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ABSTRAK 

 

PENGARUH  EKSTRAK KULIT PISANG KEPOK ( Musa 

paradisiaca.L) TERHADAP JUMLAH SPERMATOZOA 

MENCIT ( Mus musculus ) JANTAN YANG DI PAPAR 

ASAP ROKOK 

Oleh 

DANANG PRASETIYO 

 

Asap rokok merupakan radikal bebas yang dapat merusak ROS 

(Reactive Oxygen Species) yang menimbulkan kerusakan DNA 

spermatozoa yang diikuti peningkatan apoptosis spermatozoa, radikal 

bebas dalam tubuh yang tidak seimbang dengan antioksidan yang 

dapat menangkal radikal bebas dapat menyebabkan stress oksidatif. 

Kandungan Flavonoid yang terkandung dalam kulit pisang kepok 

(Musa Paradisiaca.L) berpotensi dalam mengurangi ROS dan 

menaikan jumlah spermatozoa mencit (Mus Musculus) jantan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit 

pisang kepok (Musa Paradisiaca.L) terhadap jumlah spermatozoa 

mencit (Mus Musculus) jantan yang telah dipapar asap rokok. 

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium dengan metode 

RAL (Rancangan Acak Lengkap), subjek penelitian ini ialah 15 ekor 

mencit (Mus Musculus) jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok uji 

yaitu : K1 hanya diberi pakan, K2 diberikan paparan asap rokok  P1 

diberikan paparan asap rokok dan ektrak kulit pisang kepok 

250mg/kgBB, P2 diberikan paparan asap rokok dan ektrak kulit 

pisang kepok 300mg/kgBB dan P3 diberikan paparan asap rokok dan 

ektrak kulit pisang kepok 350mg/kgBB. Hasil data dari penelitian ini 

diolah menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) dengan nilai 

signifikan < 0.05 dan dilanjutkan dengan LSD (Least Significance 

Different).  Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh terbesar 

ditujukan pada P3 dengan menggunakan dosis 350mg/kgBB 

 

Kata kunci : asap rokok, jumlah spermatozoa, antioksidan, Musa 

Paradisiaca.L 
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MOTTO  

 

 

 يُْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ إِن َّ , يُْسًرا اْلُعْسرَِّ َمعََّ فَإِن َّ

 

Artinya: “karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-

Insyirah:5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Penelitian dengan judul “Pengaruh Ekstrak Kulit Pisang 

Kepok (Musa paradisiaca.L) Terhadap Jumlah Spermatozoa 

Mencit (Mus musculus) Jantan yang di Papar Asap Rokok” 

akan membahas mengenai pemanfaatan ekstrak kulit pisang 

kepok untuk meningkatkan jumlah spermatozoa pada mencit 

jantan. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

judul penelitan ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan 

istilah-istilah yang ada didalamnya. Adapun istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( 

benda, orang ) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Ekstrak adalah kentalan, pati atau sari. Dimana sediaan yang 

diperoleh dari jaringan tumbuhan dengan menarik sari 

aktifnya dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

memekatkannya hingga tahap tertentu.
2
 

3. Kulit Pisang adalah limbah dari buah pisang atau bagian 

terluar dari buah pisang, buah pisang sendiri adalah salah satu 

buah yang banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh 

masyarakat Indonesia.
3
 

4. Pisang kepok adalah jenis pisang yang berasal dari kawasan 

Asia Tenggara, pisang jenis ini banyak sekali di budidayakan 

di Indonesia, pisang kepok  berbentuk agak gepeng dan 

memiliki kulit buah yang sangat tebal yang berwarna hijau 

kekuningan dan biasanya memiliki bercak coklat, pisang 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “ (On-Line), Tersedia Di: Https//Kbbi.Web.Id//Pengaruh  ( 10 

Maret 2021) 
2 Erwid Fatchur Rahman, Efektivitas Ekstrak Daun Dewa (Gynura 

Pseudochina (Lour.) Dc) Terhadap Pertumbuhan Candida Albicans Pada Platdasar 

Gigi Tiruan Resin Akrilik, Jurnal Dosen Kedoteran Gigi Unissula. 
3 Farida Hanum, Irza Menka Deviliany Kaban, And Martha Angelina 

Tarigan, “Ekstraksi Pektin Dari Kulit Buah Pisang Raja (Musa Sapientum),” Jurnal 

Teknik Kimia Usu 1, No. 2 (2012): 21–26, Https://Doi.Org/10.32734/Jtk.V1i2.1413. 
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kepok dapat dijadikan alternatif bahan pangan karena 

memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi.
4
 

5. Spermatozoa adalah sel hasil produksi dari testis yang terdiri 

dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Spermatozoa 

bersama dengan plasma seminalis merupakan komposisi dari 

cairan yang dikeluarkan pada saat seorang pria mengalami 

ejakulasi disebut sebagai semen.
5
 

6. Mencit Jantan adalah jenis gender dari spesies mencit (Mus 

musculus) dan merupakan anggota dari Muridae (tikus-

tikusan) yang memiliki ukuran lebih kecil dari tikus, mencit 

sering digunakan  untuk kepentingan penelitian, mencit sering 

di gunakan sebagai model terutama untuk pengaruh bahan 

kimia sebelum dilakukan atau diberikan langsung kepada 

manusia.
6
 

7. Paparan Asap Rokok adalah terpaparnya atau tercemarnya 

udara dengan radikal radikal bebas yang dihasilkan dari asap 

rokok yang berbahaya bagi kesehatan bukan hanya bagi 

perokok itu sendiri tetapi bagi manusia yang ada di sekitar 

nya.
7
   

B. Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020 diperkirakan ada lebih dari 10 juta orang 

perokok meninggal dunia setiap tahunnya, bahaya yang ditimbulkan 

bukan hanya bagi sang perokok saja tetapi bagi orang yang ada di 

dekat nya saat sedang merokok atau yang biasa di sebut perokok pasif, 

rokok dapat menyebabkan banyak penyakit. Perokok aktif biasanya 

sudah memahami dampak bahaya dari rokok tersebut dalam efek yang 

                                                             
4 Oktavia Gita Hidiarti And Mia Srimiati, “Pemanfaatan Tepung Kulit 

Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Linn) Dalam Pembuatan Brownies,” Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 1, No. 1 (2019): 32–39, Https://Doi.Org/10.36590/Jika.V1i1.5. 

5 Guyton, A.C. Dan J.E. Hall. 1997. Fisiologi Kedokteran (Diterjemahkan 

Oleh Darma, A.). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egc 
6 Putra Yuhendri, “Pengaruh Rokok Terhadap Jumlah Sel Spermatozoa 

Mencit Jantan (Mus Musculus, Strain Jepang),” Jurnal Sainstek Vi, No. 1 (2014): 30–

42. 
7 Immanuel Van Donn Batubara, Benny Wantouw, And Lydia Tendean, 

“Pengaruh Paparan Asap Rokok Kretek Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit 
Jantan (Mus Musculus),” Jurnal E-Biomedik 1, No. 1 (2013): 330–37, 

Https://Doi.Org/10.35790/Ebm.1.1.2013.4367. 
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ringan rokok dapat menggangu pernafasan dan spesifik nya dalam 

jangka panjang dapat menyebabkan munculnya penyakit paru-paru, 

jantung, hipotensi, impoten, liver, kanker, dan gangguan pada 

kehamilan.
8
 

Rokok dasarnya ialah pabrik racun atau pabrik bahan kimia, dari 

satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan sekitar 400 bahan 

kimia seperti nikotin, nitrogen oksida, ammonia, acetilen, acrolein, 

gas karbon monoksida, methanol, urethane, ortocres dan lain 

sebagainya, radikal bebas yang terkandung dalam asap rokok terbilang 

sangat tinggi, dalam satu hisapan rokok terkandung 1.014 radikal 

bebas yang terhirup masuk kedalam tubuh perokok, kebiasaan 

merokok telah terbukti berhubungan dengan 25 jenis penyakit salah 

satunya ialah fertilitas laki-laki, paparan asap rokok dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan sel-sel spermatogenik, penurunan 

kadar hormon tetosteron, dan ukuran testis sehingga merokok dapat 

menyebabkan penurunan kualitas sperma laki-laki.  

