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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

  Dampak positif pembangunan di Indonesia menyebabkan pergeseran 

pola penyakit. Perubahan pola ini diduga berkaitan dengan perubahan gaya 

hidup manusia. Pola makan masyarakat mengalami pergeseran dari yang kaya 

karbohidrat dan serat menjadi makanan kaya protein, lemak, dan gula. 

Penyakit infeksi dan penyakit terkait gizi terus mengalami penurunan namun 

disertai peningkatan tajam penyakit degeneratif, salah satu diantaranya adalah 

diabetes melitus (Suyono, 2014).  

Diabetes melitus (DM) adalah sekelompok penyakit metabolik yang 

ditandai dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena defek pada 

aksi insulin, sekresi insulin, atau keduanya (American Diabetes Associaton, 

2015). DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, dengan 90-95% dari jumlah 

total merupakan DM tipe 2 (Astrazeneca, 2017). Menurut International 

Diabetes Federation (2013), presentase penderita diabetes di Indonesia 

menempati urutan ke 7 pada tahun 2013 setelah China, India, Amerika 

Serikat, Brasil, Rusia, dan Meksiko. Sebanyak 415 juta penduduk di dunia 

menderita DM, dengan estimasi lima juta penderita meninggal tiap tahunnya. 

Setiap 6 detik, 1 penduduk meninggal akibat DM. Estimasi global proporsi 

individu dewasa dengan DM di seluruh dunia diprediksi akan meningkat 

menjadi 642 juta pada tahun 2040 (Astrazeneca, 2017).  

Dewasa ini, peningkatan jumlah pasien DM diikuti dengan semakin 

mudanya onset terjadi DM. Hal ini disebabkan karena peningkatan level 

obesitas dan inaktivitas kegiatan fisik pada anak dan remaja diikuti pula 

dengan semakin dininya kejadian tersebut terjadi (IDF, 2013). Penderita DM 

berpeluang besar mengalami komplikasi yang dapat bermanifestasi ke banyak 

organ, antara lain penyakit serebrovaskuler, penyakit kardiovaskuler, 
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retinopati, nefropati, dan neuropati. Salah satu bentuk neuropati diabetik 

adalah disfungsi seksual (Corona, 2014). Angka kejadian infertilitas pada 

penderita DM tipe II mencapai 35,1% (Bener et al., 2009). Infertilitas dapat 

disebabkan karena defisiensi androgen atau rendahnya kadar testosteron. 

Kondisi defisiensi testosteron dapat menyebabkan penurunan libido, kualitas 

ereksi rendah, tidak adanya sel sperma dalam semen (Parhizkar et al., 2013), 

dan penurunan kualitas sel sperma (Agbaje et al., 2007). Diabetes melitus 

dapat menyebabkan kerusakan epididimis, menyebabkan terganggunya 

migrasi sel sperma, dan mengganggu dari fungsi reproduksi sehingga dapat 

ditemukan penurunan jumlah sel spermatogonium, jumlah sel sperma dalam 

testis dan epididimis, penururunan diameter tubulus seminiferus, dan 

penurunan motilitas (Vignera et al., 2012).  

Kondisi hiperglikemia menciptakan keadaan ketidakseimbangan 

antara oksidan dan antioksidan di dalam tubuh yang berdampak terhadap 

peningkatan stres oksidatif.  Stres oksidatif diakibatkan oleh produksi berlebih 

dari Reactive Oxygen Species (ROS) dan penurunan kadar antioksidan. 

Peningkatan  Reactive Oxygen Species (ROS) menyebabkan cedera sel 

melalui mekanisme peroksidasi lipid dan kerusakan oksidatif protein serta 

DNA. Stres oksidatif merupakan mediator apoptosis dan dapat menimbulkan 

kerusakan mitokondria yang dapat menyebabkan pelepasan sitokrom C dan 

mengaktifkan kaspase yang dapat menyebabkan apoptosis (Guneli et al., 

2008). Kondisi apoptosis yang tidak terkontrol berperan penting dalam 

patogenesis gangguan spermatogenesis pada pasien DM laki-laki. 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).  
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Pengendalian kondisi hiperglikemia pada diabetes melitus, selain 

dilakukan dengan perubahan gaya hidup diperlukan intervensi farmakoterapi. 

Diharapkan dengan intervensi farmakoterapi dapat menghambat atau 

mencegah terjadinya komplikasi DM namun, penggunaan terapi obat-obatan 

golongan biguanid, tiazolidindion/ glitazone, sulfonilurea, glinid, glukosidase 

α inhibitor masih terbatas untuk mengatasi kondisi hiperglikemia (Soegondo, 

2013). Dibutuhkan terapi alternatif yang dapat mengatasi hiperglikemia pada 

DM sekaligus mengatasi komplikasi yang disebabkan karena DM. 

Salah satu obat yang diyakini mampu memberikan efek terapi terhadap 

kondisi hiperglikemia dan komplikasi pada DM adalah antioksidan yang akan 

bekerja dengan menekan stres oksidatif yang ditimbulkan karena kondisi 

hiperglikemik. Banyak macam dari antioksidan, beberapa diantaranya adalah 

glutathione, beta carotene, vitamin C dan vitamin E (Ciofu & Lykkesfeldt , 

2014). Penelitian sebelumnya membuktikan adanya korelasi antara kondisi 

penurunan kadar gula darah dari antioksidan, maka suplemen antioksidan 

berupa vitamin E dibutuhkan untuk menurunkan resiko komplikasi setelahnya 

(Farid et al., 2013). Vitamin E merupakan vitamin larut lemak yang mampu 

melindungi dari stres oksidatif dengan cara menghambat reaksi ROS. Vitamin 

E juga mampu untuk meningkatkan sistem pertahanan antioksidan pada sel 

testis (Momeni et al., 2012). Vitamin E dapat memberikan efek positif pada 

perubahan histologi testis pada tikus DM tipe 1 yang diinduksi STZ (Aybek et 

al., 2008). Vitamin E juga mampu untuk memperbaiki jumlah sel sperma 

setelah mengalami penurunan akibat mekanisme stres oksidatif (Momeni et 

al., 2012).  

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman 

hayati di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bermacam-macam tumbuhan 

yang dapat digunakan sebagai terapi herbal, salah satunya adalah mahkota 

dewa. Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff) Boerl) merupakan 

tanaman asli Papua dan diketahui memiliki kandungan tannin, alkaloid, 
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flavonoid, dan saponin (Hendra et al., 2011). Mahkota dewa juga memiliki 

kemampuan untuk mengatasi kanker, impotensi, diabetes melitus, penyakit 

jantung dan hati, hemoroid, alergi, gangguan ginjal, kelainan darah, jerawat, 

stroke, migrain (Parhizkar et al., 2013), antikanker, antitumor, dan antioksidan 

(Fariza, 2012). Mahkota dewa telah banyak digunakan dalam pengobatan 

DM. Infusa mahkota dewa telah terbukti dalam menurunkan kadar gula darah 

dan memperbaiki regenerasi dari sel beta pankreas (Arjadi et al., 2008). 

Mahkota dewa juga diklaim dapat meningkatkan perbaikan parameter 

fertilisasi pada pria, dengan cara meningkatkan kualitas sel sperma (Parhizkar 

et al., 2013). Pemberian infusa daging buah mahkota dewa dapat 

memperbaiki kondisi fertilitas tikus model DM tipe 1 ditandai dengan 

perbaikan tingkat spermatogenesis, jumlah sel sperma, dan diameter tubulus 

seminiferus (Sulistyoningrum et al., 2012). 

