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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Spermatogenesis 

Sistem reproduksi pria mempunyai fungsi esensial yaitu untuk 

menghasilkan sperma dan menyalurkan sperma ke wanita pada saat hubungan 

seksual. Testis adalah organ reproduksi yang berperan dalam pembentukan 

sperma yang tergantung di luar rongga abdomen yang dilapisi kulit skrotum. 

Terdapat beberapa kelenjar seks tambahan pria yang utama untuk membentuk 

semen yaitu vesikula seminalis, kelenjar bulbouretra, dan kelenjar prostat. Sistem 

reproduksi pria yang berfungsi dalam menyalurkan sperma ke organ reproduksi 

wanita adalah penis. Sebelum disalurkan ke uretra, sperma melalui saluran-

saluran yaitu  epididimis, vas deferen, dan  duktus ejakulatorius.17 

Gambar 1. Organ Reproduksi Pria (Guyton, 2011)5 



9 

 

 

 

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam 

tubulus seminiferus yang di stimulasi oleh hormon gonadotropik hipofisis anterior 

yang sebagian besar dimulai saat umur 13 tahun kemudian berlanjut sepanjang 

sisa kehidupan tetapi berkurang pada saat usia tua. Pada awal spermatogenesis, 

spermatogonia bermigrasi diantara sel-sel sertoli menuju lumen central dari 

tubulus seminiferus.  Testis tersusun dari 900 tubulus seminiferus, yang masing-

masing memiliki panjang rata-rata ½ meter, dan merupakan tempat pembentukan 

sperma.5 Di dalam tubulus seminiferus terdapat dua jenis sel yang secara 

fungsional penting yaitu sel germinativum yang sebagian besar berada dalam 

berbagai tahap pembentukan sperma, dan sel sertoli yang memberi dukungan bagi 

tahap spermatogenesis.17 

Pada tahap proliferatif mitosis, spermatogonia yang berada diluar tubulus 

seminiferus terus-menerus bermitosis, dengan semua sel baru yang mengandung 

46 kromosom yang identik dengan sel induk. Setelah pembelahan mitosis 

spermatogonium, salah satu sel anak tetap diluar tubulus seminiferus untuk 

mempertahankan garis sel germinativum, sedangkan satu sel anak yang lain 

bergerak ke arah lumen untuk menghasilkan spermatozoa. Sel anak ini akan 

bermitosis dua kali lagi untuk menghasilkan empat spermatosit primer yang 

identik.5 

Setiap spermatosit primer dengan jumlah diploid 46 kromosom yang 

identik ini akan membelah secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder, 

masing-masing spermatosid sekunder ini menerima 23 kromosom rangkap. 

Spermatosit sekunder ini akan mengalami proses meiosis yang kedua untuk 
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menghasilkan empat spermatid dengan 23 kromosom tunggal. Setiap spermatid 

akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa.17 Seluruh periode 

spermatogenesis, mulai dari spermatogonia sampai menjadi sperma membutuhkan 

waktu kurang lebih 74 hari.5 

 

Gambar 2. Proses Spermatogenesis (Guyton, 2011)5 
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Setiap spermatogonium, salah satu dari 23 pasang kromosom membawa 

informasi genetik yang menentukan jenis kelamin masing-masing keturunan. 

Pasangan kromosom ini tersusun atas satu kromosom X disebut kromosom 

wanita, dan satu kromosom Y disebut kromosom pria. Jenis kelamin pada 

keturunan ditentukan oleh sperma mana yang membawa kromosom sex untuk 

membuahi sel ovum.5 

Setiap spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala 

spermatozoa terdiri dari nukleus yang mengandung informasi genetik. Pada 2/3 

bagian kepala luar terdapat bagian yang disebut akrosom dimana terbentuk dari 

apparatus Golgi. Akrosom ini mengandung enzim serupa yang ditemukan di 

lisosom termasuk enzim hialuronidase dan enzim proteolitik. Enzim ini berperan 

penting dalam proses masuknya sperma kedalam ovum untuk membuahi ovum 

tersebut.5 Sperma memiliki ekor mirip dengan cambuk berfungsi sebagai motilitas 

dari sperma yang gerakannya dijalankan oleh energi yang dihasilkan mitokondria 

dimana terkonsentrasi di bagian tengah sperma.17 

Gambar 3. Struktur spermatozoa manusia. (Guyton, 2011)5 
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2.2 Konsentrasi Spermatozoa 

