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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
  

5.1 Pengaruh Ekstrak Ethanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L) 

Terhadap cAMP Responsive Element Modulator Pasca Paparan Asap 

Rokok Pada Tikus Rattus norvegicus Jantan Strain Wistar. 

 

Pengaruh paparan asap rokok sebagai radikal bebas terhadap ekspresi 

cAMP Responsive Element Modulator (CREM) pada penelitian ini dapat diamati 

menggunakan metode imunohistokimia (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1 Data perhitungan rata-rata ekspresi CREM pada tikus. 

No Kelompok Ekspresi CREM 

Penurunan 

Ekspresi (%) 

Peningkatan 

Ekspresi (%) 

1 P1 12,054 ± 1,06 c   

2 P2 0,542 ± 0,21 a 95,50  

3 P3 1,034 ± 0,56 a  47,58 

4 P4 10,724 ± 3,59 b  94,94 

5 P5 12,924 ± 3,18 c  95,80 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). 

Perbedaan rata-rata ekspresi CREM yang diamati antara kelompok tikus 

sehat (P1) (tanpa paparan asap rokok) dengan kelompok P2 (terpapar asap rokok) 

mengalami penurunan ekspresi CREM sebesar 95,50% yang ditandai dengan 

hasil yang signifikan (p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian paparan 

asap rokok yang mengandung radikal bebas dapat menurunkan ekspresi CREM 

secara signifikan.  

Perbedaan rata-rata ekspresi CREM mengalami peningkatan 47,58% 

terjadi antara tikus kelompok P2 yakni tikus yang di papar asap rokok dengan 

kelompok tikus P3 yakni tikus yang terpapar asap rokok dan diterapi dengan dosis 

200 mg/kgBB. Namun peningkatan ini secara statistika menunjukkan hasil yang 
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tidak berbeda nyata (p>0,05) antara kelompok P2 dan P3. Hal ini menunjukkan 

bahwa dosis 200 mg/kg BB belum efektif untuk meningkatkan ekspresi CREM. 

Pada kelompok perlakuan P4 (terpapar asap rokok + terapi 400 

mg/kgBB) dan P5 (terpapar asap rokok + terapi 600 mg/kgBB) menunjukkan 

adanya peningkatan ekspresi CREM secara berturut-turut 94,94% dan 95,80%. 

Hal ini diyakini bahwa ekstrak ethanol kulit buah manggis yang mengandung 

xanthone dan telah di konfirmasi dengan uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

(Lampiran 6) mampu meningkatkan ekspresi CREM. 

Kelompok perlakuan P5 (terpapar asap rokok + terapi 600 mg/kgBB) 

dengan P1 (kontrol negatif) menunjukkan hasil yang sangat efektif karena dapat 

meningkatkan ekspresi CREM yang yang sama dengan kelompok sehat (P1). 

Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak ethanol kulit buah manggis dengan dosis 

600 mg/kgBB yang mengandung xanthone dapat meningkatkan ekspresi CREM 

mendekati hasil kontrol negatif dan telah mampu mengikat radikal bebas yang ada 

di dalam tubuh. Semakin tinggi dosis ekstrak ethanol kulit buah manggis yang 

mengandung senyawa xanthone diyakini akan dapat meningkatkan ekspresi 

CREM. Dosis terapi ekstrak ethanol 600 mg/kgBB telah mampu menjaga 

homeostasis oksidan dan antioksidan di dalam tubuh, hal ini sesuai dengan 

pendapat Miryanti (2011) yang menyebutkan bahwa xanthone mampu mengikat 

oksigen bebas yang tidak stabil yaitu radikal bebas di dalam tubuh. Antioksidan 

didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda, memperlambat atau 

menghambat reaksi oksidasi. Antioksidan merupakan zat yang mampu 

melindungi sel melawan kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas (Reactive 

