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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Infertilitas 

Infertilitas merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang – kurangnya satu 

tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi.
7
 

Infertilitas mempengaruhi antara 50 – 80  juta orang di dunia, dimana faktor 

infertilitas pria seperti oligospermia dan astenospermia menyumbangkan 30 – 50 % 

dari total kasus infertilitas. Berdasarkan patofisiologinya, 40 – 50 % infertilitas pria 

tidak diketahui penyebabnya (idiopatik), 30 – 40 % disebabkan karena penyakit  

testis (hipogonadisme primer), 10 – 20 % disebabkan karena masalah transport 

sperma, dan 1 -2 % disebabkan oleh penyakit hipotalamus – pituitari (hipogonadisme 

sekunder).
10, 11

 Faktor penyebab yang tidak diketahui ini mungkin disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti stress yang kronis, gaguan endokrin yang diakibatkan oleh 

polusi lingkungan, reactive oxygen species dan abnormalitas genetik.
28

 

Menurut Tanagho dan Jack dalam buku Smith’s General Urology bahwa faktor 

penyebab yang mendasari infertilitas pria itu dibagi dalam 3 yaitu faktor pre-

testikular, testikular dan postestikular.
29

 

1) Faktor Pre-testikular 

Faktor pre-testikular yaitu faktor yang berasal dari kondisi – kondisi di luar testis 

dan memperngaruhi proses spermatogenesis. Kelainan endokrin (hormonal).  
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 Kelainan ini berupa : 

a) Kelainan hipotalamus : defisiensi gonadotropin (Sindrom Kallmann), 

defisiensi LH, defisiensi FSH, sindrom hipogonadotropik kongenital. 

Adanya kelainan pada hipotalamus menyebabkan tidak adanya sekresi 

hormonal yang berperan penting dalam spermatogenesis sehingga 

menginduksi keadaan infertil. 

b) Kelainan hipofisis : insufisiensi hipofisis (tumor, proses infiltrat, operasi, 

radiasi), hiperprolaktinemia, hormon eksogen (kelebihan estrogen-androgen, 

kelebihan glukokortikoid, hipertiroid dan hipotiroid) dan defisiensi hormon 

pertumbuhan (growth hormone) menyebabkan gangguan spermatogenesis. 

2) Faktor Testikular 

a) Kelainan kromosom. Contohnya pada penderita sindrom Klinefelter, terjadi 

penambahan kromosom X, testis tidak berfungsi dengan baik, sehingga 

spermatogenesis tidak terjadi. 

b) Varikokel : dilatasi dari pleksus pamfiniformis vena skrotum yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan vaskularisasi testis yang mengganggu 

proses spermatogenesis. 

c) Gonadotoksin 

d) Trauma, torsi, peradangan 

e) Penyakit sistemik (gagal ginjal, gagal hati dan anemia sel sabit) 

f) Tumor 

g) Kriptorkismus (undescended testis) 
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h) Idiopatik 

3) Faktor Post-testikular 

Faktor post-testikular merupakan kelainan pada jalur reproduksi termasuk 

epididymis, vas deferens dan duktus ejakulatorius. 

a) Obstruksi traktus ejakulatorius, disebabkan karena adanya blokade 

kongenital, congenital absence of the vas deferens (CAVD), obstruksi 

epididymis idiopatik, penyakit ginjal polikistik, blokade yang didapat 

(vasektomi, infeksi), blokade fungsional (perlukaan saraf simpatis, 

farmakologi) 

b) Gangguan fungsi sperma atau motilitas : sindrom immotile silia, defek 

maturasi, infertilitas imunogenik, infeksi.  

c) Gangguan koitus : impotensi, hipospadia, waktu dan frekuensi koitus. 

Adapun faktor risiko infertilitas pria ini diantaranya :
30

 

1) Usia  

Seiring bertambahnya waktu, level testosteron darah akan semakin menurun 

dan risiko infertil pun menjadi dua kali lipat pada usia lebih dari 35 tahun 

dibandingkan dengan pria dengan usia di bawah 25 tahun. Risiko ini pun 

menjadi lima kali lipat pada pria dengan usia di atas 45 tahun. 

2) Obesitas 

Disregulasi endokrin pada orang dengan obesitas dapat meningkatkan faktor 

risiko infertilitas.
31

 

3) Alkohol 
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Konsumsi alkohol akan merusak aksis HPT dan berpengaruh pada proses 

spermatogenesis yang mengakibatkan penurunan kualitas sperma. 

4) Paparan dalam pekerjaan 

Tahun 2000, Levin SM melaporkan dalam penelitiannya bahwa pekerja yang 

setiap harinya terpapar timbal (Pb) mempunyai faktor risiko lebih tinggi 

terhadap kejadian infertilitas.
4
 Adanya korelasi yang kuat antara kadar  Pb dan 

Sb dengan perburukan kualitas semen dan korelasi lemah yang ditunjukan oleh 

Hg dan Zn. Sedangkan Al, As, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo dan Tl tidak menunjukan 

korelasi dengan perburukan kualitas semen.
32

 

Tahun 2001, Alejandro melaporkan dalam penelitiannya bahwa pria yang 

terpapar pestisida memiliki kadar estradiol yang tinggi dan pria yang terpapar 

pelarut pestisida memiliki kadar LH yang rendah dari pada pria yang tidak 

terpapar. Efek tersebut dapat memperbanyak pria dengan infertilitas primer.
3
 

5) Olahraga 

Olahraga berat dengan jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas parameter 

semen dan menurunkan jumlah testosteron total. 

6) Merokok 

Faktor risiko ini masih kontroversial terhadap kejadian infertilitas pria.  

7) Laptop dan telepon seluler 

Paparan laptop jangka panjang dapat meningkatkan suhu skrotum dan 

berdampak negatif pada parameter sperma. Paparan gelombang 
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elektromagnetik dari telepon seluler dapat menurunkan jumlah dan motilitas 

sperma serta meningkatkan stress oksidatif sperma. 

8) Stres 

Penelitaian yang dilakukan oleh Al-Haija tahun 2010 menunjukan adanya 

penurunan parameter sperma yang signifikan  pada pria yang ada di bawah 

tekanan stres. 

