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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Diabetes Melitus  

Diabetes Melitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kondisi 

hiperglikemia. Ada beberapa jenis DM yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain 

dan DM gestasional. Diabetes Melitus tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun 

terhadap sel beta pankreas. Diabetes Melitus tipe ini biasanya terjadi pada masa 

kanak-kanak. Diabetes Melitus tipe 2 disebabkan oleh berkurangnya jumlah sel 

reseptor insulin pada permukaan sel. Diabetes Melitus tipe ini merupakan tipe 

yang paling sering ditemukan. Diabetes Melitus tipe lain disebabkan oleh 

penyakit lain seperti defek genetik fungsi sel beta, infeksi, tumor, karena obat atau 

zat kimia, dan lain-lain. Diabetes Melitus gestasional adalah diabetes yang timbul 

selama kehamilan yang disebabkan oleh resistensi insulin pada jaringan perifer 

akibat meningkatnya hormon human chorionic sommatomammotropin (hCS), 

kortisol, prolaktin, progesteron, dan estrogen (Suyono et al., 2007). 

Diabetes melitus merupakan suatu kondisi terjadinya hiperglikemia yang 

dapat berakibat pada peningkatan risiko kerusakan makrovaskular dan 

mikrovaskuler (retinopati, nefropati dan neuropati) (Hoogwerf, 2005). DM 

berkaitan dengan penurunan angka harapan hidup, peningkatan morbiditas yang 

signifikan yang diakibatkan komplikasi mikrovaskular, peningkatan risiko 

komplikasi makrovaskular (penyakit jantung iskemik, stroke dan penyakit 

vaskular perifer) serta penurunan kualitas hidup (World Health Organization and 

International Diabetes Foundation, 2006). 

2.2. Anatomi dan Histologi Testis 

Testis merupakan salah satu organ genitalia maskulina interna yang 

berperan pada proses produksi, maturasi,  transport spermatozoa serta produksi 

cairan seminalis. Testis juga berperan dalam proses produksi hormon seks laki-

laki yaitu hormon testosteron (Paulsen & Waschke, 2013). 

Gambaran testis dapat dilihat pada Gambar 1.  

 Testis berbentuk seperti telur dengan berat 20-30 gram. Testis dikelilingi 

oleh suatu struktur yang dinamakan tunika albuginea. Tunika albuginea akan 
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membentuk septum yang masuk kedalam parenkim testis dan membagi parenkim 

testis menjadi 370 lobulus. Masing-masing lobulus terdapat kumpulan tubulus 

seminiferus. Jaringan interstitial diantara tubulus seminiferus mengandung sel-sel 

leydig testikuler yang menghasilkan hormon testosteron. Tubulus seminiferus 

dihubungkan dengan caput epididimis oleh suatu saluran kecil bernama ductuli 

efferentestestis. Epididimis terdiri dari saluran yang melingkar-lingkar dengan 

panjang 6 cm. Epididimis berlanjut sebagai vas deferens pada bagian akhir 

epididimis. Vas deferens memiliki panjang 35-40 cm, ketebalan 3 mm dan 

terletak didalam funikulus spermatikus. Bagian terminal vas deferens bergabung 

dengan saluran ekskretorius vesikula seminalis untuk membentuk duktus 

ejakulatorius, yang masuk ke dalam uretra pars prostatika. Testis dan epididimis 

mendapatkan vaskularisasi oleh arteri testikularis dan pleksus vena atau pleksus 

pampiniformis (Paulsen & Waschke, 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Potongan sagital testis yang yang dikelilingi tunika albuginea yang mendapat 
vaskularisasi dari arteri testikularis   (Tortora & Derrickson, 2014) 
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2.3. Tubulus Seminiferus 

Tubulus seminiferus merupakan saluran berkelok-kelok yang memiliki 

panjang 80 cm dengan diameter 150 µm. Tubulus seminiferus berbentuk U dan 

pada kedua ujungnya beranastomosis dengan saluran lain pada rete testis. Rete 

testis merupakan saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan produk dari epitel 

seminiferus seperti sperma, protein, dan ion. Pada tubulus seminiferus terdapat 

basement membrane yang terbentuk dari fiber kolagen, fibroblast dan sel 

kontraktil myoid. Membran ini berfungsi sebagai pelapis paling luar tubulus 

seminiferus. Sel sperma yang terdapat pada tubulus seminiferus masih belum bisa 

bergerak. Motilitas baru didapat setelah sperma melewati duktus epididimis. Sel 

kontraktil myoid akan menunjang aktivitas kontraktil sel sperma pada tubulus 

seminiferus yang akan disalurkan menuju rete testis. Pembuluh darah dan 

pembuluh limfa terdapat diantara celah-celah sel tubulus seminiferus 

(Kierszenbaum & Tres, 2012).  

