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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerusakan Spermatozoa 

Kematian spermatozoa yang tinggi pada proses 

pengolahan semen menurut Herdis (2005) disebabkan oleh 

rusaknya membran plasma spermatozoa akibat peroksidasi 

lipid. Keadaan ini terjadi karena membran spermatozoa 

banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat rentan 

terhadap kerusakan peroksidasi (Maxwell and Watson, 1996). 

Menurut Sikka (1996) spermatozoa mamalia kaya akan asam 

lemak tidak jenuh dan bersifat sangat mudah terkena ROS 

(Reactive Oxygen Species) yang dapat mengakibatkan 

penurunan motilitas spermatozoa dan meningkatkan kerusakan 

morphology yang berpengaruh terhadap kapasitasi 

spermatozoa dan reaksi akrosom. Peroksidasi lemak pada 

membran plasma merupakan mekanisme kunci dari pada ROS 

yang mengakibatkan kerusakan spermatozoa dan infertilitas, 

selain itu peroksidasi lemak dapat merusak DNA dan protein. 

Penurunan motilitas individu spermatozoa disebabkan 

oleh semakin sedikitnya spermatozoa yang memiliki cadangan 

energi yang cukup untuk digunakan. Viabilitas spermatozoa 

tergantung pada keutuhan membran spermatozoa. Kerusakan 

membran spermatozoa akan menyebabkan terganggunya 

proses metabolisme intraseluler spermatozoa sehingga 

spermatozoa akan melemah dan bahkan bisa menyebabkan 

kematian (Ihsan, 2008). Hal ini sesuai dengan Herdis, 

Toelihere, Supriatna, Purwantara dan Adikara (2005) yang 

menyatakan bahwa kematian spermatozoa yang tinggi pada 

proses pengolahan semen disebabkan oleh rusaknya membran 

plasma spermatozoa akibat peroksida lipid. 
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2.2 Sapi Bali 

Sapi Bali (Bos sondaicus) merupakan salah satu sapi 

potong asli Indonesia hasil domestikasi dari banteng (Bos-

bibos banteng) dan memiliki potensi yang besar untuk 

menyuplai kebutuhan protein masyarakat Indonesia. 

Direktorat Jenderal Peternakan Indonesia menyatakan bahwa 

populasi sapi Bali sampai tahun 2002 berjumlah 104.633 juta 

ekor. Sapi Bali tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan 

mendominasi wilayah Sulawesi Selatan, Timor, Bali dan 

Lombok (Chamdi, 2005). 

Menurut Blakely and Bade (1992) bangsa sapi 

mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut: 

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class   : Mamalia 

Sub class : Theria 

Infra Class  : Eutheria 

Ordo   : Artiodactyla 

Sub Ordo : Ruminantia 

Infra Prdo  : Pecora 

Family   : Bovidae 

Genus  : Bos (cattle) 

Species  : Bos javanicus (banteng/sapi Bali) 

Sapi Bali termasuk sapi kecil dengan ukuran bobot 

yaitu 150-300 kg pada jantan bobot badan dewasa (Thalib, 

Chalijah dan Siregar, 2002). Sapi Bali memiliki karakteristik 

yang beragam. Ternak ini berukuran sedang, berdada dalam, 

kaki yang bagus. Warna bulu sapi Bali yaitu merah, keemasan 

dan coklat tua dikenal juga walaupun tidak umum. Sapi Bali 

memiliki bibir dan ekor hitam, dan kaki berwarna putih dari 

lutut ke bawah, dan terdapat warna putih di bawah paha dan 
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bagian oval yang putih yang jelas pada bagian pantat. Pada 

bagian punggung selalu terdapat garis hitam yang jelas, dari 

bahu dan berakhir di atas ekor. Warna pada ternak jantan lebih 

gelap daripada ternak betina, warna bulu menjadi coklat tua 

sampai hitam pada saat mencapai dewasa. Sapi Bali memiliki 

bulu pendek, halus, licin, kulit berpigmen dan halus, kepala 

lebar dan pendek. 