 

2.2 Testis 

2.2.1 Anatomi Testis 

Testis atau orchis merupakan organ reproduksi terpenting diantara organ 

reproduksi pria lainnya. Testis berjumlah dua buah dengan bentuk ovoid, agak 

gepeng dengan panjang sekitar 4 – 5 cm ( 1,5 – 2 inchi) dengan diameter 2,5 cm ( 1 

inchi), berwarna putih, dimana testis sebelah kiri lebih rendah dari pada testis kanan.
1, 

33, 34
  

Berasama dengan epididimis, testis berada di dalam skrotum. Skrotum 

merupakan sebuah kantong ekstra abdomen yang berada tepat di bawah penis.
1, 34

 

Masing-masing testis dilapisi oleh kapsul yang terbentuk dari tiga lapisan yaitu tunika 

vaginalis (lapisan terluar), tunika albuginea (lapisan tengah) dan lapisan vaskulosa 

(lapisan dalam).
1
 Tunika vaginalis merupakan suatu dinding atau sekat yang 

memisahkan testis dengan epididimis pada kantung skrotum.
34

 Di bawah tunika 

vaginalis, testis dilapisi oleh tunika albuginea, dari permukaan tunika abuginea ini 
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akan muncul sejumlah septum fibrous yang menembus ke dalam testis dan membagi 

testis menjadi sejumlah ruangan berbentuk baji (cone-shape) yang disebut dengan 

lobulus testis.
1, 35, 36

 Septum-septum ini akan berakhir di posterior testis yang disebut 

mediastinum testis. Di mediastinum ini terdapat arteri, vena dan pembulih limfe. 

Pembuluh – pembuluh tersebut akan memasuki testis melalui tepi posterior testis, 

melintasi testis dan menyebar di sisi sepanjang septa, dan inilah yang disebut dengan 

tunika vaskulosa.
36

 

Parenkim testis disusun oleh mediastinum, septa tunika albuginea dan berisi 

substansi berwarna coklat muda. Sebagian besar parenkim tetis tersusun oleh tubuli 

semeniferi contorti yang terlihat seperti benang halus yang berkelok-kelok di dalam 

lobus testis. Umumnya pada tiap lobus akan ditemukan 1 – 4 tubulus dan 

diperkirakan terdapat 300 - 840 buah tubulus yang terdapat dalam testis dengan 

panjang tiap tubulus 2,25 feet atau sekitar 68,58 cm.
1, 35, 37

 Tubulus seminiferus 

contortus akan berjalan menuju mediastinum testis dan bersatu membentuk tubulus 

seminiferus recti (tubulus recti). Sejumlah tubulus seminiferus recti memasuki 

mediastinum tetis dan berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu 

anyaman yang disebut dengan rete testis. Dari rete testis dibentuk saluran-saluran 

yang memasuki caput epididymis yang disebut dengan ductuli efferentes. Ductuli 

efferentes inilah yang menghubungkan rete testis dengan caput epididymis.
35

 

Suplai darah testis yang utama, berasal dari a.sprematika interna yang 

dicabangkan oleh aorta abdominalis tepat di bawah a.renalis. Arteri spermatika 
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interna ini akan berjalan di dalam funikulus spermatikus kemudian manuju testis dan 

beranastomose dengan cabang-cabang a.hipogastrika yaitu a.vasdeferens dan 

a.cremastrica yang kemudian bersama-sama mensuplai darah ke organ testis. Darah 

dari testis akan keluar dari testis melalui vena testikulare yang berpilin atau plexus 

pampiniformis di funikulus spermatikus. Pada annulus inguinalis interna, plexus 

pampiniformis ini membentuk v.spermatika, dimana v.spermatika dextra akan 

menuju v.cava inferior dan v.spermatika sinistra akan menuju v. renalis sinistra 

dengan sudut ± 90
o
.
35, 36

 

Aliran limfe pada testis berjalan melalui funikulus spermatikus menuju nodi 

lymphoidei lumbal dan berakhir pada nodi lymphoidei para-aortici setinggi vertebra 

lumbal I (yaitu, pada planum transpylaricum). Aliran seperti ini diperkirakan karena 

selama perkembangannya, testis bermigrasi dari bagian atas dinding abdomen, turun 

melalui canalis inguinalis dan masuk ke dalam skrotum, menarik suplai darah dan 

pembuluh limfe mengikutinya.
35

 

Inervasi otonom testis berasal dari pleksus testis yang menyertai pembuluh 

darah arteri testis. Pleksus ini mengandung serabut afferent parasimpatis n. vagus dan 

serabut afferent visceral serta serabut simpatis yang berasal dari medulla spinalis 

segmen thorakal VII.
36
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Gambar 1. Anatomi testis.
38

 

2.2.2 Histologi Testis 

Setiap testis dilapisi dengan kapsul jaringan ikat tebal yang disebut dengan 

tunika albuginea. Bagian posterior tunika ini menebal dan meluas ke dalam setiap 

testis untuk membentuk mediastinum testis.  Septum testis merupakan jaringan ikat 

fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinum ke tunika albuginea dan membagi 

interior testis menjadi sekitar 250 kompartmen piramidal atau lobuli testis yang 

masing – masing mengandung 1 – 4 tubuli seminiferi contorti. Setiap tubulus 

seminiferus dilapisi oleh epitel germinal berlapis, mengandung sel spermatogenik 

atau cellula spermatogenetika (sel germinal) yang berproliferasi dan sel sustentakular 

(sel penunjang) atau sel sertoli (epitheliocytus sustents) yang tidak berproliferasi. Di 
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Head of epididymis 
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dalam tubuli seminiferi, sel spermatogenik akan membelah, menjadi matang dan 

berubah menjadi sperma pada proses spermatogenesis.
37, 39

 

Setiap tubulus seminiferus dikelilingi oleh fibroblas, sel yang mirip sel-sel otot, 

syaraf, pembuluh darah dan pembuluh limfe. Selain itu, di antara tubuli seminiferi 

terdapat kelompok sel epiteloid, sel interstitial atau yang biasa disebut dengan sel 

leydig (endocrinocytus intersitialis). Sel leydig ini merupakan sel yang menghasilkan 

hormon testosteron.
37

 

 

Gambar 2. Mikroskopis testis manusia dengan pengecatan hemotoksilin dan 

eosin, pembesaran lemah.
40

 

2.2.2.1 Tubulus Seminiferus Testis 

Tubulus seminiferus merupakan saluran yang berliku – liku dengan diameter 

150 – 250µm, panjang  30 – 70 cm dan dibatasi oleh epitel germinal berlapis 
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kompleks. Tublus seminiferus contortus membentuk jala – jala, dimana tiap ujung 

tubulusnya itu buntu atau bercabang. Pada apeks lobulus piramidal yang sempit, 

terjadi transisi dari tubulus seminiferus menjadi tubulus rekti dimana pada ujung 

apical tiap – tiap tubulus seminiferus lumennya menyempit dan epitel yang 

membatasinya segera berubah menjadi lapisan kuboid selapis yang mempunyai satu 

flagella. Tubulus rekti ini merupakan tubulus yang pendek dan lurus yang 

menghubungkan tubulus seminiferus dengan saluran – saluran anastomosis yang 

dibatasi oleh epitel labirin, rete testis.
39, 40

 

