
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

A. Sapi Bali 

 

 

Hasnawati (2008) mengatakan bahwa Sapi Bali adalah keturunan sapi liar yang 

disebut banteng (Bos sondaicus) yang telah mengalami domestikasi berabad-abad 

lamanya. Klasifikasi Sapi Bali menurut Blakely dan Bade (1992), yaitu: 

phylum : Chordata; 

sub-Phylum : Vertebrata; 

class  : Mamalia; 

sub-Class : Theria; 

ordo  : Artiodactyla; 

sub-Ordo : Ruminantia; 

infra-Ordo : Pecora; 

family  : Bovidae; 

genus  : Bos; 

group  : Taurinae; 

species : Bos sondaicus 

 

Ciri-ciri Sapi Bali menurut Sugeng (1992) yaitu berwarna merah bata atau seperti 

sawo matang. Setelah dewasa pada Sapi Bali jantan warna bulu berubah menjadi 
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kehitam-hitaman sedangkan sapi betina tetap berwarna merah bata. Baik jantan 

maupun betina bagian belakang tubuh dan keempat kakinya berwarna putih.  

 

Hardjosubroto (1994) mengatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang harus 

dipenuhi sebagai Sapi Bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang paha, 

pinggiran bibir atas, dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan karpus sampai 

batas pinggir atas kuku. Bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian dalam 

telinga putih, terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas 

punggung. Bentuk tanduk pada jantan yang paling ideal disebut bentuk tanduk 

silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit 

keluar lalu membengkok keatas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit 

keluar. Pada yang betina bentuk tanduk yang ideal yang disebut manggul gangsa 

yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit 

melengkung kebawah dan pada ujungnya sedikit mengarah kebawah dan ke 

dalam, tanduk ini berwarna hitam. 

 

Sapi Bali memiliki karakteristik fertilisasi yang baik. Bandini (1999) mengatakan 

bahwa umur pubertas Sapi Bali berkisar antara 18--24 bulan, tingkat fertilitas 23--

26%, siklus estrus 20--21 hari, masa subur 18--19 jam, persentase kebuntingan 

86,56%. Bobot jantan pada sapi dewasa 375--400 kg, bobot betina dewasa 275--

300 kg. Wahyuni (2000) menambahkan bahwa Sapi Bali memiliki periode 

kebuntingan 280-294 hari, tingkat kematian kelahiran anak sapi hanya 3,65%, 

persentase kelahiran 83,4%, dan interval penyapihan antara 15,48--16,28 bulan 
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B. Semen 

 

 

Toelihere (1985) mengatakan bahwa semen adalah sekresi kelamin jantan, 

disekresikan secara normal yang terdiri atas spermatozoa dan plasma semen. 

Evans dan Maxwell (1987) mengatakan bahwa semen mengandung dua bagian 

utama yaitu plasma seminal dan spermatozoa, komposisi keduanya berbeda antar 

spesies. Semen secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina 

sewaktu kopulasi tetapi dapat pula ditampung dengan berbagai cara untuk 

keperluan inseminasi buatan.  

 

Spermatozoa yaitu sel kelamin jantan yang tersuspensi di dalam plasma semen 

yang dihasilkan oleh epididemis dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap. 

Patodiharjo (1982) mengatakan bawa Spermatozoa dihasilkan di dalam testes 

sedangkan plasma semen adalah campuran sekresi yang dibuat oleh kelenjar 

epididemis, vasdeferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar cowper. 

 

Toelihere (1993) menyebutkan bahwa spermatozoa merupakan sel kecil, kompak, 

dan khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. Spermatozoa tidak memiliki 

sitoplasma yang khas seperti sel umumnya, contohnya adalah sel spermatozoa 

sapi, hanya ± 0,00005 kali dari volume satu sel ovum, namun keduanya memiliki 

nilai herediter yang sama. Spermatozoa dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih 

banyak dan satu kali ejakulasi sapi yang baik mengandung 10 x 10 
9
 spermatozoa 

yang cukup untuk diinseminasikan pada 1.000 ekor betina. 