Oxygen Species) (Harborne, 1996). 
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Gambar 5.1 Ekspresi CREM pada testis tikus Rattus norvegicus jantan. 
Keterangan  : A menunjukkan kelompok sehat. B menunjukkan kelompok sakit. C 

menunjukkan kelompok 200 mg/kgBB. D menunjukkan kelompok 400 

mg/kgBB. E menunjukkan kelompok 600 mg/kgBB. Tanda panah 

menunjukkan ekspresi CREM. 
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Gambar A (kontrol negatif) menunjukkan ekspresi CREM yang tinggi 

ditandai dengan warna coklat yang tersebar pada tubulus seminiferus. Gambar B 

(kontrol positif) menunjukkan ekspresi CREM yang jauh menurun jika 

dibandingkan dengan gambar A. Hasil ini dikarenakan adanya penurunan fungsi 

hipotalamus yang disebabkan karena adanya paparan asap rokok yang 

menurunkan kerja dari pituitary anterior, hal ini karena di dalam asap rokok 

terdapat banyak bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Selain nikotin, zat lain 

yang terkandung dalam asap rokok adalah bahan radikal bebas (Amal, 2011).  

Penurunan fungsi fisiologi reproduksi hormonal pada hipotalamus akan 

menurunkan hormon peptida yakni Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) 

yang dialirkan dari kelenjar pituitary. Rangsangan GnRH akan mengakibatkan 

hambatan pituitari mensekresikan serta melepaskan sejumlah hormon 

gonadotropik. Hormon gonadotropik tersebut adalah  hormon Folicle Stimulating 

Hormone (FSH) dan Luitenizing Hormone (LH) (Aulanni’am, 2011). Hormon 

FSH akan merangsang sel sertoli untuk menghasilkan inhibin B (Aulanni’am et 

al., 2011). Sebaliknya sekresi dan produksi FSH oleh kelenjar pituitari diregulasi 

oleh inhibin B (Boepple et al., 2008). Inhibin B merupakan hormon peptida 

gonadal dimerik yang secara selektif berpotensi menghambat sekresi FSH melalui 

mekanisme umpan balik negatif. Inhibin B diproduksi secara nyata oleh sel sertoli 

testis dan merupakan bentuk utama inhibin pada pria dewasa (Aulanni’am et al., 

2011). Penurunan hormon FSH oleh umpan balik negatif dari inhibin B akan 

menghambat ikatan antara FSH dengan R-FSH (Aulanni’am, 2011).  
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Hambatan sekresi FSH dapat mempengaruhi proses spermatogenesis dan 

dapat menurunkan produksi spermatozoa pada usia dewasa. Signal transduksi 

FSH bersama reseptornya (FSH-R) merupakan saat yang kritis dalam menjaga 

gametogenesis normal pada gonad mamalia (Hermann and Heckert, 2006). 

Hambatan ikatan antara FSH dan FSH-R pada sel sertoli akan menurunkan 

induksi adenilat siklase (AS), sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi 

cAMP intra sel sertoli. Kondisi ini menyebabkan penurunan aktivasi cAMP-

dependent PKA, yang akhirnya menghambat fosforilasi faktor transkripsi cAMP-

responsive element modulator (CREM) (Groussin and Bertherat, 1998).  

cAMP Responsive Element Modulator (CREM) merupakan salah satu 

protein yang berperan penting pada proses spermatogenesis fase transkripsi. 

CREM merupakan faktor transkripsi yang terekspresi secara nyata dalam sel 

germinal pejantan. Kejadian mutasi CREM pada tikus dapat menyebabkan 

terjadinya hambatan pada spermiogenesis (Aulanni’am, 2011). Molekul CREM 

merupakan kunci regulator molekular terhadap seluruh stadium spermatogenesis 

dan meregulasi ekspresi sejumlah gen post-meiosis penting, seperti protein 

transisi dan protamine (Aulanni’am et al., 2011). Hambatan fosforilasi pada 

CREM ini akan mengganggu proses spermatogenesis yang akan menyebabkan 

meningkatnya infertilitas pada pejantan. Penurunan ekspresi CREM secara nyata 

dapat dilihat antara kelompok P1 dan P2 yang mengalami penurunan sebesar 

95,50%. 
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Untuk meningkatkan fosforilasi CREM ini dibutuhkan suatu antioksidan 

