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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Pengaruh ekstrak jahe terhadap jumlah spermatozoa mencit yang 

terpapar 2-ME 
 

 Telah dilakukan penelitian pengaruh ekstrak jahe terhadap jumlah 

spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME. Data hasil pengamatan jumlah spermatozoa 

mencit disajikan pada Lampiran 1, sedangkan rerata jumlah spermatozoa mencit 

antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) yang 

diuji dengan uji Anova dan uji BNT disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Rerata jumlah spermatozoa mencit pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan beserta hasil analisis statistiknya 

 
Kelompok Jumlah spermatozoa  

(106 sel/ml) 
K0 (0,5 ml akuades) 5,238 ± 0,249a 

K1 (200 mg/kg bb 2-ME + 0,5 ml akuades) 3,561 ± 0,275b 

P1  (200 mg/kg bb 2-ME + 0,7 g/kg bb ekstrak jahe) 5,100 ± 0,248a 
P2   (200 mg/kg bb 2-ME + 1,4 g/kg bb ekstrak jahe) 5,001 ± 0,270a 
P3   (200 mg/kg bb 2-ME + 2,8 g/kg bb ekstrak jahe) 4,676 ± 0,260c 

 Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% (P≤0,05) 

 
 Pada Tabel 4.1 di atas diketahui bahwa ada perbedaan jumlah spermatozoa 

antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3). 

Jumlah spermatozoa pada kelompok kontrol positif (K0) sebesar 5,238 x 106 sel/ml, 

pada kelompok kontrol negatif (K1) sebesar 3,561 x 106 sel/ml, sedangkan pada 
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kelompok perlakuan berturut - turut sebesar 5,100,  5,001, dan 4,676 x 106 sel/ml. 

Perbedaan jumlah spermatozoa pada kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% 
(P≤0,05) 

 
Gambar 4.1 Diagram batang rerata jumlah spermatozoa antara kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan  
 
 
 Perbedaan rerata jumlah spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 dan K1) 

dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) tersebut secara statistik dapat diketahui 

setelah dilakukan uji Anova, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Hasil uji 

Anova menunjukkan adanya perbedaan yang nyata jumlah spermatozoa antara 

kelompok kontrol (K0 dan K1) dengan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3), hal ini 
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ditunjukkan dari nilai P<0,05. Hasil uji Anova selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 

 Hasil analisis uji BNT terhadap jumlah spermatozoa menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan (berbeda nyata) antara kelompok kontrol positif (K0) dan 

kontrol negatif (K1) (P<0,05). Pada kelompok kontrol positif (K0) dengan perlakuan 1 

(P1) dan perlakuan 2 (P2) jumlah spermatozoa berbeda tidak nyata (P>0,05), 

sedangkan pada perlakuan 3 (P3) jumlah spermatozoa berbeda nyata dengan kontrol 

positif (K0) (P<0,05). Pada kelompok kontrol negatif (K1) dengan perlakuan 1 (P1), 

perlakuan 2 (P2), dan perlakuan 3 (P3) jumlah spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). 

Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 2 (P2) jumlah spermatozoa berbeda tidak 

nyata (P>0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 (P3) jumlah spermatozoa 

berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) jumlah 

spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). Hasil uji BNT terhadap jumlah spermatozoa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesa pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda 

berpengaruh terhadap pemulihan jumlah spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME 

H1(1) diterima.  
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4.1.2 Pengaruh ekstrak jahe terhadap morfologi spermatozoa mencit yang 
terpapar 2-ME 

 

 Berikut hasil penelitian pengaruh ekstrak jahe terhadap morfologi 

spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME. Data hasil pengamatan morfologi 

spermatozoa mencit disajikan pada Lampiran 2, sedangkan rerata morfologi normal 

spermatozoa mencit antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan 

(P1, P2, dan P3) yang diuji dengan uji Anova dan uji BNT disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2   Rerata morfologi normal spermatozoa mencit pada kelompok kontrol 
dan kelompok perlakuan beserta hasil analisis statistiknya 

