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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Testis 

2.1.1 Anatomi dan Fungsi Testis 

System genital pada laki-laki memiliki komponen-komponen didalam 

abdomen, pelvis, dan perineum. Komponen utamanya adalah  sebuah testis, 

epididimis, ductus deferens, dan ductus ejaculatorius pada setiap sisi, dan urethra 

dan penis garis tengah.
23

 Testis pada laki – laki dewasa merupakan organ 

berbentuk oval yang berukuran kurang lebih panjang 4 cm, lebar 2-3 cm, dan 

tebal 3 cm. Semasa embriogenesis, testis berkembang dalam rongga 

retroperitoneal pada dinding posterior rongga abdomen. Selagi turun ke scrotum, 

testis membawa serta sebagai peritoneum. Peritoneum yang terdorong keluar oleh 

testis disebut sebagai tunika vaginalis, membentuk ruang serosa yang melingkupi 

sisi anterolateral testis, memungkinkan mobilitas terbatas bagi testis dalam 

ruanganya di scrotum.
24

 

Fungsi reproduksi laki-laki dapat dibagi menjadi tiga subdivisi utama; (1) 

Spermatogenesis, yang berarti pembentukan sperma; (2) Kinerja kegiatan seks 

laki-laki; dan (3) Pengaturan fungsi reproduksi laki-laki oleh berbagai hormon. 

Fungsi reproduksi ini berkaitan dengan pengaruh hormon seks laki-laki terhadap 

organ seks tambahan laki-laki, metabolisme sel, pertumbuhan, dan fungsi-fungsi 

tubuh lain.
13

 

10 
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Gambar 1. Sistem Reproduksi Laki-laki.
25 

 

2.1.2 Histologi Testis 

Setiap testis diliputi oleh kapsul yang padat, jaringan ikat kolagen yang 

terususun regular yaitu tunika albuginea. Tepat dibawahnya terdapat jaringan ikat 

longgar yang berpembuluh darah banyak, tunika vasculosa, yang membentuk 

kapsul vaskular testis. Pada aspek posterior tunika albuginea ada bagian yang 

menebal, membentuk mediastinum testis, yang membentuk seperti jaringan ikat 

membagi ruang testis menjadi  sekitar 250 lobul testis, yaitu ruang berbentuk 

piramida yang saling terhubung.
24

 

Setiap lobulus berisi satu hingga empat tubulus seminiferus yang berujung 

buntu, diliputi oleh jaringan ikat jarang yang mengandung banyak serat saraf dan 

pembuluh darah dari tunika vaskulosa. Tersebar dalam jaringan ikat ini 



12 
 

 
 

kelompokan kecil – sel endokrin, sel interstitial (leydig) yang berperan dalam 

sintesis testosteron.
24,26 

Spermatozoa dibentuk oleh epitel seminiferus pada tubulus seminiferus. 

Sprematozoa akan memasuki duktus yang lurus dan pendek, tubuli rekti, yang 

menghubungkan ujung tubulus seminiferus dengan rete testis, suatu sistem ruang 

labirin (berkelok- kelok) didalam mediastinum testis. Spermatozoa meninggalkan 

rete testis melalui 10-20 tubulus pendek, duktuli efferen yang akan bermuara ke 

epididimis.
24,25 

 

 

 

Gambar 2. Gambaran Potongan Testis.
25 
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Gambar 3. Gambaran Histologi Testis.
27 

 

2.1.3 Tubulus seminiferus 

Tubulus seminiferus merupakan tabung (tubules) berlumen yang amat 

berkelok – kelok, panjang 30–70 cm dengan berdiameter 150–250 µm, dikelilingi 

oleh jaring – jaring kapiler yang luas, sekitar 1000 tubulus seminiferus terdapat 

dalam kedua testis, kalau dijumlahkan panjangnya mencapai 0,5 km (0,3 mil), 

berfungsi untuk pembentukan spermatozoa. Dinding tubulus seminiferus terdiri 

atas tunika propia, suatu lapisan jaringan ikat tipis dan epitel seminiferus yang 

tebal. Tunika propia dan epitel seminiferus dipisahkan oleh lamina basal yang 
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berkembang dengan baik. Jaringan ikat terdiri atas serat kolagen tipe I yang 

ramping dan tersusun saling berselisip, dan beberapa lapis – sel fibroblas 

didalamnya. Pada beberapa jenis hewan, namun tidak pada manusia, ditemukan 

sel mioid, mirip sel otot polos; sel – sel ini menunjukan daya kontraktilitas pada 

tubulus seminiferus hewan.
24,27 

Epitel seminiferus (epitel germinal) mempunyai ketebalan beberapa sel 

dan terdiri atas dua jenis sel yaitu sel sertoli dan sel spermatogen. Sel – sel 

spermatogen berada dalam berbagai tahapan pematangan.
24

   

2.1.4 Sel sertoli 

Sel sertoli merupakan sel silindris tinggi, membran lateralnya membentuk 

lipatan yang kompleks sehingga dengan mikroskop cahaya tidak mungkin dapat 

dikenali batas lateralnya. Membran apikal sel juga sangat berlipat dan sangat 

menonjol ke arah lumen tubulus seminiferus. Sel–sel ini mempunyai inti yang 

jernih, oval dengan anak inti yang besar ditengah, letak inti ke arah basal sel. 