 

Plasma semen terdiri dari zat-zat organik dan non organik. Fungsi plasma semen 

menurut Evans dan Maxwell (1987) adalah sebagai sarana transportasi saat 
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melewati saluran reproduksi jantan ketika ejakulasi, mengaktifkan medium untuk 

sperma non motil, dan sebagai bahan penyangga yang kaya kandungan nutrsi serta 

bereperan membantu sperma tetap hidup setelah di pindahkan ke dalam saluran 

kelamin betina.  

 

C. Struktur Spermatozoa 

 

 

Salisbury dan Van Demark (1985) menyebutkan bahwa Spermatozoa terdiri atas 

kepala, leher, dan ekor. Panjang spermatozoa sapi 68±3 µm, panjang kepala 

sekitar 10 µm, ekor 50 µm, leher 1 µm, dan badan 8--10 µm. Bagian leher 

spermatozoa yang berisi sentriol proksimal kadang dinyatakan sebagai pusat 

kinetik aktivitas sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai motor dalam pergerakan 

sperma. 

 

 

Sumber : Anonim
 
(2009) 

Gambar 1.Bagian-bagian dari spermatozoa 

 

 

Permukaan Spermatozoa diselubungi oleh lapisan membran lipoprotein. Asam 

Deoksiribonukleoprotein (DNA) sebagai komponen pembawa sifat genetik berada 
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di bagian kepala. Mukopolisakarida berada di bagian akrosom yang memiliki 

fungsi membungkus kepala sperma, terikat di dalam molekul protein. Ikatan 

molekul protein tersebut menurut Cole dan Cupps (1977) mengandung beberapa 

enzim yang penting dalam proses fertilisasi serta mudah rusak karena pengaruh 

suhu. 

 

Salisbury dan Van Demark (1985) menyebutkan bahwa plasmalogen atau lemak 

terdapat pada leher, badan, dan ekor sperma yang memiliki fungsi sebagai alat 

respirasi yang ditutup oleh selubung protein berbentuk keratin. Lemak juga 

terdapat pada membran plasma yang sangat penting dalam fertilisasi. Linder 

(1992) mengatakan lemak dalam tubuh manusia berperan sebagai komponen 

struktur membran sel, bentuk penyimpanan energi, bahan bakar metabolik, dan 

sebagai bahan pengemulsi. 

 

D. Proses Pembuatan Semen Beku  

 

Semen beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan 

sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di 

dalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196ºC pada kontainer (SNI, 2005). 

Menurut Widiastuti (2001) fertilitas Spermatozoa semen beku yang lebih rendah 

dari Spermatozoa semen segar dapat disebabkan oleh kerusakan membran yang 

terjadi selama proses pembekuan dan pencairan kembali. Oleh karena itu, proses 

pembuatan semen beku harus memperhatikan dan menjaga faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas Spermatozoa. 
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1. Penampungan  

 

Toelihere (1993) menyebutkan bahwa pengkoleksian atau penampungan semen 

dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode pemijatan, metode dengan 

bantuan elektroejakulator, metode vagina buatan. Menurut Evans dan Mexwell 

(1987) semen dapat dikoleksi beberapa kali per hari dengan vagina buatan. Hafez 

(1987) juga mengatakan bahwa dengan menggunakan vagina buatan dapat 

merangsang kopulasi secara normal sehingga tidak mengakibatkan stress pada 

sapi dan hasil ejakulasinya cukup baik, oleh karena itu penggunaan vagina buatan 

sangat dianjurkan dalam penampungan semen. 

 

Temperatur vagina buatan menurut Widiasuti (2001) sebelum digunakan harus 

berkisar 42--45 ºC dan tabung semen harus bersuhu 30--37 ºC untuk mencegah 

coolshock pada Spermatozoa . Pejantan donor harus di pancing terlebih dahulu 

dengan teaser untuk meningkatkan libido. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Salisbury dan VanDenmark (1985) yang menyatakan bahwa rangsangan seksual 

akan menambah jumlah spermatozoa yang ditampung. Hartono dkk., (2008) 

mengatakan bahwa usaha untuk mempertinggi libido pejantan yang akan dikoleksi 

dilakukan dengan cara melakukan pengekangan (false mount). Cara ini mampu 

meningkatkan konsentrasi sperma 50% dan dua kali false mount dapat 

meningkatkan konsentrasi Spermatozoa hingga dua kali lipat. 

