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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini telah mendapat persetujuan Komite Etik Penelitian 

Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

dengan nomor 02/Ka.Kom.Et/70/KE/I/2017. 

Sebanyak 16 ekor tikus hidup sampai penelitian berakhir yaitu 3 ekor tikus 

dari kelompok tikus DM yang hanya mendapatkan akuadest per sonde lambung 

(K1), 4 ekor tikus dari kelompok tikus DM yang diberi metformin dosis  100 

mg/kgBB (K2), 4 ekor tikus dari kelompok tikus DM yang diberi ekstrak etanol 

daun Salam dosis 45,85 mg/kg berat badan hewan coba (P1), 2 ekor tikus dari 

kelompok tikus DM yang diberi ekstrak etanol daun Salam dosis 91,7 mg/kg berat 

badan hewan coba (P2), dan 3 ekor tikus dari kelompok tikus DM yang diberi 

ekstrak etanol daun Salam dengan dosis 183,4 mg/kg berat badan hewan coba 

(P3). 

Gambaran deskriptif tubulus seminiferus testis pada penelitian ini untuk 

melihat rerata jumlah tubulus seminiferus tiap lapang pandang, bentuk tubulus, 

batas tubulus, ada tidaknya gambaran destruksi, dan juga kepadatan sel. 

Kelompok K1 menunjukan rerata jumlah tubulus seminiferus 4,06 setiap lapang 

pandang dengan gambaran bentuk tubulus tidak bulat, batas tubulus tegas, tidak 

ada gambaran destruksi dan tingkat kepadatan yang longgar. Kelompok K2 

menunjukan rerata jumlah tubulus seminiferus 4,95 setiap lapang pandang dengan 

bentuk tubulus bulat, batas tubulus tegas, tidak ada gambaran destruksi, dan 

tingkat kepadatan yang longgar. Kelompok P1 menunjukan rerata jumlah tubulus 

7,3 setiap lapang pandang dengan bentuk tubulus tidak bulat, batas tubulus tegas, 

tidak ada gambaran destruksi, dan tingkat kepadatan yang padat. Kelompok P2 

menunjukan rerata jumlah tubulus 6,9 setiap lapang pandang dengan bentuk 

tubulus bulat, batas tubulus tegas, tidak ada gambaran destruksi, dan tingkat 

kepadatan yang padat. Kelompok P.3 menunjukan rerata jumlah tubulus 

seminiferus 5,46 setiap lapang pandang dengan bentuk tubulus bulat, batas 

tubulus tegas, tidak ada gambaran destruksi, dan tingkat kepadatan yang longgar 
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(Tabel 2 dan Gambar 5). 

Tabel 2. Gambaran Deskriptif Tubulus Seminiferus Testis 

Kelompok Rerata Jumlah 
Tubulus Tiap 

Lapang Pandang 

Bentuk Tubulus Batas 
Tubulus 

Gambaran 
nekrosis  

Kepadatan 

K1 4,06 Tidak Bulat Sempurna Tegas Tidak Ada Longgar 
K2 4,95 Bulat Sempurna Tegas Tidak Ada Longgar 
P1 7,3 Tidak Bulat Sempurna Tegas Tidak Ada Padat 
P2 6,9 Bulat Sempurna Tegas Tidak Ada Padat 
P3 5,46 Bulat Sempurna Tegas Tidak Ada Longgar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gambaran histologi tubulus seminiferus dengan pewarnaan HE perbesaran 
obyektif 10x. A: Kelompok K1, B: Kelompok K2, C: Kelompok P1, D: Kelompok P2, E: 

Kelompok P3. Tanda panah menunjukan tubulus seminiferus yang diamati 
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Analisis statistik pada masing-masing kelompok dilakukan dengan 

menghitung rerata ketebalan tubulus seminiferus dan morfologi sel di tubulus 

seminiferus dengan menggunakan SPSS. Sebelum dilakukan analisis statistik, 

dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui distribusi data. Uji normalitas 

ketebalan tubulus seminiferus dilakukan dengan menggunakan uji Saphiro-Wilk. 