 
Kelompok Morfologi normal 

spermatozoa(%) 
K0 (0,5 ml akuades) 73,0 ± 1,6a 
K1 (200 mg/kg bb 2-ME + 0,5 ml akuades) 51,6 ± 0,7b 
P1  (200 mg/kg bb 2-ME + 0,7 g/kg bb ekstrak jahe) 72,8 ± 1,3a 
P2   (200 mg/kg bb 2-ME + 1,4 g/kg bb ekstrak jahe) 71,4 ± 1,9a 
P3   (200 mg/kg bb 2-ME + 2,8 g/kg bb ekstrak jahe) 66,3 ± 1,5c 

 Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% (P≤0,05) 

 
 

Pada Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa ada perbedaan morfologi normal 

spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, 

dan P3). Morfologi normal spermatozoa pada kelompok kontrol positif (K0) sebesar 

73,0 %, pada kelompok kontrol negatif (K1) sebesar 51,6 %, sedangkan pada 

kelompok perlakuan berturut - turut sebesar 72,8,  71,4, dan 66,3 %. Perbedaan 

morfologi normal spermatozoa pada kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% 
(P≤0,05) 

 
Gambar 4.2  Diagram batang rerata morfologi normal spermatozoa antara kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan 
 
 
 Perbedaan rerata morfologi normal spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 

dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) tersebut secara statistik dapat 

diketahui setelah dilakukan uji Anova, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan.. 

Hasil uji Anova menunjukkan adanya perbedaan yang nyata morfologi normal 

spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dengan kelompok perlakuan (P1, 

P2, dan P3), hal ini ditunjukkan dari nilai P<0,05. Hasil uji Anova selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 
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 Hasil analisis uji BNT terhadap morfologi normal spermatozoa menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan (berbeda nyata) antara kelompok kontrol positif 

(K0) dan kontrol negatif (K1) (P<0,05). Pada kelompok kontrol positif (K0) dengan 

perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) morfologi normal spermatozoa berbeda tidak 

nyata (P>0,05), sedangkan pada perlakuan 3 (P3) morfologi normal spermatozoa 

berbeda nyata dengan kontrol positif (K0) (P<0,05). Pada kelompok kontrol negatif 

(K1) dengan perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 (P2), dan perlakuan 3 (P3) morfologi 

normal spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 

2 (P2) morfologi normal spermatozoa berbeda tidak nyata (P>0,05). Pada perlakuan 1 

(P1) dengan perlakuan 3 (P3) morfologi normal spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). 

Pada perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) morfologi normal spermatozoa 

berbeda nyata (P<0,05). Hasil uji BNT terhadap morfologi spermatozoa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesa pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda 

berpengaruh terhadap pemulihan morfologi spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME 

H1(2) diterima. Berikut gambar morfologi normal dan abnormal spermatozoa mencit 

disajikan pada Gambar 4.3.  
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(1)                                              (2) 
 

       
(3)                           (4) 

 

 
(5) 

 
 
Gambar 4.3 Morfologi spermatozoa mencit, (1) sperma normal, (2-5) sperma tidak 

normal (bagian kepala membesar (tanda panah, A), tidak berkepala 
(tanda panah, B), ekor patah (tanda panah, C), tidak berekor (tanda 
panah, D)), perbesaran 400x 

 
 

A 

B

C 

D
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4.1.3 Pengaruh ekstrak jahe terhadap motilitas spermatozoa mencit yang 
terpapar 2-ME 

 
 Pada pengamatan mikroskopis menunjukkan adanya pengaruh ekstrak jahe 

terhadap motilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME. Data hasil pengamatan 

motilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME disajikan pada Lampiran 3-7, 

sedangkan rerata motilitas spermatozoa mencit antara kelompok kontrol (K0 dan K1) 

dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) yang diuji dengan uji Anova dan uji BNT 

disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Rerata motilitas spermatozoa mencit pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan beserta hasil analisis statistiknya 

 
Kelompok Motilitas spermatozoa 

(µm/detik) 
K0 (0,5 ml akuades) 7,619 ± 0,198a 
K1 (200 mg/kg bb 2-ME + 0,5 ml akuades) 4,491 ± 0,304b 
P1  (200 mg/kg bb 2-ME + 0,7 g/kg bb ekstrak jahe) 7,489 ± 0,309a 
P2   (200 mg/kg bb 2-ME + 1,4 g/kg bb ekstrak jahe) 7,248 ± 0,352a 
P3   (200 mg/kg bb 2-ME + 2,8 g/kg bb ekstrak jahe) 6,716 ± 0,377c 

 Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% (P≤0,05) 

 
 
 Pada Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa ada perbedaan motilitas spermatozoa 

antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3). 

