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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian true eksperimental dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap factorial (RALF) dengan rancangan 

5X4=20, dengan menggunakan 100 ekor mencit jantan dewasa Strain Balb-C 

dengan berat badan 20-22 gram, umur 2-3 bulan sebagai sampel, yang terbagi 

menjadi lima 5 (lima) kelompok, yaitu kelompok I (0% ekstrak ubi jalar ungu 

dan 0,5,10,15 menit paparan asap rokok), kelompok II (10% ekstrak ubi jalar 

ungu dan 0,5,10,15 menit paparan asap rokok), kelompok III (20% ekstrak ubi 

jalar ungu dan 0,5,10,15 menit paparan asap rokok), kelompok IV (30% 

ekstrak ubi jalar ungu dan 0,5,10,15 menit paparan asap rokok), dan kelompok 

V (40% ekstrak ubi jalar ungu dan 0,5,10,15 menit paparan asap rokok). 

Dalam bab ini diuraikan juga uji normalitas data, uji homogenitas data, data 

rancangan acak lengkap factorial, dan uji Least Significant Difference (LSD). 

 

4.2 Uji Normalitas Data 

Data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid di uji 

normalitasnya dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan 

data berdistribusi normal (p>0,05), disajikan pada table 4.1dan 4.2. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas Data Pemberian Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

 

 Ubi 

ungu 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Spermatogonium 0 .154 12 .200
*
 .886 12 .103 

10 .227 12 .089 .896 12 .143 

20 .167 12 .200
*
 .895 12 .135 

30 .153 12 .200
*
 .958 12 .761 

40 .116 12 .200
*
 .964 12 .838 

Spermatosit 0 .245 12 .055 .829 12 .061 

10 .214 12 .136 .937 12 .455 

20 .165 12 .200
*
 .849 12 .063 

30 .229 12 .083 .820 12 .081 

40 .151 12 .200
*
 .963 12 .821 

Spermatid 0 .196 12 .200
*
 .902 12 .167 

10 .162 12 .200
*
 .927 12 .354 

20 .485 12 .070 .375 12 .075 

30 .196 12 .200
*
 .869 12 .064 

40 .118 12 .200
*
 .976 12 .962 

 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Pemaparan Asap Rokok 

 

 Asap 

rokok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Spermatogonium 0 .222 15 .055 .891 15 .070 

5 .221 15 .077 .836 15 .071 

10 .153 15 .200
*
 .925 15 .230 

15 .215 15 .061 .897 15 .086 

Spermatosit 0 .171 15 .200
*
 .881 15 .059 

5 .244 15 .517 .842 15 .063 

10 .160 15 .200
*
 .906 15 .117 

15 .096 15 .200
*
 .978 15 .953 

Spermatid 0 .444 15 .063 .390 15 .073 

5 .110 15 .200
*
 .970 15 .853 

10 .218 15 .054 .859 15 .083 

15 .200 15 .108 .931 15 .284 

 
 

 (Sumber : lampiran 10) 

 

 Berdasarkan pada table 4.1 dan 4.2 dapat dijelaskan mengenai nilai sig. 

Pada masing-masing variabel yang diteliti yaitu jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid terhadap pemberian ekstak ubi jalar ungu (Ipomoea 
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batatas L.) dan pemaparan asap rokok. Nilai sig. menunjukkan p > 0,05. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan 

spermatid baik setelah pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok 

berdistribusi normal, karena nilai sig. >0,05. 

 

4.3 Uji Homogenitas Data 

Data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid di uji 

homogenitasnya dengan menggunakan uji homegenitas levene’s test. Hasilnya 

menunjukkan data homogen (p>0,05), disajikan pada Tabel 4.3 dan 4.4 

berikut. 

(Sumber : lampiran 10) 

 

Data pada tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa nilai sig.  pada pemberian 

ekstrak ubi jalar ungu dan pemamaparan asap rokok p>0,05. Maka dapat 

Tabel 4.3 

Homogenitas data jumlah spermtogonium, spermatosit, dan 

spermatid setelah pemaparan asap rokok 

 

                                  F df1 df2 Sig. 

Spermatogonium       1.032 

Spermatosit             2.251 

Spermatid                  1.677 

3 

3 

3 

56 

56 

56 

.385 

.092 

.057 

(Sumber : lampiran 10) 

 

Tabel 4.4 

Homogenitas data jumlah spermtogonium, spermatosit, dan spermatid 

setelah pemberian ekstrak ubi jalar ungu 

 

                             F df1 df2 Sig. 

Spermatogonium         1.989 

Spermatosit                  2.059 

Spermatid                    2.016 

4 

4 

4 

55 

55 

55 

.109 

.099 

.091 
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disimpulkan  bahwa data pada masing masing variable yang diukur memilki 

varians-kovarian yang homogen. 

 

4.4 Uji Komparabilitas 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pada setiap variable 

sebelum dilanjutkan ke uji univariate anyalisis of varians. Data hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6. 

Tabel 4.5 

Pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu terhadap jumlah 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid  
 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

(Sumber : Lampiran 8) 
 

           

Tabel 4.6 

Pengaruh pemaparan asap rokok terhadap jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid  

Asap rokok spermatogonium spermatosid  spermatid   

0 115.000 131.467 294.000   

5 103.676 121.000 293.133   

10 102.400 111.000 262.400   

15 86.933 101.467 227.400   

 

Dari tabel 4.5 dan 4.6 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dosis 

ekstrak ubi jalar ungu maka semakin meningkat jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid. Sedangkan semakin lama pemaparan asap rokok maka 

jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid akan menurun. 

Ubi ungu spermatogonium Spermatosit  Spermatid   

  

10 73.583 89.167 249.500   

20 86.333 93.333 255.333   

30 95.583 117.917 269.500   

40 155.083 159.167 388.500   
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Gambar 4.1 

interaksi jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

pada gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa ada interaksi antara ekstrak ubi 

jalar ungu dan paparan asap rokok yang ditandai dengan kurva, semakin banyak 

dosis ekstrak ubi jalar ungu yang diberikan maka jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid meningkat, sedangkan semakin lama paparan asap 

rokok maka jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid akan menurun. 

