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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Gaya hidup memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan seseorang. 

Gaya hidup sehat memiliki lima komponen yaitu perilaku tidak merokok, aktivitas 

fisik 30 menit setiap hari, berat badan ideal, pola makan ideal, dan konsumsi alkohol 

yang tidak berlebihan. Gaya hidup yang tidak sehat dengan pola makan tinggi 

lemak akan meningkatkan nilai kolesterol darah (Opie 2014, hlm.289). Kadar 

kolesterol yang tinggi pada jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi berbagai 

sistem organ, salah satu sistem organ yang paling sering terkena dampak adalah 

kardiovaskular yang akan bermanifestasi sebagai angina, serangan jantung dan 

stroke iskemik (Arsana et al. 2015, hlm.5). 

Berdasarkan populasi di dunia menggunakan sampel 40 negara, konsumsi  

total fat 14 dari 40 negara lebih dari 35% dan saturated fatty acids (SFA) 29 dari 

40 negara lebih dari 10% E (Harika et al. 2013, hlm.231-236). Angka ini tidak 

sesuai dengan rekomendasi asupan lemak yang ditentukan oleh Food and 

Agriculture Organization (FAO) bersama dengan World Health Organization 

(WHO) dengan rentang acuan untuk total fat 20-35% E dan saturated fatty acids 

(SFA) < 10% E (FAO 2010, hlm.55-58). Hal tersebut menggambarkan gaya hidup 

mengkonsumsi makanan tinggi lemak sangat besar di dunia. Prevalensi 

peningkatan kadar kolesterol total di dunia adalah 39%. Negara dengan pendapatan 

yang tinggi memiliki prevalensi peningkatan kadar kolesterol total sebesar 50%, 

angka tersebut lebih dari dua kali lipat angka kejadian pada negara dengan 

pendapatan yang rendah (WHO, 2017). 

 Gaya hidup mengkonsumsi makanan tinggi lemak pada usia produktif di 

Asia Tenggara memiliki persentase sebesar 58,2% pada populasi perempuan dan 

62,7% pada laki-laki (Peltzer dan Pengpid 2018, hlm.4). Hal ini memperkuat angka 

kejadian peningkatan kolesterol total di Asia Tenggara sendiri yang mencapai 29% 

(WHO, 2017). 

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi saturated fatty acids (SFA) 

tertinggi sebesar 20,9% E (Harika et al. 2013, hlm.231-236). Sebanyak 40,7% 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 

warga Indonesia mengkonsumsi makanan tinggi lemak dengan angka mencapai 

47,8% dari penduduk DKI Jakarta. Hasil riset juga menunjukkan bahwa prevalensi 

konsentrasi kolesterol total lebih dari 200 mg/dL adalah sebesar 35,9% pada 

 

 Peningkatan kadar kolesterol total yang disebabkan olah konsumsi makanan 

tinggi lemak dapat mempengaruhi sel germinativum testis. Sel-sel adiposit 

menghasilkan adipokin pro-inflamasi yang akan menghasilkan Reactive Oxygen 

Species (ROS), inducible nitric oxide synthase (iNOS), (Ouchi et al. 2012, hlm.4-

9) dan Lipid Peroksidase (LPO) (Agarwal et al. 2014, hlm.6). Sementara faktor-

faktor antioksidan seperti Superoxide Dismutase (SOD), Gluthatione Peroxidase 

(GPx), dan Catalase tidak dapat menanggulangi jumlah radikal bebas (Aitken dan 

Roman 2008, hlm.15-16) sehingga hal-hal tersebut akan menyebabkan kerusakan 

sel-sel testis dengan cara merangsang perusakan DNA, membran sel, dan apoptosis 

(Bagheri et al. 2016, hlm.188). Stres oksidatif yang dihasilkan oleh konsumsi 

makanan tinggi lemak juga akan menekan kadar testosteron, perubahan rasio 

testosteron dengan estradiol, dan penurunan Follicle-Stimulating hormone (FSH) 

(Pushpendra dan Jain 2015, hlm.6) sehingga hormon-hormon bersifat protektif 

terhadap sel germinativum berkurang (Anas dan Asterina 2011, hlm.34). Hal-hal 

tersebut akan menyebabkan penurunan jumlah sel-sel spermatogenesis yang dapat 

dinilai secara kuantitatif (Musfiroh dan Gustari 2015, hlm.115). 

 Jumlah sel-sel spermatogenesis yang menurun akibat peningkatan kadar 

kolesterol dapat diatasi dengan penggunaan statin karena dilaporkan sebelumnya 

penggunaan antioksidan dan penggunaan obat golongan statin memperlihatkan sifat 

proteksi pada testis dan fungsi reproduksi pada keadaan tinggi kadar kolesterol 

darah, bahkan meningkatkan parameter semen dan memperbaiki disfungsi endokrin 

gonad (Pushpendra dan Jain 2015, hlm.5-6). Obat golongan statin bekerja dengan 

cara menginhibisi HMG-KoA reduktase sehingga dapat menurunkan kolesterol 

(Erwinanto 2013, hlm.14-36). Namun, Sekitar 10%-15% pasien dapat mengalami 

intoleransi statin. Manifestasi dari intoleransi obat ini seperti miopati dan 

hepatotoksisitas sehingga pemakaian obat harus dibawah pengawasan medis 

(Banach et al. 2015, hlm.3). Maka, dibutuhkan alternatif alami untuk dikonsumsi 

sehari-hari seperti tanaman herbal maupun buah-buahan yang diharapkan dapat 
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mengontrol kadar kolesterol dan memiliki efek samping yang lebih rendah 

(Indriasari 2012, hlm.26). 

 Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi budidaya beraneka ragam 

tanaman. Salah satu hasil dari tanaman yang mulai banyak dikonsumsi adalah buah 

naga (Hylocereus sp.) karena diyakini memiliki kandungan kimia yang bermanfaat 

bagi kesehatan (Handayani 2014, hlm.3-4). Buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) merupakan jenis buah naga yang sudah banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia (Kristanto 2014, hlm.13). 

 Buah naga merah memiliki total dietary fiber (TDF) cukup tinggi, aktivitas 

antioksidan yang baik sebesar 67,45 ppm (Widianingsih 2016, hlm.148), dan 

Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) sebesar 7,6 µM TE/g puree 

kandungan ini lebih banyak dari buah tropis lainnya seperti buah naga putih, leci, 

sawo, mangga, lengkeng, dan sebagainya (Mahattanatawee et al. 2006, hlm.7358). 

Buah naga merah juga mengandung zat yang bekerja seperti statin yaitu saponin 

dan triterpenoid (Prakoso 2017, hlm.20-27).  

Penelitian sebelumnya di Indonesia pada tikus terbukti bahwa buah naga 

merah dosis 60mg/hari dapat memperbaiki profil lipid (Indriasari 2012, hlm.122). 

Buah naga merah dosis 120mg/hari memiliki efektivitas yang sama dengan obat 

golongan statin dosis 10mg/hari dalam menurunkan kolesterol (Sharan 2017, 

hlm.106-109). Lalu, buah naga merah dosis 250mg/Kg/hari dan 500 mg/Kg/hari 

terbukti dapat meningkatkan proses spermatogenesis tikus selama tidak mencapai 

dosis letal 1000 mg/Kg/hari, namun hasil ini didapatkan tanpa melakukan induksi 

pakan tinggi lemak selama 25 hari (Azis dan Noor 2010, hlm.126-130). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

untuk menganalisa pengaruh pemberian ekstrak buah naga merah dalam mencegah 

penurunan jumlah sel-sel spermatogenesis yang disebabkan oleh konsumsi 

makanan tinggi lemak, berkaitan dengan strategi preventif terhadap dampak 

konsumsi makanan tinggi lemak. Hal ini sesuai pasal 12 kewajiban umum dokter 

menurut kode etik kedokteran 2012 bahwa seorang dokter wajib memperhatikan 

aspek pelayanan kesehatan meliputi bidang promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, dan paliatif. 
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I.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah induksi pakan tinggi lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol 

tikus putih (Rattus norvegicus)? 

b. Apakah induksi pakan tinggi lemak dapat mempengaruhi proses 

spermatogenesis tikus putih (Rattus norvegicus)? 

c. Apakah pemberian ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dapat 

memperbaiki proses spermatogenesis tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi pakan tinggi lemak? 

d. Apakah pengaruh ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebanding dengan penggunaan obat pilihan golongan statin? 

e. Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) pada dua kali siklus spermatogenesis? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh pemberian ekstrak buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap gambaran spermatogenesis testis 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi pakan tinggi lemak. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisa kadar kolesterol tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

pakan tinggi lemak. 

b. Menganalisa perubahan gambaran spermatogenesis tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi pakan tinggi lemak. 

c. Menganalisa pengaruh pemberian ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) terhadap gambaran spermatogenesis tikus putih (Rattus 

Norvegicus) yang diinduksi pakan tinggi lemak. 

d. Membandingkan pengaruh ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) dengan obat pilihan golongan statin. 

e. Menganalisa pengaruh pemberian ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) pada dua kali siklus spermatogenesis. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

penggunaan buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) untuk dikonsumsi sehari-

hari untuk mencegah gangguan fertilitas laki-laki yang disebabkan oleh konsumsi 

makanan tinggi lemak. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Masyarakat Umum 

 Sebagai informasi manfaat buah naga merah untuk mengontrol 

kadar kolesterol darah agar tidak terjadi penurunan sel-sel spermatogenesis 

pada laki-laki yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak lebih dari 

rekomendasi asupan konsumsi asam lemak Food and Agriculture 

Organization (FAO). 

b. Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta 

 Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa kedokteran dan 

menambah wawasan penelitian eksperimental mengenai manfaat 

penggunaan buah naga merah terhadap gambaran spermatogenesis tikus 

putih. 

c. Peneliti 

 Menambah pengetahuan dalam bidang reproduksi, metabolisme, 

dan farmakologi yang berhubungan dengan penelitian serta memberikan 

pengalaman pada bidang penelitian eksperimental sehubungan dengan 

pengaruh ekstrak buah naga merah terhadap spermatogenesis tikus putih. 
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