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SUPLEMENTASI SARI KURMA (Phoenix dactylifera) PER ORAL DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS SEMEN KAMBING 

KACANG PADA SUHU SIMPAN 5ºC 

 

INTISARI 

 

SANDI HADIATNA PARMADI/ B1D014240/ Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

suplementasi sari kurma pada kambing kacang per oral dan lama simpan semen pada 

suhu 5
º
C terhadap kualitas spermatozoa dalam pengencer tris kuning telur. Metode 

yang digunakan adalah eksperimental laboratorik menggunakan uji T-Test. Materi 

yang digunakan adalah semen kambing kacang umur ± 2 tahun dan sari kurma 

komersil. Perlakuan yang dilakukan pada kambing adalah diberikan dan tidak 

diberikan suplementasi sari kurma per oral.Variabel yang diamati adalah progresif 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa. Hasil penelitian menunjukkan, 

bahwa progresif motilitas, viabilitas dan abnormalitas menunjukkan indikasi yang 

secara signifikan lebih baik (P ≤ 0.01) yaitu berturut-turut 53,50 ± 4,32%, 76,70 ± 

1,64% dan 6,40 ± 0,89% dibandingkan yang tidak diberikan sari kurma yaitu 42,00 ± 

2,09%, 57,50 ± 4,31% dan 8,04 ± 0,09%. Kesimpulan, pejantan kambing kacang 

sebaiknya diberikan sari kurma secara teratur untuk mendapakan fertilitas yang 

optimal. 

 

Kata Kunci : Suplementasi Sari kurma, Pengencer tris kuning telur, Spermatozoa dan 

Kambing Kacang 
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SUPPLEMENTATION OF DATES PALM EXTRACT (Phoenix dactylifera) 

ORALLY AND ITS EFFECT ON THE QUALITY OF PEANUT GOAT 

SEMEN STORED AT 5ºC 

 

 

ABSTRACT 

 

SANDI HADIATNA PARMADI/ B1D014240/ Faculty of Animal Husbandry 

University of Mataram 

 

The purpose of this study was to determine the effect of supplementation of 

palm date extract orally and semen storing period at 5ºC on the sperm quality in tris 

egg yolk extender. The method used was laboratory experimental using a T-Test. The 

material used was semen of peanut goat ± 2 years old and extracts of commercial 

dates. Semen was collected before the goat is offered and after offered dates palm 

extract orally supplementation. The variables observed were progressive motility, 

viability and abnormalities of spermatozoa. The results showed that progressive 

motility, viability and abnormalities showed significantly better indications (P ≤ 0.01) 

which were 53.50 ± 4.32%, 76.70 ± 1.64% and 6.40 ± 0, respectively, compared to 

those not given dates extract, namely 42,00 ± 2,09%, 57,50 ± 4,31% and 8,04 ± 

0,09% In conclusion, peanut goat should be given dates extract regularly to get 

optimal fertility. 

 

Keywords: Supplementation Dates palm extract, tris egg yolk extender, Spermatozoa, 

Peanut Goat 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya NTB 

yang terus meningkat, menyebabkan permintaan akan daging juga meningkat, 

sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk memenuhi permintaan atau 

kebutuhan konsumsi daging tersebut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan 

pemerintah yaitu meningkatkan budidaya ternak kambing. Diharapkan dengan 

potensi sumber daya yang tersedia, usaha tersebut dapat dilakukan. Bila dilihat dari 

potensi ternak kambing yang ada di Indonesia, dengan sistem pemeliharaan dan 

perawatan yang lebih baik, ternak ini akan memberikan sumbangan daging yang 

lebih besar dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani peternak di 

pedesaan. 

Ternak kambing sejak lama telah dimanfaatkan manusia dan tersebar di 

berbagai daerah (tropis), namun hewan ini sedikit sekali mendapat perhatian. 

Ketahanan hidupnya, kemampuan berkembang biak dan produktivitasnya masih 

perlu dikaji, dalam rangka meningkatkan populasi kambing, untuk meningkatkan 

produksi dan populasi ternak tidak lepas dari sisi reproduksinya. Agar upaya 

pengelolaan reproduksinya bisa berhasil dibutuhkan suatu teknologi, salah satunya 

adalah insiminasi buatan (IB). 