Sitoplasma mengandung produk inklusi yang disebut kristaloid Charcot-Bottcher, 

yang komposisi dan fungsinya tidak diketahui.
24,25
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Gambar 4. Gambaran Histologi Tubulus Seminiferus dan Sel Leydig.
27 

 

2.1.5 Sel – Sel Spermatogenik 

Sebagian besar sel epitel seminiferus merupakan sel spermatogenik dalam 

berbagai tahap pematangan. Beberapa diantaranya spermatogonia, terletak dalam 

ruang basal, sedangkan sebagian besar sel dalam perkembangan (sprematosit 

primer, sprematosit sekunder, sprematid dan spermatozoa) menempati ruang 

adluminal. Spermatogonia merupakan sel diploid yang mengalami pembelahan 

mitosis untuk membentuk lebih banyak spermatogonia dan spermatosid, yang 

bermigrasi dari ruang basal ke ruang adluminal. Spermatosit primer akan memulai 

pembelahan miosis I untuk membentuk spermatosit sekunder, yang mengalami 

pembelahan miosis II untuk membentuk spermatid yang haploid. Sel – sel haploid 

ini akan mengalami transformasi menjadi spermatozoa (sperma matang) dengan 
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pelepasan banyak sitoplasma, penataan kembali organel, dan pembentukan 

flagela.
24,25 

2.1.6 Patologi Testis 

Peningkatan Reactive Oxygen Spescies (ROS) yang dapat mengakibatkan 

stres oksidatif jaringan yang pada akhirnya merusak membran mitokondria.
28,29

 

Stres oksidatif mengakibatkan kerusakan endotel pembuluh darah dan 

menyebabkan mikroangiopati yang dapat mengganggu pemberian nutrisi melalui 

pembuluh darah ke jaringan - jaringan pembentuk spermatozoa sehingga tahapan 

spermatogenesis pada organ testis tidak sempurna. Testis dalam proses reproduksi 

mempunyai dua fungsi utama yaitu memproduksi hormon dan spermatozoa. 

Kedua fungsi tersebut secara anatomi berlangsung terpisah yaitu hormon 

testosteron dihasilkan oleh sel leydig, sedangkan sel spermatozoa dihasilkan oleh 

sel epitel tubulus seminiferus. Stres oksidatif juga dapat mengganggu jalur 

hypothalamus pituitary gonal axis sehingga pengeluaran hormon menjadi tidak 

normal.
28,30,31

 Apabila sel–sel dan hormon pada testis mengalami gangguan maka 

tahapan spermatogenesis akan terganggu, menyebabkan produksi spermatozoa 

berkurang, dan pada akhirnya berujung pada masalah infertilitas.
32,33

 

Kriteria pembacaan derajat histopatologi testis berdasarkan derajat 

histopatologi testis berdasarkan kerusakan tubulus seminiferus, diambil 

berdasarkan Johnsen Score. Skor 0-10 diberikan pada masing-masing tubulus 

sesuai pematangan epitel.
22,34
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Gambar 5. Gambaran mikroskopis tubulus seminiferus dalam penilaian skor Johnsen 

perbesaran 400x dengan pengecatan HE. Skor 10 (A), 9 (B), 8 (C), 7 (D), 6 (E), 5 (F), 4 

(G), 3 (H). Tabel kriteria dapat dilihat pada bab 3 Metode Penelitian.
35 

 

2.2 Tanaman temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb)  

2.2.1 Deskripsi Tanaman Temulawak 

Tanaman temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb), disebut juga sebagai 

Curcuma javanica.
36

 Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb) adalah salah satu 
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tumbuhan obat keluarga Zingiberaceae yang banyak tumbuh dan digunakan 

sebagai bahan baku obat tradisional di Indonesia.
37

 Tumbuhan ini dijadikan 

sebagai biofarmaka andalan komoditas Indonesia, karena termasuk dalam 

kelompok lima besar tanaman obat yang berpotensial untuk dikembangkan.
38

 

Terdapat lebih dari 50 resep obat tradisional menggunakan temulawak. Tumbuhan 

temulawak secara empiris banyak digunakan sebagai obat tunggal maupun 

campuran. Eksistensi temulawak sebagai tumbuhan obat telah lama diakui, 

terutama dikalangan masyarakat Jawa. Rimpang temulawak merupakan bahan 

pembuatan obat tradisional yang paling utama 
37

 