          

4.4.1 Univariate Analysis Of Varians  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pada setiap variabel 

bebas pada masing-masing variable secara simultan menggunakan uji 

annova dengan criteria jika angka signifikan (sig) p>0,05, maka Ho 

diterima dan jika angka signifikasi (sig) p<0,05, maka Ho ditolak . Data 

hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7, 4.8, 4.9 
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Tabel 4.7 

Pengaruh terpapar asap rokok, pemberian Ekstrak ubi jalar ungu , 

dan interaksi antara ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok 

terhadap jumlah spermatogonium 

 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

 

 

Corrected Model 57757.650
a
 19 3039.876 16.487 .000 

Intercept 618338.017 1 618338.01 3353.546 .000 

Ekstrak ubi  ungu 47229.567 4 11807.392 64.037 .000 

Asap Rokok 5929.517 3 1976.506 10.720 .000 

Interaksi 4598.567 12 383.214 2.078 .042 

Error 7375.333 40 184.383   

Total 683471.000 60    

Corrected Total 65132.983 59 
   

                   (Sumber : lampiran 11) 

           

          Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas didapatkan nilai sig. semuanya 

menunjukkan angka .000 artinya nilai Fhit <0,05 sesuai degan criteria 

diatas dapat disimpulkan bahwa  H0 ditolak dan Ha1, Ha2, Ha3 diterima 

artinya pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan pemaparan asap rokok 

berpengaruh secara simultan terhadap jumlah spermatogonium. Dengan 

demikian diasumsikan bahwa  paparan asap rokok dan pemberian ekstrak 

ubi jalar ungu serta interaksi antara paparan asap roko dengan ubi jalar 

ungu berpengaruh terhadap jumlah spermatogonium. 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Tabel 4.8 

Pengaruh paparan asap rokok, pemberian Ekstrak ubi jalar ungu, dan interaksi 

anatara ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok terhadap jumlah 

spermatosit  

 

Dependent Variable:   spermatosit 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 67176.983
a
 19 3535.631 12.800 .000 

Intercept 816433.350 1 816433.350 2955.771 .000 

Ubi jalar ungu 37890.067 4 9472.517 34.294 .000 

Asap rokok 7512.050 3 2504.017 9.065 .000 

Interaksi 21774.867 12 1814.572 6.569 .000 

Error 11048.667 40 276.217 
  

Total 894659.000 60 
   

Corrected Total 78225.650 59 
   

 (Sumber : lampiran 11) 

 

           Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas didapatkan nilai sig. semuanya menunjukkan 

angka .000 artinya nilai Fhit <0,05 sesuai degan criteria diatas dapat disimpulkan 

bahwa  H0 ditolak dan Ha1, Ha2, Ha3 diterima artinya pemberian ekstrak ubi jalar 

ungu dan pemaparan asap rokok berpengaruh secara simultan terhadap jumlah 

spermatogonium. Dengan demikian diasumsikan bahwa  paparan asap rokok dan 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu serta interaksi antara paparan asap roko dengan ubi 

jalar ungu berpengaruh terhadap jumlah spermatosit. 
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Tabel 4.9 

Pengaruh paparan asap rokok, pemberian Ekstrak ubi jalar ungu, dan interaksi 

antara ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok terhadap jumlah 

spermatid  

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 305931.733
a
 19 16101.670 13.499 .000 

Intercept 4333056.267 1 4333056.267 3632.676 .000 

Ubi jalar ungu 233637.233 4 58409.308 48.968 .000 

Asap rokok 43278.800 3 14426.267 12.094 .000 

Interaksi 29015.700 12 2417.975 2.027 .047 

Error 47712.000 40 1192.800   

Total 4686700.000 60    

Corrected Total 353643.733 59    

(Sumber : lampiran 11) 

              Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas didapatkan nilai sig. semuanya 

menunjukkan angka .000 artinya nilai Fhit <0,05 sesuai degan criteria diatas dapat 

disimpulkan bahwa  H0 ditolak dan Ha1, Ha2, Ha3 diterima artinya pemberian 

ekstrak ubi jalar ungu dan pemaparan asap rokok berpengaruh secara simultan 

terhadap jumlah spermatogonium. Dengan demikian diasumsikan bahwa  paparan 

asap rokok dan pemberian ekstrak ubi jalar ungu serta interaksi antara paparan asap 

roko dengan ubi jalar ungu berpengaruh terhadap jumlah spermatid. 

 

4.4.2 Uji Least Significant Difference 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui konstribusi tertinggi  pada setiap 

variable bebas pada masing-masing variable secara simultan menggunakan uji 

Annova dengan criteria rata-rata signifikan mencapai 0,5 atau 50. Data hasil uji 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10, 4.11, 4.12 
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Tabel 4.10 

Kontribusi tertinggi dari ubi jalar ungu dan asap rokok  

 terhadap jumlah spermatogonium 

 

                                                                                   (Sumber : lampiran 12) 

 

        

Gambar 4.2 

Deskripsi least significant difference jumlah spermatogonium 

 

Data gambar 4.2 menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari variable 

bebas paparan asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu (asap rokok = ekstrak ubi 
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Std. Error 

95% Confidence Interval 

      Lower Bound Upper Bound 

0 0 124.000 7.840 108.155 139.845 

5 84.333 7.840 68.489 100.178 

10 105.667 7.840 89.822 121.511 

15 74.000 7.840 58.155 89.845 

10 0 75.000 7.840 59.155 90.845 

5 68.667 7.840 52.822 84.511 

10 89.000 7.840 73.155 104.845 

15 61.667 7.840 45.822 77.511 

20 0 95.000 7.840 79.155 110.845 

5 89.333 7.840 73.489 105.178 

10 82.667 7.840 66.822 98.511 

15 78.333 7.840 62.489 94.178 

30 0 103.667 7.840 87.822 119.511 

5 99.000 7.840 83.155 114.845 

10 91.333 7.840 75.489 107.178 

15 88.333 7.840 72.489 104.178 

40 0 177.333 7.840 161.489 193.178 

5 167.333 7.840 151.489 183.178 

10 143.333 7.840 127.489 159.178 

15 132.333 7.840 116.489 148.178 
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jalar ungu) secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah adalah ((0=40), 