Uji Saphiro-Wilk ketebalan tubulus seminiferus menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi normal (Lampiran 2). Oleh karena itu, analisis statistik yang 

digunakan adalah uji statistik non parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-

Wallis Test. Hasil statistik dari uji tersebut menunjukkan bahwa  karena data tidak 

terdistribusi secara normal menunjukan tidak ada perbedaan yang bermakna 

antara tiap kelompok penelitian (p>0.05, Lampiran 2). Uji normalitas kriteria 

Johnson menggunakan Saphiro-Wilk menunjukkan data terdistribusi normal 

(Lampiran 2). Analisis statistik dilanjutkan menggunakan uji One Way Analysis of 

Varian (ANOVA) untuk melihat signifikansi kriteria Johnson dan hasilnya tidak 

signifikan (Lampiran 2). 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian eksperimental ini menggunakan hewan coba Rattus norvegicus 

model diabetik dengan cara induksi alloksan monohidrat. Alloksan monohidrat 

(2,4,5,6-tetraoksipirimidin 5,6 dioksiurasil) merupakan turunan dari pirimidin dan 

merupakan salah satu komponen asam urat. Pemberian alloksan monohidrat untuk 

induksi tikus menjadi diabetik dapat digunakan secara intravena, intraperitoneal, 

dan subkutan. Dosis intravena yang digunakan biasanya 65 mg/kgBB, sedangkan 

intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 kalinya (Szkudelski, 2001 ; Rees dan 

Alcolado, 2005). Alloksan dapat memberikan efek toksik terhadap sel beta 

pankreas yang diperantarai oleh reactive oxygen species (ROS). Alloksan dan 

produk reduksinya dapat menyebabkan siklus redoks dengan pembentukan radikal 

superoksida (Szkudelski, 2001). Selain itu alloksan dapat  menghambat sekresi  

insulin dengan cara menghambat glukokinase (sensor glukosa pada sel beta 

pankreas) (Lenzen, 2008). Hal ini yang menyebabkan tikus menjadi diabetik 

(Mordes et al., 2004). 
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 Selain alloksan monohidrat, ada agen diabetik lain yang sering digunakan 

dalam penelitian yaitu streptozoin (STZ). Streptozotocin (STZ) merupakan derivat 

N-methyl-N-nitrosoureido D-glucosamine yang bersifat toksik terhadap sel beta 

pankreas. Streptozotocin bekerja dengan cara membentuk radikal bebas yang 

dapat menimbulkan kerusakan pada membran sel, protein, dan deoxyribonucleic 

acid (DNA) sehingga menyebabkan gangguan produksi insulin oleh sel beta 

pankreas (Wilson dan LeDoux, 1989).  

Di lain pihak sel α dan sel δ tidak berpengaruh oleh pemberian 

streptozotocin sehingga kadar hormon glukagon dan somatostatin tidak 

mengalami perubahan. Streptozotocin memasuki sel beta pankreas melalui 

glucose transporter 2 (GLUT- 2) dan menyebabkan alkilasi. Alkilasi DNA oleh 

STZ melalui gugus nitrosurea mengakibatkan kerusakan sel beta pankreas. STZ 

merupakan donor NO (nitric oxide) yang mempunyai kontribusi terhadap 

kerusakan sel tersebut melalui peningkatan aktivitas guanilil siklase dan 

pembentukan cGMP. Selain itu, STZ juga mampu membangkitkan oksigen reaktif 

yang mempunyai peran tinggi dalam kerusakan sel β pankreas (Akpan et al., 

1987; Szkudelski, 2001). 

Injeksi streptozotocin secara intravena dengan dosis 40-60 mg/kgBB 

banyak digunakan untuk menginduksi diabetes melitus tipe 1. Dengan dosis yang 

sama atau bahkan lebih tinggi, dapat menginduksi diabetes melitus tipe 2 secara 

intraperitoneal (Szkudelski, 2001). Pemberian streptozotocin dengan dosis kurang 

dari 40 mg/kgBB tidak efektif untuk menginduksi diabetes. Berdasarkan 

penelitian Thulesen (1997), injeksi streptozotocin dosis 45 mg/kgBB akan 

menyebabkan diabetes sementara dan dapat kembali normal. Sedangkan 

pemberian streptozotocin dengan dosis 60 mg/kgBB akan menginduksi diabetes 

yang permanen pada hewan coba. Pemberian streptozotocin dapat menyebabkan 

berbagai macam efek samping yaitu tumor pankreas, tumor ginjal, dan tumor hati 

(Steiner et al., 1970; Yamagami et al., 1985). Atas dasar inilah peneliti 

menggunakan alloksan monohidrat sebagai bahan penginduksi DM. 

