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ABSTRACT 

The effect of some species of barteria and sperm/bacteria ratio on sperm motility has 
been studied. F our species of bacteria were used in this study: Staphylococcus 
epidermidis. Streptococcusfaecalis. Enterobacter aeragenes were obtained from semen 
culture of infertile men and E. coli was obtained from prostaticjluid culture from men 
with prostat and urinary system disturbances. F ive semen samplesfuljilling the WHO 
criteria ( I992) were used in this study. After preparation by Percoll gradient-column 
method, sperm were inoculated in a microplate with Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus faecalt's, Enterobacter aerogenes, E. coli under the sperm bacteria ratio 1 
: I0 and l : 1000. Sperm motility and aglutination was observed immediately. 3 and 6 
hours after inoculation. Results of this study indicated that Staphylococcus epidermidis 
and Streptococcusfaecalis did not affect on the sperm motility, and did not cause sperm 
aglutinatimt. Enterobacter aerogenes ajfecting the sperm motility at the ratio of 
sperm/bacteria l : I 0 in 6 hours after incubation. Enterobacter aerogenes cause sperm 
aglutination after 6 hours of incubation. E. coli affected the sperm motility at the ratio of 
spenn/bacteria I : 10 and I : I 000 after 3 and 6 hours incubation . E. coli caused sperm 
aglutination after 3 and 6 hours of incubation. It might he concluded that the negative 
influence of bacteria on sperm motility in vitro dependent on species of bacteria. bat'teria 
consentration and time ofincuhatian. The most detrimental effect on sperm motility was 
shown by E. coli at the ratio of spem't/ bacteria 1 : I 0 after 6 hours incubation.  
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PENGANTAR  
  Sekitar 40-50% kasus infertilitas 
pada pasangan usia subur disebabkan oleh 
pihak pria dan sekitar 10-15% mengalami 
kelaman fungsi spermatozoa (Baker, 
1994). Fungsi spermatozoa ditentukan oleh 
kualitas spermatozoa. Menurut WHO 
(1992) parameter kualitas spermatozoa 
ditentukan oleh konsentrasi, motilitas, 
morfologi, dan Viabilitas spermatozoa. 
Dan parameter kualitas spermatozoa 
tersebut yang terpenting dan berhubungan 
dengan fungsi sperma atau infertilitas pria 
adalah motilitas.  
  Salah satu penyebab penurunan 
motilitas spermatozoa adalah akibat 
terjadinya infeksi traktus genitalis pria. 
Infeksi traktus genitalis berperan dalam 
infertilitas pria, karena (a) secara langsung 
berpengaruh pada spermatozoa atau (b) 
secara tidak langsung menghasilkan 

obstruksi atau lesi non destructive pada 
duktus ekskreton, lesi pada kelenjar seks 
aksesori atau akhimya menyebabkan 
timbulnya antibodi anti sperma (ASA) 
(Auroux et al., 1991).  
  Mikroorganisme penyebab infeksi 
traktus genitalis pria dabagi menjadi 
mikroorganisme patogen dan non patogen. 
Hacil survey yang peneliti lakukan di 
Klinik lnfertilitas di Surabaya di dapat 
bahwa dari 1727 sampel semen yang 
dikultur. 65,84% semen terinfeksi 
Staphylococcus epidermidis. 20.9% 
terinfeksi Enterobacter aemgenes, 9,4% 
terinfeksi Streptococcus  faecalis, 2,4% 
terinfeksi Streptococcus aurius, 0.52% 
terinfeksi Streptococus viridans, 0,46 % 
terinfeksi Pseudomonas, 0,35% terinfeksi 
E. coli, dan 0,13 % terinfeksi 
Streptococcus pyogenik. Dari data tersebut 
terlihat bahwa E. coli jarang ditemukan 