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza ROXB.) banyak ditemukan di hutan-

hutan daerah tropis yang merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh liar di 

bawah tegakan jati, namun sekarang sudah mulai dibudidayakan secara terbatas 

dan diantara populasi tersebut potensi produksi dan mutunya beragam, namun 

apabila berkembang di tanah gembur, maka buah rimpangnya mudah berkembang 

menjadi besar. Daerah tumbuhnya selain di dataran rendah juga dapat tumbuh 

baik sampai pada ketinggian tanah 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman 

ini berbunga hampir sepanjang tahun dan tumbuh berumpun. Penyerbukan 

temulawak biasanya dibantu oleh lebah Orthopora sp. akan tetapi tidak 

menghasilkan biji.
39
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 Gambar 6. Tanaman Temulawak (Curcuma xanthorrhiza ROXB).
40 

 

Menurut Wijayakusuma (2007)
40

 klasifikasi temulawak adalah sebagai 

berikut :  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Keluarga  : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Species  : Curcuma Xanthorhiza Roxb 

Temulawak termasuk tanaman berbatang basah. Tingginya dapat 

mencapai 2,5 m. Bunganya berwarna Putih kemerah-merahan atau kuning. 

Panjang tangkai bunga 1,5-3 cm. Kelompok bunga 3-4 buah. Bunganya langsung 

keluar dari rimpang dan berwarna merah, kelopak hijau muda, sedangkan pangkal 

bunga bagian atas berwarna ungu.
41
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Gambar 7. Morfologi Tanaman Temulawak (Curcuma xanthorrhiza ROXB).
41 

 

2.2.2 Kandungan Tanaman Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)  

Kasiat temulawak sebagai upaya pemelihara kesehatan, disamping sebagai 

upaya peningkatan kesehatan atau pengobatan penyakit. Temulawak sebagai obat 

atau bahan obat tradisional akan menjadi tumpuan harapan bagi pengembangan 

obat tradisional Indonesia sebagai sediaan fitoterapi yang kegunaan dan keamanan 

dapat dipertanggungjawabkan.
37

 

Kandungan zat yang terdapat pada rimpang temulawak terdiri atas pati, 

abu, serat, dan minyak atsiri. Temulawak mengandung zat kuning yang disebut 
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kurkumin dan minyak atsiri. Minyak atsiri mengandung phelandrin, kamfer, 

borneol, xanthorrhozol, tumerol dan sineal. Berkat kandungan kurkukmin dan 

minyak atsiri tadi diduga menyebabkan berkhasiatnya temulawak. Komposisi 

rimpang temulawak kering dapat dilihat pada Tabel 2.
37

 

Tabel 2. Komposisi Rimpang Temulawak Kering (kadar air 10%) 

Komposisi Kadar ( %) 

Pati 

Lemak ( Fixed oil ) 

Minyak atsiri 

Abu 

Mineral 

Serat kasar 

Protein 

Kurkumin 

58.24 

12.10 

4.90 

4.90 

4.29 

4.20 

2.90 

1.55 

 

2.2.3 KANDUNGAN ZAT ANTIOKSIDAN TEMULAWAK 

Pengujian khasiat rimpang temulawak dapat diketahui melalui bukti 

empiris melalui pengujian secara in vitro, pengujian praklinis kepada binatang dan 

uji klinis terhadap manusia. Secara empiris rimpang temulawak diketahui 

memiliki banyak manfaat salah satunya potensi sebagai antioksidan. Komponen 

aktif yang bertanggung jawab sebagai antioksidan dalam rimpang temulawak 

adalah kurkumin, demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rimpang temulawak mempunyai efek antioksidan. 

Kurkumin lebih aktif dibanding dengan vitamin E dan β karoten. Hal ini 

dikarenakan peranan kurkumin sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas 

tidak lepas dari struktur senyawa kurkumin.
37,42

 

Kurkumin mempunyai gugus penting dalam proses antioksidan tersebut. 

Struktur kurkumin terdiri dari gugus hidroksi fenolik dan gugus β diketon. Gugus 
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hidroksi fenolik berfungsi sebagai penangkap radikal bebas pada fase pertama 

mekanisme antioksidatif. Pada struktur senyawa kurkumin terdapat 2 gugus 

fenolik, sehingga 1 molekul kurkumin dapat menangkal 2 radikal bebas. Gugus β 

diketon berfungsi sebagai penangkap radikal pada fase berikutnya. Penelitian ini 

bertujuan memberikan gambaran aktivitas antioksidan dan kurkumin pada ekstrak 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza roxb).
37

 

 

Gambar 8. Struktur Kurkuminoid.
37

 

 

Kandungan utama yang dimiliki kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna 

kuning. Zat kuning alami ini banyak digunakan dalam pewarnaan makanan. 