Tunika propia fibrosa yang  meliputi tubulus seminiferus terdiri atas beberapa 

lapisan fibroblas. Lapisan paling dalam yang melekat pada jaringan penyambungan 

dekat dengan lamina basalis terdiri atas sel – sel myoid yang menyerupai epitel 

berlapis dan menunjukan sifat otot polos.
40

 

Epitelium tubulus seminiferus dilapisi oleh epitelium bertingkat yang sangat 

kompleks yang mengandung sel – sel spermatogenik dan sel – sel sertoli. Sel – sel 

spermatogenik ini merupakan beberapa jenis sel yang dapat dibedakan secara 

morfologi yaitu spermatogonia, spermatosit primer, spermtosit sekunder, spermatid 

dan spermatozoa. Sel – sel turunan spermatogenik ini tersusun dalam empat sampai 8 

lapisan yang menempati ruang antara membran basalis dan lumen tubulus.
39, 40

 

Sel sertoli merupakan sel penunjang yang berlapis epitel kuboid yang mengisi 

celah – celah diantara sel – sel spermatogenik. Sel sertoli atau sel non poliperatif ini 



20 

 

diketahui merupakan sel – sel yang terpisah yang meluas dari lamina basalis sampai 

permukaan bebas epitelium. Sel – sel sertoli ini memberikan tunjangan mekanik dan 

nutrisional bagi sel – sel germinal yang berkembang. Nukleus sel ini biasanya 

berbentuk elips pada garis luarnya, tetapi mempunyai satu atau dua invaginasi yang 

dalam pada permukaannya.
39

 

 

Gambar 3. Irisan testis bagian perifer dengan pengecatan hemotoksilin dan 

eosin. Pembesaran lemah.
37

 

2.2.2.2 Spermatogenesis 

Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma. Proses ini 

mencangkup tiga fase yaitu spermatositogenesis, meiosis dan spermiogenesis.
39-41

 

 Spermasitogenesis : proses diferensiasi spermatogonia menjadi spermatosit 

primer. Pada fase pertama, spermatogenesis dimulai dari sel benih primitif, 
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spermatogonium yang terletak di lamina basalis. Sel benih primitif ini 

merupakan sel yang relatif kecil yang intnya mengandung kromatin ireguler, 

membentuk kelompok – kelompok kasar.
39, 40

 Pada fase ini,  spermatogonia tipe 

A mengalami diferensiasi selama proses mitosis  menjadi spermatogonia tipe B. 

Spermatogonia tipe B ini merupakan sel progenitor yang akhirnya berdiferensiasi 

menjadi spermatosit primer.
40, 42

 

 Meiosis : proses pemebelahan spermatosit primer menjadi spermatid. Proses 

pembelahan ini terjadi sebanyak 2 kali secara berurutan dengan pengurangan 

setengah jumlah kromosom dan jumlan DNA persel, sampai menghasilkan 

spermatid.
39-41

 

 Spermiogenesis : proses transformasi sitologis spermatid menjadi spermatozoa 

(sperma) yang disertai dengan pelepasan spermatozoa ke dalam lumen tubulus 

semeniferus.
39-41

 

Berdasarkan gambaran inti selnya, pada manusia dikenal 3 jenis spermatogonia:
39, 41

 

1) Spermatogonia gelap tipe A dengan inti lonjong berwarna gelap. 

2) Spermatogonia pucat tipe A dengan inti lonjong pucat. 

3) Spermatogonia tipe B dengan inti bulat yang mengandung massa kromatin 

padat yang berhubungan dengan membran inti. 

Spermatosit primer merupakan sel benih terbesar yang terdapat dalam tubulus 

seminiferus, sedangkan ukuran spermatosit sekunder kurang lebih setengah dari 
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spermatosit primer dan letaknya lebih ke arah lumen. Spermatosit sekunder ini 

jarang terlihat dalam potongan melintang tubulus seminiferus, karena umurnya yang 

pendek dan cepat membelah menjadi spermatid.
39

 

 

Gambar 4. Sebagian dinding tubulus seminiferus. Mengamati flagella spermatid 

(panah) yang berhubungan dengan sel-sel sertoli. Pengecatan hemotoksilin dan 

eosin. Pembesaran kuat.
40
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Gambar 5. Spermatosit dan spermatid dalam epitel dari tubulus seminiferus. Tubulus 

dilingkupi oleh sel myoid. Pengecatan dengan Picrosirinus-hematoxylin (PSH). 

Pembesaran menengah.
40

 

2.2.2.3 Saluran-Saluran Genital Intratestis 

Saluran – saluran genital yang terdapat di intratestis adalah tubuli rekti (tubulus 

lurus), rete testis dan duktus deferentes. Perubahan yang terjadi dari tubulus 

seminiferus menjadi tubuli rekti adalah secara mendadak. Pada bagian permulaan, 

sel – sel spermatogenik menghilang dan hanya sel – sel sertoli yang tetap ada. 

Bagian utama tubuli rekti terdiri dari epitel kuboid yang disokong oleh lembaran 

jaringan ikat padat. Tubuli rekti mengosongkan isinya ke dalam rete testis yang 

terdapat dalam mediastinum dan merupakan suatu penebalan tunika albuginea. Rete 

testis dibatasi oleh epitel kuboid. Dari rete testis terbentang 10 – 12 duktuli 

efferentes. Duktuli efferentes mempunyai epitel yang terdiri dari sel – sel kuboid 

Myoid cell 

Spermatocytes 

Spermatids 
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yang bergantian dengan sel toraks dan sering kali berepitel. Pergerakan silia yang 

cepat akan mendorong spermatozoa ke arah epididymis. Saluran – saluran ini 

menembus daerah cranial epididymis, dimana mereka bersatu setelah bekelok-

kelok.
40

 

 

Gambar 6. Tubulus seminiferus, tubuli recti, rete testis dan ductus efferentes. 

Pengecatan: hematoksilin dan eosin. Pembesaran lemah (sisipan : pembesaran 

kuat).
37

 

2.2.3   Fisiologi Testis 

Testis merupakan sistem reproduksi pria yang memiliki dua fungsi:
2, 40, 43

 

1) Fungsi reproduksi, dimana testis memproduksi spermatozoa melalui proses 

spermatogenesis. 

2) Fungsi hormonal, dimana sel Leydig yang tersebar di jaringan ikat tubulus 

seminiferus akan dirangsang oleh LH (leutinizing hormone) menghasilkan 
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hormon testosteron yang penting bagi pertumbuhan dan pembelahan sel – 

sel germinal testis pada tahap pertama spermatogenesis dan metabolitnya 

yaitu dihidrotestosteron (DHT) yang berfungsi untuk perkembangan seks 

sekunder pada pria. Sel sertoli menghasilkan estrogen yang dibentuk dari 

testorteron ketika sel ini dirangsang oleh FSH (folicel stimulating 

hormone), namun fungsi ini belum jelas. 