Penurunan kualitas sperma laki-laki dapat diukur dengan 

menghitung jumlah spermatozoa yang terdapat pada epididymis 

keadaan penurunan kualitas sperma ini disebabkan oleh zat-zat 

berbahaya dari radikal bebas yang terkandung dalam asap rokok, saat 

asap rokok terhisap maka radikal bebas akan masuk ke dalam tubuh 

termasuk kedalam organ genetalia dan menyebabkan penurunan 

jumlah spermatozoa, dengan begitu dikhawatirkan semakin banyak 

nya jumlah perokok maka angka infertilitas semakin banyak. 
9
 

Dilingkungan penulis banyak sekali perokok yang masih belum 

menyadari bahaya dari rokok atau sudah memahami dan mengetahui 

bahaya merokok bagi kesehatan diri sendiri maupun bagi orang lain 

namun acuh dan tidak peduli akan hal tersebut. Banyak masalah 

kesehatan yang dapat di timbulkan dari rokok yaitu, kanker, penyakit 

jantung, bronkitis, gangguan kehamilan dan janin. Tidak hanya itu, 

akibat rokok dapat membuat rambut rontok, katarak, kulit keriput, 

pendengaran terganggu, oesteoporosis, tukak lambung, kanker uterus, 

                                                             
8 Yuhendri, “Pengaruh Rokok Terhadap Jumlah Sel Spermatozoa Mencit 

Jantan (Mus Musculus, Strain Jepang).” 
9 Aryati Pratama Putri, “Efek Vitamin C Terhadap Kualitas Spermatozoa 

Yang Diberi Paparan Asap Rokok,” J Majority 4, No. 1 (2015): 1–4. 
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kanker kulit, disklorasi jari-jari, dan karies, serta menyebabkan 

kerusakan sperma. Dalam hal lain masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui manfaat pengolahan dari kulit pisang, maka dari itu 

penulis ingin melakukan penelitian tantang pengolahan ekstrak kulit 

pisang kepok terhadap jumlah atau kualitas spermatozoa guna 

memberikan pemahaman bagi masyarakat sekitar bahwa kulit pisang 

dapat di manfaatkan sebagai bahan penagkal radikal bebas dari efek 

asap rokok. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses belajar dan 

mengajar antara guru dan peserta didik, pembelajaran disuguhkan oleh 

pendidik guna peserta didik mendapat ilmu.
10

 Disini penulis berperan 

sebagai pendidik dan masyarakat berprean sebagai peserta didik 

dengan cara memberi informasi kepada masyarakat tentang 

pemanfaatan ekstrak kulit pisang kepok sebagai obat dalam menjaga 

kualitas sperma. 

Menurut penulis solusi yang dapat di berikan penulis adalah 

dengan memanfaatkan bahan alami atau obat herbalsalah satunya 

adalah  menggunakan ekstrak kulit pisang kepok yang banyak 

mengandung antioksidan alami, kulit pisang kepok memilikil 

kandungan senyawa metabolit skunder seperti flavonoid, tannin, 

saponin, alkaloid, kuinon, dan terpenoid yang diharapkan dapat 

melawan atau menurangi radikal bebas akibat paparan asap rokok, 

selain itu dengan menggunakan kulit pisang kita juga dapat mengolah 

limbah dari produsen-produsen kripik pisang dan gorengan pinggir 

jalan.
11

 

Indonesia merupakan salah satu produsen pisang terbesar di dunia, 

pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan 8 182 756,00 ton,dan 

provinsi lampung menyumbang 1 208 956,00 ton pisang. Pisang 

kepok (Musa paradisica L) merupakan anggota Musaceae adalah 

salah satu jenis pisang yang paling banyak dihasilkan, pisang kepok 

sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional ataupun swalayan, 

                                                             
10 Chairul Anwar, ―Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21‖ (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)  
11 Anggi Pantria Saputri, Indria Augustina, And Fatmaria, “Uji Aktivitas 

Antioksidan Ekstrak Air Kulit Pisang Kepok ( Musa Acuminate X Musa Balbisiana ( 

Abb Cv ) ) Dengan Metode Abts ( 2 , 2 Azinobis ( 3-Etilbenzotiazolin ) -6-Asam 
Sulfonat ) Pada Berbagai Tingkat Kematangan,” Jurnal Kedokteran 8, No. 1 (2020): 

973–80. 
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memiliki kulit buah yang tebal berwarna kuning kehijuan dan 

memiliki bercak coklat, memiliki bentuk bersegi dan pipih dengan 

rasa yang manis, pisang jenis ini paling sering dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia diolah menjadi keripik pisang, sale, maupun 

pisang goreng.
12

 

Kulit pisang adalah bahan buangan atau limbah yang terhitung 

banyak dan pemanfatannya hanya sebagai pakan ternak.
13

. Maka dari 

itu penulis ingin mencoba memanfaatkan limbah kulit pisang agar 

tidak hanya menjadi pakan ternak dan dapat di olah sebagai obat atau 

penagkal radikal bebas guna menurunkan kadar racun tersebut dalam 

tubuh perokok aktif maunun perokok pasif 

Pada kulit pisang kepok dapat di temukan kandungan saponin, 

flavonoid, tannin dan alkaloid secara umun kandungan tannin lebih 

banyak di temukan di kulit pisang kepok yang belum matang hal ini 

disebabkan karena adanya aktifitas peningkatan etanol hingga 70 kali 

lipat saat proses pematangan yang dapat menurunkan kandungan 

tannin.14
 Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam kulit pisang 

kepok diharapkan dapat menekan produksi radikal bebas sehingga 

dapat meningkatkan jumlah sel spermatogonium, spermatosit primer, 

dan sel sertoli dalam spermatozoa mencit jantan yang telah dipapar 

asap rokok. 

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa 

paradisiaca.L) Terhadap Jumlah Spermatozoa Mencit (Mus musculus) 

Jantan yang di Papar Asap Rokok. Menilik dari hukum sebab akibat 

suatu tindakan akan menghasilkan rasa puas akan cenderung di ulang, 

                                                             
12 Zhafirah Salma Putri Et Al., “Pengaruh Tepung Kulit Pisang Kepok 

(Musa Paradisiaca L.) Terhadap Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksisitas Pada Sel 

Kanker Payudara T-47d,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi 5, No. 

