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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Infertilitas Pada Pria  

 

Infertilitas merupakan suatu masalah yang dapat mempengaruhi pria dan 

wanita di seluruh dunia. Kurang lebih 10% dari pasangan suami istri 

(pasutri) pernah mengalami masalah infertilitas ini semasa usia 

reproduksinya dan diperkirakan tiap tahun akan bertambah dua juta 

pasangan infertil (Tjokronegoro, 2000). 

Masalah infertilitas pada pria dapat disebabkan oleh gangguan kesuburan. 

Adapun gangguan kesuburan pada pria dapat digolongkan menjadi 3 

golongan yakni (Soeradi, 2000 dan Moeloek, 1994) : 

1. Gangguan pretestikuler merupakan gangguan yang terdapat di luar 

testis dan berpengaruh terhadap proses spermatogenesis. Gangguan 

pretestikuler biasanya berkaitan dengan gangguan hormonal yang 

mempengaruhi proses spermatogenesis, misalnya menurunnya 

produksi hormon Follicle Stimulating Hormon (FSH) dan Luteinizing 
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Hormon (LH). Gangguan ini ditemukan sekitar 2 % pada pria 

penderita infertilitas yang dapat disebabkan oleh hipopituitarisme, 

gangguan kelenjar adrenal, hipotiroidisme, diabetes mellitus. 

2. Gangguan testikuler merupakan gangguan yang terjadi pada testis, 

sehingga proses spermatogenesis akan terganggu. Gangguan testikuler 

terjadi di dalam tubulus seminiferus akibat berbagai hal seperti arestasi 

sel spermatogenik, kriptorkhidisme, varikokel, radiasi, sindroma 

Klinefelter. 

3. Gangguan postestikuler merupakan gangguan yang terjadi di luar testis 

setelah spermatozoa keluar dari tubulus seminiferus. Gangguan ini 

terdapat pada epididimis, vas deferens, kelenjar vesikula seminalis dan 

prostat seperti gangguan viabilitas dan  motilitas spermatozoa. 

Gangguan ini dapat disebabkan oleh infeksi, tumor, trauma, 

hipospadia, penggunaan obat, alkohol, merokok. 

 

B. Lada Hitam 

 

Lada hitam (Piper nigrum L) biasanya digunakan sebagai bumbu dan obat 

tradisionaL Tanaman lada yang ada di Indonesia berasal dari Malabar 

India dan dibawa oleh koloni Hindu yang pindah ke Asia Tenggara sejak 

2000 tahun silam (Anonim, 2005). Lada hitam merupakan tanaman tropis 

yang membutuhkan curah hujan dan kelembaban yang cukup. Lada hitam 

tumbuh baik pada daerah antara 20
0
C

 
LU dan 20

0
C LS dan pada 

ketinggian sampai 1500 m di atas permukaan laut. Suhu yang dikehendaki 

10
0
C dan 40

0
C, dengan curah hujan rata-rata 125-200 cm/tahun. Lada 
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hitam dapat tumbuh subur pada tanah yang memiliki pH 4,5-6,5 (Rajeev 

dan Devasahayam, 2005).  

Tanaman ini mempunyai karakter kimia mengandung asam amida atau 

disebut juga piperin yang pada umumnya dimiliki oleh beberapa spesies 

dalam famili Piperaceae, dan mengandung minyak atsiri (Hienrich, 2003). 

1. Kedudukan Tanaman Lada Hitam (Piper nigrum) Dalam 

Taksonomi  

Taksonomi tanaman lada hitam adalah sebagai berikut (Tjitrosoeporno, 

1998) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub Kelas  : Monochlamidae (Apetalae) 

Ordo  : Piperales 

Famili  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies  : Piper nigrum L 

 

2. Morfologi Tanaman 

Ciri-ciri morfologi tanaman lada hitam antara lain merupakan tanaman 

semak belukar, herba, berbatang kecil menjalar dan bunganya 

majemuk berbentuk bulir dan menggantung. Tanaman ini mempunyai 

karakter kimia mengandung asam amida atau disebut juga piperin yang 
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pada umumnya dimiliki oleh beberapa spesies dalam famili 

Piperaceae, dan mengandung minyak atsiri (Heinrich, 2003). 