 Fungsi reproduksi pada testis ini tidak terlepas dari pengaruh hormonal yang 

diatur melalui mekanisme feed back  hormonal aksis hipotalamus – pituitari – testis. 

Pengaturan fungsi seksual ini diawali dengan sekresi GnRH (gonadotropin realizing 

hormone) oleh hipotalamus. Hormon ini selanjutnya akan merangsang hipofisis 

anterior untuk menghasilkan  gonadotropin hormone : leutinizing hormone (LH) atau 

yang sering disebut dengan intersitial cell stimulating hormone (ICSH) pada pria dan 

folicel stimulating hormone (FSH). Selanjutnya, LH akan merangsang sel leydig 

untuk mensekresi testosteron yang berperan sebagai feed back negative terhadap 

hipofisis anterior dan hipotalamus serta bertanggung jawab terhadap perkembangan 

karakteristik seks sekunder pria. FSH akan merangsang spermatogenesis. Selain itu 

FSH juga merangsang sel sertoli untuk mengahasilkan inhibin sebagai feed back 

negative terhadap hipofisis anterior dan hipotalamus.
2
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Gambar 7. Pengaturan umpan balik aksis hipotalamus – hipofisis anterior (pituitari 

anterior) – testis pada sistem reproduksi pria.
44

 

 

2.2.4 Patologi Testis 

 Hipogonadisme pada pria merupakan suatu kelainan gonadal yang ditandai 

dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme ini dapat 

teradi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel – sel leydig dan dapat 

terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus – hipofisis.  

Hipogonadisme sekunder kemudian dibagi lagi menjadi disfungsi hipotalamus dan 

disfungsi hipofisis. Disfungi hipotamaus dan disfugsi hipofisis ini akan 

menyebabkan hipofungsi sel – sel  leydig.
43
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 Hormon – hormon androgen, testosteron dan dihidrotestosteron (DTH) sangat 

penting untuk perkembangan reproduksi pria, mulai dari proses embriogenesis 

sampai perkembangan selanjutnya pada masa pubertas dan untuk berfungsinya sistem 

reproduksi pada sepanjang kehidupan. Gangguan pada interaksi hormonal yang 

kompleks pada tahap manapun merupakan penyebab dari banyak sindrom dan 

kelainan yang  memiliki konsekuensi serupa, seperti infertilitas, impotensi atau tidak 

adanya kelaki – lakian sama sekali.
43

 

 Selain itu kelainan pada testis juga dapat disebabkan oleh epitel tubulus 

seminiferus yang dapat dihancurkan oleh beberapa sebab, yang tentunya akan 

mempengaruhi spermatogenesis. Dan apabila jumlah spermatozoanya turun, maka 

orang tersebut terancam mengalami infertilitas.
2
 

2.3 Pencemaran Udara 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 

mengenai Pengendalian Pencemaran Udara, Bab I disebutkan bahwa pencemaran 

udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi dan / atau komponen lain ke 

dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun 

sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi 

fungsinya.
45

  

Transportasi merupakan sumber pencemaran udara terbesar di perkotaan, 

dimana 70% pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh aktivitas kendaraan 

bermotor. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kendaraan memadati lalu lintas 
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perkotaan setiap tahunnya yang mencapai 15% pertahun.
14

 Berdasarkan data dari 

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor 

di Kota Semarang pada tahun 2009 mencapai 8.593.911 unit, yang terdiri atas 

7.421.603 unit kendaraan roda dua dan 1.172.308 unit kendaraan roda empat. Data 

pada buan oktober 2010 menunjukan peningkatan jumlah kendaraan bermotor 

menjadi 9.450.924 unit kendaraan  yang terdiri atas 8.156.429 unit kendaraan roda 

dua dan 1.249.495 unit kendaraan roda empat.
46

  

Polutan udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin 

(spark ignition engine) adalah karbon monoksidan (CO), sulfur oksida (SOx), 

nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC), partikulat (SPM10) dan timbal (Pb). 

Polutan inilah yang jika kadarnya malampaui batas toleransi dapat menimbulkan 

gangguan pada manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda lainnya.
47

 Oleh karena 

itulah, untuk mengontrol kadar polutan di udara, pemerintah melalui PP RI No.41 

Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menerapkan standar baku mutu 

udara ambien nasional.
45

  

Tabel 2. Baku Mutu Udara Ambien Nasional.
45

  

N

o 
Parameter 

Waktu 

Pengukuran 
Baku Mutu 

Metode 

Analisis 
Peralatan 

1. 

SO2  

(Sulfir 

Dioksida) 

1 jam 

24 jam 

1 tahun 

900 µg/Nm
3 

365 µg/Nm
3 

60 µg/Nm
3
 

Pararosanilin Spektrofotometer 

2. 

CO 

(Karbon 

Monoksida) 

1 Jam 

24 Jam 

 

30.000 µg/Nm
3
 

10.000 µg/Nm
3
 

NDIR NDIR Analyzer 

 

3. 

NO2 

(Nitrogen 

Dioksida) 

1 Jam 

24 Jam 

1 Thn 

400 ug/Nm
3
 

150 ug/Nm
3
 

100 ug/Nm
3
 

Saltzman Spektrofotometer 
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Tabel 2. Baku Mutu Udara Ambien Nasional (lanjutan).
45

 

N

o 
Parameter 

Waktu 

Pengukuran 
Baku Mutu 

Metode 

Analisis 
Peralatan 

4. 

HC 

(Hidro 

Karbon) 

3 Jam 160 µg/Nm
3
 

Flame 

Ionization 
Gas Chromatogarfi 

5. 

PM10 

(Partikel < 

10 µm) 

24 Jam 150 ug/Nm
3
 Gravimetric Hi – Vol 

6. 

Pb 

(Timah 

Hitam) 

24 Jam 

1 Jam 

2 µg/Nm
3
 

1 µg/Nm
3
 

Gravimetric 

Ekstraktif 

Pengabuan 

Hi – Vol 

AAS 

 

2.3.1 Polutan Asap Kendaraan Bermotor 

2.3.1.1 Karbon Monoksida (CO) 

Karbon monoksida  (CO) merupakan  salah  satu polutan yang paling umum 

yang terdistribusi secara luas. CO  merupakan gas yang tak berwarna, tak berbau dan 

tak berasa. Gas memiliki afinitas yang tinggi yaitu 240 kali oksigen dalam mengikat 

hemoglobin, sehingga CO sangat mudah berikatan dengan  hemoglobin  (Hb) dan 

membentuk karboksihemoglobin (HbCO) dalam tubuh manusia. Ikatan Hb-CO inilah 

yang dapat mengganggu distribusi oksigen ke dalam jaringan.
48, 49

 

Sumber utama emisi antropogenik CO berasal dari hasil pembakaran bahan 

karbon yang tidak sempurna. Proporsi terbesar emisi ini diproduksi oleh knalpot dari 

hasil pembakaran internal melalui asap kendaraan bermotor terutama kendaraan 

bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Polusi udara yang dihasilkan oleh 

aktivitas industri, pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTGB) dan insenerator 

limbah juga termasuk penyumbang dari emisi CO.
49
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2.3.1.2 Nitrogen Oksida (NOX) 

Nitrogen oksida (NOX) merupakan gas yang termasuk pada kelompok gas 

nitrogen yang terdapat di atmosfer. Nitrogen oksida ini terdiri dari nitrogen 

monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2). NO adalah gas yang tak berbau dan 

tak berwarna sebaliknya NO2 merupakan gas yang berwarna coklat kemerahan dan 

berbau tajam.
50

 

Kedua gas ini termasuk sebagai polutan udara yang terbentuk dari hasil reaksi 

nitrogen dengan oksigen di udara. Di udara jumlah NO lebih besar dari pada NO2. 

