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SUPLEMENTASI SARI KURMA (Phoenix Dactylifera) PADA PEJANTAN
KAMBING KACANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORFOLOGI
DAN MORFOMETRIS SPERMATOZOA

ABSTRAK
Oleh
Sulhadi
B1D 014 264
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian sari
kurma (Phoenix Dactylifera) terhadap morfologi dan morfometri spermatozoa
kambing kacang. Materi yang digunakan adalah semen kambing kacang umur 2
tahun. Morfologi Spermatozoa dievaluasi menggunakan mikroskop cahaya
pembesaran 400, sedangkan morfometri diukur dengan mikroskop phase kontras
(Carlzeis-Jerman) dengan perangkat lunak Axio Cam ERc 5S dengan perbesaran
10 X 40. Hasil penelitian menunjukkan, persentase morfologi spermatozoa normal
secara signifikan meningkat setelah diberikan sari korma. Demikian juga
morfometri spermatozoa. Morfologi spermatozoa sebelum diberikan sari korma
dan setelah diberikan sari korma berturut-turut 9,3 ± 2,5 dan 6,1 ± 0,7
Morfometri spermatozoa kambing Kacang sebelum dan setelah diberikan sari
kurma berturu-turut untuk panjang kepala, lebar kepala, panjang ekor dan lebar
ekor adalah 7,64 ± 0.07 vs 8,51 ± 0,23; 3,91± 0,18 vs 4,70 ± 0,07; 42,57 ± 1,48 vs
47,89 ± 0,69 dan0,86 ± 0,05 vs 1,01 ± 0,09. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa suplementasi sari kurma akan meningkatkan
kualitas spermatozoa kambing.
Kata kunci: sari kurma, spermatozoa, kambing kacang, morfologi, morfometri
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ABSTARCT

THE EFFECT OF DATE CONCENTARATE SUPPLEMENT (Phoenix
Dactylifera) ON MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC
OF KACANG BUCK SPERMATOZOA
By
Sulhadi
B1D 014 264
The purpose of this study was to determine the effect of date palm extract
(Phoenix Dactylifera) on the morphology and morphometry of kacang buck
spermatozoa. The material used was semen of kacang buck, aged 2 years.
Spermatozoa morphology was evaluated using light microscope with 10 x 40
magnification, while morphometry was measured by a phase contrast microscope
(Carlzeis-Germany) with Axio Cam ERc 5S software with a 10 X 40
magnification. The result, the persentages of morphology (normal) spermatozoa
before being given date palm extract significantly low 9,3 ± 2,5 than after being
given date palm extract 6,1 ± 0,7. Morphometry of spermatozoa of Kacang buck
such as head length, head width, tail length and tail width before and after being
given date palm extract were 7.64 ± 0.07 vs. 8.51 ± 0.23; 3.91 ± 0.18 vs 4.70 ±
0.07; 42.57 ± 1.48 vs 47.89 ± 0.69 and 0.86 ± 0.05 vs. 1.01 ± 0.09, respectively. It
can be concluded that supplementation of date palm juice will improve the quality
of goat spermatozoa.
Key words : palm date extract, spermatozoa, kacang buck, morfologi, morfometri
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PENDAHULUAN