(5=40), (10=40), (15=40), (0=0), (5=30), (0=20), (10=30), (15=30), (0=10), 

(5=20), (10=20), (15=20), (10=10), (10=0), (5=0), (10=0), (0=10), (10=10), 

(15=10). Dari nilai kontribusi least significant difference diatas dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pemeberian  konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu maka 

semakin banyak jumlah spermatogonium, sebaliknya semakin lama paparan asap 

rokok akan mengakibatkan rendahnya jumlah spermatogonium. 

              

Gambar 4.3 

Kontribusi tertinggi ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok terhadap 

jumlah spermatogonium 

Gambar 4.3. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dan tepat dari 

pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Pada 

pemberian (asap rokok=ubi ungu) (5=20) ekstrak ubi jalar ungu menunjukkan 

kontribusi 89.333, (5=30) menunjukkkan nilai kontribusi 91.33, (10=30) 

menunjukkan nilai konstribusi 99.000, (5=40) menunjukkan nilai konstribusi 

167.333, (10=40) menunjukkan nilai kontribusi 143.333, dan (15=40) 

menunjukkan nilai konstribusi 132.333. hal ini menunjukkan pemberian 40% 

ekstrak ubi jalar ungu berkonstribusi meningkatkan jumlah spermatogonium, dan 

5 menit paparan asap rokok mempengaruhi dan menurunkan jumlah 

spermatogonium. 

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

5 5 10 5 10 15

20 30 40

Mean



70 
 

Tabel 4.11 

Kontribusi tertinggi dari pemberian ubi jalar ungu dan paparan asap rokok 

terhadap jumlah spermatosit 

 

 

 

 

      Gambar 4.4 

Deskripsi least significant difference jumlah spermatosit 

 

Data gambar 4.4 menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari variable 

bebas paparan asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu (asap rokok = ekstrak ubi 

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15

0 10 20 30 40

Mean

Ubi ungu Asap rokok Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 0 157.667 9.595 138.274 177.060 

5 103.000 9.595 83.607 122.393 

10 113.333 9.595 93.940 132.726 

15 120.667 9.595 101.274 140.060 

10 0 99.667 9.595 80.274 119.060 

5 108.333 9.595 88.940 127.726 

10 82.000 9.595 62.607 101.393 

15 66.667 9.595 47.274 86.060 

20 0 104.667 9.595 85.274 124.060 

5 93.333 9.595 73.940 112.726 

10 86.333 9.595 66.940 105.726 

15 89.000 9.595 69.607 108.393 

30 0 103.667 9.595 84.274 123.060 

5 91.667 9.595 72.274 111.060 

10 162.667 9.595 159.274 198.060 

15 97.667 9.595 78.274 117.060 

40 0 191.667 9.595 172.274 211.060 

5 178.667 9.595 143.274 182.060 

10 149.000 9.595 129.607 168.393 

15 133.333 9.595 113.940 152.726 

(Sumber : lampiran 12) 
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jalar ungu) secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah adalah ( (0=40), 

(5=40), (10=30), (0=0), (10=40), (15=40), (10=0), (5=10), (0=10), (0=20), (0=30), 

(15=30), (5=20), (5=30), (5=10), (10=10), (12=20), (15=0), (10=10), (10=15). 

Dari nilai kontribusi least significant difference diatas dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi pemberian  konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu maka semakin 

banyak jumlah spermatosit, sebaliknya semakin lama paparan asap rokok akan 

mengakibatkan rendahnya jumlah spermatosit. 

       

Gambar 4.5 

Kontribusi tertinggi pengaruh ekstrak ubi jlar ungu dan paparan asap rokok 

terhadap jumlah spermatosit 

Gambar 4.5. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Pada pemberian (asap 

rokok=ubi ungu) (5=10) ekstrak ubi jalar ungu menunjukkan kontribusi 108.333, 

(5=30) menunjukkkan nilai kontribusi 91,667 (10=30) menunjukkan nilai 

kontribusi 162.667, (5=40) menunjukkan nilai kontribusi 178.667, (10=40) 

menunjukkan nilai kontribusi 149.000, dan (15=40) menunjukkan nilai kontribusi 

133.333. hal ini menunjukkan pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu kontribusi 

meningkatkan jumlah spermatosit, dan 5 menit paparan asap rokok mempengaruhi 

dan menurunkan jumlah spermatosit. 
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Tabel 4.12 

Kontribusi tertinggi dari pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap 

rokok terhadap jumlah spermatid 

 

(Sumber : lampiran 12) 

 

 

Gambar 4.6 

Deskripsi least significant difference data spermatid 
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500.000
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Mean

Ubi ungu Asap rokok Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 0 241.667 19.940 201.367 281.967 

5 217.000 19.940 176.700 257.300 

10 217.000 19.940 176.700 257.300 

15 146.000 19.940 105.700 186.300 

10 0 301.000 19.940 260.700 341.300 

5 283.667 19.940 243.367 323.967 

10 231.333 19.940 191.033 271.633 

15 205.333 19.940 165.033 245.633 

20 0 273.000 19.940 232.700 313.300 

5 278.333 19.940 238.033 318.633 

10 222.667 19.940 182.367 262.967 

15 205.667 19.940 165.367 245.967 

30 0 205.000 19.940 164.700 245.300 

5 288.333 19.940 248.033 328.633 

10 262.000 19.940 221.700 302.300 

15 242.667 19.940 202.367 282.967 

40 0 439.333 19.940 399.033 479.633 

5 398.333 19.940 358.033 438.633 

10 379.000 19.940 338.700 419.300 

15 337.333 19.940 297.033 377.633 
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Data gambar 4.6 menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari variable 

bebas paparan asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu (asap rokok = ekstrak ubi 

jalar ungu) secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah adalah ( (0=40), 