mencemari sperma, tetapi mempunyai 
kemampuan yang besar untuk menurunkan 
fertilitas pria, bila saluran reproduksinya 
terinfeksi E. coli. Pengaruh E. coli 
terhadap spermatozoa secara in vitro 
adalah menyebabkan menurunnya 
motilitas spermatozoa (Diemer, 1996, 
Huwe, 1998, Kohn, 1998), mengakibatkan 
terjadinya aglutinasi (Wolff, 1993) dan 
menyebabkan kerusakan membran plasma 
spermatozoa (Diemer. 1996). Dengan 
demikian walaupun E. coli ini jarang 
ditemukan mencemari semen tetapi dapat 
mengakibatkan terganggunya spermatozoa 
seperti yang dijelaskan di atas . Di samping 
itu E. coli ini sering digunakan sebagai 
mikroorganisme standar penginfektir 
semen pada penelitian infeksi traktus 
genitalis secara in vitro. Sedangkan 
Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcusfaecalis, 
Enterobacteraerogenes yang sering 
ditemukan mencemari spermatozoa tetapi 
pengaruhnya terhadap spermatozoa secara 
in vitro belum banyak diteliti. Sehingga 
timbul permasalahan apakah spesies 
bakteri yang berbeda mempunyai pengaruh 
yang berbeda terhadap mmilitas 
spermatozoa? Selain spesies bakteri, 
apakah ratio spermatozoa/bakteri juga 
berpengaruh terhadap motilitas 
spermatozoa? Penelitian ini bermjuan 
untuk mengetahui pengaruh spesies bakteri 
dan ratio spermatozoa/bakteri terhadap 
motilitas spermatozoa manusia secara in 
vitro.  
 
MATERI DAN  METODA 
  Sampel yang digunakan adalah pria 
yang mempunyai sperma normal menurut 
kriteria WHO, l992, sejumlah 5 sampel.  
 
Persiapan Bakteri  
  Spesies bakteri yang digunakan 
adalah Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus faccalis. Enterobacter 
aerogenes yang diperoleh dengan 
mengkultur semen pria infertil, dan E. coli 
yang diperoleh dengan mengkultur cairan 
prostat pria penderita prostat dan gangguan 

saluran kencing. Masing-masing spesies 
bakteri yang berumur 24 jam ditanam pada 
Media earle's lalu dihomogenisasi dan 
dibandingkan kekeruhannya dengan 
standar Mc Farland (Standar Mc Farland 
terendah yang setara dengan sejumlah 
bakteri 1,5 x108/ml) menggunakan 
Spektronik. Apabila suspensi bakteri 
dalam media earle's sudah sesuai 
kekeruhannya dengan standar Mc Farland 
maka telah diperoleh bakteri dalam 
mediacarle's sejumlah 15 x 103/ml. 
Selanjutnya dilakukan pengenceran bakteri 
dengan media earle's 10 kali dan l000 kali 
lebih rendah dari konsentrasi spermatozoa 
hasil Percoll.  
 
Persiapan Spermatozoa  
  Spermatozoa berasal dari ejakulat 
yang dipcmleh dengan cara masturbasi 
setelah abslinensia sedikitnya 48 jam dan 
tidak lebih lama dari 7 hari. Kemudian 
dilakukan analisis sperma sesuai dengan 
kriteria WHO. 1992. Selanjutnya 
dilakukan pencucian sperma dengan 
metode kolom bertingkat Percoll. 
Spermatozoa hasil Percoll tersebut 
kemudian dihitung konsentrasinya 
menggunakan Haemositometer Neuber.  
 