untuk menangkap radikal bebas. Kulit buah Manggis diketahui mengandung 

senyawa xanthone sebagai antioksidan (Mardawati dkk, 2008). Xanthone dalam 

kulit buah manggis ini diharapkan mampu untuk menurunkan radikal bebas 

sehingga dapat meningkatkan fosforilasi pada CREM. Peningkatan ekspresi 

CREM dapat dilihat pada gambar C (dosis terapi ekstrak ethanol kulit buah 

manggis 200 mg/kg BB), gambar D (dosis terapi ekstrak ethanol kulit buah 

manggis 400 mg/kg BB), gambar E (dosis terapi ekstrak ethanol kulit buah 

manggis 600 mg/kg BB), menunjukkan ekspresi CREM yang terus meningkat 

pada tiap tingkatan terapi. Gambar E menunjukkan ekpresi CREM yang paling 

tinggi dan mendekati hasil ekspresi CREM gambar kontrol negatif. 

Dari hasil penghitungan rata-rata ekspresi CREM dengan menggunakan 

metode immunohistokimia di peroleh hasil terjadinya penurunan ekspresi CREM 

pada kelompok P2 (terpapar asap rokok), hal ini menunjukkan asap rokok yang 

mengandung radikal bebas mampu menurunkan ekspresi CREM. Namun pada 

P3, P4, dan P5 terjadi peningkatan ekspresi CREM setelah dilakukan pemberian 

terapi dengan menggunakan ekstrak ethanol kulit buah manggis, hal ini diyakini 

bahwa pemberian ekstrak ethanol kulit buah manggis yang mengandung xanthone 

dapat meningkatkan ekspresi CREM setelah terpapar asap rokok.  

5.2 Pengaruh Ekstrak Ethanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L) 

Terhadap Morfologi Spermatozoa Pasca Paparan Asap Rokok Pada Tikus 

(Rattus norvegicus) Jantan Strain Wistar 

Pengaruh paparan asap rokok yang mengandung radikal bebas terhadap 

abnormalitas spermatozoa dalam penelitian ini dapat dilihat dengan mikroskop 

cahaya (Tabel 5.2). 
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Tabel 5.2 Data perhitungan jumlah rata rata abnormalitas spermatozoa. 

No 

 

Kelompok 

Rata-Rata morfologi 

abnormal 

spermatozoa 

Peningkatan 

Abnormalitas 

(%) 

Penurunan 

Abnormalitas 

(%) 

1 Kontrol negatif 8,38 ± 1,09 a   

2 Kontrol positif 22,1 ± 1,27 c 62,08  

3 Terapi 200 mg/kgBB 20,4 ± 0,90 c  7,69 

4 Terapi 400 mg/kgBB 15,6 ± 1,14 b  29,41 

5 Terapi 600 mg/kgBB 10,18 ± 1,08 a  53,93 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). 

Perbedaan abnormalitas morfologi spermatozoa antara kelompok P1 

(kelompok sehat) dan P2 (kelompok sakit) peningkatan jumlah abnormalitas 

spermatozoa sebesar 62,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pemaparan asap rokok 

yang mengandung radikal bebas dapat meningkatkan abnormalitas spermatozoa 

secara signifikan (p<0,05). Radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh akan 

merusak sel target seperti lemak, protein, karbohidrat dan DNA (Miryanti, 2011).  

Perbedaan abnormalitas morfologi spermatozoa antara P2 (kelompok 

sakit) dan P3 (dipapar asap rokok + terapi 200 mg/kgBB) menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan penurunan abnormalitas spermatozoa  

sebesar 7,69%, hasil ini menunjukkan ekstrak ethanol kulit buah manggis belum 

mampu berperan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Pada 

kelompok P4 yakni kelompok yang di papar asap rokok dan di terapi 

menggunakan ekstrak ethanol 400 mg/kgBB menunjukkan hasil yang signifikan 

(p<0,05) apabila di bandingkan dengan kelompok P2 (kelompok kontrol positif) 

yakni penurunan sebesar 29,41%. Demikian pula perbandingan kelompok P5 

(dipapar asap rokok dan diterapi menggunakan ekstrak ethanol kulit buah 

manggis 600 mg/kgBB) dengan kelompok P2 (kelompok kontrol positif), yang 

menunjukkan hasil penurunan morfologi spermatozoa sebesar 53,93%. Namun 
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B 

apabila P5 di bandingkan dengan P1 (kontrol negatif) menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terapi ekstrak ethanol 

kulit buah manggis dengan dosis 600 mg/kgBB yang mengandung xanthone 

sebagai antioksidan mampu menurunkan abnormalitas spermatozoa. 