3 (2020): 166, Https://Doi.Org/10.36722/Sst.V5i3.380. 
13 Andi Susilawaty Et Al., “Peningkatan Kualitas Air Sumur Gali 

Berdasarkan Parameter Besi (Fe) Dengan Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok Di Dusun 

Alekanrung Desa Kanrung Kabupaten Sinjai,” Al-Sihah: Public Health Science 

Journal 7, No. 2 (2015): 166–74. 
14 Dinastutie Et Al., “Uji Efektifitas Antifungal Ekstrak Kulit Pisang Kepok 

( Musa Acuminata X Balbisiana ) Mentah Terhadap Pertumbuhan Candida Albicans 
Secara In Vitro Rina Dinastutie *, Sri Poeranto Ys**, Dwi Yuni Nur Hidayati ***,” 

Majalah Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2, No. 3 (2015): 

173–80. 
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sebaliknya tindakan yang menghasilkan rasa ketidakpuasan akan 

cendrung tidak diulang.
15

  Maka diharapkan agar penelitian ini 

membawa hasil yang memuaskan. Pemanfaatan kulit pisang kepok 

dapat mengurangi pemakaian bahan kimia sintetik yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

 

1. Identifikasi Masalah  

a. Jumlah perokok yang semakin menigingkat. 

b. Kurang nya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok 

bagi kesehatan 

c. Kurang nya pemanfaatan dari bahan sisa ( limbah ) dari 

kulit pisang 

 

2. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini yang di batasi oleh 

penulis yaitu :  

a. Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini ekstrak kulit 

pisang kepok (Musa paradisica L) sebagai obat herbal 

b. Hewan uji yang digunakan adalah mencit (Mus musculus) 

jantan dengan umur 3-4 bulan  

c. Parameter yang diamati adalah jumlah, moilitas, dan 

viabilitas spermatozoa mencit (Mus musculus) jantan 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah pemberian ekstrak kulit pisang 

kepok (Musa paradisiac L) berpengaruh terhadap jumlah spermatozoa 

mencit jantan (Mus musculus) yang di papar asap rokok? 

 

                                                             
15 Choirul Anwar., Teori Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer ‖ 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2017) 
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E. Tujuan Penelitan 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak kulit pisang kepok (Musa paradisiac L) terhadap 

jumlah spermatozoa mencit (Mus musculus) jantan yang di papar asap 

rokok. 

 

F. Manfaat Penelitan  

1. Bagi Peneliti 

       Untuk menambah wawasan ilmu biologi dan sebagai 

sumber data dalam menyusun skripsi untuk memenuhi syarat 

guna mendapatkan gelar sarjana pendidikan 

  

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam 

pemanfaatan kulit pisang kepok (Musa paradisica L) terhadap 

jumlah spermatozoa mencit (Mus musculus) jantan yang di 

papar asap rokok, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

masyarakat 

 

3. Bagi Pendidikan 

Seperti hakikatnya pendidikan merupakan media yang 

memberikan stimulus bagi perkembangan dan potensi 

manusia seoptimal mungkin.
16

 Maka dari itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat 

dijadikan acuan dalam penelitian tentang pengaruh ekstrak 

kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L)  terhadap jumlah 

spermatozoa mencit (Mus musculus) jantan yang dipapar asap 

rokok. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terdahulu yang relevan adalah upaya peneliti untuk 

                                                             
16 Chairul Anwar, “Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis" (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014). 
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mencari perbandingan kemudian menemukan inspirasi umtuk 

penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu membantu 

menujukan orisinilalitas dari penelitian yang akan di lakukan 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

yangberkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian 

ringkasan dilakukan untuk membandingkan antara penelitian yang 

telah dilakukan. Dengan melakukan hal ini, dapat dilihat orisinalitas 

penelitian yang akan dilakukan kajian yang memiliki keterkaitan atau 

relasi dengan kajian ini, antara lain: 

1. Zhafirah Salma Putri, dkk. (2020) yang berjudul Pengaruh 

Tepung Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca.L) Terhadap 

Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksisitas Pada Sel Kanker 

Payudara T-47D tentang aktivitas kandungan antioksidan, 

toksisitas dan efek sitotoksisitas terhadap sel T-47D dalam 

kulit pisang kepok serta potensi antikanker.
17

 

2. Arinta Retno Anggi, dkk  (2016) yang berjudul Pengaruh 

Pemberian Dark Chocolate Terhadap Spermatozoa Mencit  

BABL/C Jantan Yang Dipapar Asap Rokok yang menjelaskan 

tentang  radikal bebas dalam asap rokok yang dapat 

menyebabkan keadaan patologis pada tubuh , salah satunya 

pada spermatozoa dan pengaruh pemberian dark chocolate 

terhadap kualitas spermatozoa mencit BALB/C jantan yang 

telah diberikan paparan asap rokok.
18

 

3.  Susilo, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Ekstrak Etanol 

Daun Sambiloto Terhadap Jumlah Dan Motilitas 

Spermatozoa Mencit Jantan yang berisi tantang pengaruh 

pemberian ekstrak etanol daun sambiloto terhadap jumlah dan 

motilitas spermatozoa mencit jantan.
19

 

Dari uraian di atas, diketahui persamaan dan perbedaan dari 

                                                             
17 Putri Et Al., “Pengaruh Tepung Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca 

L.) Terhadap Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksisitas Pada Sel Kanker Payudara T-

47d.” 
18 A. Anggi And E. Herlina, “Pengaruh Pemberian Dark Chocolate 

Terhadap Jumlah Spermatozoa Mencit Balb/C Jantan Yang Dipapar Asap Rokok,” 

Jurnal Kedokteran Diponegoro 5, No. 4 (2016): 475–84. 
19 Susilo Susilo, Budhi Akbar, And Ika Pratinaningsih, “Pengaruh Ekstrak 

Etanol Daun Sambiloto Terhadap Jumlah Dan Motilitas Spermatozoa Mencit Jantan,” 

Jurnal Biodjati 3, No. 2 (2018): 68–74, Https://Doi.Org/10.15575/Biodjati.V3i2.3505. 
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penelitiann terdahulu yang sudah dianggap relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dengan judul Pengaruh Ekstrak 

Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca.L) Terhadap Jumlah 

Spermatozoa Mencit  (Mus musculus) Jantan Yang Dipapar Asap 

Rokok. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan dalam proposal ini disusun sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan 

     Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi, dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan kajian relvan serta sistematika penulisan 

 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

    Pada bab ini berisi tentang teori-teori atau tinjauan pustaka tentang 

kulit pisang, mencit (Mus musculus) serta rokok dan pengaruh nya 

pada jumlah, motolitas dan morfologi spermatozoa mencit (Mus 

musculus) jantan, pada bab ini juga berisi pengajuan hipotesis 

penelitian yang diajukan 

 

Bab III Metodologi Penelitian  

Pada bagian bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian 

serta teknik analisis data 

 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian bab ini berisi tentang hasil data dari penelitian yang 

telah dilakukan yaitu presentase jumlah spermatozoa mencit jantan 

setelah perlakuan serta pembahasan yang didapatkan dari penelitian 

tersebut 

 

Bab V Kesimpukan dan Saran 

Pada bab V berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil 
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skripsi tersebut serta saran yang bias diberikan dari skripsi tersebut 

 

Daftar Rujukan  

Pada bagaian daftar rijukan berisi tentang sumber-sumber rujukan 

yang digunakan pada penelitian ini. 

 

Lampiran 

Pada bagian lampiran terdapat dokumentasi selama 

berlangsungnya penelitian tersebut 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Tanaman Pisang  

1. Tanaman Pisang (Musa paradisiaca.L) 

     Indonesia merupakan Negara dengan iklim tropis yang sangat 

subur untuk sebagian besar tanaman, pisang merupakan salah 

satu dari tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia, 

tanaman pisang dapat dijumpai dari sabang hingga merauke. 