Motilitas spermatozoa pada kelompok kontrol positif (K0) sebesar 7,619 µm/detik, 

pada kelompok kontrol negatif (K1) sebesar 4,491 µm/detik, sedangkan pada 

kelompok perlakuan berturut - turut sebesar 7,489, 7,248, dan 6,716 µm/detik. 

Perbedaan motilitas spermatozoa pada kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% 
(P≤0,05) 

 
Gambar 4.4 Diagram batang rerata motilitas spermatozoa antara kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan  
 
 
 Perbedaan rerata motilitas spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 dan K1) 

dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) tersebut secara statistik dapat diketahui 

setelah dilakukan uji Anova, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Hasil uji 

Anova menunjukkan adanya perbedaan yang nyata motilitas spermatozoa antara 

kelompok kontrol (K0 dan K1) dengan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3), hal ini 

ditunjukkan dari nilai P<0,05. Hasil uji Anova selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 
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 Hasil analisis uji BNT terhadap motilitas spermatozoa menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan (berbeda nyata) antara kelompok kontrol positif (K0) dan 

kontrol negatif (K1) (P<0,05). Pada kelompok kontrol positif (K0) dengan perlakuan 1 

(P1) dan perlakuan 2 (P2) motilitas spermatozoa berbeda tidak nyata (P>0,05), 

sedangkan pada perlakuan 3 (P3) motilitas spermatozoa berbeda nyata dengan kontrol 

positif (K0) (P<0,05). Pada kelompok kontrol negatif (K1) dengan perlakuan 1 (P1), 

perlakuan 2 (P2), dan perlakuan 3 (P3) motilitas spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). 

Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 2 (P2) motilitas spermatozoa berbeda tidak 

nyata (P>0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 (P3) motilitas spermatozoa 

berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) motilitas 

spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). Hasil uji BNT terhadap motilitas spermatozoa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesa pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda 

berpengaruh terhadap pemulihan motilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME 

H1(3) diterima.  
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4.1.4 Pengaruh ekstrak jahe terhadap viabilitas spermatozoa mencit yang 
terpapar 2-ME 

 
 Pengamatan kualitas spermatozoa selanjutnya adalah pengaruh ekstrak jahe 

terhadap viabilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME. Data hasil pengamatan 

viabilitas spermatozoa disajikan pada Lampiran 8, sedangkan rerata viabilitas 

spermatozoa mencit antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan 

(P1, P2, dan P3) yang diuji dengan uji Anova dan uji BNT disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rerata viabilitas spermatozoa mencit pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan beserta hasil analisis statistiknya 

 
Kelompok Viabilitas spermatozoa (%) 

K0 (0,5 ml akuades) 70,0 ± 1,2a 
K1 (200 mg/kg bb 2-ME + 0,5 ml akuades) 51,1 ± 1,2b 
P1  (200 mg/kg bb 2-ME + 0,7 g/kg bb ekstrak jahe) 69,1 ± 0,7a 
P2   (200 mg/kg bb 2-ME + 1,4 g/kg bb ekstrak jahe) 68,7 ± 1,7a 
P3   (200 mg/kg bb 2-ME + 2,8 g/kg bb ekstrak jahe) 64,7 ± 1,4c 

 Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% (P≤0,05) 

 
 

Pada Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa ada perbedaan viabilitas spermatozoa 

antara kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3). 