Penelitian dengan judul “Perbandingan Jumlah Sel Sperma yang 

Mendapat Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota Dewa dan Vitamin E” ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan mahkota dewa dalam 

mencegah fertilitas dengan memperbaiki penurunan jumlah sel sperma pada  

DM tipe 2 dibandingkan vitamin E. Diharapkan mahkota dewa dapat menjadi 

alternatif baru dalam pencegahan komplikasi infertilitas pada penderita DM 

tipe  

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan jumlah sel sperma pada tikus model DM 

tipe 2 yang mendapat ekstrak metanol daging buah mahkota dewa [Phaleria 

macrocarpa (Scheff.) Boerl.] dan vitamin E? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbedaan jumlah sel sperma pada tikus model DM tipe 2 

yang mendapat ekstrak metanol daging buah mahkota dewa [Phaleria 

macrocarpa (Scheff.) Boerl.], dan vitamin E. 
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1.4. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

 

No. Judul Penulis  Perbedaan 

Penelitian sebelumnya Penelitian yang akan 

dilakukan 

1.  Infusa Daging Buah 

Mahkota Dewa 

Memperbaiki Kerusakan 

Testis dan Parameter Sel 

sperma Tikus Diabetik 

 

Sulistyoningrum, E et al., 

2012  

 

 Menggunakan infusa 

daging buah Mahkota 

Dewa 

 Menggunakan Alloxan 

untuk induksi DM tipe 1 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

wistar  

 

 Menggunakan ekstrak 

metanol daging buah 

mahlota dewa 

 Menggunakan kombinasi 

STZ dan NAD untuk 

induksi DM tipe 2 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

Sprague Dawley 

2.  Effect of vitamin E on 

sperm number 

and testis histopathology 

of sodium 

arsenite-treated rats 

Momeni  et al., 2012  Menggunakan sodium 

arsenite untuk induksi 

stres oksidatif 

 Menggunakan vitamin E 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

wistar  

 

 Menggunakan kombinasi 

STZ dan NAD untuk 

induksi DM tipe 2 

 Menggunakan ekstrak 

metanol mahkota dewa 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

Sprague Dawley 

3.  Effect of Phaleria 

macrocarpa on Sperm 

Characteristics in Adult 

Rats 

Parhizkar S et al., 2013  Menggunakan ekstrak 

aqueous Mahkota Dewa 

 Hewan coba tidak 

diinduksi DM 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

Sprague Dawley 

 Menggunakan ekstrak 

metanol mahkota dewa 

 Menggunakan kombinasi 

STZ dan NAD untuk 

induksi DM tipe 2 

 Menggunakan tikus putih 

(Rattus norvegicus) galur 

Sprague Dawley 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai khasiat buah mahkota 

dewa dalam pencegahan komplikasi diabetes melitus tipe 2 terhadap organ 

reproduksi laki-laki terutama karakteristik sel sperma. 

1.5.2. Praktis  

Bagi Peneliti :  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi peneliti mengenai 

efek mahkota dewa dalam memperbaiki parameter sel sperma akibat 

komplikasi diabetes melitus tipe 2. 

Bagi Masyarakat :  

Menambah informasi mengenai mahkota dewa terhadap memperbaiki 

parameter sel sperma akibat komplikasi diabetes melitus tipe 2. 

Bagi industri obat: 

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam pengembangan obat-

obatan untuk penyakit diabetes melitus tipe 2 dan komplikasinya pada 

karakteristik sel sperma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

BAB II 

    TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Pustaka 

2.1.1. Diabetes Melitus  

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang 

ditandai dengan hiperglikemia akibat terjadinya kelainan pada sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya (American Diabetes Association, 2015). American Diabetes 

Association (ADA) mengklasifikasikan diabetes melitus berdasarkan etiologinya 

yakni: Diabetes melitus tipe 1 yang disebabkan karena destruksi dari sel beta 

pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin, diabetes melitus tipe 2 yang 

disebabkan karena resistensi insulin akibat defek progresif dari sekresi insulin, 

diabetes melitus tipe lain, dan diabetes gestasional. Sekitar 90-95% dari prevalensi 

DM merupakan DM tipe 2 (Zeneca, 2017). 

Kekurangan hormon insulin baik secara absolut maupun relatif merupakan 

penyebab terjadinya hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah dalam darah. 

Diabetes melitus tipe 1 atau Insulin-dependent Diabetes Melitus (IDDM) terjadi 

akibat kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh menjadi kekurangan insulin dan 

biasanya disebabkan karena serangan autoimun. Onset diabetes melitus tipe 1 

biasanya dimulai saat masa kanak-kanak, manifestasi tampak saat masa pubertas, dan 

terus berkembang seiring perjalanan usia. Pasien dengan diabetes melitus tipe 1 

biasanya membutuhkan insulin eksogen seumur hidup karena jika tanpa insulin dapat 

menyebabkan komplikasi seperti ketoasidosis dan koma (Kumar et al., 2015). 

Diabetes melitus tipe 2 atau Non-insulin Dependent Diabetes Melitus dapat 

disebabkan karena resistensi insulin atau disfungsi dari sel beta yang bermanifestasi 

terhadap jumlah sekresi insulin yang tidak adekuat. Diabetes melitus tipe 2 

merupakan penyakit multifaktorial. Walaupun faktor genetik berperan dalam 

patogenesis dari DM tipe 2, faktor lingkungan seperti gaya hidup memiliki peran 

yang lebih besar (Kumar et al., 2015). DM tipe 2 merupakan interaksi antara 
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variabilitas genetik subjek dengan lingkungan, terutama disebabkan karena pola 

hidup. Kondisi hiperglikemia biasanya disebabkan karena kegagalan subjek 

menjalani pola hidup sehat (Nolan et al., 2015). Pola hidup yang tidak sehat serta 

kurangnya aktivitas fisik menyebabkan peningkatan jumlah pasien DM dan diikuti 

pula semakin mudanya onset terjadi DM (IDF, 2013).  

      Menurut Kumar et al., (2015) pada diabetes melitus tipe 2, resistensi insulin 

dan disfungsi sel beta pankreas adalah dua defek metabolik utama yang memicu 

terjadinya DM tipe 2 dengan mekanisme yang belum diketahui, namun sama-sama 

menginduksi hiperglikemia dan akhirnya meningkatkan kebutuhan insulin (Cerf, 

2013). Resistensi insulin adalah sebuah kegagalan organ target untuk merespon 

terhadap insulin. Keadaan ini menyebabkan penurunan ambilan glukosa pada sel otot, 

mengurangi glikolisis dan oksidasi asam lemak di hati, dan ketidakmampuan untuk 

menekan glukoneogenesis hepatik. Kelainan saat penyampaian sinyal insulin dapat 

berupa penurunan jumlah reseptor insulin, penurunan fosforilasi reseptor insulin serta 

aktivitas tirosin kinase dan berkurangnya kadar zat-zat yang berperan dalam 

penyampaian sinyal insulin (Kumar et al., 2015).  

 Disfungsi sel beta pada DM tipe 2 bisa disebabkan karena sitokin 

proinflamasi, obesitas dan resistensi insulin serta konsumsi berlebih dari lemak dan 

asam lemak bebas (Cerf, 2013). Sitokin proinflamasi yang dihasilkan dapat 

menyebabkan kematian sel beta dengan cara menginduksi stres mitokondria. Sitokin 

juga dapat terinfiltrasi oleh pankreas dapat menjadi mediator yang penting untuk 

terjadinya kerusakan sel beta (Cerf, 2013). Kondisi hiperglikemia yang berlangsung 

terus menerus dapat menyebabkan perubahan dalam ekspresi gen yang dapat 

berakibat pada sekresi insulin yang lemah dan peningkatan apoptosis (Vignera et al., 

2012).  

Obesitas merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya resistensi insulin. 