Konsentrasi dari sel sperma mempunyai efek dalam pembuahan. Jumlah 

semen yang biasanya keluar saat ejakulasi selama hubungan seksual rata-rata 

sekitar 3,5 mililiter, dan setiap mililiter dari semen tersebut mengandung rata-rata 

120 juta sperma, walaupun untuk pria normal dapat bervariasi mulai dari 35 juta 

sampai 200 juta. Hal ini berarti setiap kali ejakulasi seorang pria dapat 

mengeluarkan sperma rata-rata 400 juta.5 

Seorang pria dapat dikatakan infertil jika jumlah sperma yang dikeluarkan 

ketika ejakulasi kurang dari 15 juta.18 Walaupun hanya satu sperma saja yang 

penting untuk membuahi ovum, tetapi diperlukan banyak sperma untuk membantu 

dalam menguraikan sawar yang mengelilingi sel ovum karena semakin banyak 

sperma maka semakin banyak juga enzim akrosom untuk menguraikan sawar 

yang mengelilingi sel ovum.17 Berdasarkan WHO tahun 2010, konsentrasi sperma 

dikatakan rendah jika didapatkan konsentrasi spermatozoa kurang dari 15 x 106 

spermatozoa per ml dan juga jika didapatkan jumlah spermatozoa kurang dari 39 

x 106 spermatozoa per ejakulasi, sedang jika tidak terdapat sel-sel spermatozoa 

dalam semennya dikatakan azoospermia.18 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Spermatozoa 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Konsentrasi sperma 

antara lain: 

1. Hormon 

Kadar hormon FSH berkorelasi dengan jumlah spermatogonia, ketika 

jumlah spermatogonia tidak ada atau berkurang secara nyata, nilai hormon FSH 
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biasanya meningkat dan ketika jumlah spermatogonia normal, biasanya nilai FSH 

juga dalam batas normal. Pada beberapa individu, kadar FSH tidak akurat untuk 

memprediksi status spermatogenesis karena pada beberapa individu yang 

mempunyai nilai FSH yang normal dan volume testis yang normal juga 

mengalami azoospermia.1 

2. Suhu  

Peningkatan suhu pada testis dapat mencegah spermatogenesis dengan 

menyebabkan degenerasi dari banyak sel dari tubulus seminiferus. Oleh sebab itu 

testis berada didalam scrotum yang berada diluar tubuh untuk mengatur suhu 

testis meskipun biasanya hanya berbeda 2 derajat dari suhu tubuh.5 

3. Varicocele 

Varicocele dapat menyebabkan infertilitas pada pria. Pada beberapa 

penelitian diketahui bahwa pria yang mengalami varicocele memiliki konsentrasi 

dan kualitas sperma yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pria yang tidak 

mengalami varicocele.19 

4. Stress 

Penelitian menunjukan bahwa stress mempengaruhi kualitas serta 

kuantitas dari sperma. Stress psikologis dapat menyebabkan gangguan hormonal 

pada tingkat hipotalamus, sehingga mengakibatkan kegagalan sel leydig 

mensekresi hormon testosteron. Selain stress psikologis ada juga stres lain yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari spermatozoa yaitu terpapar bising. 