IB merupakan tekologi yang bernilai tinggi karena telah terbukti mampu 

meningkatkan mutu genetik ternak. Keuntungan utama program IB adalah dapat 

menyediakan sperma dalam jangka waktu lama, penggunaan pejantan unggul secara 

luas dan dapat melayani banyak betina per ekor pejantan. Penerapan teknologi IB 

pada ternak kambing merupakan salah satu langkah alternatif untuk meningkatkan 

populasi maupun produksi kambing lokal. Keberhasilan IB sangat di tentukan di 

antaranya oleh kualitas sperma yang digunakan (Sutama, 2011). 

Selanjutnya dikatakan, bahwa sperma dengan kualitas baik dihasilkan dari 

pejantan unggul secara genetik, namun untuk mencapai produktivitas yang optimal 

dan efisien sesuai dengan potensi genetiknya, perlu ditunjang dengan lingkungan 

yang baik terutama perbaikan kualitas dan kuantitas pakan, pemberian pakan 

ekstra/suplemen dengan tingkat kandungan protein dan energi berguna untuk 
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meningkatkan libido serta produksi sperma, baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

(Khan at al., 1998). pilihan yang tepat sebagai pakan suplemen adalah sari kurma. 

Menurut Irianto (2014), Buah kurma merupakan makanan yang mengandung 

energi tinggi dengan komposisi ideal, didalamnya memiliki kandungan karbohidrat, 

triptofan, omega-3, vitamin C, vitamin B6, Ca2+, Zn, dan Mg. Buah kurma 

mengandung serat yang sangat tinggi, selain itu juga mengandung kalium, mangan, 

fosfor, besi, belerang, kalsium juga magnesium yang sangat baik untuk dikonsumsi. 

Kambing pejantan yang mendapatkan kadar karbohidrat, glukosa, dan protein yang 

tinggi menghasilkan perubahan daya hidup yang tinggi (Inounu at al., 2002).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai suplementasi sari kurma per oral pada pejantan kambing kacang dan 

pengaruhnya terhadap kualitas semen cair pada suhu simpan 5
o
C. 

 

MATERI METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Juli 2018. Lokasi penelitian 

ini di dua tempat dan berjarak 1 km yaitu di Batu Ringgit, Kelurahan Batu Dawe, 

Kecamatan Skarbela, Kota Mataram dan di Laboratorium Reproduksi Fakultas 

Peternakan, Universitas Mataram. Materi yang digunakan yaitu 5 ekor kambing 

kacang yang berumur ± 2 tahun dengan bobot badan rata-rata 20 kg. 

Perlakuan pada penelitian ini yaitu membandingkan semen kambing kacang 

sebelum dan sesudah diberikan suplementasi sari kurma per oral dalam pengencer tris 

kuning telur. Penampungan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu 2 kali sebelum 

pemberian dan sesudah diberikan sari kurma. Sampel semen dari masing-masing 

perlakuan dievaluasi setiap hari dari hari ke-0 sampai hari ke-4 pada suhu 5ºC untuk 

memperoleh data progresif motilitas, viabilitas dan abnormalitasnya. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan uji T-test. Hasil analisis yang berbeda nyata (P < 

0,01) diuji lanjut dengan uji Duncan’s dengan program SPSS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Semen Kambing Kacang Sebelum dan Setelah Perlakuan pada 

penyimpanan 5ºC 

 

Progresif Motilitas Spermatozoa 

 Motilitas merupakan salah satu kriteria penentu kualitas semen yang dilihat 

dari banyaknya spermatozoa yang motil progresif dibandingkan dengan seluruh 

spermatozoa yang ada dalam satu pandang mikroskop. Pemeriksaan motilitas sperma 

adalah satu-satunya cara penentuan kualitas semen sesudah pengenceran. 

 Motilitas sperma memegang peranan penting sewaktu pertemuannya dengan 

ovum. Ekor sperma mengandung semua sarana yang perlu untuk motilitas, dan ekor 

yang telah terpisah dari kepala sperma dapat bergerak seperti sediakala (Toelihere, 

1981). Hasil penelitian motilitas kambing Kacang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan progresif motilitas spermatozoa kambing kacang suplementasi sari 

kurma dan lama simpan yang berbeda pada suhu 5
º
C. 