Sapi Bali memiliki beberapa keunggulan karakteristik 

yaitu mempunyai fertilitas tinggi, lebih tahan terhadap kondisi 

lingkungan yang kurang baik, cepat beradaptasi apabila 

dihadapkan dengan lingkungan baru dan cepat berkembang 

biak. Keunggulan-keunggulan ini harus didorong dengan 

kemajuan teknologi khususnya teknologi reproduksi (Wahyuni, 

2000). 

 

2.3 Sel Spermatozoa  

Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang dibentuk 

didalam tubuli seminiferi yang berada didalam testis. Tubuli 

ini berisi serangkaian sel kompleks, yaitu perkembangan sel 

dari sel germinal sampai terbentuknya spermatozoa atau gamet 

jantan. Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel 

memanjang, yang terdiri dari kepala yang tumpul yang 

didalamnya terdapat nucleus atau inti dan ekor yang 

mengandung apparatus untuk pergerakan sel. Pada kepala 

terdapat akrosom yang memiliki struktur dinding yang 

rangkap yang terletak diantara membran plasma bagian 

anterior nucleus, leher menghubungkan kepala dan ekornya 

(flagela) yang dibagi lagi menjadi bagian tengah, pokok dan 

akhir yang bagian-bagian tersebut mempunyai struktur 

berbeda (Susilawati, 2011). 
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Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak dan 

sangat khas yang tidak bertumbuh atau membagi diri. Secara 

esensial terdiri dari kepala yang membawa materi herediter 

paternal dan ekor yang mengandung sarana penggerak 

(Feradis, 2010). Secara morfologis spermatozoa terdiri dari 

kepala, badan dan ekor. Materi genetik berada dibagian kepala 

sedangkan ekor merupakan sarana penggerak yang dibalut 

serat protein, sedangkan pada bagian leher dan tubuh berisi 

mitokondria sebagai penyedia energi dan aktifitas spermatozoa 

(Bearden, Fuquay and Willard, 2004). 

Spermatozoa ditutupi oleh membran sel dari kepala 

sampai ekor dan secara umum memiliki susunan molekul dan 

fungsi yang kompleks. Membran bagian kepala berfungsi 

dalam proses kapasitasi, reaksi akrosom dan penembusan zona 

pelusida. Membran bagian belakang menjadi satu dengan 

ovum pada saat sperm-egg recognitin. Membran bagian ekor 

berfungsi mendapatkan substrat energi dan menggerakkan 

spermatozoa (Garner and Hafez, 2008). 

Kepala spermatozoa mengandung nukleus, struktural 

sitoskeletal dan sejumlah kecil sitoplasma. Nukleus 

mengandung kromatin yang memadat dan bagian anterior 

ditutupi oleh akrosom, yaitu vesika sitoplasmik yang 

mengandung enzim hidrolitik yang dilapisi oleh struktur 

membran rangkap yang terletak diantara membran plasma dan 

bagian anterior kepala spermatozoa. Akrosom memiliki bagian 

anterior acrosome, equatorial segment dan postacrosomal 

region. Leher (connecting piece) menghubungkan bagian 

kepala dengan ekor (flagellum) (Knobil and Neill’s, 2006). 
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2.4 Pemeriksaan Kualitas Semen Segar 

Metode penampungan semen yang sering kali 

digunakan untuk keperluan inseminasi buatan adalah dengan 

vagina buatan (Parera, Prihatiny, Souhoka dan Rizal, 2009). 

Sebelum dilakukan penampungan pejantan dilakukan false 

mounting 3-5 kali yang bertujuan untuk meningkatkan 

libidonya. Vagina Buatan yang telah dipersiapkan sesuai 

dengan suhu badan dan telah diberi vaselin di bagian ujung 

karetnya, dengan menggunakan sudut kemiringan 45oC dan 

ujungnya terdapat tabung reaksi yang telah ditutup bahan 

gelap agar semen yang dihasilkan tidak terkena sinar matahari 

langsung (Susilawati, 2013). 

Semen segar yang diperoleh kemudian dievaluasi 

secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan 

makroskopis meliputi pemeriksaan volume, warna dan 

kekentalan. Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan 

gerakan masa, konsentrasi, morfologi spermatozoa, persentase 

motilitas, persentase hidup, persentase membran plasma utuh 

dan persentase tudung akrosom utuh (Herdis, Toelihere, 

Supriatna, Purwantara dan Adikara, 2005). 

