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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami istri dengan kehidupan 

seksual aktif dan tidak memakai alat kontrasepsi untuk hamil dalam kurun waktu 

satu tahun.
1
 Menurut World Health Organization (WHO), satu dari empat pasang 

suami istri di negara berkembang merupakan pasangan yang infertil.
2
 Sedangkan 

menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dari tahun 

1980-2015 tingkat infertilitas negara berkembang meningkat dari 10-15% menjadi 

20%.
3
  

Infertilitas dapat terjadi karena faktor dari wanita dan faktor dari laki-laki. 

Faktor dari wanita adalah gangguan ovulasi, gangguan tuba, gangguan pelvis, dan 

gangguan uterus. Sedangkan faktor dari laki-laki adalah akibat kelainan urogenital 

kongenital, kelainan urogenital didapat, infeksi saluran urogenital, suhu skrotum 

yang meningkat, kelainan endokrin, kelainan genetik, dan faktor imunologi. 

Faktor laki-laki ini penting karena sebesar 30-40% infertilitas disebabkan oleh 

laki-laki dimana kebanyakan karena menurunnya kualitas dari sperma.
4
 Kualitas 

sperma yang menurun dapat disebabkan karena perbuatan manusia seperti gaya 

hidup yang tidak sehat yaitu merokok dan minum alkohol. Selain itu, pekerjaan 

juga dapat mempengaruhi misalnya pada paramedis yang terpapar sinar-x terlalu 
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lama, petani yang terpapar pestisida, dan orang yang bekerja di luar yang setiap 

hari terpapar sinar ultraviolet (UV). 

Sinar ultraviolet terdiri dari tiga macam yaitu UV A, UV B, dan UV C. 

Perbedaan ketiga sinar ultraviolet tersebut pada panjang gelombangnya. Sinar UV 

A memiliki panjang gelombang sebesar 315-400 nm, UV B sebesar 280-315 nm, 

sedangkan UV C 100-280 nm. Panjang gelombang yang semakin pendek akan 

memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia.
5
  

Lapisan ozon pada atmosfer di bumi mampu menahan UV C sehingga tidak 

masuk ke bumi. Begitu juga dengan UV B yang hanya 10% dapat masuk ke 

permukaan bumi dan sebagian besar UV A dapat masuk ke bumi.
6
 Akan tetapi, 

aktivitas manusia menyebabkan terjadinya penipisan pada lapisan ozon pada 

atmosfer. Zat-zat seperti chlorofluorocarbon (CFC), metil bromida, dan 

dinitrogen oksida (N2O) menghancurkan lapisan ozon sehingga terjadi penipisan 

pada lapisan ozon. Jika lapisan ozon menipis bahkan sampai terjadi lubang pada 

lapisan ozon maka akan menyebabkan radiasi ultraviolet tidak dapat ditahan untuk 

masuk ke permukaan bumi sehingga radiasi yang semakin banyak akan 

menimbulkan efek pada kesehatan manusia.
7
  

Dampak dari paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama akan mengganggu 

kesehatan manusia. Sinar UV A akan berkontribusi dalam terjadinya kanker kulit 

dan secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan pada deoxyribonucleic 

acid (DNA). Sinar UV B juga akan menyebabkan terjadinya berbagai kanker kulit 

dan secara langsung mengakibatkan kerusakan pada DNA. Katarak dan 
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imunosupresi juga dapat terjadi akibat paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama.
8
 

Selain itu, sinar ultraviolet yang terpapar lama pada tubuh juga akan 

mempengaruhi fertilitas pada laki-laki. Sinar ultraviolet memiliki peran dalam 

meningkatkan level dari reactive oxygen species (ROS) pada spermatozoa yang 

terpapar dengan sinar UV B. ROS akan menurunkan motilitas dan tingkat 

fertilitas seseorang.
9
 

Tidak semua orang dapat menghindari aktivitas yang menyebabkan 

terpaparnya sinar ultraviolet yang terlalu lama, misalnya pekerja yang sehari-hari 

aktivitasnya di luar ruangan. Oleh karena itu, peningkatan ROS yang berlebihan 

dalam tubuh manusia harus dicegah atau diatasi. Pemberian antioksidan sudah 

terbukti untuk mencegah terbentuknya ROS.
10

 Antioksidan dapat ditemukan 

dalam berbagai macam makanan dan minuman seperti pada vitamin C, vitamin E, 

dan kopi . 

Kopi adalah salah satu minuman yang disukai orang. Kebanyakan orang 

mengkonsumsi kopi setiap harinya untuk membuatnya terjaga. Selain itu, kopi 

juga sering dikonsumsi saat berkumpul dengan orang lain dilihat dari banyaknya 

warung kopi atau tempat-tempat yang menjual kopi saat ini. 