Tanaman pisang terdiri dari bonggol, batang pisang, daun, buah, 

dan bunga ( jantung pisang). Tamanan pisang merupakan salah 

satu tanaman yang semua bagiannya dapat diolah bahkan sampai 

limbah kulit pisang.
20

 Pisang merupakan salah satu komoditas 

buah (hortikultura), bahan pangan yang dapat langsung 

dikonsumsi tanpa perlu diolah atau dimasak namun pisang juga 

tidak dapat bertahan lama, pada tahun 2014 jumlah produksi buah 

pisang mencpai 7.008.407 ton, produksi yangb tinggi namun 

tidak sebanding dengan jumlah konsumen buah pisang, buah 

pisang dapat dikelompokan menjdi 4 (empat) bagian yaitu (1) 

Musa paradisiaca var. sapientum (Banana) yaitu  buah meja atau 

buah yang dapat langsung dikonsumsi setelah matang contoh : 

pisang barangan, apisang ambon kuning, pisang ambon, pisang 

raja, pisang susu, pisang mas, pisang hijau dll (2) Musa 

paradisiaca forma typiaca (plantain) yaiyu pisang yang harus 

diolah terlebih dahulu sebelum di konsumsi, contoh : pisang 

kapas, pisang tanduk, pisang uli, pisang bangkahulu (3) pisang 

yang dapat dikonsumsi setelah matang maupun setr]elah diolah 

terlebih dahulu, contoh : pisang raja, pisang kepok dan (4) Musa 

brachycarpa yaitu jenis pisang berbiji yang dapat dikonsumsi 

pada saat masih mentah, contoh : pisang batu. Dari keempat jenis 

pisang ini memiliki karakteristik yang berdeda satu dengan yang 

                                                             
20 Nur Nida Afiifah And Mia Srimiati, “Analisis Proksimat Snack Bar 

Dengan Substitusi Tepung Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Linn),” Jurnal Ilmiah 

Kesehatan 2, No. 1 (2020): 36–42, Https://Doi.Org/10.36590/Jika.V2i1.46. 
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lainnya.
21

 Pisang memiliki ragam jenis sala satunya ialah pisang 

kepok, pisang jenis ini memiliki kandungan gizi yang baik serta 

memiliki rasa yang manis karena ktu pisang kepok termasuk jenis 

pisang yang digemari masyarakat, selain buahnya kuit pisang 

kepok pun dapat diolah menjadi berbagai macam olahan yang 

memiliki nilai jual tidah hanya menjadi limbah.
22

 

 

2. Klasifikasi Pisang Kepok (Musa paradisiaca.L) 

Tumbuhan yang berasal dari kawasan asia tenggara ini 

dapat tumbuh diwilayah tropis dan subtropics, ciri-ciri dari pisang 

kepok yakni, batangnya sejati, batang pohonnya tertata atas 

pertumbuhan serta perkembangan pelepahnya melingkari batang 

dan memanjang. Sebetulnya batang asli pisang berupa bonggolan 

yang tak terlihat langsung ditanah.
23

 Tanaman pisang dapat 

dikatakan sebagai tanaman serbaguna, mulai dari akar, batang 

(bonggol), batang semu (pelepah), daun, bunga, buah sampai 

kulitnyapun dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Buah 

pisang kaya akan sumber vitamin dan karbohidrat serta sangat 

digemari orang karena enak dimakan baik sebagai buah meja atau 

melalui pengolahan terlebih dahulu. Di Indonesia, pisang masih 

biasa ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman pekarangan 

ataupun perkebunan dalam skala kecil, pemeliharaan serta 

pemanfaatannyapun kurang maksimal. Untuk itu perlu ada suatu 

pendekatan khusus, agar tanaman pisang dikenal manfaatnya 

secara luas oleh masyarakat
24

 

 

Klasifikasi tanaman pisang kepok menurut Tjitrosoepomo, 

                                                             
21 T. K. Putri Et Al., “Pemanfaatan Jenis-Jenis Pisang (Banana Dan 

Plantain) Lokal Jawa Barat Berbasis Produk Sale Dan Tepung,” Kultivasi 14, No. 2 
(2015): 63–70, Https://Doi.Org/10.24198/Kultivasi.V14i2.12074. 

22 Hidiarti And Srimiati, “Pemanfaatan Tepung Kulit Pisang Kepok (Musa 

Paradisiaca Linn) Dalam Pembuatan Brownies.” 
23 Aziz Kurniawan., „‟Uji Antibakteri Kulit Buah Pisang Kepok Dan 

Kelopak Jantung Pisang (Musa Acuminata) Terhadap Bakteri Escherichia Coli’’ 

(Skripsi Uin Raden Intan Lampung 2021) 
24 Kasrina Dan Anis Zulaikha Q, “Pisang Buah (Musa Spp): Keragaman 

Dan Etnobotaninya Pada Masyarakat Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok 
Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah”, Jurnal Fmipa Universitas Lampung, Vol. 2, 

No. 1, (2013), H. 41 
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adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1. Pisang kepok (Musa paradisiaca.L) 

 Sumber : Dokumentasi Pribadi   

 

Regnum   : Plantae 

Divisio     : Magnoliophyta 

Classi       : Liliopsida 

Ordo         : Zingibirales 

Familia     : Musaceae 

Genus       : Musa 

Spesie       : Musa paradisiaca L 

 

Pisang adalah komoditas pertanian dan merupakan salah satu 

buah unggul Indonesia yang sangat digemari karena banyak 

kemanfaatannya.
25

 

 

3. Morfologi Pisang Kepok (Musa paradisiaca.L) 

     Tanaman pisang memiliki morfologi, sebagai berikut : 

a.  Akar 

Tanaman pisang memiliki tipe perakaran serabut atau 

sistem radix Adventicia, akar tersebut tumbuh pada umbi 

batang, terutama pada bagian bawah. Akar yang tumbuh pada 

bagian bawah akan tumbuh lurus menuju pusat bumi atau 

                                                             
25 Ode Ermawati, “Kajian Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Raja (Musa 

Paradisiaca Varraja) Dalam Pembuatan Es Krim”, Jurnal Sains Dan Teknologi 

Pangan, Vol. 1, No. 1, (2017), H. 67 
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tumbuh vertikal hingga kedalaman 75-150 cm, akar pisang 

menjalar kesamping atau horizontal hingga 4-5 m dari induk. 

Akar tumbuh secara berkelompok tiga-tiga atau empat-empat 

dengan ketebalan berkisar 1-8,5 mm. Akar yang masih muda 

berwana putih kenyal, dan setelah tua warnanya akan menjadi 

lebih gelap dan sedikit keras. Akar permukaan biasanya 

tumbuh ke dalam 15 cm. 19  

 

b. Batang 

Tanaman pisang memiliki jenis batang sejati, dimana 

berupa umbi batang (dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan 

bonggol) yang terletak didalam tanah. Batang sejati tanaman 

pisang bersifat keras dan memiliki titik tumbuh atau mata 

tunas yang dapat menghasilkan daun dan bunga. Disamping 

itu juga terdapat kambium untuk membesarkan pohon. Titik 

tumbuh pada awal pertumbuhan menghasilkan daun dan pada 

akhir pertumbuhan akan menumbuhkan bunga pisang yang 

terbungkus kelopak. Batang memiliki diameter sekitar 30 cm. 

Bagian yang berdiri tegak menyerupai batang adalah batang 

semu batang semu yang terdiri atas pelepah-pelepah daun 

panjang atau kelopak daun yang saling menutupi dan 

membungkus. Pada kelopak daun yang lebih muda berada 

dibagian lebih dalam. Dengan demikian maka kedudukan 

menjadi kuat dan kompak, terlihat seperti batang. Batang 

semu mempunyai tinggi antara 3-8 m. Batang semu tanaman 

pisang bersifat lunak dan banyak mengandung air. 

 

c. Daun  

Daun tanaman pisang berbentuk lanset memanjang. Daun 

memiliki tangkai panjang, berkisar 30-40 cm. tangkai daun ini 

sedikit keras dan kuat, mengandung banyak air. Kedudukan 

daun tegak sedikit mendatar dan menyebar. Daun pisang 

mempunyai lapisan lilin pada permukaan bagian bawah. Daun 

pisang tidak mempunyai tulang daun pada pinggirnya yang 20 

mengakibatkan mudah robek. Rangkaian daun terdiri dari 

pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Tangkai daun 

berfungsi sebagai cabang tanaman yang berguna untuk 
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menompang daun dan buah. Tangkai daun berbentuk radial 

memanjang berupa saluran dengan bagian epidermis 

terbungkus selulosa yang tebal. Susunan pembuluhnya rapat 

pada tengah kearah luar membuat kokohnya kegunaan dari 

tangkai daun sebagai cabang tanaman.  

