
PENGARUH LAMA PRA PEMBEKUAN, LAMA INKUBASI DAN 

SUPLEMENTASI SARI KURMA TERHADAP KUALITAS 

SPERMATOZOA BEKU KAMBING KACANG  

DALAM KEMASAN AMPUL 
 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Syarat yang Diperlukan 

Untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Peternakan 

Pada Program Studi Peternakan 

 

 

 

 

Oleh 

 

NURBAITI 

B1D 014 194 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



PENGARUH LAMA PRA PEMBEKUAN, LAMA INKUBASI DAN 

SUPLEMENTASI SARI KURMA TERHADAP KUALITAS 

SPERMATOZOA BEKU KAMBING KACANG  

DALAM KEMASAN AMPUL 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Oleh 

 

NURBAITI 

B1D 014 194 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Syarat yang Diperlukan 

Untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Peternakan 

Pada Program Studi Peternakan 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

 

Menyetujui:  

Pembimbing Utama, 

 

 

 

Dr. Ir. I Wayan Lanus Sumadiasa, M.Kes 

NIP. 19600609 198711 1001 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



PENGARUH LAMA PRA PEMBEKUAN, LAMA INKUBASI DAN 

SUPLEMENTASI SARI KURMA TERHADAP KUALITAS 

SPERMATOZOA BEKU KAMBING KACANG 

DALAM KEMASAN AMPUL 

 

ABSTRAK 

Nurbaiti/ B1D014194/ Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pra pembekuan dan lama 

inkubasi terhadap keutuhan membran plasma dan morfologi spermatozoa beku 

kambing kacang sebelum dan setelah pemberian sari kurma. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai Juli sampai Agustus 2018. Materi yang digunakan adalah semen 

segar dari 5 ekor kambing kacang yang ditampung dengan menggunakan vagina 

buatan sekali seminggu. Variabel yang diamati adalah keutuhan membran plasma dan 

morfologi spermatozoa. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji “t” menggunakan 

program SPSS 16. Terdapat pengaruh yang nyata (p<0,05) sebelum dan setelah 

pemberian sari kurma terhadap keutuhan membran plasma dan morfologi normal 

spermatozoa kambing kacang. Keutuhan membran plasma pada lama pra pembekuan 

20 menit setelah pemberian sari kurma lebih baik dibandingkan 15 dan 25 menit pada 

lama inkubasi 0 menit, yaitu masing-masing 68.60, 63.90 dan 61.80%. Morfologi 

normal spermatozoa beku pada lama pra pembekuan 20 menit setelah pemberian sari 

kurma lebih baik dibandingkan 15 dan 25 menit pada lama inkubasi 0 menit, yaitu 

masing-masing 85.90, 80,90 dan 78.20%. 

Kata kunci: kambing kacang, sari kurma, keutuhan membran plasma, morfologi 

spermatozoa, 5℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFECTS OF LENGH OF FREEZING, TIME OF  INCUBATION AND 

SUPLEMENTATION OF DATE EXTRACT ON THE QUALITYOF  

FOZEN KACANG GOATSEMEN PACKAGED IN AMPOULE 

 

ABSTRACT 

 

NURBAITI 

B1D014194 

 

This study aims to determine the effect of length pre-freezing and time of incubation 

on the integrity of membranes plasma and morphology of frozen kacang goat 

spermatozoa before and after supplementation of date extract. This research was 

conducted from July to August 2018. The material used was fresh semen from 5 

kacang goats which were collected using artificial vagina once a week. The variables 

observed were the integrity of membrane plasma and morphology of spermatozoa. 

Data obtained were analyzed by the "t" test using the SPSS 16 program. There was a 

significant effect (p<0.05) before and after supplementation of date extract on the 

integrity of membrane plasma and normal morphology of Kacang goat spermatozoa. 

The integrity of membrane plasma at length of pre-freezing 20 minutes after 

supplementation of date extract was better than 15 and 25 minutes at time of 

incubation 0 minute, namely 68.60, 63.90 and 61.80%, respectively. Normal 

morphology of frozen-thawed spermatozoa at length of pre-freezing 20 minutes after 

supplementation of date extract better than 15 and 25 minutes at time of incubation 0 

minute, which were 85.90, 80.90 and 78.20%, respectively. 