Keberadaan gugus fenolik pada ketiga senyawa tersebut dilaporkan menyebabkan 

aktivitas antioksidan yang kuat pada sistem biologis.
37

 

Senyawa antioksidan sebagai agen protektif yang menginaktivasi Spesies 

Oksigen Reaktif (ROS) berperan penting dalam mengurangi terjadinya kerusakan 

sel. Antioksidan alami seperti vitamin E, vitamin C, polifenol, kurkuminoid, dan 

karotenoid banyak terdapat dalam makanan, termasuk buah-buahan dan sayuran. 

Sehingga kebiasaan untuk kembali pada bahan-bahan alamipun masih menjadi 

alternatif yang paling aman bagi kesehatan manusia. Kurkumin adalah konstituen 
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utama pada spesies kurkuma. Senyawa tersebut merupakan diketon simetris yang 

gugus karbonilnya terkonjugasi oleh cincin fenolik. Kurkumin adalah fraksi dari 

kurkuminoid yang mengandung banyak khasiat. Kurkumin dan turunannya 

merupakan zat aktif yang mempunyai aktifitas biologis berspektrum luas. 

Kurkuminoid tersusun atas 3 macam senyawa, yaitu kurkumin yang merupakan 

kandungan utamanya, serta demetoksi kurkumin dan bisdemetoksi kurkumin. 

Kurkumin merupakan diketon simetrik yang gugus karbonilnya terkonjugasi oleh 

cincin fenolik.
43

 

Kurkuminoid mempunyai mekanisme antioksidan hampir sama dengan 

antosianin karena kedua senyawa tersebut mempunyai gugus fenolik yang 

merupakan gugus penting sebagai zat antioksidan. Mekanisme antioksidannya 

mempunyai dua fungsi. Fungsi utamanya adalah dalam pemberian atom hidrogen. 

Senyawa antioksidan (AH) dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke 

radikal lipida (R*, ROD*) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara 

turunan radikal antioksidan (A*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding 

radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu 

memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme 

pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal ke bentuk lebih 

stabil.
43
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Gambar 9. Mekanisme Antioksidan I.
43

 

 

Radikal-radikal antioksidan (A*) yang terbentuk pada reaksi tersebut 

relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan 

molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru lagi. Radikal-radikal 

antioksidan dapat saling bereaksi membentuk produk non radikal. Apabila 

penambahan konsentrasi antioksidan besar, maka akan berpengaruh pada laju 

oksidasi konsentrasi yang lebih tinggi tersebut dapat menyebabkan aktifitas 

antioksidan untuk golongan fenolik lenyap, bahkan dapat berubah menjadi 

prooksidan.
43

 Mekanisme dari keterangan ini adalah :  

 

Gambar 10. Mekanisme Antioksidan II.
43

 

 

 

 

 

R* + AH   RH + A* 

(Radikal Lipida) 

ROO* + AH  ROH + A* 

 

AH + O2       A* + HOO* 

AH + ROOH       RO* + H2O + A* 
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2.3 Rifampisin  

2.3.1 Definisi Rifampisin 

Rifampin (Rifampisin) adalah satu turunan semi sintetik rifamisin, suatu 

antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomycs mediterranei. Obat ini invitro aktif 

terhadap coccus positif – gram dan negatif – gram, beberapa bakteri usus, 

mikobakteri dan chlamidia.
44

 Rifampin larut didalam pelarut organik dan di dalam 

air pada PH asam. Rumus strukur : 

 

Gambar 11. Struktur Rifampisin.
11

 

 

Rifampin menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri gram – positif 

serta banyak mikroorganisme gram – negatif. 
11

 

Rifampin menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri gram – positif 

serta banyak mikroorganisme gram – negatif, antara lain Escherichia coli, 

Pseudomonas, Proteus indol positif dan indol negatif, dan Klebsiela. Rifampin 

sangat efektif terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus koagulase 

negatif; konsentrasi bakterisidanya berkisar dari 3 – 12 mg/ml. Obat ini juga 

sangat aktif terhadap Neisseria meningitidis dan Haemophilus influenza ; 

konsentrasi hambat minimalnya berkisar antar 0,1 – 0,8 µg/ml. Rifampin sangat 
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menghambat species legionella di dalam kultur sel dan pada model model 

hewan.
44

 

Dalam konsentrasi 0,005 – 0,2 µg/ml, rifampin menghambat perumbuhan 

bakteri Mycobacterium tuberculosis invitro. Diantara mycobakteri non 

tuberkulosis Mycobacterium kansasii dihambat oleh 0,25 – 1 µg/ml. sebagian 

besar galur Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium intracelulare, dan 