                                

Gambar 3. Tanaman Lada (Darling, 2002) 

 

 

 Lada termasuk tanaman dikotil, bijinya akan tumbuh membentuk akar 

lembaga dan berkembang menjadi akar tunggang. Daun lada berbentuk 

bulat telur dengan pucuk dengan pucuk meruncing tunggal, bertangkai 

panjang 2-5 cm dan membentuk aluran di bagian atasnya. Daun ini 

berukuran 8-20 cm x 4-12 cm, berurat 5-7 helai, berwarna hijau tua, 

bagian atas berkilauan dan bagian bawah pucuk dengan titik-titik 

kelenjar. Pada biji lada berukuran rata-rata 3-4 mm. Berat 100 biji lada 

sekitar 3-8 gram dengan berat normal rata-rata 4,5 gram. Biji lada 

ditutupi selapis daging buah yang berlendir (Rismunandar, 2003). 

Daun 

Buah 

Batang 
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Gambar 4. Buah Lada (Darling, 2002) 

 

 

3. Kandungan Kimia Lada Hitam 

Lada hitam memiliki rasa pedas dan aroma yang khas. Rasa pedas 

tersebut karena adanya zat piperin, piperanin, dan chavicin, sedangkan 

aroma dari biji lada akibat adanya minyak atsiri. Menurut Williamson 

(2002), kandungan kimia lada terdiri dari : 

a. Minyak atsiri (Essential oil) 

Lada hitam kering mengandung 1,2-2,6% minyak atsiri yang terdiri 

dari sabinine (15-25%), caryophyllene, α-pinene, β-pinene, β-

ocimene, δ-guaine, farnesol, δ-canidol, guaiacol, 1-phellandrene, 

1,8 cineole, pcymene, carvone, citronellol, α-thujene, α-terpinene, 

bisabolene, dllimonene, dihydrocarveol, camphene dan piperonaL 

b. Alkaloid dan Amida 

Amida merupakan senyawa yang memberikan aroma tajam terdiri 

dari piperin, piperylin, piperolein A dan B, cumaperin, piperarin, 

piperamides, pipericide, guineensin dan sarmantin. Alkaloid terdiri 

dari chavicin, piperidin dan pipperetin, methyl caffeic acid, 

piperidide dan β-methyl pyrrolin. 
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c. Asam amino 

Lada hitam kering kaya akan kandungan β-alanine, arginin, serin, 

threonin, histidin, lysin, cystin, asparagines dan glutamic acid, 

flavonoid. 

d. Vitamin dan mineral 

Lada hitam kering mempunyai kandungan ascorbic acid, carotenes, 

thiamine, riboflavin, nicotinic acid, potassium, sodium, 

calcium,magnesium, besi, phosphorus, tembaga dan seng.  

 

4. Piperin 

Piperin bermanfaat dalam menyembuhkan beberapa penyakit seperti 

sakit tenggorokan, sakit kepala, dan penyakit kulit. Konsentrasi piperin 

sekitar 6%-9% di dalam Piper nigrum L, 4% di dalam Piper longum 

dan 4.5% di dalam Piper retrofractum (Anonim, 2002). Menurut Kar 

(2003), piperin mempunyai titik didih 130°C dan memberikan rasa 

yang pedas, sedangkan aroma dari biji lada akibat adanya minyak 

atsiri, yang terdiri dari beberapa jenis minyak terpene. 

 

Piperin termasuk dalam kelompok Lipid. Lipid adalah suatu komponen 

yang terdiri dari lemak dan bahan mirip lemak. Namun begitu, piperin 

juga dikelompokkan sebagai anggota dari alkaloid. Piperin (1–

piperilpiperidin ) C17H19O3N merupakan alkaloid dengan inti piperidin. 

Piperin berbentuk kristal berwarna kuning dengan titik leleh 127-

129,5
0
C, merupakan basa yang tidak optis aktif, dapat larut dalam 
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alkohol, benzena, eter, dan sedikit larut dalam air (Anwar, 1994). 

Piperin terdapat dalam beberapa spesies piper dan dapat dipisahkan 

baik dari lada hitam maupun lada putih perdagangan piperin juga dapat 

ditemukan pada cabe jawa. Kandungan piperin biasanya berkisar 

antara 5-92% (Anwar, 1994). Bahan ini larut dalam air panas, alkohol, 

kloroform, benzena dan asam asetat (Pruthi, 1980 and Purseglove et al, 

1981).  