Volume semen sapi bervariasi setiap penampungan 

antara 1-15 mililiter atau 5-8 mililiter (Garner and Hafez, 

2008). Susilawati (2013) menyatakan bahwa konsistensi 

berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Penilaiannya bisa 

encer (< 1000.106 spermatozoa/ml semen), sedang (1000.106-

1500.106 spermatozoa/ml semen), dan pekat (> 1500.106 

spermatozoa/ml semen). Semen normal memiliki pH 6,2-6,8, 

semen normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. 

Variasi warna semen sapi dimulai dari warna putih 

kekuningan sampai hampir menyerupai warna susu, hal ini 

disebabkan karena adanya riboflavin pada semen (Susilawati, 
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2011). Tambing, dkk (2000) yang menyatakan bahwa 

persentase abnormal tidak boleh lebih dari 15%, sedangkan 

Garner and Hafez (2008) menyatakan bahwa abnormalitas 

spermatozoa tidak boleh melebihi 20%. 

Teknik pemeriksaan kualitas semen secara 

makroskopis dan mikroskopis menurut Susilawati (2013) 

adalah sebagai berikut: 

1. Volume 

  Volume semen yang sudah ditampung pada 1 kali 

penampungan diukur dengan melihat langsung pada tabung 

berskala. 

2. pH 

  Derajat keasaman semen diukur dengan cara 

mengambil sedikit semen segar dengan menggunakan ose dan 

diletakkan pada kertas lakmus atau pH meter kemudian dilihat 

pH-nya. 

3. Warna 

  Warna semen dapat diamati setelah proses 

penampungan. Warna semen dapat dilihat pada tabung 

penampung (abnormal = mengandung air, darah, rambut 

preputium, nanah, air kotor dan bau yang tidak normal). 

Semen normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. 

4. Konsistensi 

  Konsistensi berkorelasi dengan konsentrasi 

spermatozoa. Penilaiannya bisa encer (<1000.106 

spermatozoa/ml semen), sedang (1000.106– 1500.106 

spermatozoa/ml semen) dan pekat (>1500.106 spermatozoa/ml 

semen). 

5. Motilitas Individu 

  Gerak individu spermatozoa dapat diamati dengan 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali pada 
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suhu yang dijaga konstan 37oC dengan menggunakan cover 

glass, kemudian menentukan proporsi (persentase) 

spermatozoa yang bergerak progresif. 

6. Viabilitas 

  Teknik penghitungan persentase hidup spermatozoa 

dilakukan dengan menggunakan pewarna yaitu eosin-negrosin. 

Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut: 

1. Satu tetes semen segar diteteskan pada ujung object 

glass dengan menggunakan ose. Larutas eosin-

negrosin diteteskan satu tetes di dekat semen segar, 

kemudian ditutup dengan object glass lain pada 

ujungnya yang membentuk sudut 45oC dan ditarik ke 

arah ujung yang lain.  

2. Hasil olesan diamati pada mikroskop dengan 

perbesaran 400 kali, spermatozoa yang menyerap 

warna artinya spermatozoa tersebut mati sedangkan 

yang tidak menyerap warna artinya spermatozoa 

tersebut hidup. 

Spermatozoa yang hidup membrannya masih baik, sehingga 

pewarna tidak dapat masuk, sedangkan spermatozoa yang mati 

membrannya tidak berfungsi, sehingga pewarna dapat masuk 

ke dalam membran spermatozoa. 

 

Viabilitas (%) = 
jumlah spermatozoa hidup

jumlah spermatozoa yang diamati
x 100% 

 

7. Abnormalitas  

Perhitungan abnormalitas spermatozoa dilakukan 

terhadap preparat ulas dan dilakukan pengamatan 

menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. 