Oksida nitrogen bersifat racun bagi tubuh manusia, dimana NO2 empat kali lebih 

beracun dibandingkan dengan NO. Di udara NO dapat mengalami oksidasi menjadi 

NO2. Pada penelitan yang dilakukan terhadap hewan coba, hewan coba yang dipapar 

NO dengan kadar 2500 ppm mengalami kehilangan kesadaran setelah 6-7 menit dan 

membaik dalam 4-6 menit setelah dipajan udara segar. Pajanan NO dosis tinggi, 

menunjukan adanya gejala kelumpuhan sistem syaraf dan kejang.  NO2 bersifat racun 

terhadap paru, dimana dalam kadar > 100 ppm dapat mematikan sebagian besar 

hewan coba dan 90% kematian tersebut disebabkan oleh pulmonary edema. 

Pemajanan NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit pada manusia mengakibatkan 

kesulitan bernafas.
50

 

2.3.1.3 Sulfur Oksida (SOX) 

Sulfur oksida (SOX) merupakan gas yang berbau tajam dan tak berwarna. SOX 

adalah salah satu gas pencemar udara dimana emisi SOX terbentuk dari fungsi 

kandungan sulfur yang terdapat dalam bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batubara 
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dan kandungan sulfur dalam pelumas.  Sulfur oksida ini terdiri dari sulfur dioksida 

(SO2) dan sulfur trioksida (SO3). Proses pembentukan sulfur oksida hasil pembakaran 

bahan bakar fosil ini mengikuti mekanisme reaksi sebagai berikut :
51, 52

 

      S    +    O2                   SO2 

2SO2     +    O2                   2SO3 

Dari hasil pembakaran bahan bakar fosil,  jumlah  gas SO2 yang dihasilkan 

lebih banyak dari pada SO3, hal ini disebabkan pembentukan SO3 sangat dipengaruhi 

oleh suhu dan jumlah O2.
52

 Kandungan SO3 sangat kecil dalam SOX yaitu sekitar 1-

5%.
51

 Akibat utama pencemaran gas sulfur oksida, khususnya SO2 terhadap 

kesehatan adalah terjadinya iritasi saluran pernafasan.
52

 

2.3.1.4 Hidrokarbon (HC) 

Hidrkarbon (HC) merpakan gas yang tidak begitu merugikan manusia, namun 

gas ini merupakan penyebab terjadinya kabut campuran asap (smog).
53

 Pada mesin, 

emisi HC dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu karena tidak terbakarnya bahan 

bakar yang tidak sempurna dan tidak terbakarnya minyak pelumas silinder yang tidak 

sempurna.
54

 Hidrokarbon yang terdapat pada gas buangan berbentuk gasoline yang 

tidak terbakar.
53

 

2.3.1.5 Timbal (Pb) 

1) Karakter dan Sifat  

Timbal atau yang dalam bahasa latin disebut dengan Pb 

(Plumbum) merupakan suatu logam berat berwarna abu-abu kebiruan. 

Logam berat yang termasuk dalam kelompok IV-A dalam tabel unsur 
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periodik kimia ini mempunyai nomor atom 82, berat atom 207,21 dan 

kepadatan 11,34 g/cm
3
. Pb biasa disebut dengan timah hitam dan  

mempunyai sifat lunak, mempunyai titik leleh yang rendah yaitu 327,4 
o
C 

dan titik didih 1620 
o
C.

55-57
 

Timbal merupakan salah satu logam berat bersifat toksik yang dapat 

mencemari lingkungan dan menjadi polusi di lingkungan kerja.
56, 57

 Pada 

suhu 550 - 600 
o
C, Pb dapat menguap dan bereaksi dengan oksigen 

membentuk timbal oksida. 

2Pb(S)   +   O2            2PbO(S) 

 Senyawa organometalik yang terpenting adalah tetra ethyl lead 

(TEL) dan tetra melthyl lead (TML) dimana kedua jenis timbal ini tidak 

larut dalam air namun mudah larut dalam perlarut organik, lemak, lipid 

dan mudah menguap. Disamping itu juga, Pb merupakan logam yang 

bersifat tahan karat dan  memiliki kerapatan lebih besar daripada logam 

biasa. Pb juga dapat memiliki sifat yang berbeda jika membentuk 

persenyawaan dengan logam lain.
56

 

2) Sumber dan Kegunaan 

Timbal merupakan 0,002% bagian dari kerak bumi. Timah sulfide 

(PbS) atau gelena merupakan jenis timah terbanyak yang terdapat di 

alam. Pb dapat ditemukan dalam bijih seng, perak dan tembaga.
57

 Pb bisa 

saja terdapat di air, tanah dan udara, namun sebagian besar Pb, sekitar 70 

- 80 % berasal dari emisi kendaraan bermotor.
13

 Jumlah Pb di udara 
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megalami peningkatan sejak dimulainya revolusi industri di Benua Eropa 

dimana asap cerobong pabrik dan asap knalpot kendaraan bermotor 

mengeluarkan Pb ke udara setiap harinya, sehingga kandungan Pb di 

udara terus naik secara signifikan.
56

 Sejauh ini, peningkatan terbesar Pb di 

udara terjadi pada abad ke-20 yang sebagian besar disebabkan oleh emisi 

dari pembakaran TEL dan TML dalam mesin otomotif kendaraan 

bermotor.
12, 57

 

TEL (Pb(C2H5)4) dan TML (Pb(CH3)4) selalu ditambahkan dalam 

bahan bakar kendaraan bermotor dan berfungsi untuk anti ketuk (anti-

knock) pada mesin-mesin kendaraan.
56

 Dalam setiap liter bensin yang 

memiliki nilai oktan 87 dan 98 mengandung 0,70 gram senyawa TEL dan 

0,84 gram TML. Setiap satu liter bensin yang dibakar akan mengemisikan 

0,56 gram Pb ke udara, angka tersebut didapatkan dari hasil konversi. 