N

CO CH

HC CH

HC

O

O

CH2

 

Gambar 5. Struktur Piperin (Anwar, 1994) 

 

Piperin merupakan amida (R-CONH2). Reaksi hidrolisis amida dapat 

dilakukan baik dalam suasana asam maupun suasana basa. Dalam 

kedua kondisi ini, asam dan basa berfungsi sebagai pereaksi dan bukan 

sebagai katalis. Dalam suasana asam, terjadi penyelangan air terhadap 

amida sedangkan dalam suasana basa terjadi penyerangan ion hidroksil 

terhadap atom karbon karbonil amida (Anwar, 1994). 

 

5. Manfaat Piperin Dalam Sistem Reproduksi Pria 

Pada ekstrak lada hitam (Piper nigrum L) yang dimaserasi 

menggunakan air memiliki manfaat dapat meningkatkan berat organ 

reproduksi dan meningkatkan hormon serta enzim di organ reproduksi 
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(Mbongue, et al, 2005). Lada hitam, Piper nigrum L (Piperaceae) 

secara tradisional telah digunakan sebagai obat-obatan. Lada hitam 

mengandung sejumlah kecil senyawa chemopreventive seperti β-

karoten, piperine, asam tannic dan capsaicin. Lada hitam juga 

dilaporkan kaya akan glutation peroksidase, glukosa-6-fosfat 

dehidrogenase, dan vitamin E (Karthikeyan dan Rani, 2003). Lada 

hitam yang di ekstrak menggunakan air dan etanol, keduanya 

menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat (Gulcin, 2005).  

 

Suplementasi dengan lada hitam atau piperin dapat mengurangi diet 

tinggi lemak yang diinduksi stres oksidatif pada sel. Piperin (suatu 

alkaloid aktif) yang diketahui memiliki aktivitas farmakologis antara 

lain antimetastatik, antimutagenik dan antioksidan  (Vijayakumar, et 

al, 2004). Lada hitam atau piperin dapat menghambat aktivitas 

stimulasi melanogenesis dengan cara menghambat enzim 5α-reduktase 

(Hiroko Nirata, et al, 2007). Piperin yang dikombinasikan dengan 

chrysin yaitu suatu inhibitor aromatase alami yang dikenal sebagai 

suplemen bioperin dapat meningkatkan hormon testosteron dengan 

cara meminimalkan koversi testosteron menjadi esterogen (Srinivasan, 

et al, 2007). 
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C. Seng (Zn) dalam Tubuh Manusia 

 

Seng  (Zn) merupakan mikro mineral (trace element) yang paling 

penting setelah besi.
  
Mikro mineral adalah mineral yang dibutuhkan 

tubuh dalam jumlah 100 mg atau kurang setiap harinya.
 

Zn pada 

makanan banyak dijumpai pada daging, susu, dan beberapa makanan 

laut, yang berasal dari sumber hewani diserap lebih baik daripada sumber 

nabati yang sering diikat oleh fitat. Zn dalam makanan berkorelasi dengan 

besi dan tembaga. Makanan dengan kadar besi tinggi akan menurunkan 

penyerapan Zn, namun dapat menurunkan penyerapan tembaga. 

 

1. Penyerapan dan Metabolisme Seng (Zn) 

Penyerapan Seng (Zn) terjadi pada bagian atas usus halus. 

Dalam plasma sekitar 30% Zn berikatan dengan 2 alfa 

macroglobulin dan sekitar 2% membentuk senyawa kompleks 

dengan histidin dan sistein. Kompleks Zn-albumin disebut ligan 

makromolekul utama, sedangkan ligan mikromelokul adalah 

kompleks Zn-histidin dan Zn-sistin yang berfungsi untuk 

mentransport Zn ke seluruh jaringan termasuk ke hati, otak dan 

sel-sel darah merah (Hsu dan Hsich, 1981). 