 

d. Bunga  

Bunga pada tanaman pisang berbentuk bulat lonjong 

dengan ujung runcing. Bunga yang baru muncul biasanya 

disebut dengan jantung pisang. Bunga terdiri atas tangkai 

bunga daun penumpu bunga atau daun pelindung bunga atau 

seludang bunga, dan mahkota bunga. Memiliki tangkai bunga 

yang keras, dengan diameter berkisar 8 cm. Seludang bunga 

berwarna merah tua, tersusun secara spiral, berlapis lilin, 

berukuran 10-25 cm, seludang bunga akan gugur dan tersusun 

melintang, masing-masing sebanyak dua baris. Bunga 

tanaman pisang berkelamin satu dengan benang sari sebanyak 

lima buah. Dan bakal buah berbentuk persegi. 

 

e. Buah 

Buah pisang mempunyai bentuk, ukuran, warna kulit, 

warna daging buah, rasa dan aroma yang beragam. Jumlah 

sisir dalam tiap tandan bervariasi antara 21 3-15. Biasanya 

tanaman pisang berbunga 9-10 bulan setelah tanam. Dan 

buahnya dapat dipanen 4-5 bulan kemudian. Buah pisang ada 

yang berbentuk bulat panjang, bulat pendek, maupun bulat 

agak persegi
26

 

 

f. Kulit Pisang 

Kulit pisang adalah produk sampingan dari industri 

pengolahan pisang yang akan menghasilkan limbah kulit 

pisang yang cukup banyak jumlahnya sekitar sepertiga dari 

buah pisang yang belum dikupas.  Limbah kulit pisang yang 

                                                             
26 Bambang Cahyono, Sukses Budi Daya Pisang Di Perkarangan Dan 

Perkebunan. (Yogyakarta : Lili Publisher, 2016), H.15-18. 
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cukup banyak jumlahnya belum terlalu banyak dimanfaatkan 

secara nyata oleh industri pengolahan pisang tersebut, hanya 

dibuang begitu saja sebagai limbah organik atau sebagai 

makanan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Dengan 

jumlah limbah kulit pisang yang cukup banyak akan 

mempunyai nilai jual yang sangat menguntungkan apabila 

bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan pakan 

alternatif ikan.    

Kulit pisang yang merupakan sumber karbohidrat yang 

berperan dalam memenuhi 40-75% sumber energi dalam 

asupan makanan harian, sebagai penyumbang energi dengan 

nilai 4 kilo kalori/gram, dan sebagai pemberi aroma pada 

pakan, membantu proses pengeluaran feses serta dapat 

berperan sebagai cadangan makanan
27

 

 

Tabel 2.1 

Analisis kandungan kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca.L)
28

 

Kandungan gizi 

 

Nilai (%) 

Karbohidrat 11,27 

Protein 1,71 

Lemak 3,28 

Vitamin C 0/30 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kulit 

pisang kepok (Musa paradisiaca.L) memiliki kandungan gizi 

karbohidrat 11,27%, protein 1,71%, lemak 3,28%, dan 

vitamin C 0,30%. Kandungan gizi tertinggi pada kulit pisang 

kepok (Musa paradisiaca.L) adalah karbohidrat, kandungan 

gizi tertinggi kedua adalah lemak. Didalam kulit pisang 

mengandung nutrisi penting seperti vitamin C, B, kalsium, 

                                                             
27 Rian M. Nanariain, Cyska Lumenta, Henneke Pankey. “Pemanfaatan 

Tepung Kulit Pisang Raja (Musa Paradisiaca) Dalam Formulasi Pakan Ikan Nila 

(Oreochromis Niloticus)”. Jurnal Budidaya Perairan, Vol. 5 No.1. 2017, H.22. 
28 Siti Halija Sogo, Irianti Kurniasari, Dan Sutoyo. “Pengaruh Penambahan 

Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Linn) Dalam Pembuatan Kerupuk”. 

Jurnal Agriekstensia. Vol. 17 No. 1. 2018, H.79. 
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protein, lemak, air dan karbohidrat yang banyak dimanfaatkan 

sebagai keripik kulit pisang, nata, dan tepung kulit pisang.
29

 

Tabel 2.2 

Analisis kandungan fitokimia kulit pisang kepok 

(Musa paradisiaca.L) 

Kandungan Metode Hasil Keterangan 

Flafvonoid Wilstater Merah kecoklatan + 

Alkaloid Dragendroff Endapan Jingga + 

Tannin FeCl3 1% Coklat Kehitaman  

Steroid Lieberman-

Burchard 

Cincin Merah - 

Triterpenoid Lieberman-

Burchard 

Cincin Merah + 

Saponin Forth Terdapat Busa + 

Keterangan : 

+ : Terdapat kandungan kimia 

-  : Tidak terdapat kandungan kimia 

 

Berdasarkan table di atas tanda (+) menunjukan adanya 

kandungan senyawa kimia dalam kulit pisang kepok dan tanda 

(-) menunjukan tidak adanya senyawa kimia dalam kulit 

pisang kepok. Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam 

kulit pisang kepok diharapkan dapat menekan produksi 

radikal bebas sehingga dapat meningkatkan jumlah sel 

spermatogonium, spermatosit primer, dan sel sertoli dalam 

spermatozoa mencit jantan yang telah dipapar asap rokok.
30

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Tri Susanto, Untung Berlipat Dari Berkebun Pisang. (Jawa Barat : Air 

Publishing, 2016). H.27. 
30 Serangga Hama and Tanaman Umur, “Uji Fitokimia Kulit Pisang Kepok ( 

Musa Paradisiaca L.) Bahan Alam Sebagai Pestisida Nabati Berpotensi Menekan 

Serangan Serangga Hama Tanaman Umur Pendek” 1, no. 9 (2018): 465–69. 
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Table 2.3 

Perbedaan Analisis Kandungan Fitokimia Kulit Pisang.
31

 

Golongann 

Senyawa 

Pisang Kepok Pisang Mas Pisang 

Nangka 

Flavonoid + + + 

Tanin + + + 

Saponin - - - 

Steroid - - - 

Terpenoid + + + 

Keterangan : 

+ : Terdapat kandungan kimia 

      -  : Tidak terdapat kandungan kimia 

Table 2.4 

Persen Penghambat Radikal Bebas Sampel Ekstrak Kulit 

Pisang.
32

 

Sampel Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

Blanko 

Rata-rata 

Absorbansi 

sampel 

% 

Penghambatan 

 

 

Pisang 

Kepok 

10  

 

0,850 

0.426 49.882 

20 0.374 56.000 

30 0.33 61.176 

40 0.279 67.176 

50 0.238 72.000 

 

 

Pisang 

Mas 

10  

 

0,850 

0.44 48.235 

20 0.399 53.059 

30 0.373 56.118 

40 0.342 59.765 

50 0.315 62.941 

 

 

Pisang 

Nangka 

10  

 

0,850 

0.424 50.118 

20 0.392 53.82 

30 0.340 60.000 

40 0.301 64.588 

50 0.255 70.000 

 

                                                             
31 Azimatur Rahmi, Nadya Hardi, and Linda Hevira, “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Pisang Kepok, 

Pisang Mas Dan Pisang Nangka Menggunakan Metode DPPH,” Journal Ilmu Farmasi Dan Farmasi Klinik (JIFFK) 18, no. 

2 (2021): 79–83. 