Viabilitas spermatozoa pada kelompok kontrol positif (K0) sebesar 70,0 %, pada 

kelompok kontrol negatif (K1) sebesar 51,1 %, sedangkan pada kelompok perlakuan 

berturut - turut sebesar 69,1, 68,7 dan 64,7 %. Perbedaan viabilitas spermatozoa pada 

kelompok kontrol (K0 dan K1) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 
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Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5% 
(P≤0,05) 

 
Gambar 4.5    Diagram batang rerata viabilitas spermatozoa antara kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan 
 

 Perbedaan rerata viabilitas spermatozoa antara kelompok kontrol (K0 dan K1) 

dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) tersebut secara statistik dapat diketahui 

setelah dilakukan uji Anova, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Hasil uji 

Anova menunjukkan adanya perbedaan yang nyata viabilitas spermatozoa antara 

kelompok kontrol (K0 dan K1) dengan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3), hal ini 

ditunjukkan dari nilai P<0,05. Hasil uji Anova selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 
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 Hasil analisis uji BNT terhadap viabilitas spermatozoa menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan (berbeda nyata) antara kelompok kontrol positif (K0) dan 

kontrol negatif (K1) (P<0,05). Pada kelompok kontrol positif (K0) dengan perlakuan 1 

(P1) dan perlakuan 2 (P2) viabilitas spermatozoa berbeda tidak nyata (P>0,05), 

sedangkan pada perlakuan 3 (P3) viabilitas spermatozoa berbeda nyata dengan kontrol 

positif (K0) (P<0,05). Pada kelompok kontrol negatif (K1) dengan perlakuan 1 (P1), 

perlakuan 2 (P2), dan perlakuan 3 (P3) viabilitas spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). 

Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 2 (P2) viabilitas spermatozoa berbeda tidak 

nyata (P>0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 (P3) viabilitas spermatozoa 

berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) viabilitas 

spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). Hasil uji BNT selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 12. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa hipotesa 

pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda berpengaruh terhadap pemulihan 

viabilitas spermatozoa mencit yang terpapar 2-ME H1(4) diterima. Berikut gambar 

viabilitas spermatozoa mencit disajikan pada Gambar 4.6.  

        
(a)                                               (b) 

Gambar 4.6 Viabilitas spermatozoa, spermatozoa yang masih hidup (a), spermatozoa 
yang telah mati (b), perbesaran 400x 
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4.2  Pembahasan 
4.2.1 Toksisitas 2-methoxyethanol terhadap jumlah, morfologi, motilitas, dan 

viabilitas spermatozoa 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan senyawa 2-ME pada dosis 

200 mg/kg bb selama 5 hari (K1) mampu menurunkan kualitas spermatozoa mencit. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan kelompok K0 yang tidak terpapar oleh 2-ME. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan rerata jumlah, morfologi normal, 

motilitas, dan viabilitas spermatozoa pada kelompok K1. Rerata jumlah spermatozoa 

pada K0 sebesar 5,238 x 106 sel/ml menurun pada K1  sebesar 3,561 x 106 sel/ml. 

Rerata morfologi normal spermatozoa pada K0 sebesar 73,0 % menurun pada K1 

sebesar 51,6%. Rerata motilitas spermatozoa pada K0 sebesar 7,619 µm/detik 

menurun pada K1 sebesar 4,491 µm/detik. Rerata viabilitas spermatozoa pada K0 

sebesar 70,0 % menurun pada K1 sebesar 51,1 %. Hasil uji Anova dan BNT 

menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada jumlah, morfologi normal, 

motilitas, dan viabilitas spermatozoa antara K0 dan K1 (P<0.05).  

 Menurunnya jumlah, morfologi normal, motilitas, dan viabilitas spermatozoa 

secara signifikan disebabkan karena adanya radikal bebas yang ditimbulkan oleh 

senyawa toksik 2-ME. Menurut Suryohudoyo (2000) radikal bebas merupakan suatu 

atom atau molekul yang berasal dari reaksi kimia, memiliki satu atau lebih elektron 

yang tidak berpasangan. Radikal bebas tidak stabil dan berusaha menarik pasangan 

elektron dari molekul lain untuk menjadi stabil. Senyawa 2-ME ini di dalam tubuh 

teroksidasi menjadi 2-methoxyacetaldehide (MALD) yang selanjutnya akan 
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mengalami proses oksidasi lagi menjadi 2-methoxyacetic acid (MAA). Senyawa 

MAA bersifat toksik yang dapat menyebabkan kerusakan sel (Moslen et al., 1995). 