 

Zn diabsorbsi lebih efisien dalam jumlah kecil dan bila 

seseorang dengan status Zn yang rendah mengabsorbsi Zn lebih 

efisien dibanding dengan status Zn yang tinggi. Zn diangkut oleh 
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albumin dan transferin masuk ke aliran darah dan dibawa ke 

hati. Kelebihan Zn akan disimpan dalam hati dalam bentuk 

metalotionein, sedangkan yang lainnya dibawa ke pankreas dan 

jaringan tubuh lain. Di dalam pankreas, Zn digunakan untuk 

membuat enzim pencernaan, yang pada waktu makan akan 

disekresikan ke dalam saluran cerna. Dengan demikian saluran 

cerna memiliki dua sumber Zn yaitu dari makanan dan cairan 

pencernaan pankreas (Hsu dan Hsich, 1981). 

 

Absorbsi Zn diatur oleh metalotionein yang disintesis di dalam 

sel dinding saluran pencernaan. Bila konsumsi Zn tinggi, di 

dalam sel cerna akan diubah menjadi metalotionein sebagai 

simpanan, sehingga absorbsi berkurang. Metalotionein di dalam 

hati mengikat Zn hingga dibutuhkan oleh tubuh. Metalotionein 

diduga mempunyai peranan dalam mengatur kandungan Zn di 

dalam cairan interseluler (Hsu dan Hsich, 1981). 

 

Metalotionein sangat kaya akan asam amino dan dapat mengikat 9 

gram atom logam untuk setiap protein. Protein ini sangat terikat erat 

dengan mineral-mineral Zn. Beberapa penelitian membuktikan 

bahwa sintesis thionein dirangsang oleh adanya mineraL 

Metalotionenin III (MT-III) merupakan bagian spesifik dari 

metalonein yang terdapat pada otak yang mengikat Zn dan berfungsi 

simpanan (cadangan) Zn dalam otak. Metalonein III merupakan 

senyawa kompleks Zn yang kemungkinan berperan dalam utilisasi 
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Zn sebagai neuromodulator. Setelah masuk kedalam eritrosit, Zn 

diikat oleh suatu protein intestinal yang kaya sistein (CRIP=Cystein-

Rich intestinal Protein) yang kemudian memindahkan Zn ke 

metallothionin untuk berikatan dengan albumin serta dibawa ke 

darah portal (Almatsier, 2001). 

 

Banyaknya Seng (Zn) yang diserap sekitar 15-40%. Absorbsi Zn 

dipengaruhi oleh status Zn di dalam tubuh. Bila lebih banyak Zn 

dibutuhkan,  lebih banyak pula Zn yang diserap. Begitu pula jenis 

makanan mempengaruhi absorbsi. Serat dan fitat menghambat 

ketersediaan biologi Zn, sebaliknya protein histidin, metionin dan 

sistein meningkatkan penyerapan. Tembaga dalam jumlah melebihi 

kebutuhan faal menghambat penyerapan Zn. Nilai albumin dalam 

plasma merupakan penentu utama penyerapan Zn. Albumin 

merupakan alat transport utama Zn. Penyerapan Zn menurun bila 

nilai albumin darah menurun, misalnya dalam keadaan gizi kurang 

atau kehamilan. Absorbsi menurun bila ada agen chealat (agen 

pengikat logam seperti alumunium hidroksida) dan bila intake 

kalsium fosfat tinggi (Almatsier, 2001). Sebagian Zn menggunakan 

alat transport transferin yang juga merupakan alat transport besi. Bila 

perbandingan antara Zn dan Besi (Fe) lebih dari 2:1, transferin yang 

tersedia untuk Zn berkurang sehingga menghambat Zn. Sebaliknya 

dosis tinggi Zn menghambat penyerapan Fe. Zn dieksresikan melalui 

feses. Disamping itu, Zn dikeluarkan melalui keringat dan urin serta 
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jaringan tubuh lain seperti, kulit, sel dinding usus, cairan haid dan 

mani. Jumlah Zn yang dibuang melalui urin berkisar 0,3-0,7 mg, 

sedangkan melalui keringat antara 1-3 mg (Almatsier, 2001). 