Senyawa Pb yang diemisikan ke udara dari asap kendaraan bermotor 

yaitu PbBrCl, PbBrCl.2PbO, PbCl2, Pb(OH)Cl, PbBr2, dan PbCO3.
12

 

Selain itu juga, pengguanaan Pb di bidang industri juga semakin 

meningkat, contohnya saja PbO dan Pb3O4 yang digunakan di industri 

baterai, Pb3O4 dan PbS digunakan oleh industri cat, PbO digunakan oleh 

industri karet, Pb aresnat  pada insektisida dan Pb naftenat yang 

digunakan sebagai pengering di industri cat rambut, kain katun, 

insektisida, amunisi dan kosmetik. Disamping itu, Pb atau timah hitam 

juga digunakan sebagai zat pewarna. Pb karbonat dan Pb sulfat (PbS) 
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digunakan sebagai pewarna putih dan Pb kromat sebagai zat pewarna 

krom kuning, krom jingga, krom merah dan krom hijau.
56

 

3) Toksikokinetik  

Toksikokinetik Pb merupakan suatu perjalanan toksikan (Pb) 

dalam tubuh manusia mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi. 

a. Absorpsi 

Pajanan Pb dapat berasal dari makanan, minuman, udara dan 

lingkungan kerja yang tercemar Pb.
56

 Utamanya pajanan  Pb 

terabsorpsi oleh tubuh  melalui traktus respiratorius dan traktus 

gastrointestinal, sedangkan Pb yang diabsorpsi melalui kulit sangat 

sedikit sehingga nilainya dapat diabaikan.
18, 56

 Absorpsi Pb ini 

dipengaruhi oleh tiga proses yaitu deposisi yang terjadi di nasofaring, 

pembersihan mukosiliar  di trakeobronkhial dan pembersihan alveolar. 

Pada proses deposisi, absorpsi ditentukan oleh ukuran partikel Pb yang 

masuk ke dalam tubuh. Jika partikel Pb lebih besar dari 10µg maka 

partikel ini akan mengendap dan terdeposit di saluran nafas bagian 

atas. Selanjutnya proses pembersihan mukosiliar  akan membawa 

partikel yang terdapat pada saluran pernafasan bagian atas ke 

nasofaring yang kemudian akan tertelan. Oleh karena itu, 10-30% Pb 

yang terinhalasi  akan terabsorpsi melalui paru-paru dan sekitar 5-10 % 

tertelan, lalu terabsorpsi di saluran gastrointestinal. Proses 
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pembersihan alveolar sendiri berfungsi membawa partikel yang masuk 

ke traktus respiratorius untuk menembus lapisan paru menuju kelenjar 

limfe dan  aliran darah.
56

 30-40 % Pb yang terhirup akan terabsorpsi 

dan masuk ke dalam aliran darah.
18, 56

 

b. Distribusi 

Pajanan Pb yang terabsorpsi, akan didistribusikan oleh 

pembuluh darah. Dari 30 – 40% Pb yang masuk ke aliran darah, 99% 

Pb tersebut akan diikat oleh eritrosit dan hanya 1 % Pb yang terdapat 

dalam plasma. Pb yang terikat oleh eritrosit tersebut kemudian tersebar 

ke berbagai jaringan baik jaringan lunak seperti sumsum tulang, paru, 

saraf, ginjal, hati, otak, testis, pankreas, limpa, prostat dan ke jaringan 

keras seperti tulang, kuku, rambut dan gigi.
4, 18, 56

 

Pada orang dewasa, 80 – 95 % Pb akan disimpan atau ditimbun 

di dalam tulang, sedangkan pada anak-anak hanya sekitar 70 % Pb 

yang akan disimpan di tulang dan sisanya disimpan di jaringan lunak. 

Pb di dalam tulang diperkirakan akan tersimpan dalam jangka waktu 

yang lama dengan estimasi waktu paruh sekitar 20 – 30 tahun. Orang 

dewasa dan anak-anak mempunyai kompartmen tempat penyimpanan 

Pb dalam tulang yang berbeda, dimana pada anak-anak Pb akan 

disimpan pada trabekula tulang sedangkan pada orang dewasa Pb akan 

disimpan di dua komparment tulang yaitu trabekula dan korteks 

tulang.
18
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c. Metabolisme 

Pb anorganik tidak dimetabolisme di dalam hepar tapi Pb 

anorganik ini langsung diekskresikan tanpa diubah terlebih dahulu 

bentuknya. Pb anorganik ini diekskresikan melalui urin dan feses, 

dengan ekskresi utama melalui urin. Tidak seperti Pb anorganik yang 

langsung diekskresi tanpa dimetabolisme, Pb organik atau alkil-lead  

contohnya TEL dan TML mengalami metabolisme terlebih dahulu di 

hepar  sebelum diekskresi. Metabolisme yang dialami oleh Pb ini 

disebut dengan metabolisme xenobiotik.
18

 

Metabolisme xenobiotik merupakan  suatu metabolisme yang 

untuk senyawa yang dianggap asing oleh tubuh, seperti obat-obatan, 

zat karsinogen kimia, dan sebagainya, termasuk Pb yang dianggap 

benda asing oleh tubuh. Metabolisme xenobiotik ini terbagi dalam dua 

fase. Fase I yang disebut dengan fase hidroksilasi atau fase reaksi non 

sintetik. Reaksi utama pada fase ini adalah reaksi hidroksilasi oleh 

enzim monooksigenase atau sitokrom P450 (CYP) yang bertujuan 

menjadikan xenobiotik yang aktif menjadi inkatif dan menjadi lebih 

polar. Reaksi hidroksilasi ini meliputi reaksi oksidasi, reduksi dan 

hidrolisis. Setelah terhidroksilasi di fase 1, xenobiotik akan masuk ke 

fase 2, dimana pada fase 2 ini terdapat lima reaksi yang akan dilalui 

yaitu glukoronidasi, sulfasi, konjugasi dengan asam amino, asetilasi, 

konjugsi dengan glutation dan metilasi. Pada fase 2, xenobiotik yang 
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telah terhidroksialasi akan dikonjugasikan dengan molekul lain seperti 

asam glukuronat, sulfat atau glutation. Pengkojugasian ini yang 

menyebabkan xenobiotik semakin polar sehingga menjadi larut dalam 

air dan dapat dieksresikan melalui urin atau empedu. Fase II juga 

disebut dengan fase konjugasi atau fase reaksi sintetik.
18, 58

 