Pengamatan difokuskan pada bagian kepala, leher, dan ekor 
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yang abnormal. Pengamatan dilakukan terhadap minimal 200 

spermatozoa dan ada lima kategori spermatozoa yang 

abnormal, yaitu: tidak ada ekor, abnormal kepala, bentuk ekor 

abnormal dengan adanya citoplasmic droplet pada bagian 

proximal dan bentuk abnormal ekor pada bagian distal droplet. 

 

Abnormalitas (%) = 
jumlah spermatozoa abnormal

jumlah spermatozoa yang diamati
x 100 

 

2.5 Kualitas Semen Cair 

Preservasi semen cair umumnya dilakukan pada suhu 

3-5°C. Pada kondisi tidak terdapat  refrigerator, maka tidak 

ada pilihan lain selain menyimpan semen cair pada suhu ruang. 

Suhu  ruang di daerah tropis berbeda dengan di daerah sub 

tropis. Di daerah sub tropis suhu ruang  umumnya adalah 20°C. 

Spermatozoa  mempunyai daya tahan hidup yang sangat 

pendek pada suhu ruang. Hal ini disebabkan karena pada suhu 

ruang antara 24-29°C spermatozoa melakukan aktivitas seluler 

yang hampir optimal sehingga substrat energi cepat habis dan 

terdapat akumulasi asam laktat sebagai sisa metabolisme 

(Wicaksono dan Arifiantini, 2009). 

Solihati dan Kune (2005) dalam penelitiannya 

mendapatkan spermatozoa bertahan hidup hingga hari kelima 

dengan motilitas spermatozoa yang masih layak IB (minimal 

40%). Pengamatan terhadap semen yang motilitasnya dibawah 

40% tidak dilanjutkan lagi. Berdasarkan ketentuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) semen beku sapi yang akan 

diinseminasikan memiliki konsentrasi spermatozoa 100 

juta/ml dengan motilitas individu 40% (Anonimus, 2005). 
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2.6  Pengencer Skim Milk 

  Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pengencer 

semen adalah penggunaan peralatan yang bersih dan steril 

serta bahan-bahan yang dipergunakan tidak bersifat toksik 

baik untuk spermatozoa itu sendiri maupun untuk kelamin 

betinanya. Bahan pengencer yang baik harus mampu 

mempertahankan kualitas semen sampai saat akan digunakan. 

Bahan pengencer umumnya dapat disimpan paling lama hanya 

satu minggu. Menurut Hafez (2000), media pengencer yang 

baik harus memiliki fungsi sebagai berikut:  

 Menyediakan nutrisi yang digunakan sebagai sumber 

energi.  

 Melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat 

pendinginan.  

 Menyediakan media yang bersifat penyangga untuk 

melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat 

perubahan pH.  

 Mengatur keseimbangan osmotic dan keseimbangan 

elektrolit yang tepat bagi spermatozoa.  

 Menghambat pertumbuhan kuman, meningkatkan 

volume semen sehingga betina yang dapat di IB lebih 

banyak.  

Skim milk mengandung zat lipoprotein dan lesitin 

sehingga bisa digunakan dalam pengencer semen untuk 

melindungi spermatozoa dari pengaruh kejut dingin (cold 

shock), selain itu juga mengandung enzim yang hancur apabila 

dilakukan pemansan diatas suhu 80ºC dan akan melepaskan 

gugusan sulfhydril (-SH) yang berfungsi sebagai zat reduktif 

yang mengatur metabolisme oksidatif sperma. Skim milk 

merupakan bagian yang tertinggal setelah susu diambil 

krimnya, mengandung dua zat makanan kecuali lemak dan 
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vitamin yang terlarut dalam lemak. Komposisi skim milk 

terdiri dari lemak 1,0%, protein 35,5 g, karbohidrat 52 g dan 

kalori 362 Kal. Skim milk yang ada dipasaran umumnya 

berbentuk bubuk yang melalui proses pengeringan dengan 

prosedur pengeringan yang berturut-turut adalah pemanasan 

pendahuluan, klasifikasi, pengentalan, standarisasi dan 

pengeringan (Chamberlain, 1989). 

 Prosedur pembuatan pengencer skim milk berdasarkan 

Azizah dan Arifiantini (2009) dengan modifikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Dimasukkan dalam erlenmeyer skim milk (Tropicana Slim 

rasa Plain) 2,4 g dan glucose 4 g. 