Tubulus seminiferus memiliki lumen tunggal di tengah yang tersusun atas 

lapisan epitel seminiferus. Epitel seminiferus memiliki 2 tipe sel yaitu sel Sertoli 

(sel sustentakuler) yang terletak di membran basal dan sel spermatogenik yang 

tersusun atas spermatogonia, spermatosit, dan spermatid. Epitel seminiferus 

merupakan epitel stratifikatum dan sel Sertoli merupakan sel kolumner 

(Kierszenbaum & Tres, 2012). Sel sustentakuler berperan dalam mendukung dan 

menjaga perkembangan sel spermatogenik dengan cara memelihara spermatosit, 

spermatid, dan sperma. Sel sustentakular juga memfagositosis sitoplasma 

spermatid untuk mengontrol pergerakan sel spermatogenik dan melepas sperma 

ke dalam lumen tubulus seminiferus. Sel sustentakuler juga memproduksi cairan 

untuk transport sperma, sekresi inhibitor harmon, dan meregulasi efek dari 

testosteron dan FSH (Follicle Stimulating Hormone) (Tortora & Derrickson, 

2014). Gambaran tubulus seminiferus dapat dilihat pada Gambar 2. 

Fungsi dinding dan epitel tubulus seminiferus sangat dipengaruhi oleh 

ketebalan epitel tubulus seminiferus dalam menghasilkan sperma. Semakin tebal 

diameter disertai semakin mengecilnya diameter lumen tubulus seminiferus 

berarti telah terjadi pertambahan tebal epitel tubulus seminiferus. Penebalan epitel 
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tubulus seminiferus menandakan sel-sel sertoli dan spermatogenik dalam kondisi 

yang baik dan mampu menjalankan proses spermatogenesis dengan baik. 

Penurunan tebal diameter dan epitel tubulus seminiferus dapat terjadi pada 

penderita dengan komplikasi DM. Penurunan ini akan mengganggu proses 

spermatogenesis (Golalipour et al., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Struktur Tubulus Seminiferus yang berfungsi dalam menghasilkan sperma 

(Kierszenbaum & Tres, 2012). 
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2.4. Morfologi  Sel Tubulus Seminiferus 

Tubulus seminiferus merupakan bagian testis  yang berisi sel berlapis 

kompleks, bergaris tengah sekitar 150-250 um dan panjang 30-70 cm. Tubulus 

seminiferus terdiri atas unsur-unsur berikut : 

1. Tunika fibrosa 

Terdiri atas beberapa lapisan fibrosa. Lapisan paling dalam yang melekat pada 

jaringan penyambung dekat dengan lamina basalis. 

2. Lamina basalis yang berbatas tegas 

3. Epitel germinativum 

Pada daerah epitel germinativum terdapat 2 jenis sel yaitu sel-sel yang 

merupakan turunan spermatozoatogenik dan sel-sel sertoli (penyokong). 

Sel spermatogenik merupakan sel pada tubulus seminiferus yang senantiasa 

bereplikasi dan mengalami maturasi. Hasil akhir dari proses tersebut akan 

dihasilkan sperma yang matur. Sel germinal yang imatur memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Spermatogonia 

Sel spermatogonia terletak dibasal dengan bentuk sel yang besar dengan 

inti besar dan sitoplasma pucat. Sel spermatogonium memiliki ukuran yang 

kecil dan bersifat diploid. Ketika masa pubertas, sel ini mulai berdiferensiasi 

menjadi sel spermatosit primer (Gartner&Hiatt, 2014). Terdapat tiga jenis 

spermatogonia yaitu spermatogonia tipe A terang, spermatogonia tipe A gelap, 

serta spermatogonia tipe B. Spermatogonia A baik terang maupun gelap 

memiliki bentuk oval dengan inti yang menempel pada membran inti (Ross and 

Pawlina, 2011). Sel-sel ini memiliki organel yang sedikit dan kompleks golgi 

yang terbatas. Sel ini nantinya akan berproliferasi dan melalui proses mitosis 

akan menghasilkan spermatogonium tipe A pucat dan spermatogonium tipe B 

yang dirangsang oleh testosterone (Gartner&Hiatt, 2014). Spermatogonia tipe 

B identik dengan sel spermatogonium tipe A pucat (Gartner&Hiatt, 2014). Sel 

spermatogonium tipe B memiliki bentuk nukleus yang bulat dengan nukleolus 

yang terletak di tengah, serta memiliki masa kromatin padat yang terletak pada 

membran inti (Ross and Pawlina, 2011) 
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2. Spermatosit primer 

Sel ini merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium dan 

sifatnya diploid (Mescher, 2013). Spermatosit primer memiliki bentuk yang 

lebih besar dibandingkan dengan sel spermatogonia, memiliki bentuk bulat, 

dengan inti tanpa dinding dan kromosom tercat jelas (Ross dan Pawlina, 2011). 