 

2. Pengenceran semen  

 

Menuru Farstadt (1996) pengencer adalah yang mengawetkan Spermatozoa dan 

menyisakan aliran prostatik serta menyediakan kondisi osmotik yang baik 
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sebagaimana menyediakan energi untuk spermatozoa selama penyimpanan antara 

pendinginan, ekuilibrasi, dan pembekuan. Syarat pengencer semen dalam SNI 

(2005) yaitu: 

 mempunyai sifat isotonik terhadap semen; 

 mempunyai sifat sebagai buffer; 

 dapat melindungi spermatozoa dalam proses pendinginan, pembekuan, 

dan pencairan kembali (thawing); 

 bersifat sebagai sumber nutrisi; 

 mempunyai efek anti bakterial; 

 menjaga fertilitas spermatozoa; 

 tidak boleh mengandung zat-zat yang bersifat toksik atau racun, baik 

terhadap spermatozoa maupun terhadap saluran reproduksi sapi betina. 

 

Susu skim kuning telur adalah salah satu jenis pengencer semen sapi yang banyak 

digunakan. Kuning telur mengandung asam-asam amino, karbohidrat, vitamin, 

dan mineral untuk memenuhi kebutuhan hidup spermatozoa. Djanuar (1985) 

mengatakan bahwa di dalam kuning telur mengandung senyawa anti kejut yang 

berperan melindungi spermatozoa dari kejutan dingin. Kuning telur juga 

mengandung glukosa bermacam-macam protein dan vitamin yang larut dalam air 

dan lemak serta viskositasnya yang dapt menguntungkan spermatozoa. 

 

Susu skim mengandung zat nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh spermatozoa 

sebagai sumber energi. Widjaja (2011) mengatakan bahwa susu skim mengandung 

zat lipoprotein dan lesitin sehingga bisa digunakan dalam pengencer semen untuk 

melindungi Spermatozoa dari pengaruh kejut dingin (coldshock) dan air susu juga 
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mengandung enzim yang hancur pada waktu pemanasan dimana pemanasan susu 

diatas 80ºC akan melepaskan gugus sulfihidril (-SH) yang berfungsi sebagai zat 

reduktif yang mengatur metabolisme oksidatif sperma. 

 

Penambahan antibiotik seperti Penicillin dan Streptomycin menurut Toelihere 

(1993) untuk mengahambat pertumbuhan mikroorganisme serta penambahan 

gliserol untuk melindungi Spermatozoa terhadap efek letal pembekuan. Toelihere 

(1993) mengatakan bahwa pemberian gliserol sebaiknya dilakukan secara 

bertahap untuk mencegah osmotic shock. 

 

3. Ekuilibrasi  

 

Toelihere (1993) mengetakan bahwa ekuilibrasi adalah waktu yang dibutuhkan 

spermatozoa untuk menyesuaikan diri sebelum dilakukan pembekuan sehingga 

kematian spermatozoa yang berlebihan dapat dicegah. Ekuilibrasi dilakukan 

setelah semen dicampur dengan beberapa pengencer. Ekuilibrasi dilakukan 

dengan cara meletakan semen dalam straw pada temperatur 5 ºC selama 4--6 jam. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hafez (1987) yang mengatakan bahwa 

ekuilibrasi dapat mencegah pengaruh negatif gliserol terhadap antibiotik yang 

ditambahkan kedalam pengencer dan lama waktu yang disarankan berkisar antara 

4--6 jam. 

 

4. Penyimpanan  

 

Pembekuan dan penyimpanan semen dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Menurut Toelihere (1993) penyimpanan semen dapat dilakukan dengan cara 

menyimpan dalam ampul, pembekuan dalam straw, dan dalam bentuk pelet. Pada 
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umumnya semen yang beredar dalam bentuk straw. Jerami plastik atau straw yang 

digunakan umumnya berukuran 12 cm . 