 

Key words: kacang goat, date extract, intact plasma membrane, morphology 

spermatozoa, 5℃ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kambing kacang kemampuan berproduksi melebihi dan beradaptasi dengan 

lingkungan setempat yang kurang baik dan memiliki tingkat kelahiran anak yang 

cukup tinggi (Obst et al., 1980; Sakul et al., 1994).  

Menurut  data Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2015 (Dirjen PKH, 

2015). Populasi kambing di Indonesia pada 2015 tercatat sebanyak 16.946.000 ekor 

dan meningkatnya menjadi 19.608.181 ekor pada tahun 2016.  

Salah satu upaya meningkatkan produktivitas kambing di Indonesia adalah 

melalui persilangan kambing lokal dengan kambing unggul (Peranakan Etawa) 

melalui perkawin alam atau IB menggunakan semen cair atau semen beku. Penerapan 

IB dengan menggunakan semen beku pada kambing hasilnya masih rendah. Salah 

satu penyebab rendahnya angka kebuntingan kambing pada program IB adalah 

rendahnya kualitas semen beku yang digunakan (Alawiyah dan Hartono, 2006). 

Mempertahankan daya hidup spermatozoa in vitro dan mengoptimalkan semen pada 

saat IB dibutuhkan bahan pengencer yang baik. Jenis pengencer semen sangat 

bervariasi dan masing-masing memiliki keistimewaan (Paulenz et al., 2002). 

Pengolahan semen beku yang berasal dari pejantan unggul yang berkualitas baik 

akan menentukan keberhasilan IB. Ketersediaan semen yang berkualitas diperlukan 

dalam penerapan bioteknologi reproduksi untuk diinseminasikan ke ternak betina. 

Rendahnya kualitas semen kambing disebabkan oleh kerusakan membran plasma 

spermatozoa akibat reaksi peroksidasi lipid oleh radikal bebas yang dihasilkan selama  

proses metabolisme (Zaniboni et al., 2006). Guna menekan metabolisme spermatozoa 

sebaiknya semen didinginkan pada temperatur 0-5
o
C, sehingga memungkinkan 

semen digunakan secara memuaskan dalam program IB paling tidak untuk 

penyimpanan selama tiga hari (Hunter, 1995 dalam Ainin, 2011).  

Semen yang disimpan pada suhu ruangan akan cepat mengalami kematian yang 

diakibatkan oleh meningkatnya reaksi radikal bebas akibat metabolisme spermatozoa 

serta kontaminasi mikroorganisme yang terjadi selama penyimpanan. Penambahan 

bahan pengencer yang mengandung antioksidan dapat mencegah terjadinya radikal 



bebas dan mempertahankan kualitas dan daya hidup spermatozoa pada saat 

pengenceran dan penyimpanan (Wiyanti et al., 2013). 

Antioksidan banyak ditemukan di dalam tumbuhan, salah satu bagian tumbuhan 

yang banyak mengandung antioksidan yaitu buah kurma (Primurdia dan Kusnadi, 

2014). Secara umum buah kurma banyak mengandung gula sederhana seperti 

glukosa, fruktosa, sukrosa dan serat namun rendah lemak dan protein. Kurma juga 

mengandung riboflavin, thiamin, biotin, folat dan asam askorbat serta kaya akan besi, 

kalsium, magnesium, zink (Ateeq et al., 2013). Kadar protein pada buah kurma 

sekitar 1,8 sampai 2 %, kadar glukosa sekitar 50 sampai 57 % dan kadar serat 2 

sampai 4 % (Jahromi et al., 2007). Senyawa yang berperan sebagai antioksidan 

adalah karoten, flavonoid dan asam fenolik (Al-Farsi et al., 2005; Biglari et al., 

2008). 

Penelitian ini bertujuan nntuk mengetahui adanya pengaruh pra pembekuan, lama 

inkubasi dan supplementasi sari kurma terhadap keutuhan membran plasma dan 

morfologi spermatozoa kambing kacang. Untuk mengetahui lama waktu pra 

pembekuan dan lama inkubasi yang terbaik yang mampu mempertahankan keutuhan 

membran plasma dan morfologi spermatozoa kambing kacang. 

MATERI METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan juli sampai agustus 2018. Pengambilan 

sampel semen dilakukan dengan menggunakan vagina buatan di lokasi Kelurahan 

Batu Ringgit, Desa Batu Dawe, Kecematan Sekarbela, Mataram dan diperiksa di 

Laboratorium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Semen 

ditampung menggunakan vagina buatan dua minggu  sebanyak 4 kali penampungan. 