Senyawa MAA ini merupakan oksidan yang kuat dan dapat menyebabkan stres 

oksidasi pada membran spermatozoa. Stres oksidasi pada membran spermatozoa 

menyebabkan gangguan pada proses oksidasi fosforilasi, sehingga terjadi peningkatan 

produksi reactive oxygen species (ROS) spermatozoa. Secara normal ROS dapat 

dinetralisir oleh antioksidan yang ada di dalam mitokondria, tetapi apabila ROS 

melebihi kapasitas antioksidan akan menimbulkan terjadinya peroksidasi lipid. 

Murray et al., (1995) peroksidasi lipid adalah reaksi berantai yang menyuplai radikal 

bebas, sehingga terjadi reaksi peroksidasi berikutnya, menyebabkan kerusakan 

jaringan tubuh, sehingga dapat menimbulkan penyakit kanker, inflamasi, 

asterosklerosis, dan proses penuaan. Kadar ROS yang tinggi dalam sel dapat 

mengoksidasi lipid pada membran spermatozoa. Hal ini dikarenakan membran 

plasma spermatozoa terdiri dari lipid ganda yang mengandung asam lemak tidak 

jenuh yang sangat rentan terhadap ROS, sehingga menimbulkan peroksidasi lipid 

(Sjodin et al., 1990). Hal ini menunjukkan bahwa membran spermatozoa adalah 

target utama ROS dan lipid merupakan sasaran yang potensial (Lamirande et al., 

1997). Oksidasi lipid (lipid peroksidase) pada membran spermatozoa menghasilkan 

senyawa malondialdehyde (MDA), yang bersifat toksik pada sel sehingga 

menyebabkan kerusakan membran spermatozoa dan penurunan integritas membran 

spermatozoa (Hayati et al., 2006). Peroksidasi lipid merusak struktur lipid membran 
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spermatozoa, hal ini terkait dengan kehilangan pergerakan dan penurunan 

spermatogenesis (Sharma et al., 1996). Senyawa MDA dapat dijadikan indikator dari 

kerusakan membran. Kerusakan pada membran plasma spermatozoa mengakibatkan 

kematian pada sel (apoptosis), sel yang mengalami apoptosis dengan cepat diserap 

oleh sel Sertoli, sehingga berpengaruh pada jumlah spermatozoa. Hal ini dibuktikan 

pula pada penelitian Dairani (2006) bahwa peningkatan kadar MDA akan diikuti oleh 

penurunan jumlah spermatozoa, karena MDA bersifat toksik sehingga peningkatan 

kadar MDA akan menyebabkan kerusakan pada membran plasma spermatozoa yang 

berakibat pada penurunan jumlah spermatozoa. Selain itu berkurangnya jumlah 

spermatozoa juga dapat terjadi karena degenerasi sel spermatosit pakhiten yang 

merupakan sel target utama dari MAA (Rumanta et al., 2001). 

 Toksisitas senyawa 2-ME mampu menurunkan morfologi normal 

spermatozoa. Senyawa MAA mampu menghambat produksi asam laktat pada sel 

Sertoli di dalam testis yang dapat mengganggu pertumbuhan spermatosit (Gray et al., 

1985). Terganggunya pertumbuhan spermatosit menyebabkan degenerasi sel 

spermatogenik. Degenerasi sel spermatogenik menyebabkan berkurangnya diameter 

dan ketebalan sel epitel germinal pada tubulus seminiferus sehingga terbentuk 

vakuola. Vakuolisasi di dalam sitoplasma tubulus seminiferus adalah salah satu 

indikasi berkurangnya aktifitas sel Sertoli (Rumanta et al., 2001). Sel Sertoli 

memiliki peran dalam sekresi Androgen Binding Protein (ABP) yang akan berperan 

mengikat testosteron dan membawanya ke sirkulasi testis. Testosteron adalah hormon 
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seks jantan yang berpengaruh terhadap pemeliharaan optimal kondisi 

spermatogenesis. Berkurangnya aktifitas sel Sertoli menyebabkan terganggunya 

proses spermatogenesis dan menghasilkan kelainan pada morfologi spermatozoa 

(Hayati et al., 2005).  