 

Toelihere (1993) mengatakan bahwa jumlah semen dalam straw biasa (midistraw) 

adalah 0,5 ml dan ministraw 0,25 ml. Konsentrasi Spermatozoa harus jauh lebih 

tinggi agar tetap mengandung minimal 25 juta sel untuk setiap straw 0,25 ml. 

Kelebihan dari penggunaan straw yaitu menghemat tempat; ringan dan praktis; 

dapat dibuat dalam berbagai warna yang mengidentifikasikan jenis pejantan 

tertentu. 

 

Menurut Witarsa (1997) semen beku adalah produk peternakan yang mudah 

rusak. Oleh karena itu, diperlukan teknik penyimpanan dan perawatan yang tepat 

terhadap semen beku agar tetap dapat digunakan meski disimpan dalam jangka 

waktu yang lama sebelum pengaplikasiannya. Pada dasarnya pembekuan semen 

bertujuan untuk menghambat metabolisme spermatozoa tanpa merusak dan 

mempertahankan daya hidupnya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan 

dapat dikembalikan metabolismenya seperti semula serta dapat berfungsi seperi 

sediakala. 

 

Semen beku harus disimpan pada suhu yang sangat dingin dan yang paling sering 

dilakukan adalah dengan menyimpanya di dalam kontainer berisi nitrogen cair. 

Telah diemukan hubungan yang terbaik antara pengawetan Spermatozoa dengan 

temperatur penyimpanan . Hasil penelitian Cole dan Cupps(1977) Spermatozoa 

sapi menunjukkan penurunan kemampuan fertilisasi dan peningkatan kematian 

embrio setelah 18 bulan disimpan pada -196ºC. 
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E. Pemeriksaan Semen Beku  

 

Semen yang telah ditambahkan pengencer dan dibekukan harus melalui proses 

evaluasi untuk melihat kualitas dan kemampuan spermatozoa dalam membuahi. 

Penilaian yang dilakukan yaitu uji Before Freezing dan uji Post Thawing Motility. 

 

Aminasari (2009) mengatakan bahwa pemeriksaan Before Freezing (BF) adalah 

pemeriksaan terhadap semen segar yang telah ditambahkan pengencer dan 

didinginkan pada temperatur 5°C selama 1--2 jam. Aminasari (2009) juga 

menyatakan bahwa motilitas semen yang telah didinginkan pada suhu 5°C tidak 

boleh berada di bawah 55%. Uji BF ini dilakukan sebagai penilaian awal untuk 

melihat penyesuaian penegencer dengan semen. 

 

Persentase motilitas spermatozoa dihitung dengan cara menilai gerakan individu 

spermatozoa. Penilaian ini menggunakan standar yang dilakukan Rice dkk., 

(1975), yaitu : 

a. 0 : tidak ada gerakan; 

b. 1 : 20% atau kurang bergerak di tempat; 

c. 2 : 20--40% spermatozoa menunjukkan gerakan terbatas; 

d. 3 : 40--60% spermatozoa motil progresif, bergerak terbatas pada  

         spermatozoa secara individu; 

e. 4 : 60--80% spermatozoa motil progresif, bergerak bebas dan kadang- 

         kadang lambat; 

f. 5 : 80--100% spermatozoa motil progresif, bergerak bebas kesemua arah; 

 

Pencairan kembali atau thawing semen beku merupakan prosedur yang sangat 

rentan terhadap kematian spermatozoa dan dapat menurunkan tingkat 
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fertilitasnya. Menurut Toelihere (1993) setelah pencairan kembali semen beku 

merupakan barang rapuh dan tidak dapat tahan hidup seperti semen cair, 

menurutnya semen beku yang sudah dicairkan kembali tidak dapat dibekukan 

kembali. 

 

Salisbury dan Van Demark (1985) mengatakan bahwa pencairan kembali semen 

setelah dibekukan dapat dilakukan dengan berbagai cara selama dengan prinsip 

bahwa kurva peningkatan suhu semen harus naik secara konstan sampai waktu 

inseminasi. Menurut Cole dan Cupps (1977) thawing pada suhu 37°C dan 50°C 

cukup efektif dan menurut Sanjaya (1976) untuk Indonesia metode thawing yang 

mungkin paling praktis adalah thawing di dalam air kran, dengan catatan bahwa 

semen yang sudah diencerkan kembali harus dipakai untuk inseminasi dalam waktu 

kurang dari 5 menit. 