Mycobacterium avium ditekan dengan konsentrasi 4 µg /ml, tetapi galur tertentu 

mungkin resistan hingga 16 µg/ml. Mycobacterium  fortuitum sangat resistan 

terhadap obat ini. Rifampin meningkatkan aktivitas invitro sterptomisin dan 

isoniazid terhadap Mycobacterium tuberculosis, tetapi tidak demikian halnya pada 

ethambutol.
44,45

 

Rifampin tersedia sebagai obat tunggal dan sebagai sediaan kombinasi 

dosis – tetap dengan isoniazid (150 mg isonizid, 300 mg Rifampin : RIFAMATE) 

atau dengan isoniazid dengan pirazinamida (50 mg Isoniazid dan 120 mg 

Rifampin , dan 300 mg Pirazinamida : RIFATER). Rifampin dan isoniazid 

termasuk obat paling efektif yang tersedia untuk pengobatan tuberculosis. Dosis 

rifampin untuk pengobatan tuberculosis pada orang dewasa adalah 600 mg, 

diberikan satu kali sehari, 1 jam sebelum atau dua setelah makan. Anak – anak 

harus menerima 10 mg/kg, dengan dosis maksimal harian, diberikan dengan cara 

yang sama. Dosis 15 mg/kg atau lebih dapat menyebabkan peningkatan 

hepatotoksisitas pada anak – anak. Rifampin, seperti juga isoniazid, tidak boleh 

digunakan sebagai obat tunggal pada penyakit ini, karena cepatnya resistensi yang 

berkembang. Walaupun terdapat daftar panjang efek rifampin yang merugikan, 



27 
 

 
 

namun insidenya hanya sedikit, dan pengobatan jarang sampai harus 

dihentikan.
11,44

 

Rifampin juga diindikasikan untuk profilaksis penyakit meningokokus dan 

meningitis H. influenzae. Untuk pencegahan penyakit meningokokus, orang 

dewasa dapat diobati dengan 600 mg dua kali sehari selama dua hari atau 600 mg 

sekali sehari selama empat hari : anak- anak harus mendapat 10 – 20 mg/kg, 

dengan dosis maksimum 600 mg.
11

  

2.3.2 Absorpsi, Distribusi dan Ekskresi  

Pada pemberian rifampin secara oral, konsentrasi puncak plasma tercapai 

dalam waktu 2 sampai 4 jam, setelah penggunaan 600 mg, nilai ini sekitar 7 µg 

/ml, tetapi valiabilitasnya sangat besar. Asam amino salisilat dapat menunda 

absorbsi rifampin, dan konsentrasi plasma yang memadai mungkin tidak tercapai. 

Jika obat – obat ini digunakan secara bersama, pemberianya harus terpisah dengan 

jeda waktu 8 sampai 15 jam.
11,44

 

Setelah absorbsi dari saluran gastrointestinal rifampin dieliminasi dengan 

cepat dalam empedu, dan terjadi sirkulasi enterohepatik. Selama itu, obat ini 

mengalami deasetilasi secara progresif, sedemikian rupa sehingga setelah 6 jam 

hampir semua antibiotik di empedu berada dalam bentuk deasetilasi. Metabolit ini 

tetap mempertahankan aktivitas antibakteri sepenuhnya. Reabsorbsi usus 

berkurang karena deasetilasi (juga karena adanya makanan), sehingga, 

metabolisme memudahkan eliminasi obat tersebut. Waktu paruh rifampin sekitar 

dari 1,5-5 jam dan meningkat jika ada disfungsi hati,waktu paruh ini dapat 
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memendek pada pasien yang menerima izoniazid dalam waktu bersamaan dan 

merupakan asetilator lambat untuk obat ini. Waktu paruh rifampin memendek 

secara progresif kira–kira 40% selama 14 hari pertama pengobatan. Hal ini 

disebabkan oleh induksi enzym mikrosomal hati yang disertai dengan kecepatan 

deasetilasi obat tersebut. Hingga 30% dari dosis obat ini diekskresikan di dalam 

urin dan 60 %-65 % di dalam feces, kurang dari separuhnya mungkin berupa 

antibiotik yang tidak berubah. Penyesuaian dosis pada pasien yang mengalami 

gangguan fungsi ginjal tidak diperlukan.
11,44

 

Rifampin didistribusikan ke seluruh tubuh dan dapat ditemukan dalam 

konsentrasi yang efektif di banyak organ dan cairan tubuh, termasuk pada cairan 

cerebrospinal. Hal ini mungkin paling jelas ditunjukan oleh fakta bahwa obat 

tersebut memberi warna oren – kemerahan pada urin, feces, ludah, dahak, air 

mata, dan keringat ; pasien perlu diberitahu perihal pewarnaan ini.
11

 

 