Sel ini kemudian akan masuk kedalam fase pembelahan meiosis I dan 

kemudian akan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder yang haploid 

(Mescher, 2013). 

3. Spermatosit sekunder 

Sel ini merupakan hasil pembelahan meiosis pertama dari spermatosit 

primer yang berlangsung selama 22 hari. Sel ini sifatnya haploid dan setiap 

selnya akan mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua 

spermatid yang haploid (Mescher, 2013). Memiliki ukuran yang lebih kecil 

daripada spermatosit primer dan kromatin intinya kurang padat. Spermatosit 

sekunder secara histologis sulit ditemukan karena berada dalam interfase yang 

singkat dan cepat (Ross dan Pawlina, 2011). 

4. Spermatid 

Sel spermatid memiliki ukuran sel yang kecil, sitoplasma sedikit, berada 

lebih ditengah dibanding spermatosit sekunder, berbentuk lonjong (Ross dan 

Pawlina, 2011). Spermatid memiliki sifat yang haploid dan akan berlanjut 

untuk mengalami proses spermiogenesis (Mescher, 2013). 

5. Spermatozoa 

Spermatozoa ini secara histologi merupakan sel kecil yang berbentuk seperti 

tanda seru, runcing pada bagian ujung, dan mengisi daerah lumen. Sel 

spermatozoa ini memiliki empat bagian yaitu kepala, akrosom, bagian tengah, 

dan ekor. Bagian kepala terdiri dari nukleus yang mengandung informasi 

genetik. Akrosom suatu vesikel yang berisi enzim yang digunakan untuk 

menembus ovum. Mobilitas spermatozoa dihasilkan oleh ekor (Ross dan 

Pawlina, 2011). 

Sel sertoli merupakan sel penyokong yang terletak pada epitel tubulus 

seminiferus. Sel sertoli ini memiliki bentuk piramida, inti polimorf dan pucat, 
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melekat pada lamina basalis. Sel sertoli memiliki berbagai macam fungsi antara 

lain untuk memelihara dan memberi nutrisi sel spermatogenik, melindungi sel 

spermatogenik, menghasilkan bahan aktif inhibin, dan menghasilkan faktor 

penentu pertumbuhan testis (Mescher, 2013). 

Pada jaringan interstisial tubulus seminiferus terdapat sel leydig. Sel leydig 

ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron (Ross dan Pawlina, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Potongan melintang tubulus seminiferus yang terdiri atas tunika fibrosa, 

lapisan basalis yang berbatas tegas, dan epitel germinativum (Ereschenko, 2008) 

 

2.5. Kriteria Johnson  

Kriteria Johnson dipakai untuk mengukur tingkat spermatogenesis pada 

testis (Iftikhar et al., 2014). Adapun penilaian spermatogenesis menurut 

Johnson (Johnson spermatogenesis) tercantum pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Johnson Spermatogenesis Score 

Skor Kriteria Histologi 

10 Spermatogenesis yang lengkap dengan banyak spermatozoa 

9 Banyak spermatozoa tetapi tidak terdapat spermatogenesis yang lengkap 

8 Terdapat beberapa spermatozoa (<5) 

7 Tidak terdapat spermatozoa, tetapi banyak terdapat spermatid 

6 Tidak terdapat spermatozoa, tetapi terdapat sedikit spermatid (<5) 

5 Tidak terdapat spermatozoa atau spermatid, tetapi terdapat banyak atau 

beberapa spermatosit 

4 Tidak terdapat spermatozoa atau spermatid, sedikit spermatosit (<5) 

3 Hanya terdapat spermatogonia 

2 Hanya terdapat sel sertoli 

1 Tidak tampak sel dalam potongan tubulus melintang 

 

2.6. Kelainan Testis Pada Diabetes Melitus 

Kelainan testis pada Diabetes Melitus dapat terjadi dengan berbagai macam 

cara diantaranya melalui angiopati pembuluh darah dan neuropati sistem syaraf 

perifer, penurunan kualitas spermatozoa akibat hiperglikemik, kerusakan endotel, 

dan stress oksidatif (Hammam, 2008; Soehadi, 1989; Pramudito, 2009; Coombs, 

1998). Angiopati pembuluh darah dan neuropati sistem syaraf perifer akan 

memudahkan  terjadinya iskemia dan kematian sel (Masharani et al, 2004). 