 Diabetes melitus dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi salah 

satunya di testis. Kelainan di testis dapat berupa berkurangnya epitel tubulus 
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seminiferus, rendahnya tingkat spermatogenesis, kerusakan endotel, dan apoptosis 

sel spermatozoa akibat peningkatan kadar reactive oxygen species  

(Chandrasekhar et al., 2009; Coombs, 1998; Arikawe et al., 2006; Ozdemir et al., 

2009  ). Apoptosis yang diperantarai oleh ROS dapat terjadi melalui 3 jalur yaitu 

peroksidasi membran lipid, fragmentasi DNA, dan ikatan silang protein. 

Peningkatan ROS pada kondisi hiperglikemia pada diabetes melitus disebabkan 

oleh peningkatan hasil reduksi dari beberapa gula melalui proses glikolisis dan 

polyol (King dan Loeken, 2004). 

Daun Salam mengandung berbagai macam zat kimia antara lain tannin, 

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

lakton, saponin, dan karbohidrat (Hariana, 2011). Flavonoid dapat meregenerasi 

sel beta pankreas yang rusak dan melindungi sel beta pankreas dari kerusakan 

akibat radikal bebas.  Flavonoid juga dapat meningkatkan jumlah dan aktivitas 

enzim antioksidan yang berada dalam saluran reproduksi maskulina berupa 

superoxide dismutase (SOD), glutathione superoxidase (GPX) dan catalase (CAT) 

(Rodriguez et al., 2004; Maneesh dan Jayaleksmi, 2006). Enzim antioksidan ini 

membantu perusakan radikal bebas sehingga menjadi molekul yang tidak reaktif 

dan berbahaya (King dan Loeken, 2004; Maneesh dan Jayaleksmi, 2006). Saponin 

bekerja dengan cara menurunkan absorbsi glukosa di usus, menghambat 

transporter glukosa GLUT-1, meningkatkan pemanfaatan glukosa di jaringan 

perifer, dan penyimpanan glikogen serta peningkatan sensitifitas reseptor insulin 

di jaringan (Blaisak et al., 2013). Flavonoid dan saponin dapat menghambat 

apoptosis sel germinal testis tikus diabetik dan memiliki sifat sitoprotektif pada 

jaringan testis (Mallick et al., 2010; Shalaby dan Moumeir, 2010). Flavonoid juga 

memiliki efek terhadap peningkatan spermatogenesis pada tikus diabetik (Khaki 

et al., 2009). 

Pada penelitian ini, pemberian ekstrak etanolik daun Salam Syzicium 

polyanthum (whigt) Walp dosis 45,85 mg/kgBB, 91,7 mg/kgBB, dan 183,4 mg/ 

kgBB terhadap 16 tikus Rattus norvegicus model diabetik yang diinduksi alloksan 

monohidrat selama 5 minggu tidak berpengaruh terhadap gambaran histologis 

tubulus seminiferus testis yang meliputi rerata jumlah tubulus tiap lapang 
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pandang, bentuk tubulus, batas tubulus, gambaran destruksi, dan tingkat 

kepadatan sel. Hal ini sejalan dengan penelitian utama yaitu pemberian ekstrak 

daun Salam pada organ ginjal bahwa pemberian jangka panjang ekstrak etanolik 

daun Salam tidak mampu mengurangi terjadinya kerusakan ginjal pada tikus DM 

(Data Pribadi Belum Terpublikasi).  

Penelitian ini menunjukan bahwa secara deskriptif rerata jumlah tubulus 

seminiferus tiap lapang pandang pada kelompok perlakuan 1 (P1), kelompok 

perlakuan 2 (P2), dan kelompok perlakuan 3 (P3) lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol negatif (K1) dan  kelompok kontrol positif (K2). 

Bentuk tubulus pada kelompok perlakuan 2 (P2) dan kelompok perlakuan 3 (P3) 

lebih bulat dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif (K1). Selain itu,  

tingkat kepadatan kelompok perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) lebih padat 

dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif (K1). Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah tubulus pada kelompok perlakukan lebih banyak dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa gambaran 

histologis kelompok kontrol berubah bentuk menjadi relatif tidak bulat. 