2.3.3 Mekanisme Kerja Rifampisin 

Rifampin menghambat RNA polimerase yang tergantung – DNA pada 

mikobakteri dan mikroorganisme lain dengan cara membentuk suatu kompleks 

obat – enzym yang stabil, mengakibatkan supresi pada awal pembentukan rantai 

(tetapi tidak pada pemanjangan rantai) saat sintesis RNA. Secara lebih spesifik, 

sub unit β pada enzym kompleks ini merupakan tempat kerja obat ini, walaupun 

Rifampin hanya berikatan dengan holo-enzym. RNA polymerase nukleus dari 

berbagai sel eukaryotik tidak mengikat rifampin, dan dengan demikian sintesis 
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RNA tidak terpengaruh. Meskipun rifampin dapat menghambat sintesis RNA di 

mitokondria mamalia, dibutuhkan konsentrasi obat yang jauh lebih tinggi daripada 

untuk penghambatan enzym bakteri. Konsentrasi antibiotik rifampisin yang tinggi 

juga menghambat RNA polymerase yang tergantung – DNA dan transcriptase 

balik pada virus.  Rifampin bersifat bakterisida untuk mikroorganisme intraseluler 

maupun ekstraseluler.
11

 

 

2.3.4 Efek Samping Rifampisin  

Rifampin menyebabkan warna oren, yang tidak membahayakan, pada urin, 

keringat, dan air mata (lensa kontak lunak dapat terwarnai permanen). Efek 

samping yang kadang dijumpai adalah ruam, trombostopenia, nefritis. Rifampin 

dapat menyebabkan ikterus kelestatik dan kadang hepatitis, dan obat ini sering 

menyebabkan proteinuria rantai–ringan. Jika diberikan lebih jarang dari dua kali 

seminggu rifampin dapat menimbulkan sindrom mirip – flu yang ditandai oleh 

demam, menggigil, mielgia, anemia, dan trombositopenia. Pemakaiannya pernah 

dilaporkan berkaitan dengan nekrosis tubulus akut. Rifampin merupakan 

penginduksi kuat sebagian besar isoform sitokrom P450 ( 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 

dan 3A4), yang meningkatkan eliminasi banyak obat lain termasuk metadon, 

antikoagulan, siklosporin, beberapa obat kejang, inhibitor protease, beberapa non 

nucleoside reverse trancriptase inhibitor, kontrasepsi dan sejumlah obat lain. 

Pemberian bersama dengan rifampin menyebabkan penurunan signifikan kadar 

serum obat–obat ini.
44
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2.4 Pengaruh Rifampisin Terhadap Testis  

Pemberian obat antituberkulosis menyebabkan pembentukan oksigen aktif, 

aktivasi peroksidasi lipid dan pembentukan stres oksidatif.
46

 Stres oksidatif dapat 

merusak semua makromolekul intraselular (glutathione, DNA, RNA, protein, lipid 

dan ATP). Hal ini penting, karena setiap sel dan penyimpangan besar dapat 

menyebabkan kerusakan dan kematian sel.
47

 

Reactive Oxygen Species (ROS) berperan penting untuk fisiologi sperma, 

seperti untuk kapasitas pematangan sperma. Di sisi lain, produksi ROS abnormal 

akan berkaitan dengan fungsi sperma yang rusak. Keseimbangan antara produksi 

ROS dan pembentukan ulang ROS sangat penting untuk spermatogenesis. Sperma 

dengan ROS yang berlebihan dapat menyebabkan infertilitas pria.
48

 Tingkat ROS 

dapat digunakan sebagai indikator penurunan kualitas dan jumlah sebagai akibat 

dari toksik kronis xenobiotik.
49

 

Isoniazid dan rifampisin dapat bertindak sebagai penginduksi sitokrom P-

450 2E1. CYP 2E1 menghasilkan zat oksigen reaktif, seperti radikal superoksida, 

yang pada suatu saat dapat bereaksi dengan cepat dengan molekul organik yang 

menghasilkan radikal bebas sekunder dan Oxygen Radical Species (ROS) yang 

reaktif.
50

 Ketika terjadi perubahan pada testis dan epididimis, dapat menghasilkan 

kerusakan oksidatif sperma. Produksi radikal bebas yang berlebihan sering 

menyebabkan kesalahan dalam spermatogenesis dan sebagai hasil dari pelepasan 

spermatozoa dari epitel germinal dengan tingkat retensi sitoplasma yang tidak 

normal.
51

 Peroksidasi lipid dapat sangat mempengaruhi kualitas sperma.
52
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Glutathione (GSH) adalah non-protein thiol yang paling melimpah di sel 

mamalia. GSH seluler memainkan peran kunci dalam proses biologis, termasuk 

sintesis protein dan DNA, dan transportasi asam amino. Namun, perannya yang 

paling penting adalah perlindungan sel terhadap oksidasi, termasuk pengendalian 

kesuburan pria. Kelompok sulfhydric (SH) adalah kelompok nukleofilik kuat yang 

memberikan perlindungan terhadap kerusakan dari oksidan, agen elektrofilik dan 

radikal bebas. Perubahan yang disebabkan oleh pemberian obat antituberkulosis, 

merupakan hasil efek negatif metabolisme pada proses spermatogenesis dan 

karakteristik fungsional struktur spermatozoid (GSH berkurang).
53

 

Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa apoptosis pada sel yang 

disebabkan oleh stres oksidatif dapat dimulai secara endogen oleh senyawa yang 

berinteraksi sebagai mediator dengan sistem reseptor.
54

 Intensifikasi peroksidasi 

lipid sebagai akibat dari perkembangan stres oksidatif menyebabkan induksi 

ekspresi yang berlebihan pada regulator apoptosis mamalia-protooncogen BCL-2. 

Karakter fragmentasi DNA pada spermatozoa manusia berkorelasi erat dengan 

sifat kimia dari reaksi dasar oksidatif dan kejadian spermatogenesis yang 

terganggu. Stres oksidatif menghambat spermatogenesis, sehingga menghasilkan 

spermatozoa dengan kromatin yang buruk. Sel-sel yang rusak ini memiliki 

kecenderungan untuk gagal dan akan terjadi proses apoptosis yang terkait dengan 

kehilangan motilitas, aktivasi caspase, eksternalisasi fosfetaminilemin dan 

aktivasi pembentukan radikal bebas oleh mitokondria. Dan pada akhirnya akan 

menginduksi peroksidasi lipid dan kerusakan DNA oksidatif, yang menyebabkan 

fragmentasi DNA dan kematian sel.
55
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Perubahan fragmentasi DNA memiliki karakter yang lebih dalam 

dibandingkan dengan perubahan morfologi. Kerusakan DNA pada germ sel laki-

laki akan berhubungan dengan tingkat kesuburan yang buruk, pengembangan 

embrio yang kurang baik pada saat preimplantasi, tingkat keguguran dan 

morbiditas yang tinggi pada keturunan.
56

 Kematian post implantasi mungkin 

disebabkan oleh aksi zat genotoksik. Efek mutagenik lemah dari isoniazid dan 

kemampuannya untuk menyebabkan kerusakan hati pada DNA juga ditunjukkan 

secara eksperimental. Investigasi genotoksisitas rifampisin menunjukkan 

peningkatan frekuensi pertukaran sister kromatid di sel sumsum tulang pada dosis 

dan sejumlah penyimpangan kromosom spermatosit.
57

 

Mengenai tingkat kematian preimplantasional, harus ditekankan bahwa 

untuk penentuan secara pasti keterlibatan obat-obatan dalam efek mutagenik dan 

nonmutagenik (seperti jumlah spermatozoid normal dan aktif yang tidak 

memadai, gangguan pada transportasi dan penetrasi ke dalam sel telur) percobaan 

tambahan mutagenisitas dan spermatotoksisitas obat yang diberikan harus 

dilakukan.
58

 

Pemberian dosis terapeutik etambutol, isoniazid, rifampisin dan 

pirazinamida untuk tikus jantan selama periode spermatogenesis secara 

keseluruhan menyebabkan peningkatan kandungan senyawa aktif TBA pada testis 

tikus dan epididimis, penurunan kadar glutathione testis dan protein, perubahan 

dalam fragmentasi DNA, menurunkan kualitas dan jumlah sperma laki-laki secara 

signifikan. Perubahan indeks reproduksi bisa jadi hasil dari tindakan langsung 

atau dimediasi satu atau lebih obat yang digunakan.
17
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2.5 Pengaruh Temulawak Terhadap Testis 

Kurkumin mengatur penurunan stres oksidatif dan mengurangi kerusakan 

testis dan kematian germ sel secara apoptosis hasil peningkatan tingkat MDA 

yang signifikan dan menurunkan kadar testosteron secara signifikan dan aktivitas 

enzim antioksidan SOD dan GSH-Px di testis. Semua perubahan ini diperbaiki 

oleh pemberian kurkumin. Disfungsi reproduksi disebabkan oleh stres oksidatif 

yang disebabkan oleh radikal bebas atau ketidakseimbangan antara status 

prooksidan dan antioksidan.
59

 

Penelitian tentang pengaruh kurkumin terhadap kerusakan testis yang 

diinduksi STZ, sifat antioksidan kurkumin diselidiki karena kemampuannya untuk 

mengurangi kerusakan testis oksidatif akibat diabetes. Pemberian kurkumin 

menghasilkan penurunan peroksidasi lipid yang signifikan. Pada kelompok 

diabetes yang diobati dengan kurkumin, aktivitas GSH-Px dan SOD meningkat 

dibandingkan dengan kelompok diabetes. Stres oksidatif berperan dalam 

perkembangan komplikasi diabetes. Dalam keadaan diabetes, peroksidasi lipid 

dapat diinduksi oleh glikasi protein dan auto-oksidasi glukosa yang selanjutnya 

bisa mengarah pada pembentukan radikal bebas. Radikal bebas utama yang terjadi 

dalam keadaan sakit ini adalah radikal superoksida, hidroksil dan peroksil. 