                
 

Gambar 5.2 Kelainan morfologi spermatozoa pada tikus Rattus norvegicus  
Keterangan :  Tanda panah menunjukkan abnormalitas spermatozoa. Tanda panah pada 

gambar A menunjukkan abnormalitas ekor yang menggulung. Pada 

gambar B menunjukkan ekor spermatozoa yang tidak terbentuk sempurna.  

 

Morfologi spermatozoa menjadi salah satu indikator penting untuk 

mengukur infertilitas pada pejantan. Morfologi spermatozoa yang abnormal dapat 

menurunkan tingkat fertilitas. Spermatozoa pada ternak mempunyai pola dasar 

yang sama, namun secara morfologi terdapat perbedaan-perbedaan tertentu yang 

menjadi karakteristik bentuk spermatozoa pada masing-masing spesies. 

Morfologi spermatozoa berkepentingan dalam penentuan fertilitas (Barth and 

Oko, 1989). 

Spermatogenesis merupakan proses yang fundamental di dalam sistem 

reproduksi pria yang melibatkan serangkaian peristiwa genetik di dalam sel-sel 

germinal yang berperan penting mengubah spermatogonia menjadi spermatozoa 

A B 
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(Liu et al., 2008). Salah satu dari bahan yang bisa menghambat spermatogenesis 

adalah radikal bebas dari asap rokok. Radikal bebas mampu bereaksi dengan asam 

deoksiribonukleat (DNA) sehingga terjadi kerusakan sel yang dapat 

menyebabkan suatu penyakit, salah satunya adalah infertilitas (Halliwell and 

Gutteridge, 1999). 

Proses spermatogenesis ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin, 

yaitu Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). 

Penghambatan sekresi FSH oleh inhibin B akan menyebabkan kegagalan ikatan 

FSH dengan reseptornya (FSH-R) di dalam sel sertoli. Ikatan antara FSH dan 

FSH-R pada sel sertoli akan merangsang adenylate cyclase (AC) sehingga 

menyebabkan peningkatan kadar cAMP intratestikuler. Kondisi ini menyebabkan 

diaktivasinya PKA yang akhirnya memfosforilasi faktor transkripsi CREB dan 

CREM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegegalan ikatan antara FSH 

dan FSH-R menyebabkan tidak teraktivasinya pathway cAMP – PKA sehingga 

menghambat regulasi ekspresi CREM yang berperan penting pada 

spermatogenesis (Aulanni’am, 2011). 

Gangguan regulasi ekspresi CREM menyebabkan terjadinya gangguan 

maturasi spermatid akibat terjadinya gangguan regulasi atau defisiensi protamine. 

Defisiensi protamine berdampak pada kerusakan kromatin spermatozoa. Hal ini 

disebabkan karena kromatin disusun oleh struktur DNA dan nukleoprotein 

(protamine). Kerusakan kromatin atau DNA spermatozoa dapat menurunkan 

kualitas spermatozoa yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap abnormalitas 

spermatozoa (Aulanni’am, 2011). Spermatogenesis terdiri atas tiga tahap utama, 

yaitu proliferasi spermatogonia, meiosis spermatosit, dan spermiogenesis 
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spermatid haploid. Selama proses spermiogenesis, round haploid memasuki fase 

elongasi, sel-sel germinal mengalami transformasi dan sejumlah besar histon 

somatik mengalami penggantian, yaitu penggantian histon oleh protein transisi 

dan akhirnya oleh protamine untuk penyusunan DNA ke dalam inti spermatozoa 

(Sassone-Corsi, 2000).  