Ketika terpapar bising yang terlalu sering akan meningkatkan corticotropin 

releasing hormon (CRH) yang menimbulkan penurunan pada hormon 
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gonadotropin dan produksi dari hormon FSH serta LH, sehingga jika terjadi 

penurunan LH, FSH dan testosteron akan mengganggu spermatogenesis dan 

mempengaruhi kualitas serta kuantitas sperma.20 

5. Bahan Makanan 

Kandungan nutrisi dalam makanan juga berpengaruh terhadap fertilitas 

seorang pria. Makanan yang mengandung gizi seimbang dapat meningkatkan 

kesuburan. Asupan makanan yang banyak mengandung asam folat dan asam 

amino seperti arginin berfungsi untuk memperkuat daya tahan sperma dan 

mencegah kemandulan. Selain protein, vitamin juga dapat meningkatkan produksi 

sperma, seperti vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan berfungsi menangkal 

serangan radikal bebas terhadap dinding sperma. Antioksidan lain yaitu beta 

karoten dan flavonoid juga dapat membantu maturasi dari sperma.21 

6. Alkohol 

Alkohol dapat mengganggu fungsi dari sistem reproduksi pria maupun 

wanita. Alkohol dapat merusak komponen-komponen reproduksi pria seperti 

testis sehingga dapat menyebabkan impotensi, infertilitas dan karakteristik seksual 

sekunder. Alkohol dapat mempengaruhi sel leydig yang memproduksi dan 

mengeluarkan hormon testosteron, selain itu alkohol juga mempengaruhi fungsi 

sel sertoli testis yang memiliki peranan penting dalam proses pematangan 

sperma.22 

7. Penyakit lain 

Banyak penyakit yang dapat mengurangi produksi dari spermatozoa salah 

satunya adalah defisiensi testikular. Defisiensi testikular ini merupakan penyebab 
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tersering dari penurunan tingkat fertilitas pada pria. Selain itu adanya obstruksi 

dari saluran reproduksi seperti epididimis, vas deferens, dan duktus ejakulatorius 

juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi sperma. Seringkali obstruksi dari 

duktus ini menyebabkan penurunan konsentrasi hingga azoospermia.23 Penyakit 

sistemik seperti Diabetes Melitus dan Hipertensi juga dapat menghambat 

spermatogenesis.24 

8. Usia 

Semakin bertambahnya usia seorang pria cenderung mengalami penurunan 

kesuburan. Walaupun seorang pria memproduksi sperma sepanjang hidupnya, 

tetapi semakin tua usia akan terjadi penurunan morfologi normal pada 

sperma.22Menurut James F Crow bahwa seiring bertambahnya usia pria, DNA 

dari sel sperma mengalami degradasi.25 

9. Paparan Radiasi dan Polutan 

Testis yang terkena radiasi dalam skala rendah tetapi secara kronik akan 

mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan pencemaran akut. 

Radiasi dengan intensitas yang tinggi terbukti berbahaya karena kemampuannya 

untuk meningkatkan temperature tubuh secara drastis sehingga dapat merusak 

jaringan. Selain radiasi paparan polutan seperti asap rokok juga berpengaruh 

terhadap kualitas sperma. Pria yang merokok biasanya mengalami penurunan 

jumlah sperma motil dan munculnya berbagai abnormalitas sperma baik motilitas 

maupun morfologinya.26 
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10. Obat-obatan 

Obat-obatan yang sering digunakan untuk mengobati penyakit mempunyai 

efek samping yang dapat merusak kesehatan. Beberapa obat yang memiliki efek 

samping yang berlawanan dengan testosteron antara lain spironolakton, 

spiroteron, ketokonazol, dan simetidin yang memiliki efek antiandrogenik.26 

2.4 Asap Rokok sebagai Radikal Bebas 

Rokok merupakan suatu produk yang bahan dasar nya adalah tembakau. 

Banyak dampak buruk bagi kesehatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi 

rokok. Asap rokok terdiri atas campuran substansi-substansi kimia dalam bentuk 

gas dan partikel-partikel terdispersi di dalamnya. Penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan berbagai macam zat kimia yang terkandung didalam asap rokok, 