 

2. Fungsi Seng (Zn) dalam Sistem Reproduksi Pria 

Seng (Zn) merupakan mineral penting dalam berbagai hal dan 

merupakan salah satu yang memiliki peranan penting dalam status 

andropause. Zn menghambat aromatase, yaitu enzim yang mengubah 

testosteron menjadi yang memiliki peranan penting dalam status 

andropause. Zn menghambat aromatase, yaitu enzim yang mengubah 

testosteron menjadi estradiol. Defisiensi Zn dihubungkan dengan 

peningkatan aktivitas dari aromatase dan menghasilkan level estradiol 

yang tinggi sedangkan level testoseron yang rendah. Pemberian Zn 

dengan dosis 50-100 mg secara oral perhari dapat menurunkan level 

estradiol dan meningkatkan level testosteron (Om dan Chung, 1996). 

 

Zn berperan pada proses produksi, penyimpanan dan seksresi hormon 

testosteron (Corah, 1996). Zn dalam cairan seminalis dapat 

menstabilkan sel dan kromatin pada spermatozoa (Chvapil, 1973 dan 

Kvist, 1980). Sebuah studi dari 37 pria infertil dengan kadar testosteron 

menurun dan jumlah spermatozoa rendah yang diberi 60 mg seng 

setiap hari selama 45-50 hari dengan hasil sebagian besar pasien kadar 

testosteron meningkat secara signifikan dan berarti jumlah 

spermatozoa meningkat 8.000.000-20.000.000 (Netter, et al, 1981). 



23 
 

 
 

Pemberian suplemen Zn dan selenium dapat menghambat toksisitas 

dari logam berat timbal pada tikus putih jantan galur sprague-dawley 

dengan cara memberikan efek protektif terhadap toksisitas dari logam 

berat timbal melalui proses androgenik terhadap sistem reproduksi 

tikus jantan putih Sprague-dawley. Terjadi peningkatan jumlah 

spermatozoa, motilitas, hormon testosteron, Luteinizing Hormon (LH) 

dan terjadi penurunan morfologi spermatozoa yang abnormal dengan 

penelitian yang sebelumnya (El-Sisy, et al, 2008) yang diberikan 

selama 30 hari dengan dosis 2 mg/kgBB untuk sodium selenium dan 

500 mg/kgBB/hari (Falana and Oyeyipo, 2012). 

 

3. Defisiensi Seng (Zn) Pada Sistem Reproduksi Pria 

Menurut Hiroyuki Yanagisawa (2004) Seng (Zn) berperan penting 

dalam sintesis dan sekresi Follicel Stimulating Hormon (FSH) dan 

Luteinizing Hormon (LH), diferensiasi gonad dan fertilisasi. Defisiensi 

Zn akan menyebabkan masalah fertilitas (termasuk hipogonad, 

kegagalan maturasi seksual, Benign Hiperplasia Prostat pada laki-laki 

dan kram saat menstruasi pada wanita) dan dapat pula menyebabkan 

kelenjar kelamin mengecil pada laki-laki. 

Defisiensi Zn dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan organ 

reproduksi, khususnya testis pada pria dan kematangan seksual, 

gangguan sekresi vesika seminalis dan prostat. Gangguan fungsi sel 

leydig dapat menyebabkan turunnya produksi androgen yang 

utamanya adalah testosteron. Gangguan kesuburan akibat kekurangan 
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Zn dapat berupa rendahnya volum semen akibat turunnya sekresi 

vesika seminalis, gangguan kualitas spermatozoa dan gangguan 

kuantitas spermatozoa karena menurunnya sekesi testosteron yang 

berperan dalam proses spermatogenesis dan maturasi spermatozoa di 

epididimis. Menurunnya kadar testosteron akibat gangguan fungsi sel 

Leydig akan menyebabkan turunnya frekuensi hubungan seksual. 

Selain itu akan mempengaruhi respon seksual karena turunnya libido 

menyebabkan fase respon seksual tidak optimal sehingga dapat timbul 

disfungsi seksual yang dapat berupa disfungsi ereksi, disfungsi 

ejakulasi dan disfungsi orgasmus (Ferial, 2012). 

