
i 
 

PENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA PER ORAL DAN  LAMA 

EQUILIBRASI SEMEN KAMBING KACANG KEMASAN AMPUL 

TERHADAP INTEGRITAS PLASMA MEMBRAN DAN MORFOLOGI 

SPERMATOZOA POST THAWING 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

KUSMIATI 

B1D014138 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



ii 
 

PENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA PER ORAL DAN  LAMA 

EQUILIBRASI SEMEN KAMBING KACANG KEMASAN AMPUL 

TERHADAP INTEGRITAS PLASMA MEMBRAN DAN MORFOLOGI 

SPERMATOZOA POST THAWING 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

KUSMIATI 

B1D014138 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Syarat yang Diperlukan 

Untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Peternakan 

Pada Program Studi Peternakan 

  

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
 

 

Menyetujui 

Pembimbing Utama 

 

 
 

 

 

 

 

Dr. Ir. Lalu Ahmad Zaenuri, M. Rur. Sc 

NIP. 19601015 198603 1003 

 

 

             

 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN  

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



iii 
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EQUILIBRASI SEMEN KAMBING KACANG KEMASAN AMPUL 
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SPERMATOZOA POST THAWING 

  

  

ABSTRAK 

  

KUSMIATI 

B1D014138 

  

  

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui pengaruh pemberian sari kurma per 

oral dan lama equilibrasi terhadap integritas plasma membran dan morfologi 

spermatozoa post thawing. Penelitian ini telah diilaksanakan di Laboratoriumm 

Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 5 kali 

ulangan. Materi yang digunakan adalah semen segar yang ditampung dari 5 ekor 

kambing kambing kacang umur 2 tahun, sebelum dan sesudah diberikan 

suppplemetasi sari kurma per oral.Selanjutnya semen tersebut diencerkan 

menggunakan pengencer tris kuning telur. Semen cair tersebut dibagi menjadi 3 

perlakuan lama equilibrasi yaitu 2 jam, 3 jam dan 4 jam kemudian dibekukan. 

Variabel yang diamati adalah integritas plasma membran dan morfologi 

spermatozoa post thawing. Hasil penelitian menunjukan, bahwa semen yang 

berasal dari kambing  yang diberikan sari kurma dan equilibrasi 4 menit 

menunjukkan persentase integritas plasma membran maupun morfologi 

spermatozoa secara signifikan lebih baik (P≤0.05) lebih baik dibanding semen 

kambing kacang yang tidak diberikan sarikurma.  

 

Kata Kunci: Sari Kurma, Equilibrasi, Semen, Kambing Kacang, IPM, Morfologi, 

Thawing. 

  

  

  

  

  



iv 
 

THE EFFECT OF ORAL SUPPLEMENTATION OF DATES EXTRACT 
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INTEGRITY AND MORPHOLOGY OF POST THAWING KACANG 

BUCK SPERMATOZOA  
  

ABSTRACT 

  

KUSMIATI 

B1D014138 

 

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

dates extract and equilibration periods on the plasma membrane integrity and 

morphology of post thawing spermatozoa. This research was conducted at the 

Laboratory of Animal Reproduction, the Faculty of Animal Husbandry, 

University of Mataram. The design used was a completely randomized design 

(CRD) with 3 treatments and 5 replications. Fresh semen which was collected by 

artificial vagina from 5 kacang bucks aged 2 years, before and after 

supplementation of dates palm extract. Fresh semen was diluted using tris egg 

yolk extender. Liquid cement was divided into 3 equilibration treatments group, 

namely 2 hours, 3 hours and 4 hours then stored frozen. The variables observed 

were plasma membrane integrity and spermatozoa morphology post thawing. The 

results showed that semen from buck who accepted dates extract and 4 minute 

equilibration showed a significantly (P≤0.05) higher percentage of membrane 

plasma integrity and morphology of spermatozoa than semen of kacang buck 

which was not accepted dates extract. 