32 Rahmi, Hardi, and Hevira. 



19 
 

 
 

B. Mencit (Mus musculus) 

1. Mencit (Mus musculus) 

Mencit (Mus musculus) termasuk mamalia pengerat yang 

cepat berkembang biak. Mencit memiliki ciri-ciri berupa bentuk 

tubuh kecil, berwarna putih, memiliki siklus estrus teratur yaitu 4-5 

hari. Mencit telah banyak dipergunakan sebagai hewan percobaan 

dalam penelitian ilmiah karena siklus hidupnya yang relatife 

pendek, jumlah anak per kelahirannya banyak, variasi sifat-sifatnya 

tinggi, mudah ditangani, dan sifat anatomis dan fisiologisnya 

terdeteksi dengan baik.
33

 Mencit dapat hidup diberbagai daerah 

mulai dari iklim dingin, sedang maupun panas dan dapat hidup di 

kandang maupun bebas sebagai hewan liar. Mencit liar lebih suka 

dengan suhu lingkungan yang tinggi dan maupun pada suhu yang 

rendah mencit dapat beradaptasi dengan baik.
34

 Mencit dipilih 

sebagai hewan uji karena memiliki beberapa keuntungan yaitu daur 

estrusnya teratur, mudah dideteksi, periode kebuntingan yang 

singkat dan mempunyai anak yang banyak serta memiliki 

keselarasan pertumbuhan dengan kondisi manusia. Proses dan 

metabolisme dalam tubuhnya berlangsung cepat sehingga cocok 

untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33Intan Tolistiawaty, Dkk, “Gambaran Kesehatan Pada Mencit (Mus 

Musculus) Di Instalasi Hewan Coba”. Jurnal Vektor Penyakit, Vol. 8 No. 1 (2014), H. 

28. 
34 Gautama Agus Pribadi, “Penggunaan Mencit Dan Tikus Sebagai Hewan 

Model Penelitian Nikotin (Skripsi), (Bogor : Program Studi Teknologi Produksi 

Ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, 2008), H. 15. 
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Tabel 2.5 

Data mencit di laboraturium.
35

 

Lama hidup 

 

1-2 tahun, bisa sampai 3 

tahun 

Lama hamil  19-21 hari  

 

Umur disapih 

 

21 hari 

Umur dikawinkan 

  

35 hari 

Umur dewasa 

  

8 minggu ( jantan dan 

betina) 

Kecepatan tumbuh  

 

0,5-0,1 gram 

Berat dewasa 

 

20-40 g, jantan; 18-35 g 

betina  

Jumlah anak 

 

Rata-rata 6 sampai 15 

Berat lahir  

 

36-390 C ( rata-rata 37,90 

C ) 

Suhu (kertal) 

 

2,38-4,48 ml/g/jam 

Konsumsi oksigen  

 

75=80 ml/kg 

Volume darah 

 

7,7-12,5 X 103/mm3 

Sel darah merah 

 

6,0-12,6 X 10/ mm3 

Sel darah putih 

 

150-400 X 10/ mm3 

Trombosit  

 

13-16/100 ml 

HB 

 
1 g/hari 

 

 

                                                             
35 Kesumawati, Bersahabat Dengan Hewan Uji, Gajahmada University 

Press, Yogyakarta, 2004 
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1. Klasifikasi Mencit (Mus musculus) 

Berikut ini klasifikasi pada mencit (Mus musculus) adalah: 

 

Gambar 2.2. Mencit (Mus musculus) 

Sumber : repoblika.co.id 

 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Ordo : Rodentia 

Famili    : Muridae 

Genus    : Mus 

Spesies   : Mus musculus
36 

 

Mencit Mus musculus merupakan anggota dari muridae 

(tikus-tikusan) yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari tikus. 

Menict juga mudah untuk dijumpai dirumah-rumah dan dikenal 

sebagai hewan yang cukup menggangu dikarenakan oleh 

kebiasaannya mengigiti mebel dan barang-barang kecil lainnya, 

serta bersarang disudut-sudut lemari
37

 

                                                             
36 A. A. Kartika, Dkk, “Strategi Pengembangan Usaha Ternak Tikus (Rattus 

Norvegicus) Dan Mencit (Mus Musculus) Di Fakultas Peternakan Ipb”. Jurnal Ilmu 
Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2013), H. 148. 

37 Eka Deviany Widyawaty, “Pengaruh Meniran Dosis Bertingkat Terhadap 

Ekspresi Igf-1 Dan Ketebalan Endometrium Pada Mencit Betina Model 
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2. Anatomi dan Fisiologi 

Mencit memiliki luas permukaan tubuh sekitar 36 cm² dengan 

berat badan 20 gram. Pada umur 70 hari atau 2 bulan memiliki 

bobot pada waktu lahir sekitar 0,5-1,5 gram yang dapat meningkat 

sekitar 40 gram. Pada mencit betina dewas memili berat badan 

berkisar 25-40 gram sedangkan mencit jantan dewasa memiliki 

berat badan berkisar antara 20-40 gram.  

Mencit jika diperlakukan dengan baik akan mudah 

penanganannya, sebaliknya jika mencit perlakuannya yang kasar 

dapat menimbulkan sifat yang agresif dan dapat menggigit pada 

kondisi tertentu. Mencit memiliki ciri khas dari mencit jantan dan 

betina, mencit betina memiliki 5 pasang kelenjar ambing, 3 

pasang yang terdapat di bagian ventral thoraks dan 2 pasang 

lainnya di bagian inguinal, mencit memiliki susunan gigi yang 

lengkap seperti incisivus ½, caninus 0/0, premotor 0/0 dan molar 

3/3. Gigi mencit tidak terganti hingga dewasa dan mencit 

menggunakan giginya untuk memperoleh makanan.
38

 

Rasum makanan yang diberikan pada mencit harus memiliki 

unsur-unsur penunjang atau tambahan, unsur utama tersebut 

seperti karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan unsur 

tambahannya seperti vitamin, mineral dan air. Mencit dewasa 

setiap harinya mengonsumsi makanan hingga 3-5 g, pada mencit 

yang sedang bunting maupun menyusui memerlukan makanan 

yang lebih banyak. Pada air minum mencit sendiri memerlukan 

pergantian, karena mencit lebih menyukai air yang bening dan 

bersih.
39

 

 

 

 

                                                                                                                                   
Endometriosis,” Jurnal Biosains Pascasarjana 20, No. 1 (2018): 9, 
Https://Doi.Org/10.20473/Jbp.V20i1.2018.9-21. 

38 Marcellino Mardanung Setijono, Mencit (Mus Musculus) Sebagai Hewan 

Percobaan (Skripsi), (Bogor : Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, 

1985), H. 7-8 
39

 Aditya Dwi Setyadi, Organ Reproduksi Dan Kualitas Sperma Mencit 

(Mus Musculus) Yang Mendapat Pakan Tambahan Kemangi (Ocimum Basilicum) 
Segar, (Skripsi), (Bogor : Program Studi Teknologi Produksi Ternak Fakultas 

Peternakan Institut Pertanian Bogor, 2006), H. 4. 
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3. Sistem Reproduksi Mencit Jantan 

      Sistem reproduksi mencit jantan terdiri dari beberapa bagian 

seperti:  

 
Gambar 2.3 sistem reproduksi mencit 

Sumber : repoblika.co.id 

 

 

a. Testis 

Testis berjumlah dua buah, terdapat didalam kantong luar 

disebut skrotum. Pada semua spesies testis berkembang di 

dekat ginjal, yakni didaerah krista genitalis primitif. Testis 

merupakan kelenjar campuran, yakni kelenjar eksokrin juga 

sekaligus sebagai kelenjar endrokin. Sebagai kelenjar eksokrin 

testi berfungsi menghasilkan sel sperma. 