Peningkatan massa tubuh diiringi dengan peningkatan kadar asam lemak bebas di 

darah dan intrasel. Produk hasil metabolisme asam lemak dan trigliserida intrasel 

merupakan inhibitor yang poten terhadap sinyal insulin, sehingga dapat menyebabkan 
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resistensi insulin. Tingginya kadar asam lemak bebas didalam makrofag dan sel beta 

dapat menarik dari inflammasome, sebuah kompleks multiprotein sitoplasma yang 

dapat menginduksi sekresi dari interleukin proinflamasi, IL-1β (Kumar et al., 2015). 

Reactive Oxygen Species (ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS) terbentuk saat 

terjadi disfungsi sel beta yang dimediasi oleh glucolipotoxicity. Peningkatan produksi 

dari ROS dan RNS menyebabkan inhibisi dari rantai transport electron yang dapat 

menyebabkan penurunan dari produksi energi, kerusakan DNA, dan pembentukan 

dari Advanced Glycation End products (AGEs) (Cerf, 2013). 

Diabetes Melitus tidak bisa langsung didiagnosis dari gejala klinis khas 

seperti banyak kencing (poliuria), sering kehausan (polidipsia), banyak makan 

(polifagia), dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Diagnosis 

DM dapat ditegakkan dengan menggunakan kriteria pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kriteria Diagnosis Diabetes (ADA, 2014) 

Kriteria Diagnosis Diabetes 

A1C  6,5 %. Tes harus ditampilkan di laboratorium menggunakan metode NGSP 

yang tersertifikasi dan DCCT yang terstandarisasi 

Atau 

GDP  126 mg/dL (7,0 mmol/L). Puasa didefinisikan sebagai tidak ada pemasukan 

kalori selama 8 jam 

Atau 

2-jam glukosa plasma  200 mg/dL (11,1 mmol/L) selama tes toleransi glukosa oral 

(TTGO). Tes harus dilampilkan sesuai deskripsi WHO, menggunakan glukosa yang 

ekuivalen dengan 75 gram glukosa anhydrous yang dilarutkan di air 

Atau 

Pasien dengan gejala klasik hiperglikemia, glukosa plasma acak  200 mg/dL  

Keterangan: NGSP : National Glicohemoglobin Standardization Program, DCCT: Diabetes Control 

and Complication Trial 
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Pemeriksaan hemoglobin terglikosilasi (HbA1c) dan C-peptide juga dapat 

digunakan dalam penegakan diagnosis. Hemoglobin terglikosilasi (HbA1c)  

merupakan suatu indikasi pengontrolan glikemia keseluruhan dalam periode 2 sampai 

3 bulan sebelumnya. Umumnya, hemoglobin terglikosilasi di atas 7% dianggap rerata 

gula darah tidak normal yang sesuai dengan diagnosis diabetes. Sedangkan 

pengukuran C-peptide dapat membantu menegakan kemampuan pembuatan insulin 

pada sel beta pankreas, jadi, merupakan uji yang dapat membedakan diabetes tipe 1 

dari tipe 2. Individu penderita diabetes tipe 2 umumnya memiliki kadar c-peptide 

normal atau meningkat (Brashers, 2007). 

2.1.2. Komplikasi Diabetes Melitus 

       Komplikasi diabetes melitus diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni 

mikrovaskular dan makrovaskular. Diabetes melitus dapat menyebabkan kerusakan, 

disfungsi dan kegagalan dalam banyak organ seperti retinopati yang dapat 

menyebabkan kehilangan kemampuan untuk melihat, nefropati yang dapat berakhir 

dengan gagal ginjal, neuropati perifer yang ditandai dengan luka yang lama sembuh 

dan dapat berakhir dengan amputasi, dan neuropati autonom yang dapat 

menyebabkan disfungsi gastrointestinal, genitourinary, kardiovaskuler, dan disfungsi 

seksual (Ding et al., 2015). 

       Mekanisme patofisiologi terjadinya komplikasi pada DM terutama karena 

terjadinya induksi apoptosis diperantarai oleh stres oksidatif. Apoptosis juga 

diperankan oleh mitokondria. Gangguan pada mitokondria yang diinduksi oleh stres 

oksidatif dapat menyebabkan pelepasan sitokrom C dan memacu aktivasi kaspase 

yang menyebabkan apoptosis. Disfungsi testis dapat disebabkan karena berkurangnya 

sel spermatogenik yang berperan sebagai morfologi kegagalan spermatogenesis. 

Selama peningkatan dari stres oksidatif, ROS menyebabkan cedera sel melalui 

berbagai mekanisme termasuk peroksidasi lipid dan kerusakan oksidatif protein dan 

DNA (Guneli et al., 2008).  

Menurut Ding (2015), salah satu komplikasi penting yang terjadi adalah 

gangguan pada sistem reproduksi pria. Hal ini dikarenakan metabolisme glukosa 
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berperan penting dalam proses spermatogenesis. Banyak penelitian pada manusia dan 

hewan dilaporkan bahwa DM dapat merusak dari fungsi seksual seperti, parameter sel 

sperma, fragmen DNA, dan kualitas kromatin. Kerusakan yang rentan dialami sel 

sperma dapat disebabkan oleh tingginya kadar dari stres oksidatif yang dapat terjadi 

karena tingginya kadar asam lemak tidak jenuh, dan defisiensi dari proteksi 

antioksidan sitosol (Agbaje, 2007).    

Menurut Vignera et al. (2012), peningkatan kadar dari CML 

(Carboxymethyllisine) yang merupakan salah satu senyawa dari Advanced Glycation 

End (AGE) product pada saluran reproduksi pasien DM diduga menyebabkan stres 

oksidatif dan kerusakan DNA. CML dapat ditemukan pada testis, epididimis, dan sel 

sperma pada semua hewan coba.Tingginya kadar AGE dan reseptornya (RAGE) 

berkaitan dengan perubahan metabolit testis dan ekspresi gen sel spermatogenik, yang 

pada akhirnya dapar menginduksi kerusakan DNA sel sperma. 

2.1.3. Testis 

      Testis merupakan sepasang kelenjar berbentuk oval yang berada didalam 

skrotum, memiliki panjang ±5 cm dan diameter ±2,5 cm, dan memiliki berat sekitar 

10-15 gram. Testis secara parsial dilapisi membran serosa yang disebut tunika 

vaginalis. Bagian dalam tunika vaginalis tersusun oleh jaringan ikat padat irregular 

yang memanjang dan membentuk septa yang membagi testis menjadi kompartemen 

kecil yang disebut lobulus. Tiap 200-300 lobulus memiliki 1-3 tubulus seminiferus 

yang merupakan tempat spermatogenesis. Tubulus seminiferus memiliki dua tipe sel 

yaitu sel spermatogenik yang membentuk sel sperma, dan sel Sertoli memiliki banyak 

peran yang mendukung terjadinya proses spermatogenesis (Tortora & Derrickson, 

2014). Berikut adalah gambar potongan sagital testis (Gambar 1). 
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Gambar 1. Potongan sagital testis (Tortora & Derrickson, 2014) 

 

       Jaringan interstitial diantara tubulus seminiferus mengandung sel-sel Leydig 

testikuler yang menghasilkan testosteron. Tubulus seminiferus berhubungan dengan 

caput epididimis pada mediastinum testis dari testis dan yang terhubung melalui 

saluran kecil bernama ductuli efferentes testis. Epididimis merupakan comma-shaped 

organ yang berukuran sekitar 4 cm dan terletak di dinding posterior dari masing-

masing testis. Epididimis merupakan tempat untuk maturasi sel sperma. Pada bagian 

akhir, epididimis menjadi tidak terlalu berkelok dan diameternya bertambah. Mulai 

dari lokasi ini disebut duktus deferens. Duktus deferens yang berukuran sekitar 45 cm 

memanjang dari bagian akhir epididimis hingga memasuki rongga panggul melalui 

korda sel spermatikus (Tortora & Derrickson, 2014). Bagian terminal duktus deferens 

bergabung dengan saluran ekskretorius vesikula seminalis untuk membentuk duktus 

ejakulatorius, yang masuk ke dalam pars prostatika uretra (Paulsen & Waschke, 

2013). 