 Toksisitas senyawa 2-ME juga mampu menurunkan motilitas spermatozoa. 

Senyawa MAA merupakan oksidan yang kuat yang dapat memicu terbentuknya 

radikal bebas, sehingga dapat mengoksidasi lipid membran. Bottje et al., (2000) 

melaporkan bahwa hasil dari peroksidasi lipid dapat merubah fungsi dan struktur vital 

Ca2+  ATPase yang merupakan pompa kalsium dengan perantara ATP, akibatnya 

influks Ca2+  intraselular menjadi berlebih (overloads). Melimpahnya ion Ca2+  di 

dalam sel menghambat fosforilasi oksidatif, sehingga perolehan ATP berkurang 

karena ATP dipakai untuk memompa ion Ca2+ yang berlebih. Cadangan energi (ATP) 

yang berkurang menyebabkan menurunnya kecepatan motilitas pada spermatozoa 

(Rumanta et al., 2001). Faktor lain yang dapat menjadi penyebab berkurangnya 

kecepatan motilitas spermatozoa adalah morfologi abnormal pada spermatozoa 

mampu menyebabkan kecepatan motilitas spermatozoa berkurang karena 

menghambat pergerakan energi menuju ke ekor, sehingga spermatozoa tidak dapat 

bergerak lurus dan cepat (Emma, 2007). 

 Toksisitas senyawa 2-ME juga mampu menurunkan viabilitas spermatozoa. 

Menurunnya viabilitas spermatozoa karena adanya MAA yang menyebabkan stres 

oksidatif, yang mampu meningkatkan kadar ROS. Kadar ROS yang tinggi dapat 
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mengoksidasi lipid, protein, dan DNA. Oksidasi lipid pada membran spermatozoa 

menghasilkan senyawa malondialdehyde (MDA), yang bersifat toksik pada sel 

sehingga menyebabkan kerusakan membran spermatozoa (Hayati et al., 2006). 

Kerusakan membran spermatozoa menyebabkan struktur vital dan fungsinya berubah. 

Selain itu abnormalitas morfologi serta penurunan motilitas spermatozoa dapat 

mempengaruhi kondisi viabilitas atau kemampuan hidup spermatozoa (Bresnick, 

2003). 

 Akibat radikal bebas yang diinduksi oleh senyawa toksik 2-ME, antioksidan 

yang ada dalam mitokondria tidak mampu lagi menetralisir kadar ROS spermatozoa, 

sehingga antioksidan dari luar sangat diperlukan. 

 
4.2.2  Pengaruh pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda terhadap 

pemulihan jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa 
mencit setelah terpapar 2-ME 

   
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda mampu memulihkan jumlah 

spermatozoa mencit setelah terpapar 2-ME. Hal ini tampak pada hasil penghitungan 

jumlah spermatozoa pada K0 sebesar 5,238  x 106 sel/ml dan pada K1  sebesar 3,561 x 

106 sel/ml. Pada kelompok perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) mampu memulihkan 

jumlah spermatozoa berturut-turut sebesar 5,100 x 106 sel/ml dan 5,001 x 106 sel/ml, 

sedangkan pada perlakuan 3 (P3) sebesar 4,676 x 106 sel/ml  juga mampu 

memulihkan jumlah spermatozoa setelah terpapar 2-ME namun pemulihannya tidak 

seoptimal perlakuan 1 dan perlakuan 2 dan belum mencapai kontrol (K0) kembali. 
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 Pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda juga mampu memulihkan 

morfologi spermatozoa mencit setelah terpapar 2-ME. Hasil pengamatan morfologi 

normal spermatozoa pada K0 sebesar 73,0 % dan pada K1 sebesar 51,6%. Pada 

kelompok perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) mampu memulihkan morfologi 

spermatozoa berturut-turut sebesar 72,8 % dan  71,4 %, sedangkan pada perlakuan 3 

(P3) sebesar 66,3 %  juga mampu memulihkan morfologi spermatozoa setelah 

terpapar 2-ME namun pemulihannya tidak seoptimal perlakuan 1 dan perlakuan 2 dan 

belum mencapai kontrol (K0) kembali. 