(5=40), (10=40), (15=40), (0=10), (5=30), (5=10), (5=20), (10=30), (0=20), 

(15=30), (0=0), (10=10), (10=20), (10=0), (0=30), (5=0), (15=20), (15=10), 

(15=0). Dari nilai kontribusi least significant difference diatas dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pemeberian  konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu maka 

semakin banyak jumlah spermatid, sebaliknya semakin lama paparan asap rokok 

akan mengakibatkan rendahnya jumlah spermatid 

 

      

Gambar 4.7 

Kontribusi tertinggi pengaruh ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap 

rokok terhadap jumlah spermatid 

 

Gambar 4.7. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Pada pemberian (asap 

rokok=ubi ungu) (5=10) ekstrak ubi jalar ungu menunjukkan kontribusi 283.667, 

(5=20) menunjukkkan nilai kontribusi 278.333, (5=30) menunjukkan nilai 

kontribusi 288.333, (5=40) menunjukkan nilai kontribusi 398.333, (10=40) 

menunjukkan nilai kontribusi 379.000, dan (15=40) menunjukkan nilai kontribusi 

337.333. hal ini menunjukkan pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu berkontribusi 

mempertahankan jumlah spermatogonium, dan 5 menit paparan asap rokok 

mempengaruhi dan menurunkan jumlah spermatid. 
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Gambar 4.8 

Perbandingan kontribusi tertinggi pengaruh ekstrak ubi jalar ungu dan paparan 

asap rokok terhadap jumlah spermatogonium, spermatosit,dan spermatid. 

 

Gambar 4.8. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Kontribusi tertinggi 

jumlah spermatogonium terdapat pada pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu dan 

5 menit aparan asap rokok, jumlah spermatosit berkontribusi tertinggi pada 

pemberian 40% dan 5 menit paparan asap rokok, dan jumlah spermatid 

berkontribusi tertinggi pada dosis 40% ekstrak ubi jalar ungu dan 5 menit paparan 

asap rokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian 40% ekstrak ubi jalar 

ungu dapat mempertahankan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid, 

serta paparan asap rokok selama 5 menit dapat menghambat dan menurunkan 

jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Distribusi dan homogenitas data hasil penelitian 

  Data hasil penelitian ini berupa jumlah spermatogonium, spermatosit, 

dan spermatid, setelah dilakukan pengukuran sebagai data yang dianalisis 

untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada bab  dua yaitu pertama: 

Paparan asap rokok mempengaruhi jumlah sel-sel spermatogonium 

spermatosit, dan spermatid pada tubulus seminiferus mencit jantan (Mus 

musculus) dewasa, kedua: Pemberian Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomea batatas 

L.) mempengaruhi  jumlah sel-sel spermatogonium, spermatosit, dan 

spermatid pada tubulus seminiferus mencit jantan (Mus musculus) dewasa, 

ketiga: Ada interaksi anatara pemberian asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu 

(Ipomea batatas L.) terhadap jumlah sel-sel spermatogonium, spermatosit, dan  

spermatid pada tubulus seminiferus mencit jantan  (Mus  musculus) dewasa. 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa masing-masing kelompok 

berdistribusi normal dan homogen (p>0.05). 

  Dari hasil uji komparabilitas pada tabel 4.5 menunjukkan semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu maka semkin tinggi jumlah 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid. Pada tabel 4.6 menunjukkan 

semakin lama pemaparan asap rokok maka semakin mengurangi jumlah 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid. Pada gambar 4.1 menunujukkan 

adanya interaksi yang sama antara terhadap jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid. 

 



76 
 

 

5.2 Pengaruh paparan asap rokok terhadap jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid 

Hasil analisis data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh paparan asap rokok terhadap jumlah 

sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid yang ditandai dengan 

kontribusi asap rokok dalam mempengaruhi atau menghambat  jumlah F 

spermatogonium 10.720, F spermatosit 9.065, dan F spermatid 12.094 (tabel 

4.7, 4.8, 4.9) .  Pengaruh ini disebakan oleh pemberian asap rokok yang 

mengakibatkan timbulnya radikal bebas dan memungkinkan terjadinya 

kematian sel khususnya sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid.. 

Sitoplasma sel spermatogenesis memiliki sejumlah enzim intrasel yang dapat 

melindungi membran plasma dari serangan radikal bebas, namun  asap rokok 

mengandung radikal bebas yang tidak dapat dinetralisir, maka terjadilah raeksi 

stress oksidatif. Akibat stres oksidatif yang meningkat, maka terjadilah 

peroksida lipid (Safarinejad et al., 2009). Asap rokok merupakan sumber 

radikal bebas yang dapat mengakibatkan kerusakan sel secara umum melalui 

tiga cara yaitu: peroksidasi komponen lipid dari membran sel yang 

menyebabkan serangkaian reaksi asam lemak (otokatalisis) yang berakibat 

kerusakan membran dan organel sel, merusak DNA yang mengakibatkan 

mutasi DNA bahkan kematian sel, dan modifikasi protein teroksidasi karena 

terbentuknya cross linking protein melalui mediator sulfhidril atas beberapa 

asam amino labil seperti : sistein, metionin, lisin dan histidin (Elberhardt, 

2001; Kumar et al., 2005) 
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Peroksida lipid menyebabkan gangguan sintesis dan sekresi GnRH  

