
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Makin meningkatnya angka yang menunjukkan infertilitas pada pasangan 

suami istri merupakan perhatian utama di bidang seksologi. Taher (2002) 

menyatakan bahwa 40% masalah yang membuat sulit punya anak terdapat pada 

wanita, 40% terdapat pada pria, dan 20% pada keduanya. Karena alasan itulah, 

pemeriksaan bagi pasangan suami istri infertil tidak hanya kepada para wanita, 

tetapi juga kepada pria. Infertilitas pada pria disebabkan antara lain karena jumlah 

spermatozoa yang terlalu sedikit, spermatozoa tidak dapat mencapai sel telur, dan 

spermatozoa dengan kepala yang salah bentuk sehingga tidak mampu menembus 

membran telur. Jumlah spermatozoa yang terlalu sedikit dapat disebabkan antara 

lain karena suhu yang terlalu panas di sekitar testis, pengaruh alkohol, rokok, 

steroid, sinar X, dan karbon monoksida (Anonim, 2002). 

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat 

mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. Setiap satu 

batang rokok dibakar, akan mengeluarkan sekitar 4000 macam bahan kimia. Asap 

rokok dapat dibedakan menjadi dua yaitu asap utama (mainstream smoke) atau 

asap yang dihisap oleh si perokok dan asap samping (sidestream smoke) yang 

merupakan asap yang terus menerus keluar dari ujung rokok. Asap samping 

sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan perokok pasif, yaitu orang yang berada 

di lingkungan yang tercemar asap rokok, karena jumlahnya cukup banyak dan 
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kadar bahan berbahaya yang dikandungnya lebih tinggi daripada asap utama. Dari 

sebatang rokok yang terbakar akan dihasilkan asap samping dua kali lebih banyak 

daripada asap utama (Noortiningsih, 2004). 

Di Indonesia lebih dari separuh (57%) rumah tangga mempunyai 

sedikitnya satu orang perokok dan hampir semua perokok (91,8%) merokok di 

rumah. Hal ini merupakan salah satu penyebab semakin tingginya jumlah perokok 

pasif di rumah. Merupakan sebuah fakta pula bahwa lebih dari 43 juta anak di 

Indonesia berusia 0-14 tahun tinggal dengan perokok dan terpapar asap rokok di 

lingkungannya (Anonim, 2003). 

Karbon monoksida, tar, dan nikotin adalah tiga komponen toksik utama 

dalam asap rokok. Karbon monoksida merupakan gas racun yang tidak berwarna 

dan tidak berbau. Menurut Guyshochat (2001), karbon monoksida dapat 

menyebabkan berkurangnya pengiriman dan pemanfaatan oksigen pada jaringan 

tubuh. Tar dan nikotin merupakan zat yang bersifat karsinogenik yang dapat 

menyebabkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, bronchitis, 

gangguan kehamilan, dan impotensi (Mohsin, 2003). Saleh et al. (2002) 

menyatakan bahwa rokok pada perokok aktif mengakibatkan terjadinya 

penurunan motilitas dan viabilitas spermatozoa. Stillman (2003) menambahkan 

bahwa jumlah spermatozoa pada perokok aktif 23% lebih rendah dibandingkan 

dengan non perokok, sedangkan Crensshaw dan Goldberg (1996) dalam 

Nugraheni dkk. (2003) menjelaskan bahwa motilitas spermatozoa menurun dari 

69% pada non perokok menjadi 57% pada perokok aktif yang mengkonsumsi 10 

batang rokok perhari. Masih sedikitnya penelitian mengenai akibat negatif rokok 
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pada perokok pasif dan untuk lebih mengetahui sejauh mana pengaruh asap rokok 

terhadap spermatogenesis dan kualitas spermatozoa pada perokok pasif, maka 

diadakan penelitian tentang pengaruh paparan asap rokok terhadap 

spermatogenesis dan kualitas spermatozoa menggunakan hewan uji mencit (Mus 

musculus L.) galur Swiss.    

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka pada penelitian ini diajukan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh paparan asap rokok terhadap spermatogenesis pada 

mencit (Mus musculus L.)? 

2. Bagaimana pengaruh paparan asap rokok terhadap kualitas spermatozoa pada 

mencit (Mus musculus L.) yang meliputi morfologi, motilitas, viabilitas, dan 

kecepatan gerak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh paparan asap rokok terhadap spermatogenesis pada 

mencit (Mus musculus L.) 

2. Mengetahui pengaruh paparan asap rokok terhadap kualitas spermatozoa pada 

mencit (Mus musculus L.) yang meliputi morfologi, motilitas, viabilitas, dan 

kecepatan gerak  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain berupa: 

1. Memberikan informasi  kepada masyarakat melalui media massa atau berupa 

artikel tentang pengaruh paparan asap rokok terhadap spermatogenesis dan 

kualitas spermatozoa pada hewan percobaan 

2. Memberikan informasi dasar yang berguna untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh paparan asap rokok terhadap spermatogenesis dan kualitas 

spermatozoa pada hewan percobaan  
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