  



 
 

PENDAHULUAN 

 

Kambing kacang merupakan kambing asli Indonesia dan Malaysia. Bangsa 

kambing ini merupakan bangsa kambing yang terpenting ditinjau dari segi jumlah 

anak dari tipe kelahiran dibandingkan dengan bangsa kambing lain (Devandra dan 

Burns, 1994). Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa ternak ini mempunyai sifat 

tahan derita, lincah, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap pakan 

berkualitas rendah dan lingkungan yang ekstrim dan tersebar luas di wilayah 

Indonesia, kegunaan utamanya adalah sebagai penghasil daging. 

Ternak kambing merupakan ternak ruminansi tertua setelah anjing yang 

dipelihara oleh manusia. Pada awalnya kambing liar dipelihara untuk diambil 

dagingnya.  Setelah itu, ternak kambing diusahakan untuk didapatkan air susu, 

daging, dan bulunya (Subangkit dan Sarwono, 2011). 

Semen adalah cairan atau suspensi smigelatinous yang mengandung gamet 

jantan atau spermatozoa dan sekresi kelenjar pelengkap saluran reproduksi jantan.  

Bagian cairan dari supsensi tersebut yang terbentuk dalam pada ejakulat disebut 

plasma semen (Feradis, 2010). 

Spermatozoa adalah sel kecambah yang mana setelah masak kemudian 

bergerak melalui epidydimis, yang mampu membuahi ovum setelah terjadinya 

kapasitas pada hewan betina. Spermatozoa itu menjadi aktif bergerak setelah 

menyentuh bahan-bahan yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar aksesoris 

(ampula, kelenjar vesicularis, kelenjar prostate, dan kelenjar cowperis). Meskipun 

demikian, banyak diantara spermatozoa tersebut mengalami degenerasi dan 

diserap kembali oleh sel-sel epithelium epididimis dan yasdeferens (Franson, 

1992). 

Kurma (Phoenix dactylifera) termasuk family parme dan sering disebut 

date pal, memiliki berbagai macam kandungan nutrisi dan dapat berfungsi sebagai 

obat.  Buah kurma merupakan makanan yang mengandung energy tinggi dengan 

komposisi ideal, didalamnya memiliki kandungan karbohidrat, triptofan, omega-3, 

vitamin C, vitamin B6, Ca2+, zn, dan Mg (Amer dan Ead, 1994). 

Equilibrasi menurut Toelihere (1979) dikutip Umar dan Maharani (2005) 

menyebutkan bahwa equilibrasi adalah periode yang diperlukan spermatozoa 



 
 

sebelum pembekuan untuk menyesuaikan diri denga pengencer supaya sewaktu 

pembekuan kematian sperma yang berlebih-lebihan dapat dicegah. 

Nutrisi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas spermatozoa pemberian suplement tanpa berupa sari kurma dengan 

kandungan nutrisi seperti dijelaskan di atas meningkatkan multilitas dan kualitas 

spermatozoa kambing, baik semensegar dan semen beku. Untuk penelitian 

dilakukan untuk mengetahui Dampak Pemberian Sari Kurma Per Oral dan Lama 

Equilibrasi Semen Kambing Kacang Kemasan Ampul Terhadap Integritas Plasma 

Membran dan Morfologi Spermatozoa Post Thawing.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sari kurma 

per oral terhadap integritas plasma dan morfologi spermatozoa post thawing. 

Untuk mengetahui pengaruh lama equilibrasi semen kambing kacang kemasan 

ampul terhadap integritas plasma membran dan morfologi spermatozoa post 

thawing.  

 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitianini telah dilaksanakan di Batu Ringgit Kelurahan Batu Dawe  

Kecamatan AmpenanKota Mataram.  Pemeriksaan kualitas semen dilakukan di 

Laboratorium Reproduksi FakultasPeternakan Universitas Mataram. Penelitian  

ini  dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2018. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen yang berasal 

dari 5 ekor kambing kacang, berumur + 2 tahun dengan bobot badan berkisar + 20 

Kg yang ditampung menggunakan vagina buatan. 

