterangan : Keterangan: *) Perbedaan bermakna dengan kelompok K2, #) Perbedaan bermakna 

dengan kelompok K1 yang didapatkan dengan uji one way ANOVA 

K1= Kelompok kontrol sehat, K2 = Kelompok kontrol DM tipe 2, P1 = 

Kelompok dengan pemberian mahkota dewa, P2 = Kelompok dengan pemberian vitamin E 

 

 

4.2. Pembahasan  

Hewan coba pada penelitian ini diinduksi DM tipe 2 dengan pemberian 

kombinasi streptozotocin (STZ) dan nicotinamide (NAD). Hal ini didukung oleh 

172,5 ± 14,65* 
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penelitian Devarshi et al (2013) dan Taha et al (2014) yang menggunakan kombinasi 

STZ dan NAD untuk menginduksi DM. Penggunaan STZ sudah cukup sering 

digunakan untuk menginduksi DM tipe 2 karena bersifat toksik pada sel beta 

pankreas dengan cara melakukan alkilasi DNA melalui gugus nitrosurea (Graham, 

2011). Streptozotocin mampu menginduksi DM dengan cepat, hal ini dijelaskan 

dalam penelitian menurut Deeds et al (2014) bahwa dalam waktu 24 jam STZ mampu 

menciptakan kondisi hiperglikemia.  Nicotinamide dapat menghambat terjadinya DM 

tipe 1 dalam merusak fungsi sel beta pankreas, sehingga kombinasi NAD dan STZ 

hanya menyebabkan kerusakan parsial sel beta pankreas yang menciptakan hewan 

coba model DM tipe 2.  

Diabetes Melitus ditandai dengan kondisi hiperglikemia kronis. Kondisi 

hiperglikemia kronis ini mampu untuk menciptakan kerusakan banyak organ didalam 

tubuh, salah satunya adalah organ reproduksi. Penurunan jumlah sperma berkaitan 

dengan peningkatan stres oksidatif karena peningkatan glukosa darah dalam jangka 

waktu lama. Sekitar 30 – 40% pada semen pria infertil ditemukan peningkatan ROS 

(Agarwal, 2014). Jumlah sperma merupakan salah satu parameter dan prediktor 

potensi fertilitas yang cukup bermakna dibandingkan morfologi sperma (Venkatesh, 

2009). 

Kelompok K1 merupakan kelompok kontrol sehat. Hewan coba hanya 

mendapatkan akuades 1 ml menggunakan sonde lambung setiap hari. Kelompok K1 

memiliki rerata jumlah sel sperma yang paling banyak dibandingkan kelompok 

lainnya. Hal ini disebabkan karena pada kondisi sehat dijumpai mekanisme protektif 

dari antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, carnitine, ubiquinone, zinc, selenium 

and N-acetyl-cysteine lazim ditemukan pada testis (Vignera et al., 2012).  

Kelompok K2 merupakan hewan coba sehat yang diinduksi DM tipe 2 dan 

akuades 1 ml setiap hari selama 42 hari. Jumlah sel sperma pada kelompok ini 

merupakan yang paling rendah dibandingan dengan kelompok lain. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok sehat (K1) dan kelompok DM (K2). Hal 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Mangoli et al (2013) dan 
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Sulistyoningrum et al (2012), terdapat penurunan sel sperma yang signifikan pada 

tikus yang diinduksi DM dibandingkan dengan kontrol Dalam sebuah review, Vignera 

et al. (2012) menyajikan verifikasi klinis dan eksperimental terkait penurunan 

parameter sperma pada kasus DM, dengan stres oksidatif sebagai salah satu 

mekanisme yang berperan. 

Hiperglikemia pada DM dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara 

oksidan dan antioksidan.  Berlebihnya kadar oksidan dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan melalui lima mekanisme utama, yakni: meningkatkan aliran glukosa melalui 

jalur poliol, meningkatkan pembentukan Advanced Glycation End-products (AGE), 

peningkatan reseptor AGE, aktivasi protein kinase C (PKC), dan overaktivitas dari 

jalur hesoxamine (Giacco & Brownlee, 2011). ROS menyebabkan kebocoran elektron 

spermatozoa melalui dua mekanisme, yaitu (1) nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate oxidase system, yang terjadi pada membrane plasma sperma dan/atau (2) 

reaksi nicotinamide adenine nucleotide-dependant oxido-reductase, yang terjadi pada 

mitokondria. Sel sperma kaya akan mitokondria karena sel sperma membutuhkan 

banyak energi untuk motilitasnya, sehingga mekanisme nomor (2) lebih dominan 

terjadi (Vignera et al., 2012). Kerusakan mitokondria akibat stres oksidatif dapat 

memicu pelepasan sitokrom C dan aktivasi kaspase yang menyebabkan apoptosis sel 

spermatogenik (Guneli et al., 2008). Hal tersebut yang menyebabkan jumlah sel 

sperma paling sedikit diantara kelompok perlakuan lain. Penurunan jumlah sel 

sperma diduga dapat disebabkan karena peningkatan CML (Carboxymethyllysine) 

yang merupakan senyawa dari AGE pada organ reproduksi pria penderita DM. Sel 

sperma pada tikus diabetes menampakkan immunolicalization CML yang cukup kuat 

pada bagian selubung akrosom dan area ekuator (Vignera et al., 2012).  