Kerusakan endotel pembuluh darah akan mengganggu pemberian nutrisi ke 

jaringan pembentuk spermatozoa. Hal ini akan menyebabkan proses 

spermatogenesis terganggu.  

Hiperglikemia pada DM menyebabkan kenaikan kadar radikal bebas melalui 

proses autooksidasi. Radikal bebas mengakibatkan kerusakan sistem membran sel 

dan kematian sel (Yasa et al., 2007). Pada penderita Diabetes Melitus terjadi 

peningkatan reactive oxygen species (ROS) yang merusak membran mitokondria. 

Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi potensial membran mitokondria dan akan 

menginduksi apoptosis sel sperma sehingga kualitas sperma menurun 

(Chandrashekar et al., 2009) 
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Gambaran histologis testis tikus model diabetik memperlihatkan tingkat 

spermatogenesis dalam tubulus seminiferus yang rendah (Ozdemir et al., 2009), 

tebal epitel germinal tubulus seminiferus menurun, atrofi tubulus seminiferus dan 

jumlah sel sperma yang menurun (Arikawe et al., 2006). Sel spermatozoa intinya 

keriput, terbagi atas fragmen-fragmen (karyorhexis) dan karyolisis, produksi 

sitoplasma menurun, serta kehilangan ekor. Hal ini dapat menyebabkan impotensi 

atau bahkan menetap akibat komplikasi berupa neuropati diabetik sehingga 

menyebabkan produksi sperma menurun (Dalimarta, 1998). 

2.7. Tikus Model Diabetik 

Model hewan eksperimental yang sesuai merupakan perangkat yang sangat 

penting untuk dapat memahami patogenesis dan komplikasi DM, serta untuk 

menguji berbagai macam obat antidiabetik. Hewan model DM dapat diperoleh 

secara spontan maupun diinduksi dengan zat kimia, makanan, manipulasi operatif 

atau kombinasinya (Srinivasan dan Ramarao, 2007). Dua spesies yang 

mempunyai kemiripan karakteristik yang paling sering digunakan sebagai hewan 

model diabetik adalah tikus dan mencit (Mordes et al., 2004).  

Diabetes melitus tipe I pada tikus juga dapat diinduksi dengan infeksi virus 

atau injeksi zat kimia yang secara spesifik menyebabkan destruksi sel beta seperti 

alloksan monohidrat dan streptozotocin (Mordes et al., 2004). Alloksan (2,4,5,6-

tetraoksipirimidin; 5,6 dioksiurasil) adalah suatu derivat dari pyrimidin, dan 

merupakan salah satu komponen asam urat. Alloksan monohidrat umum 

digunakan dalam membuat diabetes hewan coba. Jika disuntikan ke dalam 

marmot dapat merusak sel β pulau Langerhans pankreas, sedangkan sel-sel alfa 

tetap utuh, sehingga jumlah insulin menurun dan menimbulkan peningkatan 

glukosa darah (diabetes).  Pada percobaan dengan pemberian alloksan monohidrat 

secara intravena pada anjing selama selama 2 hari dapat merusak sel β dan sel α 

menjadi besar (Szkudelski, 2001).  Mekanisme aksi alloksan monohidrat adalah 

efek toksik pada sel β pankreas yang diperantarai oleh reactive oxygen species 

(ROS). Alloksan dan produk reduksinya, asam dialurat dapat menyebabkan siklus 

redoks dengan pembentukan radikal superoksida. Radikal superoksida mengalami 

dismutasi ke hidrogen peroksida dan melalui reaksi Fenton terbentuk hidrogen 
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radikal. Aksi ROS dengan peningkatkan kadar  kalsium sitosolik yang banyak 

menyebabkan kerusakan sel β pulau Langerhans yang cepat (Szkudelski, 2001). 

Alloksan menyebabkan keadaan diabetes pada hewan coba melalui mekanisme 

oksidasi gugus sulfhidril, hambatan glikosilasi, poduksi radikal oksida bebas yang 

merusak DNA, menyebabkan gangguan homeostasis Ca 2+ dalam pertukaran intra 

dan antar sel serta penurunan kadar glutathion  (Blasiak et al., 2003). 