 

D. Hubungan Pemberian Ekstrak Lada Hitam (Piper nigrum L) dan 

Seng (Zn) Terhadap Sistem Reproduksi Pria 

 

Lada hitam (Piper nigrum L) memiliki zat aktif berupa piperine. Dalam 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mbongue, et al (2005) 

diketahui bahwa piperin dapat meningkatkan kadar hormon testosteron di 

serum dan testis dan di dalam kehidupan sehari-hari terdapat suplemen 

yang sering dikonsumsi oleh binaragawan yaitu bioperin. Bioperin 

merupakan kombinasi antara piperin dan chyrsin yaitu senyawa 

bioflavonoid yang suplemen testosteron yang berefek meningkatkan 

testosteron dengan cara meminimalkan konversi testosteron menjadi 

estrogen (Srinivasan, et al, 2007).  
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Seng (Zn) adalah unsur penting dalam sistem reproduksi laki-laki untuk 

metabolisme hormonal, pembentukan spermatozoa dan motilitas. 

Kekurangan Zn ditandai dengan menurunnya kadar testosteron dan jumlah 

spermatozoa. Zn  diperlukan untuk perkembangan fungsi reproduksi pria 

dan proses spermatogenesis, terutama perubahan testosteron menjadi 

dehidrotestosteron yang aktif, sedangkan Corah (1996) melaporkan peran 

Zn pada pada proses produksi, penyimpanan dan seksresi hormon 

testosteron. Pada penelitian yang dilakukan oleh Netter, et al (1981) 

sebuah studi dari 37 pria infertil dengan kadar testosteron menurun dan 

jumlah spermatozoa rendah. Para pria diberi 60 mg seng setiap hari selama 

45-50 hari. Ekstrak lada hitam dan Zn memiliki fungi yang sama dalam 

meningkatkan hormon testosteron baik di dalam serum maupun testis. Jadi 

diharapkan pada penelitian ini ekstrak lada hitam (Piper nigrum L) dan 

Seng (Zn) dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas spermatozoa tikus 

putih jantan. 

 

E. Sistem Reproduksi Tikus Jantan 

 

 

Sistem reproduksi jantan terdiri atas banyak organ-organ individual yang 

bekerja sama memproduksi spermatozoa dan menyampaikannya ke 

trakturs reproduksi betina. Pada tikus jantan, organ reproduksi meliputi 

testis, epididimis, duktus deferent, kelenjar aksesoris (ampula, vesica 

seminalis, prostat dan bulbourethralis), penis, skrotum dan preputium. 

Organ reproduksi ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan   

fungsinya   sebagai   organ   reproduksi.   Testis   berfungsi  memproduksi  
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spermatozoa  dan  hormon  testosteron.    Epididimis  (caput, corpus dan 

cauda) berperan   sebagai tempat pematangan spermatozoa, kapasitasi, dan 

penyimpanan spermatozoa yang sudah matang. Duktus deferent berfungsi  

menyalurkan  spermatozoa  ke  uretra.  Kelenjar  aksesoris  menghasilkan 

semen  yang  berfungsi  memberi  makan  spermatozoa  dan  menetralisir 

keasaman vagina. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi, mengantar semen 

masuk ke organ reproduksi betina. Skrotum melapisi testis, dan preputium 

melapisi penis (Cunningham 1997).  

 

Gambar 6. Sistem Reproduksi Tikus Jantan (Ventral) (Rugh, 1967) 

 

Testis adalah  organ  utama  dalam  sistem  reproduksi  jantan.  Testis  

terletak   di   dalam   sebuah   kantung   yang   dinamakan   skrotum   

dan menggantung  di  bawah  tubuh  hewan.  Testis  bertanggung  jawab  

atas steroidogenesis, terutama androgen, dan juga pengadaan sel-sel 

germinal haploid  melalui  spermatogenesis.  Kedua  fungsi  ini  terjadi  

pada  sel-sel Leydig dan pada tubuli semeniferi (Cunningham 1997). 
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Tubuli semeniferi adalah tempat spermatozoa dibentuk. Proses 

pembentukan spermatozoa ini dikenal dengan spermatogenesis. Dalam 

proses spermatogenesis terdapat dua  tahapan,  yaitu:  

spermatositogenesis (spermatogenium, spermatosit primer,  spermatosit  

sekunder,  spermatid  awal,  spermatid  akhir)  dan spermoigenesis 

(perubahan  struktural  spermatid  menjadi  spermatozoa). Proses 

spermatositogenesis ini pada hewan jantan mulai terjadi beberapa saat  

sebelum  masa  pubertas  dimana  sel  benih  primordial  berkembang 

menjadi  spermatogonia  yang  selanjutnya  akan  berdiferensiasi  

menjadi spermatosit  primer.  Setelah  terjadinya  penggandaan  DNA,  

spermatosit primer  mulai  memasuki  tahap  profase  pembelahan  

meiosis  pertama. Spermatosit  primer  berkembang menjadi  dua  

spermatosit  sekunder,  dan mulai  memasuki  tahap  pembelahan  meiosis  

kedua  dan  akan  dihasilkan empat  spermatid  yang  bersifat  haploid 

(Ganong 1995).  Pada  tahapan spermiogenesis terjadi perubahan struktural 

spermatid menjadi spermatozoa.  