Penyimpanan 

(Hari) 

Suplementasi sari kurma 

(P0) Sebelum (P1) Setelah 

0 

1 

2 

3 

4 

77,50 ± 1,77
a 

72,00 ± 2,09
a 

63,00 ± 2,09
a 

51,00 ± 3,35
a 

42,00 ± 2,09
a 

80,00 ± 0,00
a 

75,00
 
± 0,00

a 

69,50 ± 1,12
b 

63,50 ± 1,37
b 

53,50 ± 4,32
b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P < 0,01) 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata 

progresif motilitas spermatozoa kambing Kacang pada hari ke 2-4 terdapat perbedaan 

yang nyata (P < 0,01) sedangkan pada hari ke 0-1 tidak berbeda nyata (P < 0,01) hal 

ini disebabkan karena kandungan nutrisi dalam pengencer masih tersedia. Tingginya 

motilitas spermatozoa pada perlakuan suplementasi sari kurma disebabkan oleh 

beberapa kandungan nutrisi yang tersedia dalam buah atau sari kurma diantaranya 

zink yang berfungsi untuk meningkatkan libido, jumlah sperma, gerak sperma, 
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metabolisme testosterone sesuai dengan pendapat Linder (2006) zink disebut mineral 

seks karena penting untuk libido, serta memproduksi dan mempertahankan hormone 

testosterone. 

 Progresif motilitas spermatozoa semakin menurun. Pada hari ke-0, rata-rata 

persentase spermatozoa berada diatas 75%, keesokan harinya persentase spermatozoa 

berada dibawah 76% dan pada hari ke-4, persentase menjadi 42-53%. Penurunan 

persentase motilitas ini disebabkan karena semakin lama zat-zat nutrisi yang tersedia 

dalam pengencer mulai habis. Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1981) yang 

menyatakan penurunan motilitas diantaranya disebabkan berkurangnya nutrisi 

pengencer untuk spermatozoa sehingga terjadi penimbunan zat sisa metabolisme yang 

bersifat racun sehingga menyebabkan kematian pada spermatozoa. Rataan persentase 

motilitas pada penelitian ini lebih tinggi dibanding suplementasi per oral tepung daun 

katuk dan bungkil inti sawit pada kambing kacang masing-masing 78% dan 79% 

(Syawal et al., 2015). 

 Kualitas semen kambing kacang pasca suplementasi sari kurma pada hari ke 

0-4 cukup baik digunakan untuk perkawinan secara inseminasi buatan. Kualitas 

spermatozoa kambing kacang yang disuplementasi sari kurma mampu 

mempertahankan motilitas spermatozoa selama 4 hari pada suhu simpan 5ºC. 

Menurut Evans dan Maxwell (1987) semen yang memenuhi syarat kualitas digunakan 

dalam program IB harus memiliki persentase spermatozoa motil minimum 40% 

menandakan spermatozoa tersebut mempunyai kualitas yang baik. 

 

Viabilitas Spermatozoa 

 Viabilitas (daya tahan hidup spermatozoa) adalah kemampuan spermatozoa 

untuk tetap tahan hidup sejak awal penyimpanan hingga spermatozoa mati dengan 

batasan bahwa spermatozoa yang hidup tidak menyerap warna pada bagian kepala, 

sedangkan spermatozoa yang mati akan menyerap warna karena permeabilitas 

dindingnya meningkat (Toelihere, 1981). 

 Pada penelitian ini, perbedaan afinitas zat warna antara sel sperma yang mati 

dan yang hidup digunakan untuk menghitung jumlah spermatozoa hidup secara 
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objektif. Jumlah spermatozoa yang hidup dan mati diamati pada beberapa bidang 

pandang sehingga diperoleh 100 sel spermatozoa. Viabilitas hasil penelitian kambing 

Kacang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan viabilitas spermatozoa hidup kambing kacang suplementasi sari 

kurma dan lama simpan yang berbeda pada suhu 5
º
C 

Penyimpanan 

(Hari) 

Suplementasi Sari Kurma 

(P0) Sebelum (P1) Setelah 

0 

1 

2 

3 

4 

83,30 ± 1,30
a 

82,50 ± 1,22
a 

77,80 ± 1,60
a 

73,20 ± 2,31
a 

57,50 ± 4,31
a 

90,40 ± 2,33
b 

86,50 ± 1,62
b 

83,10 ± 1,67
b 

79,90 ± 1,47
b 

76,70 ± 1,64
b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P < 0,01) 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, diperoleh bahwa setelah pemberian 

sari kurma nilainya lebih tinggi hal tersebut menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 

0,01). Penyimpanan selama 4 hari dengan suplementasi sari kurma menunjukkan 

hasil yang baik. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Rizal 

et al. (2006) yang menggunakan suplementasi bungkil inti sawit pada kambing PE 

setelah penyimpanan 4 hari sebesar 54,67%. 

