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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir ini 

telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi, 

urbanisasi, perubahan pendapatan per kapita, dan perdagangan global telah 

menghasikan suatu perubahan dalam pola makan dan gaya hidup (Popkin, 

2015). Pola konsumsi makanan beralih dari makanan tradisional ke makanan 

instan kebaratan dan gaya hidup menjadi sedentary (Suhaema and Masthalina, 

2015) (Driyah et al., 2019) Perubahan tersebut telah menjadikan sindrom 

metabolik sebagai masalah kesehatan dan tantangan klinis di seluruh dunia 

(Driyah et al., 2019). Sindrom metabolik merupakan kumpulan gejala dan 

faktor risiko yang meningkatkan risiko dari penyakit kardiovaskuer dan 

diabetes melitus tipe 2 (DMT2). Sindrom metabolik semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan obesitas dunia sebanyak 82% dari tahun 1990-

2010 menurut Global Burden of Disease (GBD) (Herningtyas and Ng, 2019). 

Prevalensi sindrom metabolik di Indonesia sendiri sebanyak 39% dengan 28% 

pada laki-laki dan 46,2% pada perempuan (Sigit et al., 2020). 

Sindrom metabolik dapat memberikan pengaruh sistemik terhadap organ 

tubuh manusia, termasuk testis. Testis merupakan organ dengan fungsi 

endokrin yang berperan dalam steroidogenesis oleh sel Leydig interstisial, 

serta fungsi eksokrin yang berperan dalam spermatogenesis (Fietz and 

Bergmann, 2017). Sindrom metabolik dapat menyebabkan menyebabkan 

infertilitas melalui inflamasi kronis, stres oksidatif, dan resisten insulin 

(Morrison and Brannigan, 2015; Martins et al., 2019). Resistensi insulin dapat 

menyebabkan hiperglikemia yang berujung pada produksi ROS melalui jalur 

DAG (diacylglycerol) dan AGEs (advanced glycation end-products) 

(Fiorentino et al., 2013). Kadar ROS yang tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan morfologi berupa atrofi tubulus seminiferus yang disebabkan oleh 

apoptosis (Redza-Dutordoir and Averill-Bates, 2016). Hal tersebut dapat 
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menyebabkan infertiltas pada pria akibat sindrom metabolik. Bcl-2 

merupakan sebuah protein anti-apoptosis yang berperan dalam pengaturan 

kematian sel. Bcl-2 mencegah apoptosis dengan menghambat oligomerisasi 

Bax/Bak yang dapat menyebabkan permeabilisasi membran luar mitokondria 

(MOMP). MOMP akan menyebabkan pelepasan sitokrom c yang kemudian 

mengaktivasi dari caspase-9 dan caspase-3 sehingga terjadi apoptosis 

(Czabotar et al., 2014). Efek anti-apoptosis oleh Bcl-2 diharapkan mampu 

menjadi kunci untuk mengatasi infertilitas yang disebabkan oleh sindrom 

metabolik. 

Peningkatan angka sindrom metabolik menjadi alasan dasar tindakan 

preventif dan urgensi untuk menemukan kuratif. Penelitian terdahulu sudah 

menunjukkan bahwa kelor (Moringa oleifera, Lam.) dapat menjadi 

pengobatan alternatif yang menggunakan bahan alami. Namun, penelitian 

mengenai pemberian ekstrak etanolik daun kelor terhadap ekspresi Bcl-2 pada 

jaringan testis masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui efek ekstrak etanolik daun kelor (Moringa 

oleifera, Lam.) terhadap ekspresi Bcl-2 melalui pewarnaan imunohistokimia 

pada jaringan testis tikus putih (Rattus norvegicus) model sindrom metabolik 

terinduksi Streptozocin dan Nicotinamde serta diet tinggi lemak.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pemberian dosis ekstrak etanolik daun kelor 

(Moringa oleifera, Lam.) terhadap tingkat ekspresi Bcl-2 pada jaringan testis 

tikus wistar (Rattus norvegicus) jantan model sindrom metabolik 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pemberian dosis ekstrak etanolik daun kelor 

(Moringa oleifera, Lam.) terhadap tingkat ekspresi Bcl-2 pada jaringan testis 

tikus wistar (Rattus norvegicus) jantan model sindrom metabolik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh pemberian ekstrak etanolik daun kelor (Moringa oleifera, 

Lam.) terhadap tingkat ekspresi Bcl-2 pada jaringan testis tikus wistar 

(Rattus norvegicus) jantan model sindrom metabolik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

hubungan perbedaan dosis ekstrak etanolik daun kelor (Moringa 

oleifera, Lam.) terhadap tingkat ekspresi Bcl-2 pada jaringan testis 

tikus Wistar (Rattus norvegicus) model sindrom metabolik. 

c. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

tentang penggunaan daun kelor atau bagian lain dari tanaman kelor. 

 

2. Manfaat Aplikatif  

  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat daun 

kelor (Moringa oleifera, Lam.) untuk kesehatan 
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