 

 
Gambar 2.4 testis mencit 

Sumber : repoblika.co.id 

 

b. Kelenjar Asesoris 

Kelenjar asesoris rodentia dan mamalia terdiri atas 

epididimis, vas deferens, prostat, sepasang glandula cowper 

dan sepasang vasikula seminalis. Kelenjar ini berfungsi 
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membuat cairan semen yang dapat memungkinkan sperma 

bergerak aktif dan hidup untuk waktu tertentu. 

 

c. Alat Kelamin atau Organ Kopulatoris 

Organ kopulatoris pada mencit jantan yaitu penis yang 

memiliki tugas ganda seperti untuk alat pengeluaran urin dan 

penyaluran semen ke dalam saluran reproduksi mencit 

betina.
40

 

 

4. Spermatogesis 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan 

spermatozoa yang terjadi dalam tubulus seminiferus testis. 

Spermatogenesis dibagi menjadi 3 fase yaitu spermatositogenesis, 

meiosis dan spermiogenesis: 

 

a. Spermatositogenesis 

Didalam tubulus seminiferus terdapat sel spermatogonium 

yang hidupnya aktif membelah secara mitosis. Populasi 

spermatogonia memiliki 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B. Pada 

tipe A spermatogonia bersifat stem sel dan merupakan 

tergolong sel gelap (dark cell) yang tidak aktif membelah. 

Sedangkan pada tipe B spermatogonia berasal dari tipe A 

yang membelah untuk menyelesaikan proses 

spermatogenesis.
41

 

 

b. Meiosis 

Pada fase ini pembelahan sekunder terjadi di meiosis dari 

spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder yang diikuti 

terjadinya reduksi jumlah kromosom. Setiap spermatosit 

primer akan membelah menjadi 2 sel yang disebut spermatosit 

sekunder pada saat proses meiosis 1. Kemudian spermatosit 

                                                             
40 Budhi Akbar, Tumbuhan Dengan Kandungan Senyawa Aktif Yang 

Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilitas, (Adabia Press : Jakarta, 2010), H.15-18. 
41 Hasbi Hasbi And Sri Gustina, “Androgen Regulation In Spermatogenesis 

To Increase Male Fertility,” Indonesian Bulletin Of Animal And Veterinary Sciences 

28, No. 1 (2018): 13, Https://Doi.Org/10.14334/Wartazoa.V28i1.1643. 
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sekunder akan membelah lagi menjadi meiosis 2 yang 

menghasilkan 4 spermatid.
42

 

 

c. Spermiogenesis 

Terjadi perubahan morfologi yaitu dari spermatid menjadi 

spermatozoa pada fase spermiogenesis. Spermiogenesis 

meliputi fase cap (fase tutup),fase golgi, fase akrosom, dan 

fase muturasi (fase pematangan). Pada fase cap akan terjadi 

granula akrosom semakin membesar, bertambah pipih, dan 

menuju bagian depan inti, sehingga akan membentuk 

semacam tutup (cap) sementara. Pada fase golgi akan 

terbentuk butiran proakrosom yang akan membentuk granula 

akrosom. Pada fase akrosom akan terjadi redistribusi bahan 

akrososm. Sedangkan pada fase pematangan (maturasi) 

bentuk spermatid akan hampir sama dengan spermatozoa 

dewasa. Spermatid yang berubah menjadi spermatozoa akan 

berhubungan langsung dengan sel sertoli yang mengadung 

banyak glikogen yang merupakan makanan dari spermatozoa 

 

5. Spermatozoa 

Spermatozoa atau sel sperma adalah hasil produksi dari testis 

yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. 

Spermatozoa bersama dengan plasma seminalis merupakan 

komposisi dari cairan yang dikeluarkan pada saat seorang pria 

mengalami ejakulasi disebut sebagai semen. Setiap hewan 

memiliki bentuk sel sperma yang bervariasi, seperti dapat 

dibedakan menjadi bagian kepala, bagian tengah, dan bagian 

ekor. Pada bagian kepala memiliki panjang kurang lebih 0,008, 

bagian ekor dan bagian tengah sangat panjang rata-rata 

0,1226mm. Pada bagian kepala terdiri dari nukleus didalamnya 

membawa materi dan informasi genetik yang akan diwariskan. 

Pada daerah 2 kepala terdapat juga akrosom yang berisi akrosin, 

                                                             
42 Mice Mus Et Al., “Penurunan Jumlah Spermatosit Pakiten Dan Spermatid 

Tubulus Seminiferus Testis Pada Mencit (Mus Musculus) Yang Dipaparkan Asap 

Rokok,” Jurnal Biologi 13, No. 2 (2014). 
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hyaluronidase dan bebrapa enzim proteolitik yang berperan 

dalam proses fertilisasi yakni untuk menembus sel ovum. 

Hyaluronidase berperan dalam mencerna filamen proteoglikan 

pada jaringan sedangkan enzim proteolitik berperan dalam 

mencerna protein. Pada bagian tengah terdapat mitokondria yang 

berperan dalam menghasilkan energi atau ATP, berfungsi dalam 

kelangsungan hidup serta alat gerak spermatozoa yang bekerja 

sama dengan ekor dalam pergerakannya. Bagian ekor berperan 

penting dalam motilitas sperma yang dipengaruhi oleh ATP hasil 

produksi dari mitokondria. Bagian ekor disusun oleh 3 komponen 

utama yakni : (1) kerangka utama yang dibentuk oleh 11 

mikrotubulus dan disebut sebagai aksonema (2) membrane sel 

yang tipis dan menutupi aksonema (3) beberapa mitokondria 

yang berkumpul dan mengelilingi dari aksonema. Gerakan yang 

dihasilkan secara normal adalah 1 – 4 mm/menit didalam medium 

fluida. Setelah spermatozoa dipancarkan spermatozoa akan maju 

ke depan. Spermatozoa memiliki panjang keseluruhan 0-60 mikro 

(kira-kira seperduapuluh milimeter). Sperma yang dikeluarkan 3-

5 mililiter dan sperma yang terkandung banyaknya 100-180 juta 

tiap mililiter setiap kali kopulasi. Pemberian atau pemaparan asap 

rokok dapat menurunkan kualitas spermatozoa dikarenakan dari 

paparan asap rokok tersebut mengandung banyak radikal bebas 

yang menurunkan kualitas sepermatozoa.
43

 

 

C. Rokok 

 

Gambar 2.5 rokok 

 

 

 

 

 

 

Sumber : google.co.id 

                                                             
43 Https://Pendidikanmu.Com/2020/11/Pengertian-Sel-Sperma.Html 
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1. Definisi rokok dan merokok 

Rokok merupakan kertas yang digulung berbentuk silinder 

dengan ukuran tertentu serta berisi tembakau dan dibakar untuk 

dihihup asapnya. “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang 

dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, 

termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya 

yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, 

dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung 

nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan” (Peraturan 

Pemerintah Nomor 109 tahun 2012). Rokok terbuat dari kertas 

berbentuk silind.er berdiameter 10 mm dengan panjang antara 70 

hingga 120 mm yang berisi cacahan daun tembakau. Rokok 

sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung sekitar 4000 

bahan kimia dan 69 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat 

menyebabkan kanker seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida.
44 

