
x 

ABSTRAK 

PENAMBAHAN ALPHA LIPOIC ACID IN-VITRO PADA PROSES PREPARASI 

SPERMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SPERMATOZOA MANUSIA 

Gede Wira Buanayuda 

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh penambahan alpha lipoic 
acid(ALA) terhadap kualitas spermatozoa manusia pada proses preparasi sperma. 

Metode : Penelitian ini merupakan studi laboratorium dengan rancangan penelitian 
eksperimental. Penelitian ini dilakukan dibagian Andrologi RSIA Sayyidah Jakarta dari 
september sampai desember 2016. Populasi penelitian adalah pasien infertil yang berkunjung 
ke bagian Andrology RSIA Sayyidah, dan sebanyak 10 pasien diikutkan dalam  penelitian 
ini. Tiap ejakulat dibagi kedalam 3 kelompok: (k1) semen segar sebagai kelompok kontrol, 
(k2) kelompok preparasi sperma tanpa ALA, (k3) kelompok preparasi sperma dengan 
penambahan ALA. Penilaian motilitas, vitalitas dan  total motile sperm count (TMSC) 
dilakukan selama 4 jam  pengamatan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan 
secara statistik untuk menilai kemaknaannya. 

Hasil : Pada penelitian ini menunjukan hasil pada kelompok k1, k2 dan k3 memiliki nilai 
rata-rata motilitas 56,55 ± 7,511; 76, 05 ± 6,768 dan  78,8 ± 5,841 secara statistik berbeda 
bermakna (p<0,0001). Rata-rata motilitas k3 (47,95 ±  3,617) lebih tinggi dari k2 (38,05 ± 
3,278) dan secara statistik berbeda bermakna setelah 3 jam  pengamatan (p< 0,0001).Rata-
rata vitalitas k3 (67,49 ± 3,658) lebih tinggi dari k2 (61,70 ± 4,050) secara statistik berbeda 
bermakna setelah 3 jam  pengamatan  (p< 0,017).  Rata-rata TMSC k3 (1,64 ± 0,126) lebih 
tinggi dari k2 (1,30  ±  0,120) secara statistik berbeda bermakna setelah 3 jam  pengamatan 
(p< 0,0001).  

Kesimpulan : Terdapat pengaruh bahwa penambahan ALA pada proses preparasi sperma 
meningkatkan dan mempertahankan kualitas motilitas, vitalitas dan TMSC setelah 3 jam 
pengamatan.  

Kata kunci : ALA, preparasi sperma, motilitas, vitalitas, TMSC. 
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