Dua minggu menjelang pelaksanaan penelitian, pejantan yang telah 

digunakan dirawat dengan intensif. Pertama, membersihkan parasit dengan cara 

diberikan obat cacing peroral yaitu warmizol sebanyak 2 buah jarak 7 hari. Untuk 

mencegah parasit eksternal berhubungan dengan scabies, diberikan suntikan 

subcutan wamectin sebanyak dua kali dengan jarak 7 hari. 

Pakan diberikan berupa daun – daunan seperti lamtoro, turi, ketapang dan 

daun nangka. Setiap dua hari sekali pejantan diberikan campuran bungkil campur 

dedak. Semua pejantan dimandikan setiap seminggu sekali. 



 
 

Pemberian sari kurma pada pejantan yang digunakan dilakukan pada hari 

ke 4 sampai hari ke 8.  Sari kurma diberikan per oral menggunakan spoit dengan 

dosis 2x15 ml pagi dan sore.  Sari kurma yang diberikan adalah sari kurma 

“Sahara”. 

Bahan penyanggah seperti Tris Aminomethane (1,5 g), asam sitrat (0,9 g), 

dan fructose (2,5 g) dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer 100 ml kemudian 80 

ml aquadest ditambahkan dan dihomogenkan. Gelas erlenmyer tersebut 

dimasukkan ke dalam panci berisi air dan dipanaskan sampai mendidih.  Setelah 

mendidih, erlenmeyer diangkat dan dimasukkan dalam ruang ber AC.  Jika larutan 

telah mencapai suhu 37
o
C ditambah antibiotik berupa streptomycin (0,1 g/100 ml) 

dan penicillin (1 juta IU/100 ml) dimasukkan dan dihomogenkan menggunakan 

magnetic stirrer ±10 menit, setelah itu disimpan dalam kulkas dengan suhu ±5
o
C 

sampai saat digunakan. 

Telur segar umur 1-2 hari dibersihkan cangkangnya dengan air hangat, 

kemudian dicucikan dengan alkohol 70% menggunakan kertas susu.  Pecahkan 

cangkang telur dan buang seluruh putih telurnya. Letakkan kuning telur diatas 

kertas saring dan gelindingkan beberapa kali sampai putih telurnya benar-benar 

habis. Ambil kuning telur menggunakan mikro pipet sesuai kebutuhan dan 

dicampur dengan bahan pengencer yang sudah dibuat sebelumnya. Penambahan 

kuning telur kedalam pengencer dilakukan beberapa saat sebelum pengenceran 

dilakukan. 

Pembuatan pengencer tris kuning telur dengan cara mencampurkan 2,5% 

larutan penyanggah dengan 2,5% kuning telur.  Pengencer = larutan penyanggah 

+ (2,5% kuning telur x volume penyanggah).  Pembuatan pengencer semen tris 

yaitu semua bahan-bahan yang terdiri dari tris aminomethan, asam sitrat, laktosa, 

raffinisa dan fruktosa dimasukkan kedalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 

aquades 80 ml serta dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer selama 

10-15 menit.  Setelah dihomogenkan kemudian dimasukkan kedalam panci dan 

dipanaskan sampai mendidih dengan tujuan sterilisasi. Diturunkan suhunya dari 

100
0
C ke 37

0
C. Setelah suhunya turun tambahkan penisilin dan streptomycin 

kemudian homogenkan kembali selama 10-15 menit. Masukkan kedalam 

refrigerator dan setelah 3 hari dipisahkan antara endapan dan supernatant serta 



 
 

digunakan hanya supernatantnya saja sedangkan endapannya dibuang (Susilawati, 

2011; Evans dan Maxwell, 1987). 