2. Ditambahkan aquabidest 100 ml. 

3. Dihomogenkan dengan magnetic stirrer selama 10 menit 

dan dipanaskan dengan suhu 95oC. 

4. Diturunkan suhunya menjadi 37oC. 

5. Ditambahkan penicillin 100 mg dan streptomycin sebanyak 

100 mg. 

6. Dihomogenkan lagi menggunakan magnetic stirrer selama 

10 menit. 

7. Disentrifugasi 1500 rpm selama 1 jam. 

 Komposisi skim milk (Tropicana Slim) menurut Food 

and Drag Administration (FDA) disitasi oleh Mar’ati (2012)) 

ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi skim milk (Tropicana Slim, rasa plain) 

Komposisi Per 100 g Per 22,5 g DV(%) 

Kalori (Kal) 347 78 - 

Kalsium (mg) 1920 432 54 

Total lemak (g) ** - - 

Karbohidrat (g) 50,5 11,4 4 

Protein (g) 33,8 7,6 15 

Vit A (IU) 5550 1250 25 

Vit D (IU) 445 100 25 

Vit E (IU) 22 5 25 

Keterangan: 

**: Kurang dari 0,21 g/penyajian 

% DV (Daily Value) : Kebutuhan perhari orang dewasa 

menurut standar Amerika.  

 

2.7 Kecambah Kacang Hijau 

Kecambah kacang hijau mempunyai kandungan 

beberapa antioksidan maupun zat yang berhubungan dengan 

antioksidan. Kadar antioksidan terbanyak dalam kecambah 

kacang hijau adalah fitosterol dan vitamin E, walaupun fenol 

dan beberapa mineral (selenium, mangan, tembaga, zinc dan 

besi) juga memiliki jumlah yang cukup bermakna (Astawan, 

2005). Yoshida and Niki (2003) membuktikan bahwa 

fitosterol dan komponennya (β-sitosterol, stigmasterol dan 

campesterol) dapat melawan peroksidasi lipid yang dapat 

diakibatkan oleh peningkatan Low Density Lipoprotein (LDL). 

Fitosterol secara kimiawi bertindak sebagai suatu antioksidan, 

scavenger radikal bebas, dan secara fisik sebagai penstabil 

membran. Menurut Winarsi (2007), Vitamin E adalah salah 
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satu fitonutrien yang secara alami memiliki 8 isomer, yaitu 

dikelompokkan dalam 4 tokoferol (α, β, γ, δ) dan 4 tokotrienol 

(α, β, γ, δ). Suplemen vitamin E di alam yang terbanyak adalah 

dalam bentuk α-tokoferol. Senyawa ini telah diketahui sebagai 

antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran 

sel. Senyawa ini juga dilaporkan bekerja sebagai scavenger 

radikal bebas oksigen, peroksi lipid, dan oksigen singlet. 

Sebagai antioksidan, vitamin E berfungsi sebagai 

donor ion hidrogen yang mampu mengubah radikal peroksil 

menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, sehingga tidak 

mampu merusak rantai asam lemak (Wardlaw and Jeffrey, 

2007). Kandungan vitamin E dinilai sebagai kandungan 

antioksidan yang paling besar kadarnya dalam kecambah 

kacang hijau jika ditinjau dari efek antioksidan yang dapat 

ditimbulkan. Berdasarkan Winarsi (2007), kandungan vitamin 

E dalam kecambah kacang hijau adalah 1,53 m/10 g. 

Anggrahini (2007) membuktikan kandungan α-tokoferol 

dalam kecambah kacang hijau paling tinggi terjadi pada usia 

perkecambahan 48 jam. 
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Tabel 2. Kandungan gizi dalam 100 g kecambah kacang hijau 

No. Jenis Zat Gizi Satuan 
Kacang 

Hijau 

Kecambah 

Kacang 

Hijau 

1 Energi g 385,00   354,00 

2 Karbohidrat g   67,22   44,79 

3 Protein g   27,10   38,54 

4 Lemak g     1,78   12,50 

5 Serat mg     8,88   11,46 

6 Kalsium mg 263,91 1729,17 

7 Fosfor mg 377,51   770,83 

8 Besi mg     8,88   8,33 

9 Natrium mg   

10 kalium mg   

11 Karoten ug 263,91   208,33 

12 Thiamin mg     0,54       0,94 

13 Riboflavin mg     0,18   1,56 

14 Niasin mg     1,78 11,46 

15 Vitanim C mg   11,84 52,08 

16 Vitamin E* mg   24,00 153,00 

Sumber: Wijayanti, Kirana dan Indriaswati (2013) dan * 

(Iqbal,2010). 