Melakukan evaluasi terhadap semen segar meliputi: volume, warna, bau, konsistensi, 

pH, konsentrasi, motilitas massa, motilitas individu dan viabilitas spermatozoa. 

Perlakuan pemberian sari kurma per oral pada kambing kacang (K) yaitu: K0 

(tanpa pemberian sari kurma) dan K1 (sesudah diberikan sari kurma), dengan 

perlakuan lama pra pembekuan (P) yaitu P1=15 menit, P2=20 menit, P3=25 menit 

sebanyak 5 kali ulangan. Komposisi pengencer tris terdiri atas tris (hydroxymethil) 

aminomethan, asam sitrat monohidrat, fruktosa, penicillin, dan streptomycin. Proses 



pengencer TKT dibuat dengan cara mengambil 5 ml larutan buffer, kemudian 

disimpan di dalam tabung erlenmeyer  ukuran 100 ml. Setelah itu mencampurkan 2,5 

% kuning telur ke dalam tabung erlenmeyer berisi larutan buffer. Setelah tercampur 

aduk larutan buffer dan kuning telur perlahan-lahan sehingga larutan menjadi 

homogen. Larutan pengencer disubstitusi dengan 7% gliserol. Pengenceran dilakukan 

dengan perbandingan 1 bagian semen dan 10 bagian pengencer. Selanjutnya 

dilakukan proses pengisian ampul dengan semen cair sebanyak 0,5 sampai 1 ml, serta 

pemberian identifikasi pada ampul berdasarkan masing-masing perlakuan. Sampel 

yang telah dimasukkan dalam ampul dibiarkan dalam kulkas sampai suhunya turun 

dari 32
o
C menjadi 5

o
C dalam waktu 1,5-2 jam (equilibrasi). 

Setelah didiamkan dalam kulkas selama 2 jam ampul berisi semen yang suhunya 

telah mencapai 5
o
C dikeluarkan dari dalam kulkas dan diletakkan pada rak 

pembekuan. Kemudian rak tersebut diletakkan di dalam kotak styrofoam yang telah 

diisi nitrogen cair, setinggi 4 cm diatas permukaan N2 cair dan dibiarkan terpapar uap 

N2 cair selama 15, 20 dan 25 menit (pre freezing). Setelah itu ampul dicemplungkan 

ke dalam N2 cair, lalu dipindahkan ke kontainer  N2 cair sampai saatnya dievaluasi. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians (ANOVA) berdasarkan 

rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial. Apabila hasil analisis didapati berbeda 

nyata (P<0.05) maka dilanjutkan dengan uji ”t”. Analisis statistik dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Semen Segar Kambing Kacang 

Karakteristik makroskopis dan mikroskopis semen segar yang ditampung dari 5 

ekor kambing kacang jantan ditunjukkan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Rataan hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis semen segar kambing kacang (n=4) 

Karakteristik semen Sebelum sari kurma Setelah sari kurma 

Volume (ml) 0.72±0.13 0.80±0.13 

Warna Susu Putih Krem 

Bau Khas semen Khas semen 

Ph 6.6±0.23 6.8±0.29 

Konsistensi (kekentalan) Sedang Kental 

Konsentrasi (10
7 
sperma/ml) 258.0±50.81 291.0±28.31 

Motilitas massa +++ +++ 

Motilitas individu (%) 78.60±1.29 82.50±1.76 

Viabilitas (%) 83.3±1.30 90.4±2.23 

Sumber : Data primer diolah (2018) 



Volume semen kambing kacang yang didapati sebelum pemberian sari kurma 

yaitu rata-rata 0,72±0,13 ml, sedangkan volume semen setelah pemberian sari kurma 

sebesar 0.80±0.13, volume semen setelah pemberian sari kurma terdapat peningkatan 

dimana volume tersebut memberikan hasil diatas 0.05 ml masih dalam kisaran 

volume semen kambing pada umumnya. Hasil ini berada dalam kisaran volume 

semen domba yang didukung oleh Toelihere (1981) yaitu antara 0,7 sampai 3,0 ml, 

dengan rata-rata 0,8 sampai 1,2 ml.  