Tar merupakan zat bersifat karsinogenik yang dapat merusak 

paru-paru dan menimbulkan masalah pernapasan, bronchitis dan, 

13 kanker. Nikotin adalah zat bersifat adiktif yang menekan otak 

sehingga menimbulkan rasa senang dan keinginan untuk terus 

merokok. Karbon monoksida membuat kadar oksigen dalam darah 

berkurang. Hidrogen sianida, amoniak, arsenik, aseton, fenol, 

hydrogen sulfide, formaldehida, oksida nitrogen, dan methyl 

chloride juga merupakan komponen rokok yang berbahaya. Ketika 

pertama kali merokok, orang akan merasa mual, lidah getir, dan 

batuk-batuk. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, rokok dapat 

menyebabkan orang kecanduan. Kebiasaan merokok ternyata 

sudah ada sejak jaman dahulu. Pada akhir abad ke-15, seorang 

peneliti Amerigo Vespuci di Venezuela melihat orang mengunyah 

daun tembakau. Hampir seabad kemudian, Sir Walter Raleigh di 

Inggris mendapat daun tembakau dari Sir Francis Drake di 

Amerika. Daun tembakau kering ditekan dalam pipa kemudian 

dibakar dan dihisap asapnya. Saat ini kebiasaan merokok sudah 

menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi kegiatan yang 

                                                             
44 Asizah, Nur. (2015). Faktor Individu Yang Berhubungan Dengan 

Tindakan Merokok Mahasiswa Di Universitas Hasanuddin. Skripsi. Universitas 

Hasanuddin. 
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wajar ditemui. Merokok dianggap sebagai kegiatan sehari-hari dan 

salah satu pengisi waktu luang. Masyarakat sering menyajikan 

rokok sebagai pendamping makanan dan minuman serta bagian 

dari upacara adat, memberi rokok sebagai imbalan juga sudah 

umum ditemui. Mengurangi kecemasan dan menghilangkan 

kantuk juga menjadi alasan seseorang untuk merokok.
45

 

2. Jenis-Jenis Rokok dan Macam-Macam Perokok 

Rokok terbagi dalam berbagai jenis berdasarkan bahan 

pembungkus, proses pembuatan, dan penggunaan filter. Rokok 

kawung dibungkus dengan daun aren, rokok sigaret memakai 

kertas sebagai pembungkus, dan rokok cerutu dibungkus 

menggunakan daun tembakau. Berdasarkan proses pembuatan ada 

rokok sigaret kretek yang dibuat dengan dilinting menggunakan 

tangan atau alat sederhana, serta sigaret kretek yang diproduksi 

dengan mesin. Kemudian terdapat rokok jenis filter yang memakai 

gabus pada 15 ujung pangkalnya dan jenis non filter tanpa 

gabus.
46 

Secara umum terdapat dua macam perokok, yaitu perokok 

aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan orang yang 

merokok dan menghirup langsung asap tembakau. Perokok pasif 

adalah orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok. 

Perokok dapat di bedakan berdasarkan jumlah konsumsi, antara 

lain perokok ringan (1-10 batang per hari), perokok sedang (11-23 

batang per hari), dan perokok berat yang merokok 24 batang atau 

lebih dalam sehari. Dan terdapat juga perokok yang dipengaruhi 

rasa positif, perokok yang dipengaruhi rasa negatif, perokok 

adiktif, dan perokok yang merokok karena kebiasaan. Perokok 

yang dipengaruhi perasaan positif terbagi menjadi pleasure 

relaxation, stimulation to pick them up, dan pleasure of hanling 

the cigarette. Ketika perokok merokok hanya untuk tambahan 
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seperti pelengkap minum kopi atau setelah makan disebut 

pleasure relaxation. Stimulation to pick them up dilakukan untuk 

mendapat perasaan senang. Pleasure of hanling the cigarette yaitu 

ketika perokok mendapat kenikmatan saat memegang rokok. 

Perokok yang dipegaruhi rasa negatif kebanyakan hanya merokok 

untuk mengatasi cemas dan marah. Perokok adiktif akan 

menambah 16 dosis rokok untuk meningkatkan efeknya. 

Kemudian perokok yang merokok karena kebiasaan sudah secara 

rutin merokok. Seorang perokok tidak mudah berhenti merokok 

begitu saja. Terkadang seseorang kembali merokok setelah 

memutuskan untuk berhenti merokok. Ketergantungan rokok 

akibat pengaruh nikotin membuat orang sulit berhenti. Saat 

berhenti merokok, perokok akan merasa ada yang kurang, lesu, 

dan cemas.
47

 

3. Bahaya Merokok     

Konsumsi rokok dapat mengakibatkan masalah kesehatan. 

Penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain kanker, penyakit 

jantung, bronkitis, gangguan kehamilan dan janin. Tidak hanya 

itu, akibat rokok dapat membuat rambut rontok, katarak, kulit 

keriput, pendengaran terganggu, oesteoporosis, tukak lambung, 

kanker uterus, kanker kulit, disklorasi jari-jari, dan karies, serta 

menyebabkan kerusakan sperma. Bagi perokok aktif, ancaman 

terkena penyakit jantung dan stroke menjadi dua kali lebih besar. 

Perokok pasif juga memiliki resiko terkena penyakit akibat asap 

rokok seperti kerusakan paru-paru, penyakit jantung, sakit 

tenggorokan, dan batuk. Wanita hamil yang menghirup asap 

rokok beresiko mengalami gangguan kehamilan dan dapat 

mengakibatkan cacat bahkan kematian pada bayi. Menghirup asap 
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sampingan 3 kali lebih berbahaya dari asap yang dihirup perokok 

aktif.
48

 

 

4. Peraturan Tentang Rokok  

Usaha pengendalian konsumsi rokok telah banyak dilakukan, 

salah satunya melalui penetapan peraturan mengenai 

pengendalian tembakau dan rokok.  

 

1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan sebagai salah satu 

pelaksanaan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang kesehatan. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang kadar 

kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan, persyaratan 

produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi 

rokok, peran masyarakat dalam pengamanan rokok bagi 

kesehatan, serta penetapan kawasan tanpa rokok.  

2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2000 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 merupakan 

revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 yang 

berkaitan dengan iklan rokok. Iklan rokok di media elektronik 

diizinkan dan batas waktu industri rokok mengikuti peraturan ini 

adalah 5-7 tahun setelah dinyatakan berlaku tergantung dari jenis 

industrinya. 

 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

menyebutkan tentang larangan siaran iklan melakukan promosi 

rokok yang memperagakan wujud rokok. Iklan rokok di media 

elektronik dilarang mulai pukul 05.00- 21.30 WIB dan 

diperbolehkan tayang pada pukul 21.30-05.00 WIB.  

 

4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 kemudian 

digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 yang 

memuat tentang pengendalian tembakau. Hal yang diatur dalam 

peraturan ini antara lain ukuran dan jenis peringatan kesehatan, 

batas waktu iklan rokok di media elektronik, serta pengujian kadar 

tar dan nikotin. Pada pasal 22 disebutkan bahwa tempat kesehatan, 

tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, 

tempat kegiatan anak, tempat umum, dan angkutan umum 

merupakan kawasan tanpa rokok. 

 

5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengatur pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat 

adiktif. Pencantuman peringatan kesehatan diwajibkan bagi setiap 

orang yang memproduksi atau 19 memasukkan rokok ke 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga 

menetapkan kawasan tanpa rokok. Pasal 115 menyatakan instansi 

pendidikan sebagai kawasan tanpa rokok. 

6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 

188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok 

Peraturan ini memuat pedoman penetapan kawasan tanpa 

rokok dalam rangka memberikan perlindungan dan lingkungan 

yang sehat bagi masyarakat. Kawasan tanpa rokok yang telah 

ditetapkan antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar 

mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat 

bermain anak, dan tempat umum. Penyediaan kawasan khusus 

merokok diperbolehkan selama terpisah dari tempat beraktivitas, 

jauh dari tempat berlalu-lalang, dan memiliki sirkulasi udara yang 

baik.  

 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan berisi ketentuan produksi produk 

tembakau, penjualan, dan aturan iklan. Peraturan Pemerintah ini 
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