hipotalamus. Kegagalan ini menyebabkan kegagalan hifofisis untuk 

melakukan sintesis dan sekresi FSH maupun LH, kegagalan ini juga akan 

diikuti oleh kegagalan sel leyding mensisntesis testosterone dan sel setroli 

tidak mampu melakukan fungsinya sebagi nurse cell (Nugroho, 2007). Radikal 

bebas yang dihasilkan oleh paparan asap rokok juga dapat menyebabkan 

gangguan system reproduksi manusia. Adanya radikal bebas dapat 

menyebabkan gangguan pada spermatozoa sebesar 30-80% dari kasus infertile 

(Tremellen, 2008). Radikal bebas ini akan menimbulkan gangguan pada 

pembentukan spermatogonium, spermatosit, dan spermatid serta membran 

spermatozoa sehingga menurunkan motilitas dan jumlah spermatozoa untuk 

menembus sel telur (ovum). Gangguan membran sel ini disebabkan karena 

membran sel merupakan salah satu target utama kerusakan atau cedera sel 

yang diakibatkan oleh berbagai stimulus dari luar termasuk radikal bebas 

(Sutrisna & Edward, 2004). Membran sel spermatogonium, spermatosit dan 

spermatid mengandung sejumlah besar asam lemak tak jenuh rantai panjang 

(PUFA) sehingga rentan terhadap peroksida lipid (Wresdati et al., 2006). 

 

5.3 Pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu terhadap  jumlah 

spermatogonium, spermatosid dan spermatid. 

  Hasil analisis data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

menunjukkan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian ekstrak ubi 

jalar ungu terhadap jumlah sel spermatogonium, spermatosid, dan spermatid 

yang ditandai dengan  F spermatogonium 64.037, F spermatosit 34.292, dan 

spermatid 48.968 (tabel 4.7, 4.8, 4.9). Pengaruh ini disebabkan oleh pemberian 
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ekstrak ubi jalar ungu  yang banyak mengandung antioksidan yang akan 

menangkap dan mengikat radikal bebas atau oksidan yang dihasilkan dari 

rokok, mengakibatkan timbulnya radikal bebas dan memungkinkan terjadinya 

kematian sel khususnya sel spermatogonium, spermatosid, dan spermatid. 

Ubi jalar ungu mengandung antosianin  sangat tinggi yang  berfungsi 

sebagai antioksidan. Selain itu ubi jalar ungu mengandung kadar polyphenol 

yang tinggi seperti antosianin dan asam fenolik. Kandungan fenol pada ubi 

jalar ungu dapat merangsang sekresi FSH pada testosterone, testis, dan 

epididimis. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu dan pholifenol 

menyebabkan peningkatan berat testis dan epididimis, yang merangsang dan 

memelihara proses spermatogenesis, pematangan sperma, sehingga 

menyebabkan peningkatan jumlah sperma, motilitas, damn viabilitas 

spermatozoa. (Machstephen dan Obinuchi,. 2015).  Antioksidan baik endogen 

maupun eksogen sangat penting bagi tubuh, karena antioksidan dapat 

menangkap dampak negative oksidan tubuh. (Winarsi, 2007). 

Antioksidan adalah senyawa pemberi electron (electron donor), yang 

dapat meredam dampak negatif dari oksidan dalam tubuh. Antioksidan 

berkerja pada tubuh dengan mencegah terhimpunnya senyawa oksidan secara 

berlebihan dan mencegah terjadinya reaksi rantai yang berkelanjutan. Radikal 

bebas dapat dinetralisir oleh antosianin karena antosianin mendonorkan atom 

H dari fenolik hydrogen sehingga radikal bebas menjadi stabil.  Antosianin 

yang berasal dari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas. L) memiliki aktivitas 

radical scavenging yang paling tinggi dibandingkan pigmen antosianin yang 

berasal dari tumbuhan lain; pada urin tikus dan manusia yang mengkonsumsi  
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ubi jalar ungu didapatkan peningkatan aktivitas radical scanveging oleh 

diphenil (DDPH) (Kano et al., 2004). Ubi jalar ungu memiliki aktivitas 

Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) sepuluh kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan dengan ubi jalar putih, kuning, dan orange ( Oki et al., 2003). 

Penelitian lain menemukan bahwa pemberian sirup ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas. L) yang mengandung antosianin sekitar 0,1mg/hari pada mencit, 

dapat menekan peroksida lipid yang merupakan indikator tingkat kerusakan 

oksidatif sel/jaringan tubuh akibat radikal bebas, yang diukur dengan kadar 

MDA didalam darah (Jawi et al., 2008). 

   Pada sel, flavonoid (antosianin) pada ubi jalar ungu akan mengkap 

ROS dan menginduksi jalur scanging pro-survival, yang kemudian akan 

menghambat apoptosis sel. Aktivasi jalur tersebut oleh flavonoid selanjutnya 

akan mengkatifkan Nrf2 sehingga terjadi peningkatan enzim antioksidan 

endogen (Spencer, 2010). Selain berperan sebgai antioksidan, antosianin pada 

ubi jalar ungu  juga melindungi integritas endotel pembuluh darah sehingga 

tidak terpengaruh oleh keadaan iskemia yang akan merangsang terjadinya 

inflamasi dan stress oksidatif. Peningkatan jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid terjadi sesuai dengan peningkatan dosis ekstrak ubi 

jalar ungu,  ekstrak ubi jalar ungu dosis tinggi meningkatkan jumlah sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid dibandingkan dengan dosis 

rendah. Pemberian antioksidan eksogen bermanfaat dalam proteksi tubuh 

terhadap stress oksidatif. Ekstrak ubi jalar ungu dapat mengurangi stress 

oksidatif karena mengandung antosianin dalam konsentarasi  yang tinggi, 

kandungan antosinin yang tinggi pada ubi jalar ungu ini berperan sebagai 
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antioksidan kuat. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah 

spermatogonium, spermatosid dan seprmatid pada mencit jantan dewasa yang 

terpapar asap rokok (tabel 4.10, 4.11, 4.12) 

 

5.4 Interaksi antara asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu 

           Hasil analisis data jumlah spermatogonium, spermatosit, dan 

spermatid menunjukkan menunjukkan bahwa ada interaksi antara paparan 

asap rokok dengan ekstrak ubi jalar ungu  terhadap jumlah sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid yang ditandai dengan kontribusi 

yang tepat antara pemberian ekstrak ubi jalar ungu dengan pemaparan asap 

rokok dengan jumlah F spermatogonium 2.078, F spermatosid 6.569, dan 

spermatid 2.027 (tabel 4.7, 4.8, 4.9).  Konstribusi ekstrak ubi jalar ungu dalam 

memproduksi atau mempertahankan jumlah spermatogonium, spermatosit dan 

spermatid pada dosis 40% dan pemaparan asap rokok selama 5 menit dengan 

nilai F spermatogonium 167,33, F spermatosid 162,667, dan F spermatid 

398,333.  Hal ini disebakan oleh pemberian paparan asap rokok yang 

mengakibatkan timbulnya radikal bebas dan pemberian ekstrak ubi jalar ungu 

menghasilkan antioksidan yang sangat kuat yang akan mengikat radikal bebas. 