Kopi mengandung senyawa kompleks yaitu kafein dan asam klorogenat.
11

 

Kafein merupakan zat diuretik yang akan menstimulasi sistem saraf pusat 

sehingga konsumsi kafein dapat menyebabkan orang menjadi terbangun dan 

terjaga selama beberapa saat.
12

  Kafein juga meningkatkan produksi cyclic 

adenosin monophosphat (cAMP) yang akan merangsang pergerakan dari 
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spermatozoa. Enzim cAMP akan mengganggu stimulasi dari proses fosforilasi 

tirosin pada kapasitasi spermatozoa dan secara langung merangsang gerakan 

spermatozoa.
13

 Sedangkan asam klorogenat merupakan senyawa polifenol yang 

mengandung antioksidan.
14

  

Penelitian Ayu L Dja’afara dkk mengenai pemberian kopi pada kualitas 

spermatozoa setelah tikus dipapar asap rokok menunjukan bahwa asap rokok 

menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa akibat terjadinya gangguan 

spermatogenesis melalui peningkatan produksi radikal bebas. Penggunaaan kopi 

yang berfungsi sebagai antioksidan  meningkatkan kualitas spermatozoa setelah 

diberi paparan asap rokok yaitu pada jumlah, motilitas, dan morfologi.
10

 Selain 

asap rokok, sinar ultraviolet dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas. Oleh 

karena belum adanya penelitian mengenai pengaruh kopi setelah diberi paparan 

sinar ultraviolet maka perlu diadakan penelitian mengingat pentingnya kopi dan 

seringnya konsumsi kopi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian juga perlu 

dikaitkan dengan paparan sinar ultraviolet yang saat ini semakin banyak masuk ke 

permukaan bumi karena terjadinya penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini 

adalah apakah ada pengaruh dalam pemberian kopi terhadap motilitas 

spermatozoa tikus wistar yang dipapar sinar ultraviolet? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kopi 

terhadap motilitas spermatozoa tikus wistar yang dipapar sinar ultraviolet. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

- Menilai pengaruh pemberian kopi terhadap motilitas spermatozoa tikus 

wistar yang dipapar sinar ultraviolet 

- Membuktikan adanya perbedaan pengaruh motilitas spermatozoa tikus 

wistar yang diberi paparan sinar ultraviolet dan diberi kopi dengan 

tikus wistar yang diberi paparan sinar ultraviolet tanpa pemberian kopi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Mengetahui manfaat kopi untuk meningkatkan kualitas spermatozoa 

- Memberikan informasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian yang serupa namun berbeda secara teknis dalam pemeriksaan, 

sesuai tabel berikut : 

Tabel 1. Orisinalitas penelitian 

Penulis Tahun Judul Desain 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Ayu L. 

Dja’afara, 

Benny 

Wantouw, 

Lydia 

Tendean
10

 

2015 Pengaruh 

pemberian kopi 

terhadap kualitas 

spermatozoa tikus 

wistar jantan 

(Rattus 

norvegicus) yang 

diberi paparan 

asap rokok  

Eksperimental 

laboratorium 

Pemberian paparan 

asap rokok 

menyebabkan 

penurunan kualitas 

spermatozoa dan 

pemberian kopi 

menyebabkan 

peningkatan 

kualitas 

spermatozoa 

Febri 

Sembiring
15

 

2014 Pengaruh 

pemberian air 

seduhan kopi 

terhadap struktur 

histologi dan 

fungsi testis 

mencit (Mus 

musculus) 

Eksperimental 

laboratorium 

Air seduhan kopi 

meningkatkan 

konsentrasi 

spermatozoa 

epididimis, dan 

kualitas 

spermatozoa 

epididimis yakni 

jumlah sperma 

motil, viabilitas, 
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serta morfologi 

normal.  

Tabel 1. Orisinalitas penelitian (lanjutan) 

S. Amaral, 

K.Redman,

V. Sanchez, 

C. Mallidis, 

J. Ramalho-

Santos and 

S. Schlatt
9
 

2013 UVB irradiation 

as a tool to assess 

ROS-induced 

damage in human 

spermatozoa 

Eksperimental  Radiasi UV B 

meningkatkan 

produksi ROS dan 

menyebabkan 

penurunan 

viabilitas sperma  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, 

sampel, waktu, dan tempat penelitian. Variabel yang digunakan adalah pengaruh 

kopi pada tikus yang dipapar sinar ultraviolet. Sampel menggunakan tikus wistar 

(Rattus norvegicus) jantan. Waktu penelitian April-Mei 2016 dan tempat 

penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Roselina 

Panghiyang

ani, 

Mashuri
16

 

2009 Kualitas 

spermatozoa dan 

aktivitas enzim 

katalase dalam 

darah tikus jantan 

Galur Sprague 

Dawley (SD) yang 

diradiasi sinar 

ultraviolet 

Post-test only 

control group 

Pemajanan radiasi 

ultraviolet 

menurunkan 

persentase 

motilitas, viabilitas 

dan morfologi 

normal 

spermatozoa tikus 

strain  Sprague 

Dawley 