Perlakuan Spermatozoa dengan Bakteri  
  Spermatozoa hasil Percoll dibagi 4 
kelompok (A, B, C, dan D). Masingmasing 
kelompok dibagi 3 bagian. Tiap kelompok 
pada masing-masing bagian diberi 
perlakuan sebagai berikut.  
 
a. Spermatozoa dicampur Staphylococcus 

epidermidis dengan ratio 
spermatozna/halxteri 1 : 10. l : 1000 
dan kontrol (tanpa bakteri).  

b.  Spermatozoa dicampur 
Streptococcusfaycalis dengan ratio 
spermatozoa/bakteri 1 : 10, l : 1000 dan 
kontrol ( tanpa bakteri).  

c. Spermatozoa dicampur Enterobacter 
aerogenes dengan ratio 
spermatozoa/bakteri I : 10. 1 : l000 dan 
kontrol (tanpa bakteri).  



d.  Spermatozoa dicampur E. coli dengan 
ratio spermatozoa/bakteri 1 : 10, l : 
1000 dan kontrol (tanpa bakteri).  

 
Inkubasi spermatozoa-bakteri dilakukan di 
mikroplate. Dilakukan pengamatan 
terhadap motilitas dan aglutinasi 
spermatozoa pada 0 jam, 3 jam, dan 6 jam. 
Pada masingmasing pengamatan dilakukan 
5 kali ulangan.  
 
Pengamatan motilitas  
Pengamatan motilitas spermatozoa 
dilakukan di bawah mikroskop inverted 
dengan pembesaran 400 kali. Pemeriksaan 
dilakukan terhadap 100 spermatozoa dan 
klasifikasi motilitas didasarkan pada 
kriteria WHO (1992) yaitu: a) spermatozoa 
bergerak cepat lurus ke depan, b) 
spermatozoa bergerak lambat lurus atau 
tidak lurus, c) spermatozoa bergerak di 
tempat atau bergetar, d) spermatozoa tidak 
bergerak. Pada penelitian ini data yang 
dianalisa adalah motilitas spermatozoa 
kategori a+b.  
  Selain motilitas, pada penelitian ini 
juga diamati ada tidaknya aglutinasi 
spermatozoa. Aglutinasi adalah sperma 
motil saling melekat kepala dengan kepala, 
bagian tengah dengan bagian tengah, ekor 
dengan ekor atau kombinasinya.  
 
Analisis statistik  
  Data yang terkumpul dianalisa 
dengan menggunakan analisis factorial 
sama subyek, yang apabila hasilnya 
bermakna dilanjutkan dengan uji efek 
lugas.  
 
HASIL PENELITIAN  
  Dari data yang didapat, dan 
dilakukan analisis factorial sama subyek 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
yang bermakna spesies bakteri dan ratio 
spermatozoa/bakteri terhadap motilitas 
spermatozoa (p = 0,021). Karena hasil-nya 
bermakna maka dilanjutkan dengan uji 
efek lugas.  
 

Tabel 1. Uji beda rerata motilitas 
pengaruh ratio 
spermatozoa/bakteri pada antar 
spesies  bakteri. 

 
 
 

Ratio 
Sp/bakteri 

Lama 
inkubasi 

Spesies bakteri 
S.epider 

midis 
S.faecalis E.aero 

genes 
E.coli 

1 : 100 0 
3 
6 

96,6 
91,2a 
78,2b 

96,2 
88,8c 
71,4d 

95,4 
86,0a 
66,8f 

45,2 
96,4ace 
51,2bdf 

1 : 10 0 
3 
6 

95,2 
89,0g 
70,6h 

94,8 
86,4i 
69,6j 

95,2 
86,4k 
60,6l 

95,6 
74,6gik 
42,0hjl 

Huruf yang sama pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan yang beramakna. 
 
Pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa baik 
pada ratio spermatozoa/bakteri l : 10 
maupun 1 : 1000 terjadi perbedaan 
motilitas antara Staphylococcus 
epidermidis dan E coli, 
Streptococcusfaecalis dengan E . coli, 
Enterobacter aerogenes dengan E. coli 
pada 3 jam dan 6 jam inkubasi.  
 