               

Gambar 7. Anatomi Testis Tikus  (Lawson, 2007) 

 



28 
 

 
 

Perubahan  utama  meliputi  kondensasi  kromatin  inti,  pembentukan  

ekor sperma dan perkembangan tudung akrosom. Setelah terbentuk 

sempurna, spermatozoa memasuki rongga tubuli seminiferi dan 

selanjutnya masuk ke cauda epididimis. Pada tikus jantan, spermatozoa 

mulai ada di cauda epididimis pada usia 45-46 hari dan puncak produknya 

pada usia 75 hari (Fox 2002). 

 

Selain  menghasilkan  spermatozoa,  testis  juga  berfungsi  menghasilkan  

hormon  testosteron.  Peranan  dan  hadirnya  hormon  ini  di  dalam  tubuh 

dipengaruhi oleh beberapa hormon lain, yaitu hormon GnRH, FSH, dan LH. 

Pada hewan jantan, Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) 

disekresikan dari hipothalamus untuk menstimulasi pelepasan LH  dan FSH  

dari  pituitari  anterior.  LH  and  FSH mengatur aktivitas testis. LH 

merangsang sel-sel Leydig untuk memproduksi testosteron   dan   FSH   

akan   menstimulasi   sel-sel   Sertoli   untuk   proses pembentukan  sel-sel  

germinal  pada  spermatogenesis.  FSH  dan  testosteron merangsang    sel-

sel    spermatogenik    untuk    melakukan    meiosis    dan berdiferensiasi 

menjadi spermatozoa (Hernawati, 2007). Pada masa pubertas kinerja 

hormon  ini  terutama  testosteron  semakin  meningkat.  Kurangnya  kadar 

testosteron  dapat  menyebabkan  berbagai  macam  gangguan  reproduksi 

jantan, seperti kriptorchid, hipospadia, pseudohermafroditsme (Heffner dan 

Schust 2008), dan gangguan kesuburan (Martono dan Joewana 2006).  
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F. Spermatogenesis 

 

Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis 

tikus putih jantan memerlukan waktu 42 hari. Menurut Hardjopranoto 

(1995), secara umum spermatogenesis dibagi menjadi beberapa tahap, 

yaitu tahap proliferasi, tahap pertumbuhan, tahap pematangan dan tahap 

transformasi atau spermiogenesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses spermatogenesis Manusia (Junquiera dan Carneiro, 2007) 

 

Pada tahap transformasi / spermiogenesis, spermatid akan mengalami 

serangkaian perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Spermatid 

mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa yang memiliki kepala, 

leher dan ekor. Handayani (2001) dan Gofur (2002) menjelaskan bahwa 

transformasi spermatid menjadi spermatozoa dibedakan menjadi empat 

fase, yaitu : 

a. Fase golgi, dimana pada fase ini apparatus golgi dari spermatid 

membentuk granula yang kaya glikoprotein yaitu granula akrosom; 



30 
 

 
 

b. Fase tutup, dicirikan dengan granula akrosom tumbuh dan menutupi 

permukaan inti membentuk suatu tutup, pada saat itu membran inti 

kehilangan pori-pori, kedua sentriol menuju ketempat yang berlawanan 

pada membran inti dan flagellum tumbuh dari distal sentriol, dari 

proksimal sentriol dibentuk leher yang mengikatkan ekor ke inti;  

c. Fase akrosom, memperlihatkan inti mulai memanjang dan sitoplasma 

berpindah tempat maju ke daerah flagellum yang sedang berkembang;  

d. Fase pematangan, ditunjukan dengan inti memanjang dan kromatin 

berkondensasi dibawah tudung akrosom, membentuk inti yang spesies 

spesifik dan kehilangan membran inti dan nukleoplasma, apparatus 

golgi selsai membentuk tudung akrosom dan mulai berubah bentuk.  