Tingkat kepadatan tubulus seminiferus secara deskritptif pada penelitian 

ini tampaknya tidak memiliki kaitan dengan tingkat spermatogenesis yang terjadi 

di tubulus seminiferus berdasarkan kriteria Johnson. Skor spermatogenesis pada 

penelitian ini menurut kriteria Johnson berkisar mulai dari 7 sampai dengan 10. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa tubulus seminiferus yang kurang padat justru 

memiliki skor spermatogenesis yang tinggi. Namun, belum ada laporan yang 

mampu menjelaskan kaitan antara kepadatan tubulus dengan kualitas 

spermatogenesis.  

 Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara ketebalan tubulus seminiferus kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan. Walaupun tampaknya hasil ketebalan tubulus pada 

penelitian ini secara statistik tidak signifikan, namun penelitian ini menunjukan 

bahwa kelompok perlakuan dosis 1 (P1), kelompok perlakuan dosis 2 (P2), dan 

kelompok perlakuan dosis 3 (P3) memiliki epitel tubulus seminiferus yang lebih 

tebal dibandingkan dengan kelompok tikus DM yang diberi aquades. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian Gahastanira et al., (2013) menunjukan bahwa 

pemberian infusum daun Salam Eugenia polyantha terhadap 25 tikus  Rattus 

norvegicus selama 48 hari dengan dosis 412,5 mg/150 gramBB, 825 mg/150 

gramBB, 1237,5 mg/150 gramBB dapat meningkatkan jumlah sel spermatogenik 

pada testis tikus. Semakin tinggi spermatogenesis maka akan menyebabkan epitel 

tubulus seminiferus semakin tebal (Lee et al., 2004). Berbeda dengan penelitian 

terdahulu, pada penelitian ini menunjukan bahwa spermatogenesis yang tinggi 

justru memiliki epitel tubulus seminiferus yang tipis. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketebalan epitel tubulus merupakan salah satu parameter penentu kualitas 

spermatogenesis. Namun pada penelitian ini mungkin ada faktor lain yang 

menentukan kualitas spermatogensis tubulus yang tidak secara langsung 

berkorelasi dengan ketebalan epitel tubulus.  

Salah satu penyebab kurang signifikannya data pada penelitian ini antara 

lain adalah jumlah sampel minimal yang tidak terpenuhi, dosis yang tidak adekuat 

serta dan belum diketahuinya efek ekstrak daun Salam secara jangka panjang pada 

testis hewan model diabetik. Hal ini sekaligus menjadi keterbatasan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan (Charan, 2013) total jumlah tikus yang diperlukan 

adalah 15-25 hewan coba dengan jumlah hewan coba pada tiap kelompok adalah 

3-5 tikus. Penelitian ini berakhir tersisa 16 tikus dan pada kelompok penelitian P2 

tersisa 2 tikus. Hal ini mengakibatkan kurang terpenuhinya sampel minimal tiap 

kelompok (kelompok P2). Idealnya perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan sampel 

minimal tiap kelompok pada waktu penelitian yang sama. Namun berdasarkan 

prinsip animal welfare dimana dalam tiap penelitian kita harus menekankan 

prinsip 3R (reduce, replace dan refind) kita juga perlu mempertimbangkan 

efektivitas penelitian terdahulu agar tidak merugikan hewan coba. Evaluasi perlu 

kita pertimbangkan pada penelitian ini untuk melakukan penelitian lanjutan. 

Adakah kesalahan pada prosedur, dosis maupun terapi.  

Dosis ekstrak daun Salam yang digunakan pada penelitian ini 45,85 

mg/kgBB, 91,7 mg/kgBB, dan 183,4 kg/kgBB. Pada penelitian sebelumnya 

(Gahastanira et al., 2013) menunjukan bahwa pemberian infusun daun Salam pada 

tikus diabetik menggunakan 412,5 mg/150 gramBB, 825 mg/150 gramBB, 1237,5 
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mg/150 gramBB. Berbedanya dosis terapi antara penelitian ini dengan penelitian 

Gahastanira et al., (2013) dapat dipahami bahwa terdapat bentuk sediaan yang 

berbeda. Penelitian ini menggunakan bentuk ekstrak sedangkan penelitian 

Gahastanira et al., (2013) menggunakan bentuk infusum. Bentuk ekstrak memiliki 

konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan infusum (Studiawan dan 

Santosa, 2005). Perlu kiranya untuk melakukan optimasi dosis terapi pemberian 

daun Salam dalam bentuk infusum maupun ekstrak pada tikus DM secara jangka 

panjang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