 Dilihat dari Tabel 4, persentase spermatozoa hidup pada hari ke-0 masih 

sangat tinggi, yakni rata-rata berada di atas 80-90%. Pada hari pertama, persentase 

viabilitas semua perlakuan mulai menurun, begitu juga pada hari ke-2, ke-3 dan ke 4. 

Pada hari ke-4, viabilitas spermatozoa tertinggi terdapat pada saat setelah pemberian 

sari kurma. Hal ini terkait dengan energi pakan yang cukup yang berdampak pada 

kesehatan tubuh dan intensitas libido yang tinggi, sehingga spermatozoa yang 

dihasilkan juga memiliki viabilitas yang tinggi. Pada kambing yang mendapat 

suplemen pakan daun katuk viabilitas spermatozoanya pada jam ke-0 sebesar 81.68% 

(Syawal et al., 2015), ini menunjukkan bahwa persentase viabilitas suplementasi sari 

kurma lebih baik. 
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 Penilaian ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh setelah perlakuan 

suplementasi sari kurma pada kambing kacang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sebelum diberikan sampai hari ke-4, Tingginya rata-rata persentase viabilitas 

spermatozoa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pemberian pakan 

ekstra dan perlakuan pada ternak itu sendiri. Ratnawati dan Affandhy (2013) 

memaparkan, suplementasi dan penyediaan pakan yang cukup dapat meningkatkan 

libido dan kualitas sperma. Pemberian pakan ekstra/suplemen pada ternak jantan 

dengan kandungan nutrien tinggi, terutama energi dan protein, akan meningkatkan 

produksi dan kualitas sperma (Cameron et al., 1988). 

 Pengamatan viabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

pewarnaan diferensial menggunakan zat warna eosin-nigrosin. Eosin adalah zat 

warna khusus untuk spermatozoa, sedangkan nigrosin hanya dipakai untuk 

pewarnaan dasar untuk memudahkan melihat perbedaan antara spermatozoa yang 

berwarna dan tidak berwarna. Menurut Toelihere (1993), prinsip metode pewarnaan 

eosin-nigrosin adalah terjadinya penyerapan 15 zat warna eosin pada spermatozoa 

yang mati pada saat pewarnaan dilakukan. Hal ini terjadi karena membran pada 

spermatozoa yang mati tidak permeabel terhadap zat warna atau memiliki afinitas 

yang rendah sehingga menyebabkan spermatozoa yang mati berwarna merah atau 

hitam, sedangkan spermatozoa yang hidup tidak menyerap pewarna eosin nigrosin. 

 Pemeriksaan viabilitas spermatozoa merupakan hal yang penting dalam 

penilaian suatu kualitas spermatozoa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

viabilitas spermatozoa hidup dari kedua perlakuan pada hari ke-4 masih diatas 40%. 

Persentase ini menandakan bahwa spermatozoa dari ke dua perlakuan ini masih layak 

digunakan untuk IB pada ternak. 

 

Abnormalitas Spermatozoa 

 Abnormalitas spermatozoa merupakan suatu kelainan yang terjadi pada 

spermatozoa. Abnormalitas dibagi menjadi 2, yaitu abnormalitas primer dan 

abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer terjadi selama proses pembentukan 

sperma di dalam testis, sedangkan abnormalitas sekunder terjadi setelah proses 
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pembentukan sperma atau setelah sperma keluar dari tubuh ternak jantan dan dalam 

keadaan normal atau patologis ada spermatozoa yang berbentuk abnormal (Toelihere, 

1985). 

 Abnormalitas sekunder biasanya terjadi karena penanganan yang dilakukan, 

penyimpanan, pemanasan yang berlebihan serta cara mengulas preparat. 

Abnormalitas sekunder lebih ditentukan oleh faktor lingkungan, sedangkan faktor 

makanan lebih berpengaruh pada abnormalitas primer. Kelainan morfologi 

spermatozoa akan mempengaruhi fertilitas, oleh karena itu abnormalitas dapat 

dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas spermatozoa. 

Abnormalitas spermatozoa kambing kacang hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Rataan abnormalitas spermatozoa kambing kacang suplementasi sari kurma 

dan lama simpan yang berbeda pada suhu 5
o
C. 