2.8. Daun Salam  

Tinjauan botani 

Kingdom :  Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Kelas : Dicotyledoneae 

Anak Kelas : Dialypetalae 

Ordo : Myrtales 

Famili : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Spesies : Syzygium polyanthum (Whigt) Walp 

Deskripsi tanaman 

Pohon Salam bertajuk rimbun dan memiliki tinggi sampai 25 m. Daun bila 

diremas berbau harum, berbentuk lonjong sampai elips atau bundar telur 

sungsang, pangkal lancip sedangkan ujung lancip sampai tumpul, panjang 5 cm 

sampai 15 cm, lebar 35 mm sampai 65 mm; terdapat 6 sampai 10 urat daun 

lateral, panjang tangkai daun 5 mm sampai 12 mm. Perbungaan berupa malai, 

keluar dari ranting, berbau harum. Bila musim berbunga pohon akan dipenuhi 

oleh bunga-bunganya. Kelopak bunga berbentuk cangkir yang lebar, ukuran lebih 

kurang 1 mm. Mahkota bunga berwarna putih, panjang 2,5 mm sampai 3,5 mm. 

Benang sari terbagi dalam 4 kelompok, panjang lebih kurang 3 mm berwarna 

kuning lembayung. Buah buni, berwarna merah gelap, bentuk bulat dengan garis 

tengah 8 mm sampai 9 mm, pada bagian tepi berakar lembaga yang sangat 

pendek. Gambaran tanaman daun Salam dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 4. Gambar daun Salam  berbentuk lonjong dengan panjang 5 cm sampai 15 cm, 
lebar 35 sampai 65 mm, dan panjang tangkai 5 sampai 12 mm. 

 
Kandungan kimia 

Kandungan kimia yang terdapat pada daun Salam adalah tannin, flavonoid, 

minyak atsiri, sitral, eugenol, seskuiterpen, triterpenoid, fenol, steroid, lakton, 

saponin, dan karbohidrat. Selain itu, daun Salam juga mengandung beberapa 

vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin A, thiamin, riboflavin, niasin, vitamin 

B6, vitamin B12, dan folat. Bahkan mineral seperti selenium terdapat di dalam 

kandungan daun Salam (Hariana, 2011). 

Manfaat zat aktif 

Flavonoid secara umum berfungsi untuk peredaran darah ke seluruh tubuh 

dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Mengurangi 

kandungan kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding 

pembuluh darah, mengurangi kadar resiko penyakit jantung, koroner, sebagai 

antioksidan, dan membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau 

pembengkakan (Harmanto, 2005). 
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2.9. Metformin 

Metformin merupakan obat antidiabetika oral golongan biguanid, dengan 

mekanisme kerja langsung terhadap organ sasaran. Pemberian biguanid pada 

orang nondiabetik tidak menurunkan kadar glukosa darah, tetapi sediaan biguanid 

ternyata menunjukkan efek potensiasi dengan insulin.  Biguanid merangsang 

glikolisis anaerob pada penelitian in vitro. Keadaan tersebut mungkin sekali yang 

menyebabkan masuknya glukosa ke otot (Handoko dan Suharto, 2004). 

Metformin mempunyai waktu paruh 1,5-3 jam, tak terikat protein plasma, 

tidak dimetabolisme, dan dieksresi oleh ginjal sebagai senyawa aktif.  Kerja 

metformin pada glukoneogenesis di hati diduga mengganggu pengambilan asam 

laktat oleh hati. Metformin dapat diterima baik oleh pasien dengan hanya sedikit 

gangguan gastrointestinal yang biasanya bersifat sementara. Hal ini umumnya 

dapat dihindari apabila metformin diberikan bersama makanan atau dengan 

mengurangi dosis secara temporer, biasanya efek samping hilang pada saat 

diabetes dapat dikontrol (Katzung & Trevor’s, 2002). 
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2.10. Kerangka Teori 

 
 

2.11. Kerangka Konsep 

 
2.12. Hipotesis 

Pemberian ekstrak etanolik daun Salam Syzygium polyanthum (whigt) Walp 

berpengaruh terhadap gambaran histologis testis tikus model diabetik. 

 

  

 

Hiperglikemia 
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Stress oksidatif  flavonoid 

Ekstrak etanol daun Salam 

Radikal bebas   

Kelainan Histologis Testis 

Apoptosis Sel Testis 
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Cedera Sel Testis 

Hiperglikemia (DM) Ekstrak etanol daun Salam 

Kelainan histologis testis  
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