Semen segar yang diperoleh dari penelitian ini sebelum pemberian sari kurma 

yaitu berwarna putih susu, sedangkan setelah pemberian sari kurma semen kambing 

kacang berwarna krem. Hal ini sesuai dengan pendapat Tambing et al. (2000), bahwa 

warna semen kambing adalah putih sampai krem akibat adanya riboflafin dari sekresi 

kelenjar vesikularis.  

Bau semen segar kambing kacang sebelum dan setelah pemberian sari kurma 

didapati normal yaitu bau khas semen. Hal ini didukung oleh pendapat Kartasudjana 

(2001) yang menyatakan bahwa semen yang normal umumnya memiliki bau amis 

khas disertai bau badan hewan tersebut.  

Derajat keasaman atau pH semen segar kambing kacang sebelum pemberian sari 

kurma didapati rata-rata 6,6±0,23 sedangkan setelah pemberian sari kurma yaitu 

6,8±0,29 menandakan semen dalam kondisi normal. Menurut Toelihere (1981) pH 

normal berada pada kisaran 6 sampai 8.  

Konsistensi semen segar kambing kacang sebelum pemberian sari kurma 

menunjukan konsistensi yang  sedang, namun setelah pemberian sari kurma didapati 

konsistensi yang kental, hal ini menandakan semen kualitasnya baik. Hal ini sesuai 

dengan Tambing et al. (2000), konsistensi kental mempunyai konsentrasi 1000-2801 

juta atau lebih per ml.  

Konsentrasi spermatozoa kambing kacang sebelum pemberian sari kurma 

didapati sebanyak 258,0±50,81 x 10
7
/ml semen sedangkan setelah pemberian sari 

kurma yaitu sebesar 291,0±28,31 x 10
7
/ml. Hasil ini termasuk normal sebagaimana 

dinyatakan oleh Toelihere (1981), bahwa konsentrasi normal semen berkisar 200 

sampai 1.000 juta per ml. 



Secara mikroskopis motilitas massa spermatozoa yang diamati sebelum dan 

setelah pemberian sari kurma yaitu sangat baik (+++), dimana spermatozoa terlihat 

seperti kumpulan awan hitam yang bergerak seperti gelombang besar. Untuk motilitas 

individu  sebelum pemberian sari kurma diperoleh nilai rataan adalah 78,60±1,29% 

sedangkan setelah pemberian sari kurma didapati sebesar 82,50±1,76%. Menurut 

Dorado et al. (2010) nilai rataan adalah 94.06±0,71%. dan motilitas individu antara 

60 sampai 80 spermatozoa aktif. 

Persentase spermatozoa hidup yang diidentifikasi berwarna putih pada bagian 

kepala spermatozoa sebelum pemberian sari kurma adalah 83,3±1,30%, sedangkan 

setelah pemberian sari kurma yaitu sebesar 90,4±2,23%. Menurut hasil penelitian 

Tambing et al. (2000) adalah 85,79±3,94%. Persentase spermatozoa hidup lebih 

tinggi dari pada spermatozoa motil karena jumlah spermatozoa yang hidup belum 

tentu semuanya motil progresif (Kostaman dan Sutama, 2006). 

Berdasarkan hasil evaluasi karakteristik makroskopis dan mikroskopis semen 

segar kambing kacang jantan maka semen yang diteliti ini dikategorikan normal 

sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi semen beku. 

Evaluasi Mikroskopis Spermatozoa Setelah Pemberian Sari kurma 

Membran Plasma Utuh (MPU) 

Data persentase MPU spermatozoa kambing kacang pada pra pembekuan dan 

lama inkubasi sebelum dan sesudah pemberian sari kurma disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. MPU spermatozoa beku kambing kacang pada lama pra pembekuan dan lama inkubasi yang 

berbeda sebelum dan setelah pemberian sari kurma (Rata-rata ± SD, N=45). 

Pra pembekuan 

(menit) 

Lama inkubasi 

(menit) 

Pemberian sari kurma 

Sebelum Setelah 

15 0 31.00±2.57
a 

63.90±8.26
b
 

 60 31.40±6.37
a 

62.00±3.51
b 

 120 32.90±5.60
a
 51.70±3.23

b 

20 0 36.10±6.91
a 

68.60±3.50
b 

 60 36.70±4.95
a 

63.70±5.16
b 

 120 35.20±1.44
a 

51.40±5.00
b 

25 0 31.10±6.58
a 

61.80±6.75
b 

 60 28.80±5.26
a 

60.20±5.74
b 

 120 28.70±4.00
a 

53.40±3.79
b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata   

(p<0,05) 