jumlahnya mencapai 3000 senyawa dalam daun tembakaunya sendiri dan 

mencapai lebih dari 4000 senyawa pada asap rokok.27 Tahun 2011 menurut survey 

yang dilakukan WHO, rokok kretek masih mendominasi pasar yang ada di 

Indonesia. Rokok kretek mengandung lebih banyak tar, nikotin, dan karbon 

monoksida (CO) dibandingkan rokok lain.6 

Asap rokok sangat banyak mengandung racun yang kompleks, beberapa 

dari kandungan tersebut adalah radikal bebas. Asap rokok diuraikan menjadi dua 

bentuk yaitu gas dan partikulat, tiap bentuk tersebut mempunyai zat kimia yang 

berbeda. Asap rokok yang terurai menjadi bentuk gas akan mengalami oksidasi 

sedangkan bentuk partikulat mengalami reduksi. Beberapa unsur pokok dalam 

bentuk gas diantaranya adalah amonia (NH3), karbon monoksida (CO), karbon 

dioksida (CO2), nitrogen oksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), hidrogen sianida 
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(HCN), sedangkan partikulat adalah tar, nikotin, dan metal (seperti kadmium, 

timah, nikel, besi, kromium dan arsenic).28 

Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai molekul yang mengandung satu 

atau lebih elektron yang tidak berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga 

sangat reaktif.9 Radikal bebas mempunyai dua sifat yaitu reaktivitas tinggi karena 

kecendrungan menarik elektron dan dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu 

radikal. Sifat tersebut membuat radikal bebas lebih berbahaya dibanding dengan 

oksidan yang bukan radikal.29 Radikal bebas yang mayoritas menyebabkan 

kerusakan sistem biologi adalah oxygen free radical atau yang lebih dikenal 

sebabai reactive oxygen species (ROS). ROS dibentuk oleh organisme aerobik 

dan dapat menginisiasi reaksi autokatalitik. Molekul yang bereaksi dengan ROS 

akan diubah menjadi radikal bebas, sehingga memperluas rantai kerusakan.30 

ROS adalah representasi kategori molekul yang luas dan merupakan 

derivate oksigen radikal dan non-radikal. Derivate oksigen radikal terdapat 

beberapa macam meliputi ion OH, superoksida, nitric oxide, dan peroxyl. 

Derivate oksigen non-radikal meliputi ozon, singlet oksigen, lipid peroksida, dan 

hidrogen peroksida.31 ROS diproduksi terus-menerus di tubuh manusia sebagai 

konsekuensi dari proses metabolisme normal. Radikal bebas yang tidak 

dilemahkan dapat merusak semua jenis makromolekul seluler, termasuk protein, 

karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Radikal bebas termasuk ROS dalam tubuh 

manusia diturunkan baik dari proses metabolisme tubuh yang normal atua dapat 

pula bersumber dari luar tubuh. Sumber ROS dari luar tubuh dapat berbagai 
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macam termasuk asap rokok, polusi lingkungan, sinar ultraviolet, radiasi ion, 

ozon, dan ion logam berat.32  

Radikal bebas cendrung mengadakan reaksi berantai yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada tubuh yang berlanjut dan terus-menerus. Tubuh 

manusia memiliki sistem pertahanan dari dalam tubuh yang dapat menangkal 

serangan radikal bebas terutama melalui peristiwa metabolisme sel normal dan 

peradangan. Radikal bebas yang berada di dalam tubuh dapat mengalami 

peningkatan yang diakibatkan asap rokok, radiasi, faktor stress, dan polusi 

lingkungan yang menyebabkan sistem pertahanan dalam tubuh tidak sanggup 

untuk menangkal radikal bebas yang berlebih tersebut, sehingga tubuh 

memerlukan tambahan antioksidan dari luar tubuh yang dapat melindungi dari 

serangan radikal bebas.9 

2.5 Hubungan Asap Rokok dengan Konsentrasi Spermatozoa 

  Paparan terhadap asap rokok memiliki hubungan yang kuat dengan 

kerusakan DNA yang dipicu oleh stress oxidative dan karsinogenesis. Merokok 

juga dapat menyebabkan oksidasi glutation (Glutathion (GSH), antioksidan yang 

melindungi DNA dari kerusakan ROS), menurunkan level antioksidan dalam 

darah, dan meningkatkan pelepasan radikal superoksida.27 Radikal bebas secara 

fisiologis terdapat pada sperma manusia dan timbulnya radikal bebas dalam tubuh 

diimbangi dengan mekanisme pertahanan tubuh dengan memproduksi 

antioksidan. Akan tetapi, pada saat level ROS meningkat melebihi dari sistem 

pertahanan antioksidan tubuh, terjadilah stress oksidatif.  
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Sebuah studi menyatakan bahwa merokok meningkatkan ROS dan 