 

Selama tahap transformasi/ spermiogenesis testosteron sangat diperlukan 

terutama untuk menjaga supaya spermiogenesis berlangsung dengan 

sempurna (Zhang, 2003). Sekresi testoteron oleh sel-sel Leydig merupakan 

akibat dari aktivitas dari LH. Dalam hal ini LH menstimulasi aktifitas 

adenil siklase sehingga meningkatkan cAMP intraseluler. Kenaikan cAMP 

menyebabkan terjadinya fosforilasi protein intraseluler oleh aktifasi 

protein kinase, yang akan mengubah pregnolon menjadi tetosteron 

(Handayani, 2001).  

 

Menut Rugh (1967) spermatozoa tikus putih jantan terdiri dari bagian 

kepala, bagian tengah dan ekor. Kepala mempunyai kait dengan panjang 

kira-kira 0,008 mm, bagian tengah pendek dan ekor sangat panjang (rata-
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rata 0,1226 mm). Pada kepala terdapat akrosom yang mengandung enzim 

hyluronidase yang berfungsi pada saat fertilisasi. Didalam kepala terdapat 

inti. Ekor menyerupai bentukan flagellum dan digunakan untuk 

pergerakan terutama pada saat ada didalam alat kelamin betina.  

 

Kemampuan bereproduksi dari hewan jantan dapat ditentukan oleh 

kualitas dan kuantitas semen yang dihasilkan. Produksi semen yang tinggi 

dinyatakan dengan volum semen yang tinggi dan konsentrasi spermatozoa 

yang tinggi pula, sedangkan kualitas semen yang baik dapat dilihat dari 

persentase spermatozoa yang normal dan motilitasnya (Hardjopranoto, 

1995). Albert dan Roussel (1983) menyebutkan bahwa konsentrasi 

spermatozoa pada epididimis dari tikus putih jantan berumur 70 hari atau 

lebih sebanyak ≥ 2,7 juta/ml, dengan jumlah spermatozoa normal ≥ 5,74 ± 

8,9% dan jumlah spermatozoa yang abnormal 6,6 ± 2,6%. Spermatozoa 

abnormal akan menurunkan fertilisasi tikus putih jantan. Beberapa 

abnormalitas tertentu dari spermatozoa diketahui ada yang bersifat genetik 

(Nalbandov, 1990). Abnormalitas pada spermatozoa dapat terjadi pada 

kepala, leher dan ekor. Toelihere (1985) mengklasifikasikan abnormalitas 

pada spermatozoa dalam abnormalitas primer dan sekunder. Abnormalitas 

primer terjadi karena gangguan spermatogenesis di dalam tubulus 

seminiferus, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi selama spermatozoa 

menyelesaikan maturasi di epididimis. Yatim (1982) juga mengungkapkan 

bahwa abnormalitas spermatozoa disebabkan faktor hormonal, nutrisi, 

obat, akibat radiasi atau oleh penyakit. Kekurangan hormon, misalnya 
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rendahnya kadar testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig dapat 

menghambat spermatogenesis dan dapat mengganggu maturasi 

spermatozoa di dalam epididmis. 

 

G. Struktur Spermatozoa 

 

 

Spermatozoa yang normal terdiri dari kepala, leher, bagian tengah dan 

ekor. Kepala ditutupi oleh tudung protoplasmic (galea kapitis). Galea 

kapitis biasanya larut bila spermatozoa diberi larut lemak yang biasanya 

digunakan untuk pengecatan. Bila bergerak spermatozoa berenang dalam 

cairan suspensinya seperti ikan dalam air. Bila mati spermatozoa akan 

terlihat datar dengan permukaan. Pada tikus putih jantan ujung kepala 

spermatozoa berbentuk kait. Leher dan ekor tersusun dari flagellum 

tunggal yang padat tetapi tersusun dari 9-18 fibril yang dibungkus oleh 

satu selubung. Pada ujung ekoir selubung menghilang, fibril menyembul 

dalam bentuk sikat yang telanjang (Nalbadove, 1990; Rugh R, 1967). 

 

            

             Gambar 9. Morfologi normal spermatozoa tikus (Rugh, 1967) 
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