Kandungan yang terkandung dalam flavonoid ini dipercaya berhubungan 

dengan kapasitas antioksidan dan kemampuan mereka dalam mengkap dan 

mengikat radikal bebas yang merusak biomolekul (Winarsi, 2007). Sehingga 

berdasrkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada interaksi 

antara pemaparan asap rokok dengan pemberian ekstrak ubi jalar ungu. 



81 
 

   Pada pembuluh darah, proteksi terhadap stress oksidatif dicapai 

melalui kombinasi berbagai antioksidan endogen, yang memberikan efek 

protektif seluler dengan scavenging ROS secara langsung dan mengurangi 

kerusakan yang ditimbulkannya. Antioksidan yang diyakini dapat melindungi 

endotel adalah SOD (Lin et al., 2013. Secara langsung antioksidan 

mendonorkan ion hydrogen sehingga dapat menetralisir efek toksik dari 

radikal bebas. Secara tidak langsung, antioksidan eksogen meningkatkan 

ekspresi gen antioksidan endogen melalui beberapa mekanisme, salah satunya 

adalah aktivasi Nuclear Factor Erytroid 2 Realted Factor (NRF2). Sehingga 

terjadi peningkatan gen yang berperan dalam sintsesis enzim antioksidan 

enzimatis (Tousoulis et al., 2008).   

Khknen dan Heinonoen, (2009) menyatakan bahwa urutan gugus 

aglycone yang paling poten menekan ROS yaitu delphinidin, cianidin, 

peonidin, pelargonidin, malvidin dan petunidin dan potensi aglycone 

meningkat apabila berkonyugasi dengan gugus glycone. Beberapa kandungan 

bahan kimia yang terdapat pada rokok menurut Fowles and Bates (2000), 

antara lain : nikotin, tar, gas CO, NOx, Sox, dan H²O, Nitrosamine, 

Polynuclear Aromatic Hydrocarbon (PHA). Klorin dioksin, furan, fenol, 

karbonil, dan zat radioaktif yang merupakan salah satu agen pembentuk 

radikal bebas yang berasal dari lingkungan.  

Antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu yang berperan sebagai 

antioksidan yang kuat dapat meredam dan menghambat terjadinya 

pembentukan radikal bebas yang diakibatkan oleh asap rokok. Radikal bebas 

dapat dinetralisir oleh antosianin karena antosianin mendonorkan atom H dari 
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fenolik hydrogen sehingga radikal bebas menjadi stabil.  Antosianin yang 

berasal dari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas. L) memiliki aktivitas radical 

scavenging yang paling tinggi dibandingkan pigmen antosianin yang berasal 

dari tumbuhan lain (Kano et al., 2004). 

 

5.5 Perbandingan komposisi ubi jalar ungu dan paparan asap rokok  

mempengaruhi jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

  Tubulus seminiferus merupakan saluran tempat memproduksi 

spermatozoa. Tubulus seminiferus dilapisi oleh lapisan epitel germinal yang 

mengandung sel-sel spermatogenik yang dilindungi oleh membran dasar. 

Epitel tubulus seminiferus terdiri atas 2 kategori sel yang berbeda, yaitu sel-sel 

penyokong dan nutrisi (sel Sertoli) serta sel-sel spermatogenik. Sel-sel 

spermatogenik membentuk bagian terbesar dari lapisan epitel dan melalui 

proliferasi serta diferensiasi yang kompleks akan menghasilkan spermatozoa 

(Lesson, 1996). Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis trend 

didapatkan bahwa jumlah sprermatogonium, spermatid memiliki pola yang 

sama yaitu pada pemberian ekstrak ubi jalar ungu 40% dan paparan asap 

rokok 5 menit berkontribusi paling tinggi kemudian di susul dengan 40% dan 

paparan selama 10 menit, 40% dan 15 menit , sedangkan spermatosit memiliki 

pola yang cenderung berbeda karena jumlah spermatogonium setelah 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu 40% dan paparan selam 5 menit, disusul 

dengan pemberian ekstrak ubi jalar ungu 30% dan 10 menit paparan asap 

rokok. (Tabel 4.10, 4.11, 4.12) 
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   Spermatosit primer merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada 

tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 

 kromosom dan 4N kromatid. Spermatosit sekunder merupakan  meiosis  

dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. 

Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2N kromatid. Jumlah 

sel-sel spermatosit terjadi dua kali  sekunder, spermatid mulai meningkat 

kembali pada lama perlakuan 10 menit dan 15 menit serta 40% pemberian 

ekstrak ubi jalar ungu. FSH menstimulasi pertumbuhan sel-sel germinatif dari 

tubulus seminiferus dan mendorong terjadinya proses spermatogenesis secara 

sempurna. Dari data hasil analisis trend menunjukkan perbedaan antara 

spermatosid dengan spermatogonium dan spermatid disebabkan oleh pengaruh 

pemberian asap rokok dan ekstrak ubi jalar ungu, dan pada komposisi 

konstribusi hasil analisis trend pada spermatosid yang cenderung berbeda 

disebabkan oleh factor lain baik factor eksogen dan endogen serta pada 

penelitian ini menunjukkan tingkat kesalahan 5%.  