Penyimpanan 

(Hari) 

Suplementasi sari kurma 

(P0) Sebelum (P1) Setelah 

0 

1 

2 

3 

4 

5,92 ± 1,05
a 

6,26 ± 0,96
a 

6,44 ± 0,55
a 

6,60 ± 1,02
a 

8,04 ± 0,09
a 

3,98 ± 0,96
b 

4,73 ± 0,88
a 

5,40 ± 0,89
a 

5,20 ± 1,04
a 

6,40 ± 0,89
b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P < 0,01) 

 

 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa rataan abnormalitas tertinggi 

terlihat pada P0 dan terendah pada P1. Pada penyimpanan hari ke-0 dan ke-4 terlihat 

adanya perbedaan yang nyata (P < 0,01). Secara keseluruhan pada lama simpan 4 hari 

spermatozoa kambing kacang sebelum dan setelah suplementasi sari kurma 

abnormalitasnya semakin meninggkat. Hal ini menandakan bahwa lama simpan 

spermatozoa sangat berpengaruh pada tingkat abnormalnya. 

 Persentase abnormal tertinggi terdapat pada perlakuan sebelum diberikan sari 

kurma disebabkan karena tidak adanya asupan antioksidan terkandung dalam sari 

kurma. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang melindungi tubuh dari kerusakan 
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sel-sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Salah satu antioksidan pada sari kurma 

adalah vitamin C. Adanya kandungan vitamin C pada sari kurma menyebabkan 

ancaman radikal bebas dapat dicegah sehingga menyebabkan rendahnya tingkat 

abnormalitas spermatozoa pada perlakuan suplementasi sari kurma. 

 Abnormalitas terendah dalam penelitian ini terdapat pada perlakuan 

suplementasi sari kurma yang disimpan selama 4 hari. Hasil penelitian ini lebih baik 

dibanding dengan penelitian yang dilakukan Rizal et al. (2008) yang menggunakan 

suplementasi inti sawit pada kambing PE, dengan rata-rata abnormalitas 22%. Dan 

pada kambing kacang yang di beri pakan rumput gajah dengan suplementasi tepung 

darah yaitu 4,38% (Agustinus et al., 2010). 

 Metode yang digunakan dalam pemeriksaan morfologi ini sama dengan 

metode dalam penentuan viabilitas, hanya saja yang dilihat pada pemeriksaan 

morfologi ini adalah bentuk tubuh spermatozoa, terutama pada kepala dan ekor. 

Pemeriksaan kepala spermatozoa yang dilihat adalah kepala putus, sedangkan 

pemeriksaan pada ekor yang dilihat adalah ekor bengkok, ekor putus dan ekot 

melingkar. Menurut Widiastuti (2001), umumnya setiap morfologi dari struktur 

semen yang normal dipandang sebagai keadaan abnormal. Abnormalitas spermatozoa 

merupakan kelainan morfologis dari bentuk spermatozoa itu sendiri. Kelainan ini 

berpengaruh terhadap fertilitas, sehingga dapat dijadikan salah satu kriteria penilaian 

kualitas spermatozoa. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, abnormalitas spermatozoa yang 

banyak ditemukan adalah ekor bengkok dan kepala putus. Selain itu terdapat 

spermatozoa dengan ekor melingkar, tetapi tidak sebanyak ekor bengkok dan kepala 

putus. Dilihat pada Tabel 4, abnormalitas ke dua perlakuan masih berada di bawah 

20%, ini menandakan bahwa ke dua perlakuan masih bisa digunakan dalam IB. 

Sesuai pendapat Toelihere (1981) yang menyatakan, bahwa setiap spermatozoa 

abnormal tidak dapat membuahi ovum, tanpa memandang apakah abnormalitas 

tersebut terjadi di dalam tubuli seminiferi, dalam epididimis atau oleh perlakuan yang 

dilakukan. Selama abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20%, maka semen 

tersebut masih dapat digunakan untuk IB. 
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KESIMPULAN 

 Suplementasi sari kurma dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

spermatozoa kambing kacang (Motilitas 53,50 ± 4,32%, Viabilitas 76,70 ± 1,64%, 

dan Abnormalitas 6,40 ± 0,89%) dalam pengencer tris kuning telur pada suhu simpan 

5
º
C selama 4 hari. 
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