Pengencer Hos akan dibuat sesuai prosedur yang di jelaskan (Susilawati, 

2011). Mula-mula pada kambing membuat larutan penyangga sitrat (citrate 

buffer)mencampur fruktosa(9,00 g) dan sodium citrate (4,90 g) di dalam 1000 ml 

air destilata (notasi A = stock solution) kemudian membuat larutan HOS berisi 5% 

formol dengan cara mencampur 1 ml 37% larutan formaldehida dengan 6,4 ml 

larutan penyangga sitrat (notasi B = working solution). 

Sebanyak 100 µl sperma beku yang sudah dicairkan dicampur dengan 

1000 µl penyangga sitrat (A) pada suhu 37
0
C dan selanjutnya diinkubasikan 

selama 30 menit.  Sesudah inkubasi selesai, sebanyak 0,5 ml larutan A tadi 

dicampurkan dengan 0,5 ml HOS (B). 

Data yang diperoleh darihasil penelitian ini dianalisis menggunakan ujiT-

Testmenggunakan Rancangan Acak Lengkap dan apabila terdapat perbedaan 

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s menggunakan 

program SPSS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas dan kuantitass semen segar yang diperoleh pada kambing kacang 

sebelum dan sesudah pemberian sari kurma dapat dilihat pada Tabel 4. 1 berikut: 

Tabel 4.1 Rataan hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis semen 

segarkambing kacang sebelum dan setelah pemberian sari kurma.  

Parameter Penilaian                                      Hasil Penelitian 

      Sebelum sari kurma   Setelah sari kurma 

Volume   0. 6±0. 13   0. 7±0. 09 

Warna    kream    kream 

Konsistensi   kental    kental 

pH    6. 6±0. 22              6. 8±0. 27 

Motilitas Massa (%)  +++ (sangat baik)             +++ (sangat baik) 

Konsentrasi (10
7 
/ml)             338+81,41                                405+49,27  

Viabilitas (%)   80. 8±4. 02   82. 3±4. 48 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018 



 
 

Volume rata-rata semen kambing kacang yang diperoleh sebelum 

pemberian sari kurma per oral yaitu 0,6±0,3 ml/ejakulasi.  Kemudian naik 

menjadi 0,7±0,09 setelah pemberian sari kurma.  Hasil penelitian ini hampir sama 

dengan hasil penelitian Bintara (2010) 0,6±0,2 ml/ejakulasi. Meningkatnya 

volume semen setelah pemberian sari kurma kemungkinan disebabkan karena 

kandungan nutrisi didalam kurma mampu menambah atau memenuhi nutrisi 

sehingga merangsang proses pembentukan spermatozoa. Volume semen 

dipengaruhi oleh cara pengambilan, frekuensi penampungan, umur kambing, 

berat, status kesehatan, dan kualitas pakan (Setiadi et al., 2002. 

Konsistensi semen kambing kacang yang diamati adalah kental.  Hal ini 

menunjukan bahwa semen yang diteliti masih dalam taraf kekentalan yang normal 

ini dikarenakan kekentalan semen yang diteliti lebih kental dari susu. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Zenichiro et al. (2002) bahwa semen yang baik dan 

derajat kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih kental dari susu, sedangkan 

yang jelek baik warna maupun kekentalannya sama dengan air kelapa. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian sari kurma tidak 

berpengaruh nyata terhadap konsistensi semen, Konsistensi semen baik sebelum 

dan sesudah pemberian sari kurma sama-sama kental. Jadi konsistensi semen 

sebelum dan sesudah pemberian sari korma tergolong normal.  Hal ini didukung 

laporan Tambing et al. (2003) bahwa warna segar kambing PE adalah putih 

hingga kream dengan konsistensi kental.  Susilawati (2013) menyatakan, bahwa 

warna semen segar kambing yang normal adalah putih susu sampai kream, baunya 

khas, dengan konsistensi atau derajat kekentalan dari encer sampai kental.  

Konsistensi semen berhubungan erat dengan warna semen putih susu.  Berarti 

konsistensinya kental, sedangkan bila warna semen bening maka konsistensinya 

akan encer. 