Radikal bebas ini semua mungkin berperan dalam kerusakan DNA, reaksi 

modifikasi protein, dan modifikasi oksidatif lipid pada diabetes. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh radikal bebas pada sel dapat ditentukan secara kuantitatif dengan 

pengukuran kadar MDA, produk peroksidasi lipid. Enzim tertentu berperan 

penting dalam pertahanan antioksidan, untuk mempertahankan kemampuan 
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reproduksi yang layak. Enzim ini meliputi SOD, GSH-Px, glutathione reduktase 

dan katalase, yang mengubah radikal bebas atau intermediet oksigen reaktif 

menjadi produk non-radikal. SOD dan GSH-Px adalah enzim utama yang 

mengangkut reactive oxygen species (ROS) yang berbahaya pada organ 

reproduksi laki-laki. Kurkumin adalah antioksidan terkenal yang memiliki 

aktivitas pengangkutan ROS yang sangat baik.
60

. Antioksidan kurkumin alami 

mungkin memiliki efek perlindungan terhadap kerusakan testis akibat induksi 

cisplatin dan stres oksidatif pada kelinci.
61

 

Ukuran tubulus seminiferus sangat berkurang bila morfologi epitel 

mengalami gangguan berat. Struktur tubulus seminiferus pada tikus diabetes 

ditemukan terganggu, dan ada penurunan yang cukup besar pada rangkaian sel 

spermatogenik. Atrofi tubulus dengan berbagai tingkat spermatogenetik 

terdeteksi. Dalam penelitian, skor Johnsen dari pemberian kurkumin dengan tikus 

diabetes lebih tinggi dan diameter tubulus seminiferus meningkat bila 

dibandingkan dengan kelompok diabetes. Pemberian zat kurkumin dalam 

temulawak dapat mengurangi kerusakan gambaran mikroskopis testis.
62

 

Diabetes mellitus meningkatkan stres oksidatif pada testis diabetes pria. 

Berkenaan dengan status stres oksidatif yang meningkat, ROS menyebabkan 

cedera sel melalui beberapa mekanisme termasuk peroksidasi lipid dan kerusakan 

oksidatif protein dan DNA. Stres oksidatif diakui sebagai mediator apoptosis yang 

kuat. Mitokondria berperan penting dalam proses apoptosis. Disfungsi 

mitokondria yang disebabkan oleh stres oksidatif dapat menyebabkan pelepasan 

sitokrom c dan kemudian aktivasi caspase, yang menyebabkan kematian sel 
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secara apoptosis. Pemberian kurkumin dapat mengurangi reaktivitas dan jumlah 

germ sel yang apoptosis.
62,63
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2.6 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kerangka Teori 
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2.7 Kerangka Konsep  

 

Gambar 13. Kerangka Konsep 

 

2.8 Hipotesis  

2.8.1 Hipotesis Mayor  

Pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza) dosis bertingkat 

berpengaruh terhadap gambaran mikroskopis testis pada mencit Balb/c jantan 

yang diinduksi rifampisin. 

 

2.8.2 Hipotesis Minor  

1. Terdapat perbedaan gambaran mikroskopis testis mencit Balb/c antara 

kelompok yang diberi rifampisin peroral 7 mg/20grBB/mencit/hari dan 

ekstrak temulawak 2 mg/kgBB/mencit/hari selama 14 hari dengan 

kelompok kontrol.  

2. Terdapat perbedaan gambaran mikroskopis testis mencit Balb/c antara 

kelompok yang diberi rifampisin peroral 7 mg/20grBB/mencit/hari dan 

Rifampisin 

Temulawak 

(Curcuma xanthorizza) 

dosis beringkat 

Gambaran mikroskopis 

testis mencit Balb/c 

jantan 
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ekstrak temulawak 4 mg/kgBB/mencit/hari selama 14 hari dengan 

kelompok kontrol. 

3. Terdapat perbedaan gambaran mikroskopis testis mencit Balb/c antara 

kelompok yang diberi rifampisin peroral 7 mg/20grBB/mencit/hari dan 

ekstrak temulawak 8 mg/kgBB/hari selama 14 hari dengan kelompok 

kontrol. 

4. Terdapat perbedaan hasil gambaran mikroskopis testis antar kelompok 

perlakuan. 

  