Tabel 2.  Uji beda rerata motilitas 

pengaruh spesies bakteri pada 
antar ratio 
spermatozoa/bakteri  

Spesies 
bakteri 

Lama 
inkubasi 

Spesies bakteri 
Kontrol 1 : 

1000 
E.coli

S. 
epidermis

0 
3 
6 

95,8 
90,0 
79,6 

96,6 
91,2 
78,2 

95,2 
89,0 
70,6 

S. faecalis 0 
3 
6 

95,8 
90,0 
79,6 

96,2 
88,8 
71,4 

94,8 
86,4 
60,6a 

S. 
aerogenes

0 
3 
6 

95,8 
90,0 
79,6a 

95,4 
86,0 
66,8 

95,6 
86,4 
60,6a 

S. 
epidermis

0 
3 
6 

95,8 
90,0bd 
79,6ce 

95,2 
76,4d 
51,2e 

95,6 
74,6b 
42,0c 

Huruf yang sama pada baris yang sama 
menunjukkan perbedaan yang bermakna  
 
Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 
pada Staphylococcus epidermidis dan 



Streptococcus faecalis tidak terjadi 
perbedaan motilitas antara kontrol dengan 
1 : 10 dan l : 1000 baik pada 3 dan 6 jam 
inkubasi. Pada Enterobacter aerogenes ada 
perbedaan motilitas antara kontrol dengan 
ratio 1 : 10 setelah 6 jam inkubasi. Pada E. 
coli terjadi perbedaan motilitas antara 
kontrol dcngan ratio 1 : 10 dan 1 : 1000 
setelah 3 dan 6jam inkubasi.  
  Tentang aglutinasi, Staphylocorccus 
epidermidis dan Streptococcus faecalis 
tidak menyebabkan aglutinasi. sedangkan 
Enterobacter aerogcnes menyebabkan 
aglutinasi setelah 6 jam inkubasi dan E. 
coli menyebabkan aglutinasi pada 3 dan 6 
jam inkubasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar aglutinasi spermatozoa setelah 
dilakukan pewarnaan zaza tatto 
spermatozoa/E. coli 1 : 10 setelah 6 jam 
inkubasi.  
 
PEMBAHASAN  
  Dari hasil analisis data dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh spesies 
bakteri dan ratio spermatozoa/bakteri 
terhadap motilitas spermatozoa. Pengaruh 
spesies bakteri terhadap motilitas 
spermatozoa tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: pada penelitian ini spesies 
bakteri yang di gunakan sebagai bakteri 
penginfektir spermatozoa secara in vitro 
terdiri dari bakteri patogen dan non 
patogen. Yang tergolong patogen adalah 
Streptococcus faecalis, Enterobacter 
aerogenes dan E. coli. Sedang yang non 
patogen adalah Staphylococcus 
epidermidis. Bakteri patogen dan non 
patogen mempunyai kemampuan berbeda. 
Diantara spesies bakteri patogen, derajat 

patogenitasnya juga berbeda. Hal ini 
disebabkan toksigenitas, daya invasi serta 
adhesivitas dari setiap spesies bakteri 
tersebut berbedabeda. Spesies bakteri yang 
mempunyai derajat patogenitas yang 
berbeda ini apabila menginfeksi 
spermatozoa maka menyebabkan pengaruh 
yang berbeda pula terhadap motilitas 
spermatozoa.  
  Bila dibanding dengan kontrol, 
Staphylococcus epidermidis tidak 
berpengaruh terhadap motilitas 
spermatozoa, serta tidak menyebabkan 
terjadinya aglutinasi baik pada ratio 
spermatozoa/bakteri l : 10 maupun l : l000. 
Staphylococcus epidermidis tergolong 
bakteri coccus gram positif. Menurut 
Fowler (1983), bakteri aerob gram positif 
yang meliputi Staphylococcus epidermidis, 
Diphtheroids, dan Streptococcus sering 
mengkolonisasi urethra pria tetapi tidak 
terlibat sebagai penyebab urethretis. Studi 
pada pria dengan epididimitis akut 
menunjukkan bahwa jarang bakteri gram 
positif sebagai agen penyebab.  
  Pada penelitian ini Streptococcus 
faecalis bila dibanding kontrol tidak 
berpengaruh terhadap motilitas 
spermatozoa. serta tidak menyebabkan 
terjadinya aglutinasi baik pada ratio 
spermatozoa/bakteri ] : 10 maupun l : 
1000. Jacques et al. (1990) telah 
mengamati bahwa tidak terjadi penurunan 
motilitas spermatozoa dalam studi in Vivo 
pada semen yang terkontaminasi dengan 
Streptococcus faecalis. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Huwe (1998) 
didapatkan bahwa strain Entemcoccus 
(Streptococcus faecalis) tidak berpengaruh 
terhadap motilitas spermatozoa.  
  Enterobacter aerogenes bila 
dibanding kontrol berpengaruh terhadap 
motilitas spermatozoa pada ratio 
spermatozoa/bakteri l : 10 setelah 6 jam 
inkubasi. Mengenai aglutinasi, 
Enterobacter derogenes dapat 
menyebabkan aglutinasi spermatozoa 
setelah 6 jam inkubasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa tampaknya 
Enterobacter aerogenes untuk dapat 