Kelompok P1 merupakan hewan coba yang diinduksi DM tipe 2 dan 

diberikan mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kgBB setiap hari selama 42 hari. 

Rerata jumlah sel sperma pada kelompok ini secara signifikan lebih banyak 

dibandingkan kelompok K2. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulistyoningrum et al 

(2012) yang menyatakan bahwa pemberian rebusan daging buah mahkota dewa 



 

 

39 

mampu meningkatkan jumlah sperma pada tikus DM yang diinduksi alloksan. Buah 

mahkota dewa memiliki kandungan alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang 

merupakan senyawa antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu 

mencegah kerusakan jaringan akibat Reactive Oxygen Species (Alara et al., 2016). 

Mahkota dewa mampu memberikan daya inhibisi stres oksidatif sebanyak 50% 

(Soeksmanto et al., 2007). Kandungan flavonoid mahkota dewa mampu mengikat 

dan menetralisir oksidan, menangkap radikal bebas, menghambat produksi enzim 

(siklo-oksigenase, lipo-oksigenase, NADPH-oksidase, xantin oksidase, dan 

fosfolipase), dan meningkatkan produksi antioksidan (katalase, superoxide dismutase 

dan glutathione peroksidase) (Calado et al., 2015). Flavonoid memiliki efek 

peningkatan spermatogenesis tikus secara signifikan (Khaki et al., 2009) dan 

menghambat apoptosis pada sel germinal tikus diabetik (Mallick et al., 2010).  

Kelompok P2, hewan coba yang diinduksi DM tipe 2 dan diberikan vitamin E 

dengan dosis 100 mg/kgBB setiap hari menggunakan sonde lambung selama 42 hari. 

Rerata jumlah sel sperma pada kelompok ini secara signifikan mengalami 

peningkatan dibandingkan kelompok K2. Kelompok P2 juga mengalami stres 

oksidatif akibat induksi DM tipe 2. Sesuai dengan penelitian Moslemi & 

Tavanbakhsk (2011) yang menyatakan bahwa pemberian vitamin E mampu 

meningkatkan kualitas semen dan parameter sperma pada pria infertil. Pemberian 

vitamin E dan mahkota dewa sudah cukup sering digunakan sebagai antioksidan. 

Vitamin E merupakan antioksidan larut lemak yang dapat dijumpai pada cairan 

semen. Vitamin E dapat mencegah peroksidase lipid dan meningkatkan fungsi dari 

antioksidan lain. Antioksidan yang dapat ditemukan dalam cairan semen dapat 

menetralkan aktivitas radikal bebas dan melindungi sel sperma dari ROS, sehingga 

pemberian antioksidan dapat meningkatkan fertilitas pria (Ahmadi et al., 2016). 

Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kelompok dengan pemberian 

mahkota dewa (P1) dan kelompok dengan vitamin E (P2) namun, kelompok P1 

memberikan hasil jumlah sperma dibandingkan dengan kelompok P2. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh kandungan flavonoid yang cukup tinggi pada mahkota 
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dewa yakni 35,9±2,47 mg rutin equivalent/g DW dan kandungan fenol 47,7±1,04 mg 

gallic acid equivalent/g DW. Kandungan saponin pada mahkota dewa memiliki efek 

stimulasi pada produksi androgen. Saponin juga dapat meningkatkan jumlah sel 

sperma karena terdapat peningkatan testosteron. Mahkota dewa memiliki efek anti 

diabetik karena mampu menurunkan glukosa darah sebanyak 66,67%. Nilai ini setara 

dengan efek anti diabetik glibenklamid dan lebih tinggi dari metformin (51,1%). Efek 

anti diabetik ini tidak dimiliki oleh vitamin E (Yanti & Radji, 2015). 

Penelitian ini hanya terbatas memberikan perbandingan jumlah sel sperma 

pada hewan coba yang diinduksi DM tipe 2 antara mahkota dewa dan vitamin E tanpa 

mengamati karakteristik sel sperma lainnya (morfologi, motilitas, dan viabilitas). 

Penelitian ini juga terbatas dalam penggunaan satu jenis antioksidan pada masing – 

masing perlakuan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui manfaat 

kombinasi antioksidan dapat memberikan karakteristik sel sperma yang sama atau 

lebih baik pada kelompok sehat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