2.1.3.1. Spermatogenesis 

       Spermatogenesis merupakan suatu proses dihasilkannya sel sperma oleh 

tubulus seminiferus.  Pada manusia, spermatogenesis membutuhkan waktu 65-75 

hari. Proses ini dimulai dari pembelahan mitosis dari sel spermatogonium. Setelah 

mengalami pembelahan, beberapa sel spermatogonium tetap berada di dekat 

membran basal dari tubulus seminiferus dan tetap berada dalam kondisi tak 
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berdiferensiasi. Sedangkan sel spermatogonium sisanya akan melewati blood-testis 

barrier. Akibat dari migrasi, sel spermatogonium akan mengalami diferensiasi 

menjasi sel spermatosit primer. Tidak lama setelah terbentuk, sel spermatosit primer 

mengalami replikasi DNA dan memulai pembelahan meiosis. Setelah melalui tahap 

meiosis I terbentuk sel spermatosit sekunder, dan setelah mengalami pembelahan 

meiosis II terbentuk sel spermatid (Tortora, 2012).  

       Tahap terakhir dari spermatogenesis disebut spermiogenesis. Ketika sel 

spermatid baru dibentuk, sel spermatid hanya merupakan sel epiteloid pada umumnya 

namun, sel spermatid segera mengalami diferensiasi dan memanjang menjadi sel 

spermatozoa. Akrosom akan terbentuk di bagian atas dari nukleus. Akrosom 

merupakan selubung tebal yang menutupi dua pertiga anterior dari kepala dan 

dibentuk terutama oleh badan golgi. Ekor sel sperma atau yang disebut flagella akan 

terbentuk dan memiliki tiga komponen utama, yakni aksonema, membran sel tipis 

yang menutupi aksonema, dan sekumpulan mitokondria yang mengitari aksonema 

dibagian proksimal ekor (badan ekor) (Guyton & Hall, 2011).  

 

Gambar 2. [A] Pembelahan sel sperma selama spermatogenesis 

[B] Anatomi sel sperma manusia 

 (Tortora & Derrickson, 2014) 
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Sel sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididimis, 

setelah dibentuk di tubulus seminiferus. Pada saat mencapai bagian awal dari 

epididimis, sel sperma masih dalam bentuk yang tidak motil dan tidak dapat 

membuahi ovum. Sel sperma baru akan memiliki kemampuan motilitas setelah 18-24 

jam berada di dalam epididimis. Sebagian kecil sel sperma disimpan di dalam 

epididimis, dan sebagian besar disimpan di dalam duktus deferens. Sel sperma tetap 

dipertahankan agar inaktif namun fertilitasnya tetap terjaga selama satu bulan 

penyimpanan di duktus deferens. Setelah ejakulasi, sel sperma menjadi motil dan 

mampu untuk membuahi ovum (Guyton & Hall, 2011).  

 Spermatogenesis pada tikus berbeda dengan manusia, pada tikus terbagi 

menjadi 12 tahap spermatogenesis. Tiap tahap dicirikan dengan kombinasi dari sel 

spermatogonium, sel sperma, dan spermatid yang bekerja secara sinkron melalui 

proses spermatogenik. Pada tikus terdapat tiga tipe sel spermatogonium, yaitu sel 

spermatogonium tipe A, tipe intermediet, dan tipe B. Sel spermatogonium tipe A 

merupakan sel induk stem cell yang mempu mengalami mitosis sampai menjadi sel 

spermatozoa. Sel spermatogonia tipe A kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel 

spermatogonia tipe intermediet (In) dan berkembang menjadi sel spermatogonia tipe 

B dan sel spermatosit primer. Proses selanjutnya hampir mirip dengan terbentuknya 

sel sperma pada manusia (Philips et al., 2010). Berikut merupakan gambaran sel 

sperma pada tikus (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Gambaran mikroskopik sel sperma dengan perbesaran obyektif 40x 
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 2.1.4. Tikus Model DM tipe 2 

Tikus model DM adalah hewan coba yang mendapat perlakuan dengan 

berbagai cara antara lain spontan, pemberian makanan yang dapat menginduksi DM, 

manipulasi operatif pada sel beta pankreas, induksi zat kimia dan kombinasi 

diantaranya (Srinivasan & Ramarao, 2007). Proses induksi hewan model DM tipe 2 

dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang paling sering digunakan 

adalah injeksi streptozotocin (STZ). Metode lain yang dapat digunakan adalah 

pembedahan untuk mengambil 90-95% sel pankreas (Abeeleh et al., 2009). 

Streptozotocin atau 2-deoksi-2-[3-(metil-3-nitrosoureid)-D-gluko piranose] 

didapatkan dari Streptomyces achromogenes. Streptozotocin memiliki stuktur analog 

glukosa dengan penambahan N-asetil glikosamine dan bersifat toksik pada sel beta 

pankreas (Eleazu et al., 2013). Streptozotocin sering digunakan untuk menginduksi 

DM tipe 1 maupun tipe 2 pada hewan coba (Graham, 2011). Struktur kimia 

streptozotocin dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Streptozotocin (Graham, 2011) 

  

Streptozotocin bekerja dengan cara menembus dari sel beta pankreas melalui 

transporter glukosa GLUT 1. Streptozotocin mampu melakukan alkilasi DNA melalui 

gugus nitrosurea yang dapat menyebabkan perubahan dari sel beta pankread dan juga 

dapat menyebabkan kerusakan sel dengan mekanisme peningkatan aktivitas guanilil 
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siklase dan pembentukan cGMP. Streptozotocin bersifat toksik terhadap sel beta 

pankreas karena mampu membangkitkan oksigen reaktif. Nitrogen oksida (NO) dan 

oksigen reaktif memiliki peran penting dalam kerusakan sel beta pankreas. Kerusakan 

DNA akibat STZ dapat mengaktivasi poli ADP-ribosilasi yang kemudian 

mengakibatkan penekanan NAD
+
 seluler, selanjutnya penurunan jumlah ATP, dan 

akhirnya terjadi penghambatan sekresi dan sintesis insulin (Graham, 2011).  

  Nicotinamide adalah vitamin B3 yang terbukti berperan sebagai prekusor 

koenzim Nicotinamide Adenosin Dinucleotide (NAD) dan menghambat apoptosis. 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa nicotinamide menghambat terjadinya 

DM tipe 1 dengan menghambat kerja STZ dalam merusak fungsi sel beta pankreas 

pada hari pertama pemberian STZ (Lenzen, 2008). Mekanisme ini yang membuat 

NAD dikombinasikan dengan STZ pada hewan coba. Nicotinamide mampu melawan 

radikal bebas dan stres oksidatif, serta dapat melindungi sel beta pankreas dari 

senyawa toksik seperti STZ (Alenzi, 2009), sehingga hanya menyebabkan kerusakan 

parsial sel beta pankreas karena induksi STZ (Furman, 2016). Menurut Furman 

(2016), kombinasi penggunaan STZ dan NAD dapat menghasilkan sebuah model 

defisiensi insulin bukan resisten insulin. Untuk menciptakan tikus model DM tipe 2, 

tikus model akan diberikan diet tinggi lemak sehingga diharapkan dapat menciptakan 

model resisten insulin yang sesuai dengan kondisi DM tipe 2.   