berpengaruh terhadap spermatozoa 
diperlukan _ dalam konsentrasi tinggi dan 
memerlukan waktu inkubasi yang lebih 
lama.   
  E. coli bila dibanding dengan 
kontrol berpengaruh terhadap mmilitas 
spermatozoa. baik pada ratio 
spermatozoa/bakteri 1 : 10 dan 1 : 1000 
pada lama inkubasi 3 jam dan 6 jam. 
Berarti dengan lama inkubasi 3 jam, E. coli 
sudah mampu menurunkan motilitas 
spermatozoa. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Kohn et al. (1998) yang 
mengkontaminasi spermatozoa dengan 
2.106 E. coli/ml didapat hasi1 terjadi 
penurunan motilitas secara bermakna 
setelah 3 jam inkubasi. Sedang Auroux 
(1991) berpendapat bahwa konsentrasi E. 
coli 104/ml tidak menurunkan motilitas 
spermatozoa. Dari hasil penelitiannya 
didapat bahwa motilitas populasi 107 
spermatozoa/ml berkurang secara 
signifikan dengan adanya 106/m1 E. coli 
bila dibanding spermatozoa yang 
berjumlah 4. 107/m1.  
  Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Diemer (1996). dan Iluwe (1998) didapat 
bahwa E. coli pada ratio 
spermatozoa/bakteri 1 : 10 dan 1 : 100 
pada lama inkubasi 6 jam menyebabkan 
spermatozoa semuanya immotil. Pada 
penelitian ini didapat bahwa pada ratio 
spermatozoa/bakteri l : 10 masih terdapat 
spermatozoa motil. Perbedaan hasil ini 
mungkin karena metode persiapan 
spermatozoa yang digunakan berbeda. 
Pada penelitian Diemer (1996) 
spermatozoa hanya dipersiapkan dengan 
washing swim up, sedang pada penelitian 
ini spermatozoa dipersiapkan dengan 
metode kolom bertingkat Percll. Metode 
pencucian spermatozoa dengan kolom 
bertingkat Percoll bertujuan untuk 
menghilangkan bakteri yang mencemari 
spermatozoa. di samping itu juga dituai 
spermatozoa dengan motilitas yang sangat 
tinggi walaupun dengan konsentrasi 
rendah. Sedang metode washing swim up, 
dituai spermatozoa dengan konsentrasi 
tinggi tetapi kualitas motilitas tidak 

