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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan tempat manusia tinggal dan hidup, tersusun dari 

berbagai macam komponen yang diantaranya merupakan zat-zat kimia yang 

dapat berinteraksi dengan tubuh manusia. Zat tersebut dapat bersifat 

menyerupai substansi kimia yang bekerja dalam tubuh kita seperti hormon. 

Sudah banyak data yang melaporkan tentang efek dari zat kimia dari 

lingkungan yang bekerja menyerupai hormon tubuh dan mempengaruhi 

sistem organ dalam tubuh manusia misalnya hormon estrogen yang 

mempengaruhi sistem reproduksi.1 Paparan zat ini berpengaruh dalam 

perkembangan dan pertumbuhan system reproduksi pada pria. Telah banyak 

dilaporkan kasus abnormalitas pertumbuhan dan perkembangan dari organ 

reproduksi berbagai spesies yang dihubungkan dengan paparan substansi 

kimia di lingkungan yang bersifat menyerupai hormon estrogen.2 

Abnormalitas yang terjadi tergantung dari lama paparan terhadap zat tersebut, 

kapan paparan tersebut terjadi, dan dosis dari paparan tersebut. Contohnya 

jika paparan tersebut terjadi pada masa perkembangan organ di tahap awal 

maka abnormalitas dapat bersifat ireversibel. Namun jika paparan terjadi 

setelah perkembangan, abnormalitas dapat bersifat reversibel.2, 3  

Dilaporkan dalam studi epidemiologi yang menunjukkan 

peningkatan kejadian kelainan anatomi berupa gagal turunnya testis ke cavum 

scroti (cryptorchidism) dan abnormalitas lokasi dari urethra (hypospadias) di 
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beberapa daerah industri di Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.4 Tidak 

hanya kelainan anatomi saja yang meningkat kejadiannya, pada rentang tahun 

1940 sampai dengan 1990 terjadi penurunan konsentrasi sperma dan 

persentasi spermatozoa motil, dan peningkatan jumlah morfologi sperma 

abnormal pada populasi masyarakat di eropa.5 

Testicular Syndrome (TDS) yang termasuk didalamnya 

hypospadias, crypthochidism, oligozoospermia dan keganasan testis diduga 

akibat dari gangguan sintesis hormon atau kerjanya pada masa perkembangan 

organ reproduksi pada masa fetus.5 Laporan penelitian mengenai 

abnormalitas perkembangan dan pertumbuhan organ reproduksi yang 

berhubungan dengan paparan substansi lingkungan yang menyerupai hormon 

banyak dilakukan mulai dari hewan hingga pada manusia. Paparan estrogen 

sintetis dalam berbagai konsentrasi pada tikus menyebabkan perubahan 

irreversibel pada organ reproduksi tikus tersebut. Pada manusia, telah 

dilaporkan terjadinya penurunan jumlah sperma dalam 50 tahun terakhir dan 

diduga disebabkan oleh paparan dari estrogen atau zat anti-androgen. Zat 

bersifat estrogenik atau anti androgen ini banyak terdapat pada obat-obatan 

dan zat kontaminan lingkungan seperti pestisida dan zat kimia industri. 

Namun paparan zat kimia yang bersifat estrogenik dapat terjadi tidak hanya 

karena aktivitas perindustian dan pertanian, tapi juga muncul dari zat yang 

digunakan untuk memproduksi makanan dan dalam mengemasnya seperti 

residu pestisida yang ditemukan dalam sayuran, dan dalam makanan yang 

terkontaminasi yang dikemas dalam kaleng dan plastik.5 Sehingga dibutuhkan 
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penelitian yang menjelaskan mengenai efek dari zat estrogenik seperti 

insektisida terhadap fungsi dari spermatogenesis. 

Penelitian mengenai paparan substansi estrogen yang 

mempengaruhi organ reproduksi seperti bispherol (monomer polycarbonate 

pada plastik), pimazide (antagonis dopamine), methoxychlor dan DDT 

(pestisida), estradiol 17-, estrogen benzoate, actylphenol (zat dalam 

deterjen, cat, pembungkus makanan, textile dan kosmetik) sudah banyak 

dilakukan diberbagai Negara.1 Namun banyak masyarakat di Negara 

berkembang seperti Indonesia yang memiliki taraf pendidikan yang masih 

rendah, termakan iklan atau pemasaran produk  melalui televisi dan media 

lainnya sehingga mereka memakai atau mengonsumsi produk tersebut tanpa 

mengetahui efek samping jika produk tersebut dipakai berlebihan dalam 

kehidupan sehari hari, seperti menggunakan insektisida dalam pertanian, 

pembungkus makanan, kosmetik dan deterjen.  