Pemberian STZ dengan dosis 55-65 mg/kgBB dosis tunggal intravena atau 

intraperitoneal dan pemberian NAD dosis 230 mg/kgBB dapat menginduksi DM tipe 

2 (Ghasemi et al., 2014) dan memberikan efek DM yang lebih stabil tanpa merubah 

kadar insulin plasma (Alkhamees, 2014). Mekanisme kerja STZ dan NAD untuk 

menginduksi DM tipe 2 pada tikus model diawali dengan masuknya STZ melalui 

transporter glukosa GLUT 2 ke sel beta pankreas yang akan menyebabkan kerusakan 

DNA. Kerusakan DNA akan menstimulus peningkatan aktivitas poli (ADP-ribose) 

polymerase (PARP-1) agar kerusakan DNA diperbaiki. Peningkatan dari aktivitas 

polimerase ini akan menyebabkan penurunan kadar NAD (+) dan ATP intrasel, dan 

pada akhirnya membuat sel beta pankreas mengalami nekrosis. Pemberian NAD 
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dapat menghambat dari aktivitas PARP-1 sehingga dapat mencegah penurunan dari 

NAD (+) dan ATP intrasel (Nurliyani et al., 2015).  

Hewan coba yang menderita diabetes melitus karena STZ juga mempunyai 

tanda dan gejala yang sama pada manusia dengan diabetes melitus kronis seperti 

disfungsi kardia diastolik, katarak, dan neuropati (Srinivasan & Ramarao, 2007). 

Streptozotocin mampu menyebabkan perubahan anatomis pada organ reproduksi 

hewan coba dan meningkatkan stres oksidatif yang dapat mengakibatkan 

berkurangnya sel-sel testikuler melalui induksi apoptosis sel-sel organ reproduksi 

(Alkhamees, 2014). Tikus yang diinduksi STZ dapat mengalami perubahan perilaku 

seks disertai dengan penurunan berat organ reproduksi, penurunan jumlah dan 

motilitas sel sperma epididimis (Alves et al., 2013). 

2.1.5. Vitamin E 

       Vitamin E merupakan antioksidan poten yang dapat melindungi dari stres 

oksidatif  dengan cara menghambat perambatan dari reaksi ROS (Momeni et al., 

2012). Vitamin E ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi di sel sertoli, sel 

spermatosit dan di sekitar sel spermatid dengan jumlah yang lebih sedikit. Vitamin E 

juga dapat menetralkan stres oksidatif pada testis yang diinduksi oleh pajanan pro-

oksidan seperti arsenik, PCBs, cadmium, endosulfan, dan alkohol. Vitamin E 

diketahui dapat menekan lipid peroksidase di dalam mikrosom dan mitokondria 

testis. Defisiensi dari vitamin E dapat menyebabkan kondisi stres oksidatif yang dapat 

mengacaukan spermatogenesis dan produksi testosteron (Aitken & Roman, 2008). 

       Menurut Venkatesh (2009), tingginya kadar ROS dapat mengganggu fungsi 

normal sel spermatozoa seperti kapasitasi, motilitas, reaksi akrosom, fusi oosit, dan 

fertilisasi (Agarwal & Sekhon, 2010). Stres oksidatif juga dapat menurunkan jumlah, 

viabilitas, dan motilitas dari sel sperma epididimis. Vitamin E memiliki peran penting 

dalam menghambat produksi lipid peroksidase yang merupakan toksik terhadap 

membran biologis (Momeni et al., 2012). Vitamin E dapat berperan sebagai terapi 

yang efektif terhadap penurunan motilitas sel sperma dan infertilitas akibat 

komplikasi dari DM. Vitamin E dapat bekerja dengan cara meningkatkan sistem 
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pertahanan sel sperma meliputi superoxide dismutase, glutathione peroxidase dan 

katalase yang berefek dengan peningkatan viabilitas dan motilitas sel sperma 

(Momeni et al., 2012). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fahim et al. (2012) menyebutkan bahwa 

vitamin E mampu mencegah kerusakan ultrastruktur pada spermatid, sel epitel 

epididimis, dan sel Leydig. Kombinasi Selenium (Se) dan vitamin E juga terbukti 

mampu menurunkan kadar MDA (Malondialdehyde) dan memiliki efek protektif 

terhadap parameter sperma (Moslemi & Tavanbakhsk, 2011). Vitamin E juga mampu 

untuk menurunkan apoptosis dan meningkatkan indeks proliferasi sel spermatogenik 

(Kaplanoglu et al., 2013) 

2.1.6. Phaleria macrocarpa 

2.1.6.1. Karakteristik Phaleria macrocarpa 

 Phaleria macrocarpa, biasa dikenal dengan nama mahkota dewa merupakan 

tanaman dari family Thymelaceae yang tumbuh di Indonesia terutama di daerah 

tropis Pulau Papua. Mahkota dewa efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah 

pada penderita diabetes melitus, dan mengatasi penyakit lainnya seperti kanker 

payudara, penyakit paru, penyakit jantung, mengatasi impotensi, alergi, dan tumor 

(Altaf et al., 2013).  

 

 

Gambar 5. Phaleria macrocarpa  a. Kuncup bunga, b. Daun, c. Buah mentah, d. Buah yang 

sudah matang (Altaf et al., 2014) 
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 Taksonomi dari tanaman mahkota dewa adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermathophyta 

Subdivisi : Angiosel spermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Thymelaeales 

Suku  : Thymelaeaceae 

Marga  : Phaleria 

Spesies : Phaleria Macrocarpa (scheff.) Boerl atau Phaleria Papuana 

Warb var. Wichnannii. (Val) Back 

       Phaleria macrocarpa dapat tumbuh di area dengan ketinggian 10-1200 m 

diatas permukaan laut dan usia produktifnya berkisar dari 10-20 tahun. Tinggi dari 

tanaman ini dapat bervariasi dari 1-18 m dengan akar sedalam 1 meter, kulit batang 

berwarna hijau kecoklatan, dan batang berwarna putih. Daun dari tanaman ini 

berwarna hijau dengan panjang sekitar 7-10 cm dan lebar sekitar 3-5 cm. Bunganya 

berwarna hijau hingga merah tua. Biji dari Phaleria macrocarpa berbentuk bulat, 

putih, dan beracun. Buahnya berbentuk oval dengan diameter 3 cm, berwarna hijau 

ketika mentah dan berwarna merah ketika sudah matang (Altaf et al., 2013).  

2.1.6.2. Fitokimia 

       Phaleria macrocarpa mengandung bermacam-macam senyawa kimia yang 

kandungannya bervariasi, yaitu mahkoside A, dodecanoic acid, palmitic acid, des-

acetyl flavicordin-A, flavicordin-A, flavicordin-D, flavicordin-A glucoside, ethyl 

stearate, lignans dan sukrosa. Kulit dan buah mahkota dewa banyak mengandung 

saponin, alkaloid, polifenol, fenol, flavonoid, lignan, dan tanin. Perikarp buah 

mahkota dewa mengandung kaempferol, myricetin, naringin, dan rutin. Daging buah 

dan biji mahkota dewa ditemukan naringin dan quercetin, dan pada biji juga 

ditemukan flavicordin-A dan derivat 29-norcucurbitacin (Altaf et al., 2013). 

      Menurut Soeksmanto et al (2007), kandungan antioksidan terbanyak pada 

mahkota dewa ditemukan di bagian buahnya dan mampu memberikan daya inhibisi 

lebih dari 50%. Hal tersebut dapat disebabkan karena selain memiliki kandungan 
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senyawa flavonoid yang tinggi, buah dari mahkota dewa juga mengandung alkaloid, 

saponin, fenolik hidrokuinon, tanin, steroid, mono terpen dan sesqui terpen. Senyawa 

flavonoid yang terkandung dapat memberikan manfaat dengan cara menghambat dari 

berbagai reaksi oksidasi dan pereduksi radikal hidroksil, superoksida, dan radikal 

peroksil. Kombinasi dari kandungan flavonoid, alkaloid, dan saponin dapat 

memberikan efek dan dapat menghambat lipid peroksida secara non-enzimatik. 