sebagus Percoll. Kemungkinan lain 
terjadinya perbedaan hasil ada1ah strain E. 
coli yang digunakan berbeda. Penelitian 
Diemer (1996) dan Huwe (1998) 
menggunakan E. coli serovar O6 
haemoglutinasi (manose sensitive). 
encapsulated, haemolytic. sedang yang 
digunakan pada penelitian ini identifikasi 
yang dilakukan tidak sampai pada tingkat 
serovar. Dan jumlah (konsentrasi) E. coli 
yang digunakan tidak mencapai 2.000.000 
mikroorganisme/ml.  
  Faktor-faktor dari E. coli yang dapat 
mempengaruhi motilitas spermatozoa telah 
banyak diteliti. Dari hasil penelitian yang 
diiakukan Auroux er al. (1991) didapat 
bahwa endotoxin E. coli tidak berpengaruh 
terhadap motililas spermatozoa. Telah 
dipercaya bahwa adanya perlekatan bakteri 
ke spermatozoa yang menyebabkan 
terjadinya penurunan motilitas 
spermatozoa (Wolff, 1993). Adanya 
perlekatan ini mengakibatkan terjadinya a 
glutinasi (Wolff, 1993) dan mengakibatkan 
kerusakan membran plasma spermatozoa 
(Diemer, 1996).  
  Dengan demikian interaksi 
spermatozoa E. coli terjadi 2 tahap yaitu 
adhesi lalu destruksi membran 
spermatozoa. Adanya aglutinasi dan 
kerusakan membran berkaitan dengan 
pergerakan spermatozoa. Dengan adanya 
perlekatan E. coli pada membran 
spermatozoa menyebabkan kerusakan 
membran spermatozoa, sehingga akan 
menimbulkan gangguan transpor zat yang 
dibutuhkan sebagai sumber energi untuk 
pergerakan spermatozoa.  
  E. coli dapat menyebabkan 
aglutinasi spermatozoa. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Wolff (1993) yang 
menyatakan bahwa bahwa E. coli dapat 
mengaglutinasi spermatozoa pada ratio 1 : 
20 dan aglutinasi paling banyak (90%) 
terjadi pada ratio 1 : 5 (8. 106 E. coIi/ml : 
40. 106 sperma/ml) atau pada ratio yang 
lebih tinggi. sedang sisanya 10% 
spermatozoa yang tidak beraglutinasi 
adalah immotil.  



  Dengan transmisi elektron 
mikroskop telah ditunjukkan bahwa E. coli 
melekat ke kepala dan ekor spermatozoa. 
Bartoov et al. (1991) telah menunjukkan 
bahwa mannose memainkan peranan 
dalam perlekatan E. coli ke spermatozoa. 
Perlekatan itu diperantarai oleh mannose 
yang ada pada permukaan spermatozoa 
dan struktur ikatan mannose yang ada pada 
E. coli. Dan telah diketahui bahwa 
mannose terikat ke Fimbrae tipe I pada E. 
coli (Beachey, 1981). Struktur ini bereaksi 
dengan manose pada spermatozoa. Hal ini 
telah didukung oleh kenyataan bahwa tidak 
ada perlekatan spermatozoa ke strain E. 
coli faeces.  
  Selain spesies bakteri. ratio 
spermatozoa/bakteri juga berpengaruh 
terhadap motilitas spermatozoa. Pengaruh 
ratio spermatozoa/bakteri terhadap 
motilitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pada prinsipnya bakteri berpengaruh 
terhadap spermatozoa hanya ketika bakteri 
tersebut mengadakan kontak dengan 
spermatozoa (Auroux, 1991). Penurunan 
motilitas terjadi jika jumlah bakteri banyak 
dan jumlah spermatozoa sedikit (Auroux. 
1991). Hal ini bisa dijelaskan bahwa 
semakin banyak bakteri (semakin tinggi 
ratio spermatozoa/bakteri), maka 
kesempatan kontak bakteri dengan 
spermatozoa semakin besar, bila jumlah 
bakteri sedikit (ratio spermatozoa/bakteri 
rendah) maka bakteri jarang mempunyai 
kesempatan kontak dengan spermatozoa.  
  Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh negatif 
bakteri terhadap motilitas spermatozoa 
secara ini vitro tergantung pada spesies 
bakteri yang digunakan sebagai 
penginfektir spermatozoa. konsentrasi 
bakteri serta lama inkubasi.  
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