Namun beberapa penelitian melaporkan bahawa metabolisme 

yang terjadi pada Pb tak seideal metabolisme xenobiotik pada 

umumnya karena Pb organik maupun Pb anoranik ikut mempengaruhi 

proses metabolisme dengan cara menghambat aktifitas dari CYP dan 

menurunkan CYP hepar yang berfungsi pada reaksi hidroksilasi di fase 

1. Penurunan CYP ini akan diikuti dengan peningkatan komponen-

komponen fase 2 seperti glutation (GSH), glutation-S-transferase 

(GST) dan NADPH. Tak hanya itu, Pb pun akan menekan 

menghambat dan menekan GSH resuktase dan GSH peroksidase yang 

berberan pada fase 2. Hal inilah yang menjadikan metabolisme Pb 

kurang optimal.
18, 59

 

d. Ekskresi 

Ekskresi Pb dapat melalui berbagai cara, namun ekskresi 

utamanya melalui ginjal dan saluran cerna. Pb diekskresikan melalui 

urin sebanyak 75 – 80 %, melalui feses 15 % dan sisanya melalui 

empedu, keringat, rambut dan kuku. Mekanisme ekskresi melalui 

saluran cerna belum sepenuhnya diketahui namun diperkirakan 
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dipengaruhi oleh saluran aktif dan pasif kelenjar saliva, pankreas dan 

kelenjar lainnya di dinding usus, regenerasi sel epitel dan ekskresi 

empedu. Sedangkan ekskresi pada ginjal melalui filtrasi glomerulus. 

Ekskreski Pb berjalan sangat lambat  karena Pb mempunyai waktu 

paruh 30 – 35 hari di aliran darah, di jaringan lunak 40 hari dan di 

tulang selama 20 -30 tahun, karena ekskresi yang lambat inilah Pb 

akan dengan mudahnya terakumulasi di dalam tubuh.
18, 56

 

 

2.4 Kadar Pb Darah 

Kadar timbal dalam darah merupakan indiator  yang baik untuk menunjukan 

current exposure (paparan sekarang), namun hal ini hanya berlaku pada keadaan 

steady state condition  yaitu bila seseorang terpapar timbal terus menerus.
60

 

Kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terhadap keracunan 

timbal kronis dari udara ini adalah kelompok pekerja yang bekerja di pinggir jalan 

raya, seperti petugas SPBU, petugas gardu TOL, petugas parkir, polisi lalu lintas,  

pedagang asongan dan pedagang kaki lima yang terdapat di kota-kota besar di 

Indonesia.
17

 

Kadar Pb darah ini dipengaruhi oleh waktu paruh Pb dalam darah yang cukup 

lama, umur dan lama pajanan, semakin tua usia dan semakin lama pajanan akan 

berkorelasi dengan peningkatan Pb dalam darah, hal ini dikarenakan ekskresi Pb yang 

lambat sehingga bersifat akumulatif.
18, 56

 Adapun konsentrasi normal kadar Pb dalam 

darah menurut WHO adalah 10 – 25 µg/dl.
60

 Berdasarkan Current Excessive 
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Exposure Guidelines yang dikembangkan oleh CDC dan American Pediatric 

Association  (APA) bahwa kadar Pb darah  ≥ 10 µg/dl pada bayi, anak-anak dan 

wanita subur, termasuk excessive blood lead level. Paparan tidak aman terjadi jika 

kadar Pb dalam darah pekerja melebihi 30 µg/dl, namun pada peraturan lingkungan 

kerja,  kadar paparan dibatasi sampai kadar Pb darah tidak melebihi 60 µg/dl.
18

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATDSR) mengklasifikasikan 

kadar timbal dalam darah pada anak sebagai berikut : 

Tabel 3. Klasifikasi Kadar Timbal Darah pada Anak berdasarkan ATDSR.
5
 

Klasifikasi Kadar Timbal Darah (µg Pb/dl darah) 

Normal < 10 

Tingkat Perbatasan 10 - 14 

Tingkat Sedang 15 - 19 

Tingkat Tinggi 20 - 69 

Tingkat Sangat Tinggi >70 

 

2.5 Pengaruh Pb Terhadap Testis  

Testis merupakan salah satu target organ dari kejadian keracunan Pb, dimana 

Pb mampu merusak fungsi dan struktur dari testis. Pb dapat menginduksi stres 

oksidatif  di jaringan dan organ testis yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif. 

Kerusakan oksidatif ini dilakukan dengan dua cara yang saling berhubungan. 

Pertama, dengan menghasilkan reactive oxygen species (ROS), termasuk 

hidrogenperoksida, singlet oxygen, dan hidroperoksida. Ke dua, mengurangi 

cadangan antioksidan dalam tubuh dengan terus menghasilkan ROS. ROS akan 

menghambat pembentukan antioksidan sulfhydryl yang mengakibatkan antioksidan 
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yang ada berkurang. ROS juga akan mendegradasi sel dengan cara merusak membran 

lipid dengan menginisiasi lipid peroksidasi pada membran sel, merusak protein, 

merusak asam nukleat dan menghambat DNA repair pada sel. Kerusakan struktur ini 

ditandai oleh hilangnya sel germinal dengan inti piknotik dan sitoplasama yang 

mengalami vakuolisasi, rusaknya tubulus seminiferus, serta peningkatan 

abnormaliatas dari bagian kepala sperma akibat dari efek gonadotoksik Pb pada 

gambaran mikroskopis testis. Selain itu, secara makroskopis terjadi penurunan berat 

testis.
4, 26, 61, 62

 

Dari segi status hormonal, paparan Pb dapat mensupresi aksis hipothalamus-

pituitari-testicular (HPT). Dalam aksis HPT ini, Pb mempunyai efek sebagai 

gonadotoksik dengan menekan sekresi LH dan FSH. Disamping itu Pb juga berperan 

langsung pada sel interstitial atau sel leydig dalam menghambat  enzim steroidogenik 

pada proses steroidogeneis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan 

sekresi testosteron. Perubahan hormonal yang terjadi akibat interaksi Pb tersebut akan 

mempengaruhi proses spermatogenesis yang terjadi pada testis.
61

 

 

2.6 Susu Kambing 

Susu kambing merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, 

dimana peternakan kambing tersebar luas di daerah pedesaan perkotaan di beberapa 

wilayah Indonesia. Pada tahun 2013, terdapat 18.500 populasi ternak kambing yang 

ada di Indonesia.
24, 63
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2.6.1 Kandungan Susu Kambing dan Manfaatnya 

Susu kambing merupakan sumber gizi yang mempunyai kualitas yang tidak 

jauh berbeda dengan susu sapi dan air susu ibu (ASI). Protein susu kambing lebih 

mudah dicerna karena mempunyai ukuran kasein yang lebih kecil dari pada susu 

sapi.
24

 Beberapa jenis protein yang dapat ditemukan pada susu kambing diantaranya: 

β-lactoglobulin, α-lactoglobulin, serum albumin, lactoferin dan immunoglobulin ( Ig 

A, Ig M dan Ig G).
64

 

Tabel 4. Fungsi bilogis protein yang ditemukan pada susu kambing.
64

 