 Pada penelitian ini dibuktikan pula bahwa pemberian ekstrak jahe berbagai 

dosis yang berbeda mampu memulihkan motilitas spermatozoa mencit setelah 

terpapar 2-ME. Hasil pengukuran motilitas spermatozoa pada K0 sebesar 7,619 

µm/detik dan pada K1 sebesar 4,491 µm/detik. Pada kelompok perlakuan 1 (P1) dan 

perlakuan 2 (P2) mampu memulihkan motilitas spermatozoa berturut-turut sebesar 

7,489 µm/detik  dan 7,248 µm/detik, sedangkan pada perlakuan 3 (P3) sebesar 6,716 

µm/detik juga mampu memulihkan motilitas spermatozoa setelah terpapar 2-ME 

namun pemulihannya tidak seoptimal perlakuan 1 dan perlakuan 2 dan belum 

mencapai kontrol (K0) kembali. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemberian 

ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda juga mampu memulihkan viabilitas 

spermatozoa mencit setelah terpapar 2-ME. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa 

pada K0 sebesar 70,0 % dan pada K1 sebesar 51,1 %. Pada kelompok perlakuan 1 (P1) 
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dan perlakuan 2 (P2) mampu memulihkan viabilitas spermatozoa berturut-turut 

sebesar 69,1 %  dan 68,7 %, sedangkan pada perlakuan 3 (P3) sebesar 64,7 % juga 

mampu memulihkan viabilitas spermatozoa setelah terpapar 2-ME namun 

pemulihannya tidak seoptimal perlakuan 1 dan perlakuan 2 dan belum mencapai 

kontrol (K0) kembali. 

 Hasil uji Anova menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara jumlah, 

morfologi normal, motilitas, dan viabilitas spermatozoa pada kelompok kontrol (K0 

dan K1) dengan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) (P<0,05). Pada uji lanjutan BNT 

dapat diketahui bahwa perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) mampu memulihkan 

jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa mencit setelah terpapar 2-

ME dengan hasil berbeda tidak nyata dengan K0 (P>0,05), sedangkan pada perlakuan 

3 (P3) juga mampu memulihkan jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas 

spermatozoa namun pemulihannya masih signifikan belum mencapai K0 kembali 

(P<0,05). Pada perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 (P2), dan perlakuan 3 (P3) jumlah 

spermatozoa meningkat signifikan dengan hasil berbeda nyata dengan K1 (P<0,05). 

Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 2 (P2) jumlah spermatozoa berbeda tidak 

nyata (P>0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 (P3) jumlah spermatozoa 

berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) jumlah 

spermatozoa berbeda nyata (P<0,05). Pada perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2) 

optimal memulihkan jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa setelah 

terpapar 2-ME, sedangkan pada perlakuan 3 (P3) juga mampu memulihkan jumlah, 
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morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa setelah terpapar 2-ME, namun 

pemulihannya masih berbeda nyata di bawah perlakuan 2 (P2) dan perlakuan 1 (P1) 

(P<0,05) dan pemulihannya belum optimal mencapai kontrol (K0) kembali. 

 Dalam penelitian Wresdiyati et al., (2003), mekanisme oleoresin dapat 

mengatasi inflamasi pada ginjal tikus akibat stres, sebagai anti inflamasi, dapat 

dijelaskan sebagai berikut, senyawa fenolik yang terdapat dalam oleoresin seperti 

gingerol, zingeron, dan shogaol, yang bersifat antioksidatif menangkap radikal bebas 

yang jumlahnya meningkat dalam kondisi stres tersebut dengan cara memberikan 

atom hidrogennya (Nabet 1996). Antioksidan fenolik pada jahe dapat digunakan 

untuk mencegah atau menghambat autooksidasi lemak dan minyak. Antioksidan ini 

dapat menangkap radikal bebas yang dihasilkan selama tahap propagasi dari lemak 

atau minyak dengan cara mendonasikan radikal hidrogen sehingga radikal lemak 

tidak aktif melaksanakan tahap propagasi yang akan merusak lemak (Septiana et al., 

2002) sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil dan tidak merusak. Adanya 

senyawa radikal bebas yang lebih stabil, maka kerusakan sel dapat terhindari.    