Hasil persentase membran plasma utuh dalam penelitian ini yang tertera pada 

tabel 3. Menunjukan, terdapat perbedaan yang sangat nyata (p<0,05) sebelum dan 

setelah pemberian sari kurma. Sebelum pemberian sari kurma persentase membran 

plasma utuh spermatozoa adalah kurang dari 40% sedangkan setelah pemberian sari 

kurma persentase membran plasma utuh spermatozoa adalah kurang dari 70% pada 

pra pembekuan 20 menit dan lama inkubasi 0 menit. Demikian pula pada pra 

pembekuan 15 dan 25 menit pada lama inkubasi 60 sampai 120 menit memberikan 

hasil yang sangat signifikan sebelum pemberian sari kurma dengan persentase kurang 

dari 40% dan setelah pemberian sari kurma dengan persentase kurang dari 70%. 

Namun yang lebih mempertahankan membran plasma spermatozoa adalah pada 

waktu pra pembekuan 20 menit dan lama inkubasi 0 menit. Oleh karena itu 

pemberian supplementasi sari kurma pada kambing kacang sangat berpengaruh 

terhadap keutuhan membran plasma spermatozoa. Menurut Zanevelt (1984) dikutip 

Rizal et al, (2004), batas minimal MPU yang layak digunakan untuk IB adalah 50%. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa rataan membran plasma utuh spermatozoa pada hasil 

penelitian ini terhadap pra pembekuan 20 menit dan lama inkubasi 0 menit layak 

digunakan utuk proses IB. 

Tingginya persentase MPU spermatozoa beku kambing kacang setelah 

pemberian sari kurma menunjukkan bahwa kandungan sari kurma memberikan 

perngaruh yang baik terhadap spermatozoa, sehingga cocok digunakan untuk 

meningkatkan kualitas spermatozoa kambing kacang. Hal itu menyebabkan buah 

kurma terdapat kandungan antioksidan atau senyawa aktif alkaloid, flavonoid, 

steroid, tannin, estertepen, karbohidrat, vitamin, asam fenolik, B-karoten, gula, 

protein, lemak, serat, kalium, kalsium, besi, klorin, tembaga, magnesium, sulfur, 

fosfor, dan beberapa enzim lainya. Kandungan flavonoid, total fenolik, vitamin dan  

ꞵ karoten mempunyai aktivitas antioksidan dengan cara mengikat radikal bebas 

sehingga menurunkan konsentrasi lipid peroksida dan malondialdehid tidak 

terbentuk. 

Berdasarkan pernyataan Watson (2000) selama tahapan pembekuan, sel 

spermatozoa melewati perubahan drastis dalam lingkungan fisik dan kimia. Suhu 



turun mendekati titik beku air yang menyebabkan perubahan struktural lipid bilayer 

mengubah membran plasma. Perubahan ini dapat memicu perubahan dalam 

permeabilitas membran plasma yang dapat menyebabkan pecahnya sel spermatozoa 

(Hermansson dan Linde-Forsberg, 2006). Dengan adanya penambahan gliserol dalam 

pengencer selama pembekuan mampu melindungi membran plasma spermatozoa. 

Gliserol dalam melindungi membran plasma akan mengikat gugus pusat fosfolipid 

sehingga mengurangi ketidakstabilan membran dan berinteraksi dengan membran 

untuk mengikat protein dan glikoprotein menyebabkan partikel-pertikel antar 

membran terkumpul (Parks dan Graham, 1992). 

Hasil penelitian ini  tidak berbeda nyata dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hadiatullah (2015) bahwa kualitas spermatozoa kambing peranakan ettawa pra 

pembekuan dalam pengencer berbasis tris kuning telur dengan suplementasi 

pentoksifilin pada konsentrasi 25µM sebesar 70,40%. Hal ini dikarenakan 

pentoksifilin mampu menstimulasi motilitas dan masa aktif spermatozoa dengan cara 

menghambat aktivasi fosfodiesterasi untuk memecah siklis adenosine monofosfat (c-

AMP) menjadi 5’-AMP (Wang et al., 1993; Mbizvo et al., 1993). 

 

Gambar 1. Membran Plasma Utuh Spermatozoa 

 

Morfologi (normal) spermatozoa 

Data persentase morfologi spermatozoa kambing kacang pada pra pembekuan 

dan lama inkubasi sebelum dan sesudah pemberian sari kurma disajikan pada Tabel 4. 