Penggantian histon oleh protamine berperan penting dalam penyusunan 

inti kromatin, pematangan spermatozoa dan fertilitas serta berperan penting dalam 

pemindahan genom ke dalam kepala spermatozoa yang matang (Aulanni’am et 

al., 2011). Radikal bebas yang terkandung dalam asap rokok dapat menyebabkan 

defisiensi protamine, yang mengakibatkan terjadinya infertilitas pada pejantan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Cho et al., (2001) yang menyebutkan bahwa 

protamine berperan penting menjaga integritas kromatin spermatozoa manusia, 

sedangkan defisiensi protamine diyakini sebagai faktor penyebab dihasilkannya 

spermatozoa yang immotil. Defisiensi protamine yang di sebabkan karena adanya 

radikal bebas dari asap rokok yang menurunkan sekresi FSH dan akhirnya dapat 

menurunkan kemampuan spermatozoa untuk melakukan fertilisasi terhadap sel 

telur (Carrell and Liu, 2001). Ekspresi abnormal protamine menyebabkan 

terjadinya penurunan jumlah spermatozoa, penurunan motilitas dan morfologi 

spermatozoa, peningkatan kerusakan kromatin spermatozoa, penurunan viabilitas 

spermatozoa, meningkatnya kerusakan DNA spermatozoa, dan infertilitas pada 

pria (Aulanni’am et al., 2011). Penurunan morfologi spermatozoa ditandai dengan 

peningkatan abnormalitas bentuk dan ukuran spermatozoa yang dapat dilihat dari 

perbandingan antara kelompok P1 dan P2 yang mengalami peningkatan jumlah 

abnormalitas spermatozoa sebesar 62,08%. 
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Dibutuhkan suatu antioksidan yang diharapkan mampu untuk 

mengurangi bahaya dari radikal bebas yang dapat menurunkan kualitas 

spermatozoa. Moongkarndi et al., (2004) melaporkan bahwa ekstrak kulit buah 

manggis berpotensi sebagai antioksidan. Ekstrak kulit buah manggis di harapkan 

mampu menangkap radikal bebas sehingga dapat meningkatkan ekspresi 

protamine. Protamine yang terekspresi normal diduga dapat meningkatkan 

kualitas spermatozoa dan dapat mengurangi kejadian infertilitas (Aulanni’am, 

2011). Ekstrak kulit buah manggis dapat menurunkan abnormalitas spermatozoa, 

hal ini dilihat dari penurunan abnormalitas spermatozoa pada kelompok perlakuan 

P4 dan P5 secara signifikan. 

Hasil dari perhitungan rata-rata jumlah morfologi abnormal 

spermatozoa, pada penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan morfologi 

abnormal spermatozoa pada P2 (terpapar asap rokok). Hal ini menunjukkan 

bahwa pemapaparan asap rokok dapat meningkatkan abnormalitas spermatozoa. 

Adanya penurunan pada ekspresi CREM berbanding terbalik terhadap 

abnormalitas spermatozoa, pada penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan 

ekspresi CREM akan menyebabkan peningkatan pada abnormalitas spermatozoa. 

Begitu juga sebaliknya, peningkatan ekspresi CREM dapat menurunkan 

abnormalitas spermatozoa. Pada kelompok perlakuan P3, P4 dan P5 menunjukkan 

penurunan jumlah rata-rata spermatozoa abnormal, hal ini membuktikan bahwa 

ekstrak ethanol kulit buah manggis yang mengandung xanthone dapat 

menurunkan tingkat abnormalitas spermatozoa pasca paparan asap rokok.  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Kesimpulan 
 

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Pemberian ekstrak ethanol kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dosis 

600 mg/kgBB meningkatkan ekspresi cAMP Responsive Element Modulator 

(CREM) pada testis tikus (Rattus norvegicus) jantan yang terpapar asap rokok 

sebesar 95,80%. 

2. Pemberian ekstrak ethanol kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dosis 

600 mg/kgBB menurunkan abnormalitas spermatozoa pada tikus (Rattus 

norvegicus) jantan yang terpapar asap rokok sebesar 62,08%. 

6.2 Saran  

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh asap rokok terhadap 

jenis kerusakan abnormalitas spermatozoa. 
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