Protein Fungsi Biologis 

β-lactoglobulin 
Protein pembawa retinol, asam lemak dan trigliserid; 

imunonodulator; anti-karsinogenik 

α-lactoglobulin 
Mensintesis laktose; menterapi stres kronis yang 

diinduksi oleh penyakit; anti-karsinogenik 

serum albumin Mensintesa lipid; antioksidan; anti-karsinogenik 

 

Lemak yang terdapat pada susu kambing mempunyai diameter globula lemak 

yang kecil dari pada lemak pada susu sapi, sehingga lebih mudah dicerna. Bioaktif 

lipid pada susu kambing juga mempengaruhi sistem imun. Linoleic acid terkonjugasi 

(conjugated linoleic acid/CLA) mempunyai manfaat dan fungsi bioaktif pada 

kesehatan manusia, diantaranya sebagai anti-karsinogenik, anti-atherogenik, immune-

stimulating, meningkatkan proses pertumbuhan dan menurunkan reaksi alergi yang 

dikaitkan dengan immunoglobulin Ig E pada manusia. Selain itu, susu kambing kaya 
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akan medium chain triglyceride (MCTs) dan asam lemak rantai pendek atau short 

chain fatty acids (SCFA).
64

 

Oligosakarida yang terkandung dalam susu kambing samangat mirip dengan 

struktur oligosakarida pada ASI, dimana keduanya dapat bekerja sebagai anti-

inflamsi pada usus. Aktivitas anti-inflamasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan 

produksi butyrate dan menurunkan aktivitas pro-infalamasi dari bakteri dengan cara 

menghambat adhesi bakteri terhadap membran epitelial usus, mengurangi translokasi 

bakteri dan dengan selektif meningkatkan pertumbuhan flora normal usus 

Lactobacillus dan Bifidobacteria.
64

 

Susu kambing mengandung flavonoid, carotenoid, zink (Zn), vitamin C, 

vitamin E dan vitamin B-6 yang berfungsi sebagai antioksidan serta berbagai vitamin 

dan mineral yang berperan penting dalam pemeliharaan sistem imun, seperti vitamin 

A, vitamin D, vitamin C, vitamin E dan beberapa mineral seperti kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), zink (Zn) dan lainnya.
4, 26, 64

 

Tabel 5. Kandungan mineral dan vitamin per 100 gram susu kambing, domba, sapi 

dan manusia.
64, 65

 

Kandungan  Kambing Domba Sapi Manusia 

Mineral     

Ca (mg) 134 193 122 33 

P (mg) 121 158 119 43 

Mg (mg) 16 18 12 4 

K (mg) 181 136 152 55 

Na (mg) 41 44 58 15 

Cl (mg) 150 160 100 60 

S (mg) 28 29 32 14 
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Tabel 5. Kandungan mineral dan vitamin per 100 gram susu kambing, domba, sapi 

dan manusia (lanjutan).
64, 65

 

 

Kandungan  Kambing Domba Sapi Manusia 

Mineral     

Fe (mg) 0,07 0,08 0,08 0,20 

Cu (mg) 0,05 0,04 0,06 0,06 

Mn (mg 0,032 0,007 0,02 0,07 

Zn (mg) 0,56 0,57 0,53 0,32 

I (mg) 0,022 0,020 0,021 0,007 

Se (mg) 1,33 1,00 0,96 1,52 

Vitamin     

Vitamin A (IU) 185 146 126 190 

Vitamin D (IU) 2,3 0,18µg 2,0 1,4 

Vit. B1 / Thiamin (mg) 0,068 0,08 0,045 0,017 

Vit. B2 / Riboflavin (mg) 0,21 0,376 0,16 0,02 

Vit. B3 / Niacin (mg) 0,27 0,408 0,32 0,20 

Vit. B5 / Asam Phantotenat (mg) 0,31 0,408 0,32 0,20 

Vit. B6 / Pyridoxine (mg) 0,046 0,08 0,042 0,011 

Vit. B8 / Biotin (µg) 1,5 0,93 2,0 0,4 

Vit. B9 / Asam folat (µg) 1,0 5,0 5,0 5,5 

Vitamin B12 (µg) 0,065 0,712 0,357 0,03 

Vitamin C (mg) 1,29 4,16 0,94 5,00 

Vitamin E (mg) 0,04 0,11 0,11 0,23 

 

2.6.2 Pengaruh Susu Kambing terhadap Testis yang Terpapar Pb 

Telah diketahui, Pb akan mempengaruhi testis dengan meningkatkan ROS, 

mengurangi cadangan antioksidan alami dan mensupresi aksis HPT sehingga 

menekan sekresi hormon FSH, LH dan testosteron. Pengaruh susu kambing terhadap 

testis yang terpapar Pb dapat dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu dengan cara 
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menstabilkan radikal bebas dan meningkatkan produksi glutation serta menurunkan 

kadar Pb dalam darah, dimana kedua mekanisme ini akan saling melengkapi. 

Antioksidan yang dikandung oleh susu kambing seperti vitamin B6, C, E, Zn, 

flavonoid akan mencegah kerusakan sel yang diakibatkan oleh ROS, dengan cara  

menstabilkan ROS dan menghambat terjadinya peroksidasi lipid pada membran sel.
4, 

26
 Di sisi lain, vitamin B6 atau pyridoxine juga berperan dalam metabolisme cysteine 

dari methionine, dimana cysteine merupakan asam amino yang dibutuhkan dalam 

pembentukan glutation, sehingga produksi glutation dapat ditingkatkan.
4
 

Vitamin B1 dan B9 (asam folat) dalam susu kambing akan meningkatkan 

ekskresi Pb, sehingga Pb dalam darah akan menurun.
66

 Pb yang terhirup namun 

memiliki ukuran lebih dari 10µg akan mengendap di saluran nafas atas kemudian 

tertelan dan diabsorpsi di  traktus gastrointestinalis.
56

 Absorpsi Pb di traktus 

gastrointestinal ini akan dihambat oleh Mg, Ca dan Fe. Mg, Ca dan Fe akan berperan 

sebagai kompetitior Pb pada proses absorpsi di intestinal yang mengakibatkan 

absorpsi Pb terganggu.
17, 18, 66

 Selain itu, vitamin C yang terdapat dalam susu 

kambing juga akan meningkatkan kemampuan Fe sebagai kompetitor Pb pada proses 

tersebut.  Vitamin C juga berperan sebagai chelator Pb, dimana vitamin C  akan 

mengikat Pb kemudian mengekskresikannya ke luar tubuh.
4, 67

 Semua proses yang 

dapat menurunkan Pb dalam darah ini akan mengurangi aktivitas Pb dalam 

mensupresi aksis HPT dan mengurangi aktivitas Pb dalam menghambat proses 

steroidogeneis. 
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Gambar 8. Skema pengaruh susu kambing terhadap testis yang terpapar Pb 
 