menurunkan antioksidan cairan semen sehingga seorang perokok lebih rentan 

mengalami infertilitas karena meningkatnya produksi radikal bebas di dalam 

sperma, sehingga menyebabkan kerusakan deoxyribonucleic acid (DNA) dan 

apotosis sel sperma. Radikal bebas yang berasal dari partikel gas rokok juga 

menyababkan terjadinya aglutinasi sperma sehingga berakibat menurunnya 

motilitas sperma.22 Pada penelitian yang lain, asap rokok dapat mengurangi 

ukuran testis, nekrosis testis, berkurangnya tubulus seminiferus, dan 

vasokonstriksi pembuluh darah serta mempengaruhi pengambilan oksigen selama 

metabolisme. Menurut Rajpurkar dkk, pemaparan asap rokok selama 45 hari telah 

menyebabkan diameter tubulus seminiferus menurun, sehingga jumlah 

spermatozoa yang dihasilkan akan lebih sedikit.28 

 



20 

 

 

 

 

Gambar 4. Faktor stress oksidatif yang berpengaruh terhadap infertilitas pria.33 

2.6 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat oksidasi 

molekul lain. Tubuh tidak mempunyai sitem pertahanan antioksidan yang 

berlebih, sehingga jika terjadi paparan radikal bebas yang berlebih, tubuh 

membutuhkan antioksidan eksogen.34 Antioksidan sangat diperlukan oleh tubuh 

untuk mengatasi dan mencegah stress oksidatif. Antioksidan bekerja dengan 

mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga 

aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat.35 
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Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kandungan 

lipid, konsentrasi antioksidan, suhu, tekanan oksigen, dan komponen kimia dari 

makanan secara umum seperti air dan protein. Senyawa fenolik mempunyai 

berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai 

pereduksi, penangkapan radikal bebas, dan pendonor elektron. Antioksidan alami 

yang terdapat pada sayur dan buah segar merupakan antioksidan terbaik, selain itu 

antioksidan dalam bentuk suplemen dapat dikonsumsi setiap hari. Konsumsi 

vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan dapat mencegah penuaan dini jika 

diberikan sesuai kebutuhan. Beberapa suplemen seperti omega-3, alpha 

lipoicacid, ubiquinon, arginin, zinc juga membantu proses peremajaan dan 

memperlambat proses penuaan.35 

Radikal bebas dapat mengubah struktur suatu sel, struktur yang berubah 

tersebut juga mengubah fungsinya, yang akan mengarah pada proses munculnya 

penyakit. Oleh karena itu pada individu yang hidup dengan stres tinggi, bekerja 

dibawah paparan sinar matahari, dan polusi udara memerlukan antioksidan 

eksogen agar radikal bebas yang berlebihan dapat diperangkap oleh antioksidan 

tersebut. Antioksidan tersebut diperoleh dari bahan makanan yang mengandung 

vitamin C, E, dan betacaroten, serta senyawa flavonoid.35 

2.7 Alpukat dan Dosisnya 

2.7.1 Alpukat 

Tanaman alpukat (Persea americana MILL) merupakan tanaman 

buah dengan bentuk pohon berkayu yang tumbuh menahun. Di Indonesia 

nama alpukat mempunyai beberapa nama daerah, seperti alpuket atau 
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alpukat (Jawa Barat), alpokat (Jawa Tengah dan Jawa Timur), dan apokat 

atau jambu wolanda (sebutan dilain-lain daerah).36 Hampir setiap bagian 

dari pohon alpukat memiliki manfaat. Biji dan daunnya dapat digunakan 

dalam industri pakaian. Kulit pohonnya dapat digunakan untuk pewarnaan 

cokelat pada produk yang terbuat dari kulit.37 Daging buah alpukat 

berwarna hijau dibagian bawah kulit dan menguning kearah biji. Warna 

kulit buah bervariasi, warna hijau karena mengandung klorofil atau hitam 

karena pigmen antosianin.38 

Tabel 2. Taksonomi tanaman alpukat.38 

Klasifikasi Nama 

Kingdom Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom Tracheobionta (Tumbuhan Berpembuluh) 