Ekstrak metanol buah tua mahkota dewa memberikan daya inhibisi yang lebih besar 

(79,03%) dibandingkan dengan ekstrak etanol buah muda mahkota dewa (71,21%). 

Phaleria macrocarpa juga memiliki efek antidiabetik yang bekerja dengan cara yang 

berbeda dengan glibenklamid yang mensekresi dari insulin. Phaleria macrocarpa 

bekerja dengan cara meningkatkan kemampuan insulin untuk menstimulasi insulin 

disposal dengan mekanisme ekstra pankreatik via modulasi α-glukosidase (Ali et al., 

2012). 
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2.2. Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka teori penelitian 

Keterangan: 

                   : meningkatkan / memicu,                                  : menghambat   

 

 

 

 

 

Streptozotocin +NAD 

Hiperglikemia 

ROS 

 Stres Oksidatif 

Cedera Sel dan Apoptosis 

Penurunan jumlah sel sperma  

 

Mahkota Dewa Vitamin E 

Lipid peroksidase 

Flavonoid 

Zat aktif tanin, 

terpenoid, dan 

flavonoid 



 

 

22 

2.3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 7. Kerangka konsep penelitian 

Keterangan :  NAD: Nicotinamide 

                   : meningkatkan / memicu,                                  : menghambat   

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Terdapat perbedaan jumlah sel sperma yang mendapat ekstrak metanol daging 

buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (scheff.) Boerl) dan vitamin E pada Rattus 

norvegicus model diabetes melitus tipe 2. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap dengan pendekatan post test only-control group untuk 

mengetahui perbandingan jumlah dan presentase morfologi sel sperma yang 

mendapat ekstrak metanol daging buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (scheff.) 

Boerl) dan vitamin E pada Rattus norvegicus model diabetes melitus tipe 2. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015 sampai Maret 2017, bertempat di 

Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Histologi dan Laboratorium Riset Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.  

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian yaitu tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley 

jantan berumur 2-3 bulan yang dikembangkan di Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu (LPPT) UGM Yogyakarta. 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan adalah 20 ekor tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Sprague Dawley yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jenis kelamin jantan, umur 2-3 bulan, berat 

badan 200  25 gram, dan sehat. Kriteria tikus sehat terlihat dari struktur anatomi 

normal, gerakan lincah, tidak agresif, kadar gula darah puasa tidak lebih dari 126 

mg/dl, kulit dan bulu halus, tanpa luka, mata terang dan tidak terdapat discharge 

abnormal. Kriteria pada kelompok yang dilakukan perlakuan adalah kadar gula darah 
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puasa lebih dari 126 mg/dl (American Diabetes Association, 2015). Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah tikus yang sakit atau mati selama penelitian.  

Hewan coba dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol sehat (K1), 

kelompok kontrol DM (K2), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan 2 

(P2). Kelompok K1 hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml. Kelompok K2 diinduksi 

DM dan hanya diberikan akuades sebanyak 1 ml. Kelompok P1 diindusi DM dan 

diberikan ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kgBB. 

Kelompok P2 diinduksi DM dan diberikan Vitamin E dengan dosis 100 mg/kgBB.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah jumlah sel sperma tikus putih (Rattus 

norvegicus) galur Sprague Dawley. 

3.4.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemberian perlakuan, yang dibagi 

atas: vitamin E dosis 100 mg/kgBB, ekstrak metanol daging buah mahkota dewa 

dosis dengan dosis 250 mg/kgBB. 

 

3.5. Definisi Operasional 

3.5.1. Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota Dewa 

       Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg (Triastuti et 

al., 2009). Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa adalah hasil ekstraksi daging 

buah mahkota dewa dengan metanol, diberikan pada kelompok perlakuan dengan 

dosis 250 mg/kg berat badan, satu kali sehari per sonde selama 6 minggu. Langkah – 

langkah pembuatan ekstrak metanol daging buah mahkota dewa tercantum dalam 

Lampiran 1. Ekstrak diberikan dalam bentuk ekstrak metanol karena merupakan 

ekstrak yang paling poten dalam menurunkan kadar glukosa (Ali et al., 2012).  

       Simplisia mahkota dewa yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari 

Merapi Herbal Farma dari pohon yang tumbuh di daerah Kaliurang, Sleman, 
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Yogyakarta. Sebagian tanaman mahkota dewa yang dipergunakan pada penelitian ini 

dideterminasi di Laboratorium Farmakognosi Fakultas MIPA UII. Pembuatan ekstrak 

ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas MIPA. Tanaman mahkota 

dewa untuk penelitian ini dideterminasi di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas 

MIPA. Surat determinasi tercantum dalam Lampiran 2. 

3.5.2. Vitamin E 

Vitamin E adalah serbuk farmagrid vitamin E yang diperoleh dari perusahaan 

farmasi Dexa Medika, diberikan pada kelompok perlakuan dengan dosis 100 mg/kg 

berat badan, satu kali sonde per hari selama 6 minggu (Momeni et al., 2012). 

3.5.3. Kadar Glukosa Darah Puasa 

Kadar glukosa darah puasa adalah angka yang diperoleh dari pemeriksaan kadar 

glukosa darah dalam keadaan puasa 8-10 jam dengan metode strip pada sampel darah 

yang didapatkan dari perlukaan lancing device pada ekor.  

3.5.4. Jumlah Sel Sperma 

Jumlah sel sperma adalah banyaknya sel sperma yang diperoleh dari kauda 

epididimis testis kiri tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley yang 

dinyatakan dalam sel sperma/ml suspensi yang dihitung dengan rumus:  

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

 

3.6. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan) 

3.6.1. Alat Penelitian  

a. Kandang hewan coba dengan tempat pakan dan minum 

b. Timbangan dengan skala gram 

c. Spuit injeksi 1 cc  

d. Sonde lambung 

e. Alat-alat gelas 

f. Set alat bedah 

g. Haemocytometer 

h. Cawan petri 
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i. Gelas objek 

j. Mikroskop cahaya 

 

3.6.2. Bahan Penelitian 

a. Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley berumur 2-3 bulan 

dengan berat badan 200  25 gram, dan sehat 

b. Ekstrak metanol daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg.  

c. Streptozotocin untuk induksi tikus diabetik tipe 2 

d. Nicotinamide untuk induksi tikus diabetik tipe 2 

e. Aquadestilata 

f. Bahan pakan pellet ADII dan air
 
untuk minum hewan coba 

g. Vitamin E 

h. Bahan-bahan untuk pemeriksaan jumlah sel sperma 

 

3.7. Alur Penelitian 

3.7.1. Persiapan Hewan Coba 

Hewan coba ditimbang, dipilih tikus yang memenuhi kriteria inklusi kemudian 

dikelompokkan secara random menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok I, II, III dan IV 

sebanyak masing-masing 5 ekor. Untuk menjamin homogenisasi sampel, dilakukan 

perbandingan rerata berat badan hewan coba. Tiap hewan coba pada kelompok diberi 

nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Hewan coba diaklimatisasi selama 7 hari sebelum 

penelitian dalam lingkungan dengan suhu 22  3 °C dan kelembaban 30%. Selama 

aklimatisasi, hewan coba ditempatkan dalam kandang dengan bahan, bentuk dan 

ukuran yang sama dan juga mendapat makanan dan minuman dengan jenis, jumlah 

dan komposisi yang sama secara ad libitum. Hewan coba yang tampak sakit atau mati 

selama aklimatisasi dieksklusi dari penelitian.  
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3.7.2 Pengelompokan Hewan Coba 

a. Kelompok K1, kontrol negatif yaitu kelompok normal 

b. Kelompok K2, kontrol positif yaitu kelompok DM 

c. Kelompok P1, yaitu kelompok kelompok tikus DM yang diberi ekstrak 

daging buah mahkota dewa dengan dosis 250 mg/kg perhari melalui sonde 

lambung 

d. Kelompok P2, yaitu kelompok kelompok tikus DM yang diberi vitamin E 

dengan dosis 100 mg/kg perhari melalui sonde lambung. 