a. Spermatogonium 

 Gambar 4.3. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Pada pemberian 

(asap rokok=ubi ungu) (5=20) ekstrak ubi jalar ungu menunjukkan 

konstribusi 89.333, (5=30) menunjukkkan nilai kontribusi 91.33, (10=30) 

menunjukkan nilai konstribusi 99.000, (5=40) menunjukkan nilai 

kontribusi  167.333, (10=40) menunjukkan nilai kontribusi 143.333, dan 

(15=40) menunjukkan nilai konstribusi 32.333. hal ini menunjukkan 

pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu berkontribusi meningkatkan jumlah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spermatogonium&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromatid&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Meiosis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spermatosit_primer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Meiosis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromatid&action=edit&redlink=1
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spermatogonium, dan 5 menit paparan asap rokok mempengaruhi dan 

menurunkan jumlah spermatogonium. 

b. Spermatosit 

Gambar 4.5. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Pada pemberian 

(asap rokok=ubi ungu) (5=10) ekstrak ubi jalar ungu menunjukkan 

konstribusi 108.333, (5=30) menunjukkkan nilai kontribusi 91,667 

(10=30) menunjukkan nilai kontribusi 162.667, (5=40) menunjukkan nilai 

distribusi 178.667, (10=40) menunjukkan nilai kontribusi 149.000, dan 

(15=40) menunjukkan nilai konstribusi 133.333. hal ini menunjukkan 

pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu berkontribusi meningkatkan jumlah 

spermatogonium, dan 5 menit paparan asap rokok mempengaruhi dan 

menurunkan jumlah spermatosit. 

c. Spermatid  

Gambar 4.7. menunjukkan nilai kontribusi tertinggi dari pengaruh 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok. Kontribusi 

tertinggi jumlah spermatogonium terdapat pada pemberian 40% ekstrak 

ubi jalar ungu dan 5 menit aparan asap rokok, jumlah spermatosid 

berkontribusi tertinggi tepat pada pemberian 40% dan 5 menit paparan 

asap rokok, dan jumlah spermatid berkonstribusi tertinggi pada dosis 40% 

ekstrak ubi jalar ungu dan 5 menit paparan asap rokok. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian 40% ekstrak ubi jalar ungu dapat 

mempertahankan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid, 
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serta paparan asap rokok selama 5 menit dapat menghambat dan 

menurunkan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid. 

 

5.6 Kontribusi pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan 

asap rokok terhadap jumlah spermatgonium, spermatosit, dan spermatid 

 Hasil analisis data kontribusi tertinggi jumlah spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid menunjukkan bahwa konstribusi tertinggi dari 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan paparan asap rokok terdapat atau tepat 

pada dosis yang sangat tinggi terhadap ekstrak ubi jalar ungu dan dosis yang 

paling sedikit terhadap paparan asap rokok, yaitu 40% ekstrak ubi jalar ungu 

dan 5 menit paparan asap rokok. Kontribusi ekstrak ubi jalar ungu terhadap 

jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid adalah 48% dan 

pemaparan asap rokok sebanyak 32%. 

 Asap rokok merupakan aerosol heterogen dari pembakaran tembakau. 

Kandungan kimia tembakau yang sudah teridentifikasi jumlahnya mencapai 

2.500 komponen, sedangkan dalam asap rokok telah teridentifikasi 4.800 

macam komponen kimia yang dapat membahayakan kesehatan diantaranya 

tar, nikotin, gas karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NO) (Samsuri 

dan Murdiyati, 2010). Asap rokok dapat meningkatkan risiko infeksi termasuk 

perubahan struktural dalam saluran pernapasan dan penurunan respons imun 

(Arcavi dan Benewitz, 2004). Asap rokok mengeluarkan racun karsinogenik 

yang menyebabkan beraneka macam gangguan kesehatan seperti penyakit 

kardiovaskular, arteriosklerosis, tukak lambung, tukak usus, kanker, chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) (Susanna et al., 2003).  
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Beberapa penelitian mengenai dampak buruk dari asap rokok terhadap 

sistem reproduksi oleh Rajpurkar et al 2002. Menunjukkan bahwa pemaparan 

asap rokok selama 15, 30, dan 45 hari menyebabkan rusaknya jaringan pada 

testis tikus sehingga dapat mengakibat-kan spermatozoa menjadi abnormal. 

Pemaparan asap rokok 600 batang/15 ekor/10 minggu menurunkan jumlah sel-

sel spermatogenik pada tikus (Ahmadnia et al., 2007), dan pemaparan asap 

rokok selama 30 hari menyebabkan kerusakan pada tubulus seminiferus 

(Dewi, 2011). Asap rokok mengandung radikal bebas dalam jumlah yang 

sangat tinggi, yakni dalam satu kali hisapan rokok terdapat 1014 molekul 

radikal bebas (Baker, 2006). Radikal bebas yang terdapat dalam asap rokok 

menyebabkan kerusakan pada jaringan testis (Koskinen et al., 2000).  

Spermatogenesis adalah proses dinamis perkembangan sel-sel 

spermatogenik dari tahap spermatogonia sampai terbentuk spermatozoa. 

Spermatogenesis dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Faktor 

endogen meliputi hormonal, psikologi, dan genetika. Faktor eksogen dapat 

berupa bahan kimia dan obat-obatan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

jumlah spermatogonium sedikit akan tetapi meningkat jumlah spermatosid dan 

spermatid, hal ini disebabkan oleh proses spermatogenesis. Spermatogonia A-

pale (Ap) mengalami mitosis lebih lanjut dan berdiferensiasi menjadi 

spermatogonia B yang memiliki gumpalan kromatin berwama gelap. 

Kromosom diploid yang berpasangan (46 kromosom pada manusia) tetap 

dipertahankan selama mitosis dan pembaharuan sel induk pada tahap 

proliferasi spermatogenesis (Sherwood, 2001). Spermatogonia B mengalami 

mitosis lagi untuk memproduksi spermatosit preleptoten atau resting primer 
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spermatocyte. Sel ini memasuki fase meiosis yang paling panjang dari 

spermatogenesis (+ 24 hari pada manusia).  Spermatosit preleptoten sedikit 

lebih kecil dibandingkan dengan spermatogonium B serta memiliki gumpalan 

kromatin lebih sedikit di sepanjang membrane nukleusnya.  