 

 

Sumber: Toilehere (1993) 

Gambar 2. Hubungan suhu dengan waktu saat thawing 



19 
 

F. Pengaruh Pembekuan Terhadap Spermatozoa  

 

Menurut Toelihere (1993) beberapa sapi jantan, kira-kira 10--20% menghasilkan 

semen yang tidak tahan terhadap pembekuan rata-rata 50% spermatozoa akan 

mati sehingga jumlah sel kelamin janta perlu dipertinggi untuk setiap dosis IB. 

Menururt Widiastuti (2001) penurunan kemampuan spermatozoa selama 

pembekuan dapat diakibatkan oleh proses penambahan gliserol, perlakuan 

pendinginan, temperatur yang sangat rendah di bawah titik beku yang dapat 

mengakibatkan coldshock, proses thawing serta dari komposisi membran itu 

sendiri yang sangat rentan terhadap perubahan. 

 

Toelihere (1993) mengatakan bahwa pada sapi, satu dosis inseminasi dengan 

semen cair harus mengandung minimal 5 juta spermatozoa sedangkan dengan 

semen beku paling sedikit harus mengandung 12 juta spermatozoa. Hal tersebut 

karena banyak spermatozoa yang mati selama pembekuan, umumnya dikarenakan 

coldshock. Goldman (1991) mengatakan bahwa pada pembekuan semen akan 

terjadi kematian spermatozoa sampai 30% dari jumlah spermatozoa segar atau 

setelah diencerkan dan kerusakan akibat pengaruh pendinginan (coldshock).  

 

White (1993) mengatakan bahwa tanda yang paling jelas dari coldshock adalah 

hilangnya motilitas yang permanen ketika semen dihangatkan kembali, juga 

terdapat penurunan angka fruktolisis dan respirasi. Hal ini disebabkan karena 

tingginya rasio asam lemak jenuh dan tidak jenuh dalam fosfolipid dan kandungan 

kolesterol yang rendah. Besarnya pengaruh coldshock terhadap kualitas 

spermatozoa menyebabkan ditambahkanya krioprotektan seperti gliserol dengan 

jumlah tertentu dalam pengencer. 
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Wijaya (1996) mengatakan bahwa selain rentan terhadap coldshock, spermatozoa 

juga rentan terhadap pengaruh radikal bebas terutama radikal hidroksil (OH). 

Menururt Rizal dan Herdis (2010) radikal bebas adalah senyawa kimia yang 

memiliki elektron tak berpasangan dan bersifat sangat reaktif. Kerusakan yang 

dapat ditimbulkan oleh serangan radikal bebas menurut Muhilal (1991) antara lain 

kerusakan membran sel, protein, DNA, penuaan, dan terjadinya peroksida lipid. 

 

Reaksi peroksida lipid yang dapat merusak spermatozoa dalam proses pengolahan 

semen terjadi karena kontak antara semen dan oksigen (O2). Radikal bebas jika 

bereaksi dengan asam lemak tak jenuh akan menghasilkan lipid peroksida. 

Kecepatan reaksi peroksida menurut Hammerstedt (1993) pada awalnya akan 

rendah dan kemudian meningkat dengan cepat sebagaimana oksigen mendekati 

konsentrasi yang jenuh. Widiastuti (2001) mengetakan bahwa lipid peroksida 

yang berkepanjangan akan merusak struktur matrik lipid dan akhirnya 

menyebabkan instabilitas pada membran. 

 

G. Radikal Bebas dan Peroksida lipid 

 

Radikal adalah bentuk radikal bebas yang sangat aktif dan memiliki waktu paruh 

yang sangat pendek. Pazil (2009) mengatakan bahwa jika radikal bebas tidak 

diinaktivkan, reaktivitasnya dapat merusak seluruh tipe makromolekul seluler, 

termasuk karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Rizal dan Herdis (2010) 

mengatakan bahwa radikal bebas muncul akibat tekanan yang berat karena 

perubahan suhu yang drastis, selanjutnya terjadi peningkatan aktivitas 
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metabolisme yang meningkatkan konsentrasi reaksi radikal bebas sebagai salah 

satu produk akhir metabolisme. 