S Nonswelling 

Swelling 

S Swelling 

Swelling 



Tabel 4. Morfologi Normal spermatozoa beku kambing kacang pada lama pra pembekuan dan lama 

inkubasi yang berbeda sebelum dan setelah pemberian sari kurma (Rata-rata ± SD, 

n=45). 

Pra pembekuan 

(menit) 

Lama inkubasi 

(menit) 

Pemberian Sari Kurma 

Sebelum Setelah 

15 0 68.40±5.72
a 

80.90±9.99
a 

 60 66.90±3.17
a 

83.70±2.36
b 

 120 66.10±4.74
a 

78.90±3.48
b 

20 0 73.10±3.76
a 

85.90±6.98
b 

 60 70.70±8.13
a 

83.30±4.33
b 

 120 71.60±3.15
a 

81.30±5.23
b 

25 0 66.30±4.82
a 

78.20±1.25
b 

 60 66.00±3.72
a 

77.70±5.01
b 

 120 64.50±4.27
a 

79.80±2.65
b 

    Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(p<0,05). 

 

Hasil persentase morfologi dalam penelitian ini yang tertera pada tabel 4, 

menunjukan terdapat perbedaan yang sangat nyata (p<0,05) sebelum dan setelah 

pemberian sari kurma. Sebelum pemberian sari kurma persentase morfologi 

spermatozoa adalah lebih dari 73%, sedangkan setelah pemberian sari kurma 

persentase morfologi spermatozoa adalah lebih dari 85% pada pra pembekuan 20 

menit dan lama inkubasi 0 menit. Begitupun pada pra pembekuan 15 dan 25 menit 

pada lama inkubasi 60 sampai 120 menit memberikan hasil yang sangat signifikan 

sebelum pemberian sari kurma dengan persentase kurang dari 70% dan setelah 

pemberian sari kurma dengan persentase kurang dari 80%. Namun membran plasma 

spermatozoa lebih dapat dipertahankan pada waktu pra pembekuan 20 menit dan 

lama inkubasi 0 menit. Oleh karena itu pemberian supplementasi sari kurma pada 

kambing kacang sangat berpengaruh terhadap morfologi spermatozoa. 

Hasil persentase morfologi normal spermatozoa beku kambing kacang setelah 

pemberian sari kurma menandakan bahwa kandungan sari kurma memberikan 

pengaruh yang baik terhadap spermatozoa, sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas spermatozoa kambing kacang. 

Berdasarkan hasil penelitian Hadiatullah (2015) spermatozoa yang dibekukan 

dengan penambahan pentoksifilin 25µM ke dalam pengencer tris kuning telur 

memberikan hasil yang terbaik yaitu spermatozoa normal sebesar 88.80% atau 



abnormalitas kurang dari 20%. Sehingga semen ini layak digunakan untuk IB, karena 

standar semen beku yaitu dengan persyaratan spermatozoa abnormal adalah lebih 

kecil dari 20% (Hafez, 2000). Hal ini sesuai dengan pendapat Hafez (1993) bahwa 

spermatozoa yang abnormalitasnya melewati 20% menunjukan adanya infertilitas 

atau ketidaksuburan dari pejantan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifiantini dan 

Purwantara (2010) yang menyatakan bahwa pada umumnya bila terlihat sel dengan 

bentuk abnormal yang primer berjumlah 20% atau lebih maka kualitas semen itu 

dianggap jelek. Susilawati (2014), standar minimum  bagi kualitas semen yang dapat 

dipakai untuk inseminasi buatan adalah minimal mengandung 500 juta sel/ml/ejakulat 

dengan gerakan massa sangat bagus/bagus (++/+++), serta 50% persentase sperma 

yang hidup dan motil. 

 

Gambar 2. Morfologi Normal Spermatozoa.   

KESIMPULAN 

1. Pemberian sari kurma berpengaruh nyata terhadap keutuhan membran plasma dan 

morfologi normal spermatozoa kambing kacang. 

2. Waktu pra pembekuan terbaik yang mampu mempertahankan keutuhan membran 

plasma dan morfologi normal spermatozoa setelah pemberian sari kurma adalah 20 

menit. 

3. Lama inkubasi terbaik yang mampu mempertahankan keutuhan membran plasma 

dan morfologi normal spermatozoa setelah pemberian sari kurma adalah 0 menit. 
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