
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infertilitas merupakan masalah yang sering dijumpai pada pasangan 

suami istri. Menurut World Health Organization (WHO) 60-80 juta pasangan 

di dunia mengalami infertilitas. Faktor dari pasangan pria berkontribusi 

sebesar 40% pada kasus infertilitas (Alam, 2009). Definisi klinis infertilitas 

menurut WHO dan ICMART adalah suatu penyakit sistem reproduksi yang 

diartikan sebagai kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau 

lebih melakukan hubungan seksual tanpa ada upaya untuk mencegah 

kehamilan (Zegers-Hochschild, et al., 2009). 

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat fertilitas pria adalah 

dengan cara mengukur kualitas semen. Kualitas semen dapat dilihat dari hasil 

pemeriksaan atau analisis semen yaitu melakukan pemeriksaan semen secara 

makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis semen meliputi 

warna, volume, bau, pH, viskositas, dan likuefaksi sperma. Pemeriksaan  

mikoroskopis semen dilakukan untuk meneliti jumlah spermatozoa, jumlah 

sperma motil, kecepatan sperma, morfologi sperma dan komponen seluler lain 

dari semen seperti leukosit dan eritrosit Pada pria infertil dapat ditemukan 



kelainan sperma seperti morfologi sperma yang abnormal atau motilitas 

sperma yang buruk. (WHO, 2010). 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi fertilitas dan produksi semen 

pria yaitu riwayat penyakit sistemik seperti diabetes dan penyakit neurologis 

yang dapat menyebabkan impotensi dan gangguan ejakulasi. Beberapa 

keadaan lain juga dapat mempengaruhi kualitas semen seperti demam 

melebihi 38⁰C yang dapat menekan spermatogenesis sampai 6 bulan lamanya, 

pemberian obat-obatan seperti kemoterapi, pengobatan hormon kortikosteroid 

dosis tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan spermatogenesis. Riwayat 

bedah seperti prostektomi, infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual 

dan kelainan lain mungkin juga dapat menyebabkan kerusakan testis 

(Kuswondo, 2002).  

Faktor lain yang dapat membuat kualitas semen semakin menurun 

mungkin berkaitan dengan faktor lingkungan, polutan, perubahan gaya hidup, 

paparan racun, atau pola makan (Mendiola, et al., 2009).Seiring perubahan 

zaman, pola makan pria usia reproduktif kini telah berubah menjadi pola 

makan yang tidak sehat yang ditandai dengan tingginya konsumsi makanan 

yang mengandung saturated fat, trans fatty acids dan rendahnya konsumsi 

makanan kaya antioksidan seperti buah dan sayur (Lioret, et al., 2011). 

Asupan makanan harian berkaitan dengan kualitas sperma pria. Risiko 

astenozoospermia ditemukan pada pria yang banyak mengonsumsi daging 

proses dan makanan manis. Sebaliknya, pria yang banyak mengonsumsi buah 



dan sayuran  hijau, susu skim, daging unggas dan makanan laut mempunyai 

risiko astenozoospermia lebih kecil (Eslamian et al., 2012). 

Makanan laut seperti ikan berfungsi sebagai sumber penting asam 

lemak tak jenuh ganda (PUFA; polyunsaturated fatty acids) omega-3. 

Eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA) memiliki 

peran yang penting pada spermatogenesis dan berkaitan dengan peningkatan 

jumlah sperma morfologi normal (Afeiche et al., 2014). Docosahexaenoic 

acid (DHA) ditemukan dalam jumlah yang banyak pada otak dan testis dan 

sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan akrosom sperma yang 

sempurna. Tanpa DHA maka pembentukan membran sperma mengalami 

gangguan. Sehingga DHA sangat penting untuk menghasilkan sperma yang 

sehat (Roqueta-Rivera, 2011). 

Sumber asupan makanan kaya asam lemak omega-3 dapat diperoleh 

dari makanan laut, seperti ikan cod, salmon, kembung dan sarden. Pemilihan 

asupan makanan pria yang tepat seperti memilih untuk mengonsumsi lebih 

banyak ikan daripada mengonsumsi daging proses, dapat membantu menjaga 

atau meningkatkan kualitas sperma yang erat kaitannya dengan fertilitas pria 

(Afeiche et al., 2014). 

Dalam pandangan Islam, infertilitas adalah suatu bentuk ujian dari 

Allah SWT. Terdapat ayat Al-Qur’an yang membahas tentang kuasa Allah 

untuk menentukan makhluk-Nya yang dianugerahi keturunan dan makhluk-

Nya yang mandul (Tausikal, 2013).  



Kualitas sperma yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab 

masalah fertilitas pria. Infertilitas adalah suatu bentuk ujian dari Allah SWT. 

Seringkali hal ini tidak dimengerti, sehingga timbul prasangka buruk pada 

Allah SWT. Sebagai manusia  tidak boleh berputus asa, karena Allah 

memberikan ilmu pada manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi 

masalah fertilitas, sesuai syariah dan ketentuan Allah SWT. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang 

penggunaan “Pengaruh Konsumsi Ikan terhadap Kualitas Sperma ditinjau dari 

Segi Kedokteran dan Islam.” 

 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana terjadinya proses spermatogenesis? 

2. Bagaimana kriteria kualitas semen yang mempengaruhi 

fertilitas pria? 

3. Apakah zat gizi yang terkandung dalam ikan? 

4. Apakah peranan zat yang terkandung dalam ikan terhadap peningkatan 

 kualitas sperma? 

5. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh konsumsi 

ikan terhadap  kualitas sperma? 

 



1.3 Tujuan 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan  mengenai pengaruh konsumsi ikan terhadap kualitas sperma 

pria dewasa ditinjau dari segi kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui terjadinya proses spermatogenesis 

2. Mengetahui kriteria kualitas semen yang mempengaruhi 

fertilitas pria 

3. Mengetahui zat gizi yang terkandung dalam ikan 

4. Mengetahui peranan zat yang terkandung dalam ikan terhadap 

peningkatan  kualitas sperma 

5. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengaruh konsumsi 

ikan terhadap  kualitas sperma 

1.4 Manfaat 

Adapun beberapa hal yang dapat diharapkan dari penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Bagi Penulis 

 Menambah pengetahuan mengenai pengaruh konsumsi ikan terhadap 

kualitas sperma ditinjau dari segi kedokteran dan Islam, serta 



menambah pengalaman dalam cara membuat karya ilmiah yang baik 

dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI 

 Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan bagi civitas 

akademika Universitas YARSI dan dapat menambah perbendaharaan 

karya ilmiah bagi Universitas YARSI. 

3. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai manfaat 

mengonsumsi ikan terhadap peningkatan kualitas sperma pria. 
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