Hasil pengamatan terhadap Ph semen kambing kacang adalah 6,6+-0,22.  

Dari data tersebut derajat keasaman masih berada pada nilai kisaran PH semen 

kambing yang normal yaitu 6,2-6,8 (Susilawati, 2011a). 

Menurut Wiendari et al. (1999), bahwa mutilitas spermatozoa dipengaruhi 

oleh proses metabolisme pada sel sperma yang menyebabkan terbentuknya 

hydrogen peroksida (H2O2) yang dapat terdegradasi dan menghasilkan radikal 



 
 

hidroksil mengakibatkan kerusakan membrane plasma, sehingga berpengaruh 

pada hilangnya motilitas spermatozoa. 

Penilaian motilitas massa maupun motilitas individu ini sangat penting 

dalam mengevaluasi semen untuk IB.  Hasil yang ditunjukan dari pengamatan 

terhadap karakteristik semen segar kambing tersebut, sampel semen dapat 

diproses lebih lanjut yaitu untuk diencerkan dan diawetkan, karena kualitasnya 

sesuai dengan kisaran normal semen kambing. 

Menurut penelitian sebelumnya Fonseca et al.  (2005) pada spermatozoa 

yang hidup atau mempunyai membran plasma yang baik maka media HOST yang 

dipaparkan akan mengaktifkan biokimia aktif yang terdapat pada membran untuk 

menyeimbangkan cairan di dalam dan di luar sel spermatozoa sehingga larutan 

hypoosmotik dapat masuk ke dalam spermatozoa, media HOST menyebabkan 

perluasan sel membran ekor spermatozoa sehingga menggembung dan puncaknya 

memaksa flagellum untuk menggulung.  Susilawati (2008) mengatakan, membran 

plasma yang utuh ditandai dengan pemutaran ekor, karena membran plasma 

spermatozoa masih berfungsi baik dalammenyerap air pada lingkungan yang 

bersifat hipotonik. Sebaliknya spermatozoa dengan membran plasma yang rusak 

atau permeabilitasnya meningkat, larutanhypoosmotik dapat keluar masuk 

membran spermatozoa dengan bebas dan tidak terperangkap sehingga ekor terlihat 

lurus (Mafruchati, 1997).  

   

 

 

  

 

 

 

 

Gambar A. membran plasma Swellingdan Nonswelling 
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Dari hasil lama equilibrasi Abnormalitas spermatozoa dapat dilihat bahwa 

Abnormalitas tertinggi yaitu setelah pemberian sari kurma  yang diduga akibat 

pengencer berbasis tris kuning telur yang ditambahkan sari kurma berhasil dalam 

menjaga keutuhan morfologi spermatozoa dalam penyimpangan suhu ruangan. 

Efektivitas sari kurma memenuhi kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan 

pada suhu ruangan cukupbagus. Toksisitas yang ditimbulkan oleh proses 

metabolisme yang dilakukan oleh spermatozoa dapat dikurangi atau diminimalisir. 

Jenis abnormalitas pada penelitian ini yaitu abnormalitas sekunder terdiri 

dari ekor patah, tanpa kepala (kepala putus) dan tanpa ekor (ekor putus) yang 

disebabkan karena adanya perlakuan ketika pembuatan preparat apus, kocokan 

yang keras dalam tabung penampungan, sperma dikeringkan terlalu cepat, 

dipanaskan dalam temperature tinggi, penggesekan pada saat pengenceran dan 

lain-lain.  

  

 

 

 

 

 

Gambar B. Morfologi Normal dan Abnormal 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Pemberian sari kurma per oral dapat mempertahankanintegritas plasma 

membran  dan morfologi spermatozoakambing kacang yang disimpan beku.  

2. Lama equilibrasi yang paling optimal mempertahankan integritas plasma 

membran dan meningkatnya jumlah spermatozoa abnormal adalah 4 jam.  
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