Super Divisi Spermatophyta (Menghasilkan Biji) 

Divisi Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas Magnolioppsida (Berkeping dua) 

Sub Kelas Magnoliidae 

Ordo Laurales 

Famili Lauraceae 

Genus Persea 

Spesies Persea americana Mill 
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Buah alpukat banyak mengandung bahan-bahan yang penting bagi 

kesehatan tubuh. Komposisi daging buah alpukat terdiri dari air, protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin, serta mineral. Selain itu buah alpukat juga 

mengandung bahan-bahan seperti MUFA, asam pantotenat, selenium, 

asam amino beta siterol, niasin, vitamin C, dan serat serta terdapat juga 

antioksidan seperti vitamin A, vitamin E, dan vitamin C.39 Lemak buah 

alpukat didominasi oleh asam lemak tidak jenuh tunggal yaitu asam oleat 

terkenal dengan omega 9 yang bersifat antioksidan kuat.37 

Buah alpukat juga mengandung senyawa phenol yang mempunyai 

efek dalam mengurangi penyakit kardiovaskuler dengan menurunkan 

stress oksidatif dan peradangan. Salah satu senyawa phenol yag 

terkandung dalam buah alpukat adalah flavonoid dan tanin. Selain itu buah 

alpukat juga mengandung phytosterols dan phytostanols yang dapat 

menurunkan kadar serum kolesterol serta mencegah penyakit 

kardiovaskular. Buah alpukat juga mempunyai antioksidan berupa vitamin 

C dan vitamin E. Vitamin C mempunyai peranan penting dalam daur ulang 

vitamin E sebagai antioksidan yang berpotensi memperlambat laju 

oksidasi kolesterol LDL. Fitokimia lain yang terkandung dalam alpukat 

adalah karotenoid dengan subkelas yang dikenal dengan xantofil. Xantofil 

membantu mengurangi sirkulasi oksidasi LDL-C, inisiasi biomarker dan 

perbaikan kerusakan pembuluh darah.40 
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2.7.2 Dosis Jus Alpukat 

Berdasarkan penelitian terdahulu, dosis buah alpukat yang 

disarankan untuk manusia adalah 300 gram.41 Dosis ini dikonversikan 

untuk tikus wistar jantan dengan faktor konversi 0,018, sehingga 

didapatkan dosis untuk tikus wistar sebesar 5,4 gram/ l ml/hari. Untuk 

memperoleh dosis tersebut, maka dilakukan pengenceran dengan 

menggunakan aquades hingga mendapatkan larutan 100 ml, sehingga 

alpukat yang dibutuhkan adalah 540 gram. Dosis kedua dan ketiga 

merupakan kelipatan dari dosis pertama, yaitu 10,8 gram (2 ml) dan 16,2 

gram (3ml). 

Tabel 3. Konversi dosis antara Hewan dan Manusia42 

        Ditanya 

 

 

Diketahui 

 

Mencit 

20 g 

 

Tikus 

200 g 

 

Marmut 

400 g 

 

Kelinci 

1,5 kg 

 

Manusia 

70 kg 

Mencit 20 g 1,0 7,0 12,25 27,80 387,9 

Tikus 200 g 0,14 1,0 1,74 3,9 56,0 

Marmut 400 g 0,08 0,57 1,0 2,25 31,50 

Kelinci 1,5 kg 0,04 0,25 0,44 1,0 14,20 

Manusia 70 kg 0,0026 0,018 0,031 0,07 1,0 
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2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Teori 

2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Konsep 
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2.10 Hipotesis 

Terdapat perbedaan antara konsentrasi spermatozoa tikus wistar yang 

dipapar asap rokok dan diberi jus alpukat dengan tikus wistar yang dipapar asap 

rokok tetapi tidak diberi jus alpukat. 