Sintesis Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang aktif muncul pada 

spermatosit preleptoten, dan terjadi replikasi jumlah DNA sehingga jumlah 

spermatosit preleptoten mengandung kromosom diploid yang berpasangan 

atau berstruktur ganda, tetapi karena masing-masing kromosom terdiri dari 

sepanjang kromatid sejenis yang identik, total DNA yang dikandung oleh sel 

induk ini adalah dua kali kandungan diploid. Pada fase meiosis terjadi 

pembelahan dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder dan diikut 

dengan terjadinya reduksi jumlah kromosomnya. Dalam fase meiosis ini ada 

dua tahap yaitu meiosis I dan meiosis II. Pada meiosis II, menempuh fase-fase 

sama seperti meiosis I, tetapi profase disini tidak lagi terbagi-bagi dalam sub 

fase. Selesai meiosis I terbentuk spermatosit II, dan selesai meiosis II 

terbentuk spermatid. Meiosis berlangsung cepat, sehingga sulit 

menemukannya dalam sediaan mikroteknik testis (Gartner, 2002). 

Asap rokok adalah faktor eksogen yang dapat mempengaruhi proses 

spermatogenesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan asap rokok 

dapat menurunkan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid. 

Peningkatan dan penurunan tersebut sejalan dengan lamanya pemaparan asap 

rokok. Penurunan jumlah spermatogonium, spermatosit, dan spermatid 

tersebut  diduga akibat radikal bebas asap rokok yang bersifat sitotoksik akan 

menghambat pembentukan adenosin trifosfat (ATP) mitokondria. Mitokondria 
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merupakan tempat proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan 

energi bagi spermatozoa (Anbasari et al., 2005; Fitriani et al., 2010). Fitriani 

et al. (2010) melaporkan semakin lama pemaparan asap rokok maka semakin 

menurun kualitas spermatozoa.  

Setelah pemberian ekstrak ubi jalar ungu dan  pemaparan asap rokok 

disajikan pada grafik 4.8. Hasil perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan asap 

rokok berpengaruh sangat nyata (P<0,05) terhadap penurunan jumlah sel-sel 

spermatogenik. Jumlah spermatogonium pada kelompok waktu pemaparan 

asap rokok selama 5 menit dan 40 % ekstrak ubi jalar ungu memberikan 

kontribusi yang paling tinggi yakni dengan jumlah spermatogonium 

167.333/cc.  Jumlah spermatosid pada kelompok waktu pemaparan asap rokok 

selama 5 menit dan 40 % ekstrak ubi jalar ungu memberikan kontribusi yang 

paling tinggi yakni dengan jumlah spermatosid 178.667/cc. Jumlah spermatid 

pada kelompok waktu pemaparan asap rokok selama 5 menit dan 40 % ekstrak 

ubi jalar ungu memberikan kontribusi yang paling tinggi yakni dengan jumlah 

spermatid 398.333/cc. Walaupun dalam penelitian ini kandungan asap rokok 

yang diberikan tidak diperiksa, asap rokok bersifat toksik karena mengandung 

bahan karsinogen, tar, nikotin, nitrosamin, karbon monoksida, senyawa 

polynuclear aromatic hydrogen (PAH), fenol, karbonil, klorin dioksin, dan 

furan (Fowles, 2000). Revel et al. (2001) melaporkan bahwa PAH 

menyebabkan atropi testis, menghambat spermatogenesis, dan merusak 

morfologi spermatozoa. 

 Nikotin dalam asap rokok yang dapat menstimulasi medula adrenal 

untuk melepaskan katekolamin. Katekolamin dapat memengaruhi sistem saraf 
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pusat sehingga dapat mengganggu proses spermatogenesis (Fitriani et al., 

2010). Radikal bebas asap rokok yang dipaparkan pada tikus dapat 

menurunkan diameter tubulus seminiferus (Ahmadania, 2007), menurunkan 

jumlah spermatosit pakiten dan spermatid mencit (Sukmaningsih, 2009), 

menurunkan konsentrasi spermatozoa (Dewi, 2011), dan menyebabkan 

gangguan kronik pada tahapan spermatogenesis (Rajpurkar, 2000; Rajpurkar, 

2002). 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Terdapat pengaruh paparan asap rokok dengan penurunan jumlah sel 

spermatogonium, spermatosid, dan spermatid mencit dengan nilai sig 

p<0,05 

2. Terdapat pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu terhadap 

peningkatan jumlah sel spermatogonium, spermatosid, dan spermatid 

mencit dengan nilai sig p<0,05 

3. Terdapat interaksi anatara paparan asap rokok dengan pemberian 

ekstrak ubi jalar ungu terhadap jumlah sel sprmatogonium, 

spermatosit, dan spermatid mencit dengan nilai sig p<0,05 

4. Kontribusi tertinggi pemaparan asap rokok dan pemberian ekstrak ubi 

jalar ungu terhadap jumlah spermatogonium, spermatosit, dan 

spermatid berturut-turut terjadi pada perlakuan 40% ekstrak ubi jalar 

ungu dan 5 menit paparan asap rokok, 40% ekstrak ubi jalar ungu dan 

10 menit paparan asap rokok, dan 40% ekstrak ubi jalar ungu dan 15 

menit paparan asap rokok. 
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6.2 Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk: 

1. Mengetahui dosis yang tepat dalam memperbaiki morfologi dan 

motilitas sperma terhadap pemberian ekstrak ubi jalar ungu pada 

manusia 

2. Mengetahui dosis yang optimal ekstrak ubi jalar ungu pada manusia 

dalam mencegah penurunan jumlah spermatogonium, spermatosid, dan 

spermatid. 

 

    