      Jumlah ulangan ditentukan berdasarkan rumus Resource Equation : 

 

   

  E adalah Degree of Freedom (Derajat Kebebasan). Angka “E” dianggap 

optimal jika dalam rentang 10 hingga 20 (Charan et al., 2013).  

E = 4.n – 4  (keterangan : n: jumlah hewan coba tiap kelompok) 

 Jika    E  = 10 

         10  = 4.n – 4 

        4.n  = 14 

           n  = 3,5 

 Jika    E  = 20 

         20  = 4.n – 4  

     4.n  = 24 

           n  = 6 

 n didapat 4 (dibulatan keatas) hingga 6  

Dipilih 4 ekor hewan coba tiap kelompok karena untuk meminimalkan bias. 

Penambahan 1 ekor hewan coba tiap kelompok untuk antisipasi drop out. Jadi, 

diambil 5 ekor hewan coba tiap kelompok, dan didapat 20 ekor hewan coba yang 

digunakan untuk penelitian. 

3.7.3. Induksi DM 

      Hewan coba dipuasakan selama 12 jam dari pakan, kemudian dilakukan injeksi 

STZ dengan dosis 65 mg/kg BB dilanjutkan nicotinamide 230 mg/kgBB (interval 

waktu 15 menit) single dose secara intraperitoneal (Ghasemi et al., 2014). 

Hiperglikemia terjadi setelah 72 jam setelah injeksi. Kadar glukosa darah puasa lebih 

E = (Jumlah total hewan coba – Jumlah total kelompok) 
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dari 126 mg/dl yang dipilih sebagai subyek penelitian (ADA, 2013).  

3.7.4. Perlakuan Masing-masing Kelompok 

Masing-masing kelompok mendapat perlakuan sesuai dengan kelompok selama 

6 minggu. Perlakuan diberikan selama 6 minggu. Selama perlakuan, dilakukan 

pengamatan terhadap kondisi kesehatan tikus meliputi berat badan, jumlah sisa pakan 

dan perilaku tikus secara deskriptif dan dicatat dalam logbook. 

3.7.5. Terminasi 

Terminasi dilakukan pada akhir perlakuan, seluruh hewan coba dikorbankan 

dengan cara dekapitasi dibawah anestesi ringan menggunakan eter, kemudian 

dilakukan pengambilan kauda epididimis testis kiri. 

3.7.6. Pengamatan 

3.7.6.1. Pembuatan Suspensi Sel Sperma 

 Epididimis dari testis kiri hewan coba diambil dan diletakkan ke dalam cawan 

petri yang berisi 1 ml PBS, kemudian potong kecil kauda epididimis dan dibiarkan 

dalam suhu kamar selama ±10 menit agar sel sperma dapat keluar dari lumen 

epididimis. Kemudian suspensi dilakukan homogenisasi. 

3.7.6.2. Perhitungan Jumlah Sel Sperma 

 Suspensi diambil menggunakan pipet leukosit hingga mencapai angka 0,5, 

ditambahkan PBS hingga mencapai angka 11. Suspensi kemudian diteteskan keatas 

haemocytometer pada kedua sisi dan ditutup dengan menggunakan kaca penutup. 

Perhitungan jumlah sel sperma dilakukan dengan cara menghitung banyaknya sel 

sperma dalam lima kotak 0,4 x 0,4 mm (A, B, C, D, dan E) dari kedua sisi 

haemocytometer dibawah mikroskop cahaya dengan perbesaran obyektif 40 kali. 

Jumlah sel sperma dihitung dengan menggunakan rumus dibawah seperti yang telah 

disebutkan dalam Dominic & Padmaja (2013) : 

Jumlah sel sperma = (Jumlah pelarut) x (Rerata jumlah sel sperma) x (0,05x10
6
)  
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Gambar 8. Bilik hitung untuk pemeriksaan jumlah sel sperma 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan bantuan piranti lunak SPSS versi
 
15.00 untuk OS 

Windows 7. Karakteristik hewan coba ditampilkan dalam tabel yang mencantumkan 

rerata + Standar Deviasi. Uji normalitas dilakukan dengan Uji Saphiro Wilk. Data 

terdistribusi secara normal sehingga dilakukan uji One Way Analysis of Variance 

(ANOVA) untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan, kemudian 

dilanjutkan dengan uji post hoct Tukey HSD. Semua uji dilakukan dengan taraf 

kepercayaan 95% (α=0,05). 

 

3.9. Etika Penelitian 

Dalam penelitian selalu diusahakan untuk dilakukan langkah-langkah etika 

penelitian yaitu: 

a. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan jujur baik dari pengambilan data, 

pengambilan pustaka, perlakuan hewan coba, analisis data, maupun kegagalan 

dan keberhasilan penelitian. 

b. Peneliti terlebih dahulu mengajukan ethical clearance dari Komite Etik 

sebelum melaksanakan prosedur penelitian di laboratorium. 

c. Peneliti menggunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang 

dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) 
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UGM Yogyakarta. Sebelum dilakukan dekapitasi, tikus dibius terlebih dahulu 

dan sehingga tidak menyakiti tikus. 

d. Peneliti mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

penelitian. Permohonan ijin ditujukan untuk Laboratorium Farmakologi dan 

Riset Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia sebagai 

tempat perlakuan hewan coba. 

e. Selama perlakuan akan diterapkan prinsip-prinsip animal welfare 

(kesejahteraan hewan) pada hewan coba. 
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3.10. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

Bulan 

Sept 

2015 

Oktober 

2015 – Mei 

2016 

Juni 

2016 

Juli 

2016 

Agustus 2016 - 

Februari 2017 

Maret 

2017 

Pengajuan 

Judul 
  

    

Penyusunan 

Proposal 
  

    

Seminar 

Proposal 
 

 

 

    

Pengajuan 

Etik 

Penelitian 

 
 

 

    

Perlakuan       

Pengolahan 

Data 
  

    

Seminar 

Hasil 
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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. 
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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 
213,70 ± 7,06 210,50 ± 6,72 
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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. 

  

88,20 ± 6,27 

152,20 ± 5,68* 
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154,20 ± 11,04* 
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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 
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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.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Simpulan penelitian ini adalah tidak ditemukan perbedaan jumlah sperma 

yang signifikan antara pemberian mahkota dewa dan vitamin E. Ditemukan 

perbedaan yang signifikan antara hewan coba diabetik yang tidak mendapat 

perlakuan dan yang mendapat pemberian vitamin E dosis 100 mg/kgBB dan mahkota 

dewa dengan dosis 250 mg/kgBB.  

5.2. Saran 

 Saran untuk penelitian lanjutan, yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait efek pemberian ekstrak 

mahkota dewa terhadap karakteristik sperma lainnya (morfologi, 

motilitas, dan viabilitas). 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait uji toksisitas ekstrak 

mahkota dewa 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dosis terapeutik minimal 

pada pemberian ekstrak mahkota dewa. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait kombinasi mahkota dewa 

dan vitamin E untuk mengatasi komplikasi akibat Diabetes Melitus 

tipe 2 pada organ reproduksi 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Langkah Pembuatan Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota 

Dewa 

1. Buah mahkota dewa matang yang berwarna merah dicuci dan dipisahkan 

daging buahnya (perikarp). 