 

2.8 Antioksidan dan Radikal Bebas 

Fungsi oksigen sebagai unsur oksidatif dalam proses 

metabolisme yang menghasilkan produk sisa oksidasi 

metabolisme yang membahayakan seperti hidrogen peroksida. 

Peroksida tersebut berperan utama dalam proses penuaan, 

memperpendek daya hidup spermatozoa, menginduksi 

perubahan struktur terutama pada daerah akrosom dan 

penurunan motilitas secara cepat (Gazali dan Tambing, 2002). 

Menurut Widiastuti (2001) reaksi peroksidasi sudah 

berlangsung sebelum dilakukannya penambahan antioksidan, 
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karena reaksi peroksidasi dapat terjadi segera setelah semen 

diejakulasikan. 

Stres  oksidatif  (oxidative stress)  adalah 

ketidakseimbangan  antara  radikal  bebas (prooksidan)  dan  

antioksidan  yang  dipicu oleh  dua  kondisi  umum  yaitu  

kurangnya antioksidan  kelebihan produksi  radikal bebas. 

Vitamin C dan E sebagai antioksidan dapat menghentikan  

reaksi  berantai  radikal bebas. Awalnya, vitamin E akan 

menangkap radikal  bebas,  namun  vitamin E  kemudian 

berubah menjadi vitamin E radikal sehingga memerlukan 

pertolongan vitamin C. Vitamin C  bersama-sama  dengan  

vitamin  E  dapat menghambat reaksi oksidasi dengan 

mengikat vitamin E radikal yang terbentuk pada proses 

pemutusan reaksi radikal bebas oleh vitamin E menjadi 

vitamin E bebas, sehingga berfungsi kembali sebagai 

antioksidan (Pavlovic, Cekic, Rankovic danStoiljkovic, 2005). 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa penambahan 

antioksidan pada semen yang memiliki kualitas bagus dapat 

mempertahankan kualitas semen, tetapi tidak sama halnya 

pada semen yang memiliki kualitas jelek, karena proses 

peroksidasi yang sudah terjadi tidak dapat dihentikan dengan 

pemberian antioksidan. Gordon (1990) menyatakan bahwa 

semakin besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan 

dapat berpengaruh pada laju oksidasi. Penambahan 

antioksidan dengan konsentrasi yang tinggi dapat 

menyebabkan aktivitas antioksidan menjadi lenyap atau 

bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan. Reaksi 

antioksidan yang bertindak sebagai prooksidan pada 

konsentrasi tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. Reaksi penangkapan radikal peroksidasi lipid oleh 

antioksidan 

Konsentrasi Reaksi Hasil 

Normal/Seimbang   

       Pencetusan R + AH              RH + A* 

       Perambatan RO2 + AH          ROOH + A* 

Tinggi   

       Pencetusan AH + O2 A* + HOO* 

       Perambatan AH + ROOH RO*+H2O+ A* 

(Gordon, 1990) 

Ket.  

A*  = Antioksidan yang terhidrolisis 

AH = Antioksidan sebagai penyuplai ion hidrogen 

HOO* = Hidrogen dioksida terhidrolisis 

O2      = Oksigen 

R  = Radikal peroksidasi lipid 

RH  = Radikal peroksidasi lipid berikatan dengan ion  

hidrogen 

RO*  = Radikal peroksidasi lipid berikatan dengan single 

oksigen 

RO2 = Radikal peroksidasi lipid berikatan dengan oksigen 

ROOH = Radikal peroksidasi lipid berikatan dengan Hidrogen 

dioksida 
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