Banyak pestisida yang telah ada dan sekarang digunakan bersifat 

sebagai endocrine disruptors seperti DDT, dieldrin, toxaphene, dan 

endosulfan.1 Untuk mengatasi resistensi pada nyamuk, maka digunakan 

kombinasi pyrethroids dan karbamat pada insektisida yang akan digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dari data laboratorium dinyatakan bahwa 

kombinasi dari zat ini aman untuk kehidupan manusia dan lingkungan. 

Namun, beberapa pyrethroids dan karbamat dalam insektisida memiliki sifat 

toxic terhadap sistem reproduksi dan mengganggu fungsi endokrin. Sudah ada 
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data yang menguji potensi hormonal dari zat ini baik secara in vivo maupun 

in vitro terutama pada aktivitas estrogenik dari zat tersebut.6 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh paparan insektisida yang dibakar dan 

berbentuk cair terhadap proses spermatogenesis didalam tubulus 

testis dilihat secara histopatologi ? 

2. Apakah ada penurunan fungsi spermatogenesis akibat paparan 

insektisida yang dibakar dan berbentuk cair dilihat secara 

histopatologi ? 

1.3. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui efek klinis dari paparan zat estrogenik dalam 

periode waktu tertentu terhadap spermatogenesis. 

2. Untuk mengetahui pengaruh insektisida yang dibakar dan 

bentuk cair terhadap proses spermatogenesis didalam tubulus 

testis dilihat secara histopatologi 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya penurunan fungsi 

spermatogenesis akibat paparan insektisida yang dibakar dan 

berbentuk cair dilihat secara histopatologi 

1.4. Manfaat  

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan 

bagi tenaga kesehatan dalam  memberikan edukasi pada 

masyarakat tentang efek dari paparan insektisida secara 

berlebihan. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5. Keaslian penelitian 

Nama Judul Tahun Tempat Metode Hasil 

Tri Indah 

Winarni 

Alteration of 

Rat 

Reproductive 

Organ in 

Adulthood 

caused by the 

Exposure of 

Foreign 

Estrogenic 

Compounds 

(Mosquito 

Insecticides) 

during Early 

Life 

2004 Diponegoro 

University 

Semarang 

Post Test 

Only Control 

Group 

Zat estrogen 

asing dapat 

menurunkan 

secara 

signifikan 

volume testis, 

gambaran 

histopatologi 

sel prostat, dan 

terjadi 

pengecilan dan 

pemendekan 

dari penis. 

Oyewopo, 

A.O, Saalu, 

L.C et al 

The attenuating 

effect of zinc on 

Propoxur-

induced 

oxidative stress, 

impaired 

spermatogenesis 

and deranged 

steroidogenesis 

in wistar rat 

2010 University of 

Nigeria 

Experimental Pemberian 

zinc pada tikus 

wistar dapat 

menurunkan 

efek stress 

oxidative yang 

disebabkan 

oleh paparan 

propoxur yang 

menyebabkan 

gangguan 

spermatogenes

is dan 

steroidogenesi

s 



6 
 

Niels E. 

Skakkebae

k, et al 

Male 

Reproductive 

Health and 

Environmental 

Xenoestrogens 

1996 
Department 

of Growth 

and 

Reproduction

, Juliane 

Marie 

Center, 

National 

University 

Hospital, 

Copenhagen, 

Denmark 

Experimental 
Terjadi 

peningkatan 

angka kejadian 

hypospadia 

pada paparan 

xenoestrogen 

terhadap 

kesehatan 

reproduksi pria 

Agus 

Supriyono 

Kerusakan sel-

sel reproduksi 

dan penurunan 

jumlah anak 

tikus putih 

jantan galur 

swiss akibat 

paparan timah 

hitam peroral 

1999 Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Experimental Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

antara paparan 

timah hitam 

peroral dengan 

kerusakan sel 

reproduksi 

(nekrosis 

tubulus, 

penurunan 

jumlah sel 

spermatogenes

is, sel leydig, 

sel Sertoli) dan 

penurunan 

jumlah anak 

galur swiss. 

Tabel 1. Keaslian Penelitian  

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, 

karena peneliti ingin mengetahui pengaruh paparan insektisida bakar bentuk 

lengkung dan insektisida cair dalam bentuk aerosol terhadap jumlah dan 

gambaran spermatogenesis dalam tubulus seminiferus testis dilihat secara 

histopatologis. 

 

 