 Adanya radikal bebas yang lebih stabil mampu menurunkan kadar ROS 

spermatozoa, menurunnya kadar ROS spermatozoa mampu menghentikan reaksi 

berantai peroksidasi lipid, sehingga kadar MDA sebagai produk hasil peroksidasi 

lipid menjadi menurun, dengan menurunnya kadar MDA maka kerusakan membran 

plasma spermatozoa dapat terhenti, sehingga kematian pada sel (apoptosis) dapat 

dihindari, sehingga jumlah spermatozoa dapat meningkat dan pulih kembali.  
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 Adanya radikal bebas yang lebih stabil maka stres oksidatif pada spermatozoa 

dapat terhenti. Terhentinya stres oksidatif mampu mencegah senyawa MAA merusak 

sel Sertoli. Sel Sertoli tetap dapat memproduksi asam laktat sehingga pertumbuhan 

spermatosit tidak terganggu, proses spermatogenesis dapat berlangsung normal, 

sehingga morfologi normal spermatozoa dapat meningkat dan pulih kembali. 

 Radikal bebas yang lebih stabil mampu menurunkan kadar ROS yang 

sebelumnya diinduksi oleh MAA, sehingga reaksi berantai peroksidasi lipid membran 

dapat terhenti. Ca2+ overload dapat dicegah, cadangan energi (ATP) tidak sepenuhnya 

digunakan untuk memompa Ca2+. Cadangan energi (ATP) digunakan untuk motilitas 

spermatozoa, sehingga terjadi peningkatan kecepatan motilitas spermatozoa. Selain 

itu peningkatan morfologi normal spermatozoa juga dapat meningkatkan kecepatan 

motilitas spermatozoa, karena tidak ada lagi penghambatan energi menuju ke ekor, 

sehingga spermatozoa dapat kembali bergerak lurus dan cepat.  

 Menurunnya kadar ROS spermatozoa mampu menghentikan reaksi berantai 

peroksidasi lipid, sehingga kadar MDA sebagai produk hasil peroksidasi lipid 

menjadi menurun, dengan menurunnya kadar MDA maka kerusakan membran 

plasma spermatozoa dapat terhenti, sehingga struktur vital dan fungsi spermatozoa 

pulih kembali.  

 Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dosis ekstrak 

jahe pada P1 (0,7 g/kg bb) dan P2 (1,4 g/kg bb) lebih optimal memulihkan jumlah, 

morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa setelah terpapar 2-ME. Namun pada 
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pemberian dosis lebih tinggi ekstrak jahe pada P3 (2,8 g/kg bb), pemulihan jumlah, 

morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa tidak seoptimal pemberian dosis 

ekstrak jahe pada P1 dan P2.   

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis ekstrak jahe pada P1 (0,7 g/kg 

bb) dan P2 (1,4 g/kg bb) optimum dalam memulihkan kualitas spermatozoa mencit 

setelah terpapar 2-ME. Besar kemungkinan pemberian dosis ekstrak jahe pada P1 dan 

P2 memberikan efek positif yakni proses penurunan oksidan secara optimal yang 

ditimbulkan oleh senyawa toksik 2-ME. Kandungan antioksidan dari jahe pada P1 dan 

P2 berkemungkinan cukup optimal dalam menekan oksidan (radikal bebas) yang 

berada pada testis mencit, sehingga kualitas spermatozoa mencit setelah terpapar oleh 

senyawa toksik 2-ME dapat pulih kembali sebagaimana pada kontrol (K0). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa 

pemberian ekstrak jahe berbagai dosis yang berbeda mampu mengatasi efek radikal 

bebas senyawa toksik 2-ME yang dapat menyebabkan infertilitas pada pria. 

Kemampuan antioksidan ekstrak jahe dapat digunakan para pekerja yang sering 

kontak dengan 2-ME untuk mencegah infertilitas. 
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