 

Menurut Siregar (1992) reaksi radikal bebas yang berkelanjutan akan membentuk 

reaksi berantai dan berlangsung terus menerus karena setiap reaksi menghasilkan 

radikal bebas baru yang mengakibatkan reaksi peroksida lipid baru, sehingga 

disebut reaksi rantai atau reaksi autokatalitik. Reaksi autokatalitik sebagai berikut: 

 

 Pencetusan : RH + OH
● 

→ R
● 

+ H2O 

 Perambatan : R
● 

+ O2 → ROO
● 

 
           ROO

● 
+ RH → ROOH + O2 

 
Terminasi    : R

● 
+ R

● 
→ R R

● 

   
          ROO

● 
+ ROO

● 
→ ROOR + O2 

 

Menurut Candra (2008) radikal bebas jika bereaksi dengan asam lemak tak jenuh 

akan menghasilkan lipit peroksida. Peroksidasi lipid tergantung pada konsentrasi 

oksigen. Peroksida lipid adalah kerusakan oksidatif dari minyak dan lemak yang 

mengandung ikatan karbon-karbon rangkap. Rizal dan Herdis (2010) mengatakan 

bahwa asam lemak tak jenuh merupakan komponen utama fosfolipida penyusun 

membran plasma sel dan protein yang memegang berbagai peranan penting 

sebagai enzim, reseptor, antibodi, pembentuk metriks, dan sitokeleton. 

 

Jones dan Martin (1973) mengatakan bahwa reaksi peroksida lipid akan merubah 

struktur spermatozoa terutama pada bagian akrosom, kehilangan motilitas, 

perubahan metabolisme yang cepat, dan pelepasan komponen intraseluler dan 

menurut Alvarez dan Storey (1982) pada spermatozoa yang disimpan lama akan 
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dapat menurunkan daya tahan spermatozoa selama proses pengawetan 

berlangsung. 

 

H. Antioksidan  

 

Menurut Pazil (2009) antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk 

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menurut Winarno 

(1984) adalah bahan yang digunakan untuk mencegah oksidasi lemak dan adanya 

antioksidan dalam lemak akan mengurangi kecepatan proses oksidasi. Anggorodi 

(1994) mengatakan bahwa antioksidan yang efektif dapat menghalangi peroksida 

dengan menyediakan hidrogen kepada radikal bebas pertama yang terbentuk dan 

mengubah kembali ke asam lemak semula. Menurut Gordon (1990) reaksi 

penghambatan radikal bebas pertama oleh antioksidan (AH) adalah sebagai 

berikut : 

 

 Pencetusan : R
● 

+ AH → RH + A
● 

 
Perambatan : ROO

● 
+ AH → ROOH + A

●
 

 

Vitamin C atau asam askorbat adalah vitamin yang tidak bisa diproduksi oleh 

tubuh. Anonim (2013) vitamin C sangat mudah larut dalam air dan termasuk 

golongan antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas 

ekstraselular, vitamin C memiliki karakteristik antara lain sangat mudah 

teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Panas
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
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 Sumber: Anonim (2013) 

Gambar 3. Struktur kimia asam askorbat 

 

Winarno (1984) mengatakan bahwa peranan utama vitamin C adalah dalam 

pembentukan kolagen interseluler, oleh kerena itu vitamin C dapat digunakan 

untuk mempertahankan dan menjaga fungsi membran. Asam askorbat siap 

diabsorbsi oleh jaringan jika terdapat dalam jumlah yang kecil. Namun, menurut 

Beconi dkk., (1993) pada semen berkualitas baik penambahan vitamin C dan E 

terbukti dapat mengurangi kerentanan membran plasma terhadap peroksidasi, 

tetapi penambahanya pada Spermatozoa dengan kualitas jelek tidak memberikan 

pengaruh. 


