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PENGARUH VITAMIN E TERHADAP JUMLAH SPERMATOZOA 

MENCIT JANTAN (Mus musculus L) YANG DIPAPARKAN ASAP 

ROKOK 
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Latar Belakang : Penggunaan rokok sebagai konsumsi sehari-hari kian 

meningkat. Jumlah konsumen rokok di Indonesia menduduki peringkat ketiga 

terbesar di dunia setelah Cina dan India. Hasil survei Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) tahun 2010 menunjukkan prevalensi perokok aktif pria di 

Indonesia sebesar 67,4%, jauh lebih besar dari wanita yang hanya 2,7%. Dampak  

bahaya rokok memang antik dan klasik, asap rokok merupakan penyebab berbagai 

penyakit sehingga sangat berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif. Adanya 

pengaruh asap rokok dapat menurunkan kualitas (jumlah, motilitas dan morfologi) 

spermatozoa epididimis. Produksi ROS (Reactive Oxygen Species) akan 

meningkat dengan adanya pengaruh dari lingkungan dan faktor gaya hidup seperti  

merokok. Sedangkan vitamin E berperan sebagai antioksidan dan dapat 

melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Vitamin E dapat 

menetralisir gugus hidroksil, superoksida, dan radikal hidrogen peroksida. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah vitamin E mempengaruhi jumlah 

spermatozoa mencit jantan yang dipapar asap rokok. 

Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak terkontrol, 

sampel yaitu 25 ekor mencit jantan yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok. 

Kelompok I diberi pakan standar, kelompok II diberi paparan asap 2 batang 

rokok/hari, sedangkan kelompok III, IV, dan V diberi inhalasi asap 2 batang 

rokok/hari dan vitamin E dengan dosis berturut-turut 0,4, 0,8 dan 1,2 mg/hari 

secara oral selama  35 hari. 

Hasil : Rerata jumlah spermatozoa total pada kelompok I, II, III, IV dan V 

berturut-turut adalah 1,42; 2,99; 1,93; 2,32; 2,71 juta/ml. Analisis dengan one-way 

ANOVA menunjukkan adanya perbedaan bermakna (p = 0,000).Rerata persentase 

jumlah spermatozoa yang hidup berturut-turut adalah 37,1; 94,30; 59,74; 69,90; 

83,62 (%). Rerata persentase jumlah spermatozoa yang  mati yaitu 62,90; 8,56; 

40,26; 30,10;16,38 (%). Analisis uji Mann Whitney didapatkan perbedaan 

bermakna ( p=0,008). 

Simpulan : Vitamin E 0,4; 0,8 dan 1,2 mg/hari dapat meningkatkan jumlah 

spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L) yang dipapar asap rokok. 
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