2. Daging buah diiris-iris lalu dikeringkan selama 7 hari dan dibuat serbuk. 

3. Untuk mendapatkan ekstrak metanol, sebanyak 200 g serbuk daging buah 

mahkota dewa diekstraksi dengan pelarut metanol sebanyak 1,5 liter, secara 

maserasi selama tiga hari pada suhu ruang dengan pengulangan sebanyak tiga 

kali kemudian disaring dan diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator 

pada suhu 40
0
C hingga diperoleh residu kering. 

4. Residu kering ini ditimbang sesuai dengan massa yang diinginkan. 

5. Residu ini disebut sebagai ekstrak metanol dan dilakukan freeze drying 

sehingga dapat dipergunakan untuk tahap penelitian. 
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Lampiran 2. Surat Determinasi Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa 

(Scheff.) Boerl.) 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Lolos Kaji Etik Penelitian 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Statistik Berat Badan Awal Hewan Coba 

 

 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BB_Awal K1 .239 5 .200* .882 5 .319 

K2 .228 5 .200* .887 5 .341 

P1 .324 5 .094 .843 5 .172 

P2 .287 5 .200* .934 5 .626 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ANOVA 

BB_Awal   

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 275.813 3 91.938 .408 .749 

Within Groups 3603.504 16 225.219 
  

Total 3879.317 19 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

Lampiran 5. Data Kadar Gula Darah Puasa (GDP) pasca Induksi DM 

No Kadar GDP (mg/dl) 

K1 K2 P1 P2 

1 66 138 133 145 

2 89 158 150 128 

3 105 162 170 194 

4 91 139 134 158 

5 90 164 230 146 

Rerata GDP 88,2 152,2 163,4 154,2 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Statistik Kadar Gula Darah Puasa (GDP) pasca 

Induksi DM 

  

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

GDP K1 .323 5 .097 .886 5 .338 

K2 .276 5 .200* .808 5 .095 

P1 .235 5 .200* .830 5 .140 

P2 .239 5 .200* .907 5 .448 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

ANOVA 

GDP   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17901.400 3 5967.133 9.255 .001 

Within Groups 10315.600 16 644.725   

Total 28217.000 19    
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Lampiran 7. Data Perubahan Berat Badan Mingguan 

No Kelompok K1 

Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 

1 204 233.7 232.9 253.2 255.2 262.3 275.5 

2 226.5 228.5 228.5 224.8 239.5 243.9 256.2 

3 231.5 240.5 251.2 255.9 259.4 263.5 270.4 

4 239.8 263.1 276.4 292.9 290.5 304.5 310 

5 202 259.1 263.5 270.9 289 287.4 291.1 

Rerata 220.76 244.98 250.5 259.54 266.72 272.32 280.64 

No 
Kelompok K2 

1 
237.5 245.5 283.5 299.3 305.7 321.1 323 

2 199.8 204.7 233.5 222.6 230.3 243.5 246.3 

3 199.5 187.3 197 192.6 182.3 175.5 178.1 

4 218.6 198.7 203 205 165.5 166.5 160.8 

5 218.3 208.7 230 227.7 238 245.4 248.2 

Rerata 214.74 208.98 229.4 229.44 224.36 230.4 231.28 

No Kelompok P1 

1 233.5 242.5 244.4 261.4 265.4 272 280.4 

2 213 226.9 242.9 254.4 258.8 257.5 276 

3 202 213 226.4 235.9 242.3 245.6 259.6 

4 210 222.5 226.9 236.5 247.3 255.1 267.1 

5 210 231 232.2 250 257 264.7 280 

Rerata 213.7 227.18 234.56 247.64 254.16 258.98 272.62 

No Kelompok P2 

1 187.5 201.3 216.5 220.5 227.8 239.5 245 

2 210 221.2 238.2 254.5 238.3 271.4 277.5 

3 229 221 224.7 227.5 223.7 219.2 222 

4 210 216.2 229.7 243.5 235.1 246.1 254 

5 216 210 224 243.5 228.5 219.8 231 
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Lampiran 8. Data Jumlah Sel Sperma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Jumlah Sperma (juta 

sel/ml 

 

K1 1 

2 

3 

4 

5 

147.40 

184.25 

174.45 

181.50 

174.90 

 

K2 1 

2 

3 

4 

5 

77.55 

88.00 

79.20 

86.90 

93.50 

 

P1 1 

2 

3 

4 

5 

135.85 

145.20 

143.00 

152.35 

141.35 

 

P2 1 

2 

3 

4 

5 

140.25 

135.30 

134.20 

143.00 

146.30 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik Jumlah Sel Sperma 

Tests of Normality 

 

Klp 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Jumlah Sel Sperma K1 .353 5 .041 .799 5 .080 

K2 .212 5 .200
*
 .931 5 .601 

P1 .192 5 .200
*
 .979 5 .927 

P2 .211 5 .200
*
 .940 5 .664 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ANOVA 

Jumlah Sel Sperma   

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19996.457 3 6665.486 83.219 .000 

Within Groups 1281.530 16 80.096   

Total 21277.987 19    

 

DESCRIPTIVES 

 

kelp Statistic 

Std. 

Error 

Jumlah 

Sel 

sperma 

 

K1 Mean 172.5000 6.55223 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
154.3081  

Upper 

Bound 
190.6919  

5% Trimmed Mean 173.2417  

Median 174.9000  

Variance 214.659  

Std. Deviation 14.65124  
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Minimum 147.40  

Maximum 184.25  

Range 36.85  

Interquartile Range 21.95  

Skewness -1.781 .913 

Kurtosis 3.464 2.000 

K2 Mean 85.0300 2.94956 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
76.8407  

Upper 

Bound 
93.2193  

5% Trimmed Mean 84.9750  

Median 86.9000  

Variance 43.500  

Std. Deviation 6.59542  

Minimum 77.55  

Maximum 93.50  

Range 15.95  

Interquartile Range 12.38  

Skewness .034 .913 

Kurtosis -1.709 2.000 

P1 Mean 143.5500 2.68882 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
136.0846  

Upper 

Bound 
151.0154  

5% Trimmed Mean 143.4889  

Median 143.0000  

Variance 36.149  



 

 

58 

Std. Deviation 6.01238  

Minimum 135.85  

Maximum 152.35  

Range 16.50  

Interquartile Range 10.17  

Skewness .419 .913 

Kurtosis 1.129 2.000 

P2 Mean 139.8100 2.28366 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
133.4695  

Upper 

Bound 
146.1505  

5% Trimmed Mean 139.7611  

Median 140.2500  

Variance 26.076  

Std. Deviation 5.10642  

Minimum 134.20  

Maximum 146.30  

Range 12.10  

Interquartile Range 9.90  

Skewness .118 .913 

Kurtosis -1.966 2.000 

 



 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Jumlah Sel Sperma   

 

(I) 

Klp 

(J) 

Klp 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

K1 K2 87.47000
*
 5.66023 .000 71.2760 103.6640 

P1 28.95000
*
 5.66023 .001 12.7560 45.1440 

P2 
32.69000

*
 5.66023 .000 16.4960 48.8840 

K2 K1 -87.47000
*
 5.66023 .000 -103.6640 -71.2760 

P1 -58.52000
*
 5.66023 .000 -74.7140 -42.3260 

P2 
-54.78000

*
 5.66023 .000 -70.9740 -38.5860 

P1 K1 -28.95000
*
 5.66023 .001 -45.1440 -12.7560 

K2 58.52000
*
 5.66023 .000 42.3260 74.7140 

P2 
3.74000 5.66023 .910 -12.4540 19.9340 

P2 K1 -32.69000
*
 5.66023 .000 -48.8840 -16.4960 

K2 54.78000
*
 5.66023 .000 38.5860 70.9740 

P1 -3.74000 5.66023 .910 -19.9340 12.4540 


