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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

Kecenderungan peningkatan produksi dan pemakaian pestisida telah 

terjadi sejak tahun 1960. Negara-negara di Eropa adalah konsumen terbesar di 

dunia, sedangkan China, Amerika Serikat, Prancis, Brazil dan Jepang merupakan 

produsen sekaligus konsumen utama di dunia.
1
 Tiap tahun lebih dari 200.000 ton 

pestisida digunakan di Eropa
.2

 Secara global antara tahun 2005-2010 transaksi 

penjualan pestisida mencapai 31–38 milyar dollar Amerika.
2
 Penggunaan 

pestisida terbesar adalah dalam bidang pertanian.
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Selain bidang pertanian, penggunaan pestisida dalam kehidupan sehari-

hari juga meningkat contoh pemanfaatannya untuk membasmi nyamuk ataupun 

serangga di rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya iklan di 

berbagai media massa khususnya televisi mengenai obat nyamuk. Zat-zat tersebut 

dengan mudah dapat kita jumpai di toko-toko, namun bahaya dari zat-zat tersebut 

belum banyak diketahui masyarakat secara luas.  

Penelitian yang dilakukan di Amerika, didapatkan perbedaan kualitas 

sperma pada pria dewasa di daerah pertanian dibandingkan dengan daerah 

perkotaan. Penurunan kualitas sperma terjadi di daerah pertanian dengan risiko 

paparan terhadap pestisida yang tinggi, hal tersebut diperkuat dengan 

ditemukannya biomarker pestisida di dalam tubuh responden.
3
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu zat-zat kimia tersebut 

dikenal sebagai “xenoestrogen”, yang dipercaya memiliki sifat yang mirip dengan 

estrogen dimana zat tersebut mampu berikatan dengan reseptor estrogen ditubuh 

kita.
4
 Ikatan antara xenostrogen dengan reseptor estrogen ditubuh bersifat 

ireversibel sehingga menyebabkan umpan balik negatif ke hipothalamus untuk 

menurunkan sekresi gonadotropin hormon (GnRH).
4
 Hal tersebut menyebabkan 

estrogen tidak mampu berperan sebagaimana mestinya karena reseptornya telah 

ditempati oleh xenoestrogen.
4
  

Zat-zat kimia yang bekerja mengganggu siklus hormonal tubuh disebut 

sebagai “endocrine distrupting chemicals” (EDCs). Paparan EDCs pada saat 

periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh (intrauterin dan 

neonatal) dapat menimbulkan gangguan yang berat.
5
 Manifestasi karena paparan 

EDCs seringkali muncul setelah waktu yang cukup lama. Lama paparan dan jenis 

EDCs juga memengaruhi manifestasi yang akan muncul.
5
 

Estrogen  bukan merupakan hormon utama pada pria, namun mempunyai 

peran penting dalam sistem reproduksi. Estrogen pada pria dihasilkan dari 

konversi testosteron yang dihasilkan sel Leydig dengan bantuan enzim aromatase 

yang dihasilkan sel Sertoli. Tidak hanya androgen yang berperan penting pada 

perkembangan dan fungsi fisiologis dari sistem reproduksi pria. Hal telah 

dibuktikan dengan munculnya gangguan perkembangan alat reproduksi pada bayi 

jantan tikus transgenik hamil yang reseptor α estrogen (α-ERKO) atau aromatase 

gene (ArKO) -nya nonaktif.
4
 Estrogen endogen sangat penting pada 

perkembangan alat reproduksi pria, namun kelebihan estrogen eksogen dari 
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paparan berbagai zat kimia juga menyebabkan gangguan perkembangan dan 

fungsi pada alat reproduksi pria seperti hipospadia, adesensus testis dan kanker 

testis.
4
  

Penggunaan zat kimia di rumah tangga seperti pembasmi nyamuk 

semakin digemari masyarakat karena cara penggunaan mudah, mudah di 

didapatkan dan harganya cukup terjangkau oleh masyarakat. Bayi dan anak yang 

masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan terpapar zat 

kimia yang mungkin dapat berdampak buruk untuk kesehatan reproduksinya.
4
 

Paparan obat nyamuk pada tikus selama periode neonatus dapat mengakibatkan 

penurunan volume testis, perubahan gambaran sel prostat secara histopatologi dan 

penurunan ukuran dan pemendekan penis.
6 

Penggunaan zat-zat kimia yang 

memiliki sifat menyerupai estrogen yang makin marak dimasyarakat mendorong 

peneliti untuk mengetahui berbagai risiko yang bisa timbul akibat paparan zat-zat 

kimia terutama pada sel Leydig. 

1.2 Permasalahan penelitian  

1) Apakah terdapat pengaruh antara paparan obat nyamuk terhadap 

jumlah sel Leydig secara histopatologi? 

2) Apakah terdapat pengaruh antara paparan obat nyamuk terhadap 

morfologi sel Leydig secara histopatologi? 

 

 



4 

 

 

 

1.3 Tujuan penelitian   

1) Mengetahui pengaruh paparan obat nyamuk terhadap jumlah sel 

Leydig secara histopatologi 

2) Mengetahui pengaruh paparan obat nyamuk terhadap morfologi sel 

Leydig secara histopatologi 

3) Mengetahui jenis obat nyamuk yang memberikan pengaruh terbesar 

terhadap sel leydig 

1.4 Manfaat penelitian 

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan 

dalam  memberikan edukasi pada masyarakat. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

 

Nama dan Judul Metodologi dan  

Desain 

Hasil penelitian 

N. Atanassova, et al 

Comparative Effects of 

Neonatal Exposure of Male 

Rats to Potent and Weak 

(Environmental) Estrogens 

on Spermatogenesis at 

Puberty and the 

Relationship to Adult Testis 

Size and Fertility: Evidence 

for Stimulatory Effects of 

Low Estrogen Levels 

Oxford, UK 

2000 

 

True 

Experimental 

post test only 

1) Paparan estrogen lemah 

pada neonatus 

mempercepat 

spermatogenesis 

2) Efek dosis tinggi 

organofosfat dan 

Bisphenol-A pad a 

spermatogenesis ringan 

3) Kedelai atau genistein 

memiliki efek signifikan 

pada watku yang pendek 

( pubertal 

spermatogenesis) dan 

waktu yang panjang ( 

berat badan, volume 

testis, level FSH) 

Winarni, TI 

Alteration of Rat 

Reproductive Organ in 

Adulthood caused by the 

Exposure of foreign 

Estrogenic Compunds 

(Mosquito Insecticides) 

during Early Life 

Universitas Diponegoro 

2004 

 

True 

Experimental 

Post test only 

1) Penurunan volume testis 

2) Perubahan gambaran sel 

kelenjar prostat secara 

histopatologi 

3) Ukuran penis lebih 

pendek dan kecil 