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak yang berperan cukup
besar dalam kehidupan masyarakat petani, karena ternak tersebut sangat cocok
untuk dibudidayakan di tingkat pedesaan. Ternak kambing sangat potensial untuk
diusahakan secara komersial antara lain karena tingkat reproduksi yang cukup
baik dan daya adaptasi terhadap lingkungan yang cukup tinggi (Werdhani dan
Lestari, 1996)
Teknologi reproduksi dalam strategi peningkatan mutu genetik yang
digunakan saat ini adalah Inseminasi Buatan (IB). IB adalah salah satu teknologi
reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu
genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan
kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul
sebanyak-banyaknya (Kusumawati et al., 2014).
Keberhasilan IB sangat ditentukan oleh kualitas semen dan spermatozoa,
selain kesehatan pejantan secara umum, kualitas semen juga dipengaruhi oleh
kualitas pakan, pemberian pakan ekstra/suplement dengan tingkat kandungan
protein dan energi dapat meningkatkan retensi nitrogen dan efisiensi penggunaan
pakan (Khan et al., 1998). Salah satu adalah pemberian sari kurma.
Buah kurma kaya akan zat besi yang meningkatkan kadar hemoglobin selain
itu kurma juga mengandung protein, serat, glukosa, vitamin, biotin, niasin, dan
asam folat. Kurma juga mengandung mineral seperti kalsium, sodium dan
potasium. kadar protein pada buah kurma sekitar 1,8-2% kadar glukosa sekitar 5057% dan kadar serat 2-4% (Jahromi et al., 2007). Pada penelitian lain dijelaskan
bahwa ekstrak etanol dari buah kurma merah dapat meningkatkan jumlah
trombosit pada mencit (Anugraha 2011). Selain itu, penelitian lain juga dijelaskan
sari kurma yang dijual bebas dapat meningkatkan jumlah trombosit pada tikus
putih jantan yang diinduksi oleh heparin (Marzuki et al., 2012).
Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian
mengenai pengaruh pemberian suplementasi sari kurma pada pejantan kambing
kacang dan pengaruhnya terhadap morfometris spermatozao kambing.

5

MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Pengambilan sampel semen
dilakukan di Batu Ringgit, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, 1,5 Km dari
Universitas Mataram. Pengambilan data Makroskopis dan Mikroskopis akan
dilakukan di Laboratorium Ilmu Reproduksi Ternak, sedangkan Pengukuran
Morfometris Spermatozoa akan dilakukan Laboratorium Biologi Fakultas MIPA
Universitas Mataram.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu semen kambing Kacang
sebanyak 5 ekor yang berumur 2 tahun dan semen ditampung menggunakan
vagina buatan. Penampungan dilakukan sebanyak

4 kali 2 kali sebelum

pemberian dan 2 kali setelah pemberian. Dan sari kurma.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.2 Abnormalitas Spermatozoa Kambing
Parameter

Abnormalitas (%)

Perlakuan

Sebelum

Sesudah

9,3 ± 2,5a

6,1 ± 0,7b

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda
Nyata (P<0,05).
Sari kurma berdampak positif terhadap abnormalitas spermatozoa kambing
kacang. Persentasi abnormalitas spermatozoa lebih rendah (p>0,05) pada kambing
yang diberikan sari kurma (6,1±0,7) dibandingkan dengan sebelum diberikan sari
kurma. Penurunan ini kemungkinan disebabkan karena kandungan gizi yang ada
pada sari kurma seperti vitamin C, mineral Zn dan protein
Sari kurma mengandung protein vitamin C dan mineral Zn tidak
berpengaruh secara langsung dalam penurunan Persentasi abnormalitas sel
spermatozoa melainkan melalui hormon testosterone. Mineral Zn berfungsi dalam
sintesis protein, sedangkan protein tersebut nantinya akan digunakan untuk
sintesis hormon dan enzim yang akan digunakan dalam proses spermatogenesis
seperti hormon testosteron. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharyati dan Hartono
(2013) menyatakan bahwa mineral Zn berhubungan dengan sintesis protein ,
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kontrol abnormalitas sperma dan stabilitas membran plasma sehingga apabila
kekurangan mineral Zn maka fungsi reproduksi akan terganggu.
Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa pemberian vitamin C 10 mg/kg
BB secara intraperitoneal mampu mengurangi kadar monoldialdehid (MDA)
dalam testis dan meningkatkan jumlah sperma disertai penurunan persentasi
sperma abnormal (Achary dan Misyra, 2006).
Anggorodi (1979) mengemukakan bahwa fungsi dari protein antara lain
untuk

sintesis

hormone.

Guyton

(1994)

menyatakan

bahwa,

proses

spermatogenesis dapat berlangsung dengan sempurna apabila sintesis hormone
dapat berlangsung dengan baik selanjutnya Kartadisastra (1997) menyatakan
bahwa, ternak yang kekurangan unsur nutrisi protein akan menurunkan
produktivitas serta fertilitasnya rendah.
Namun kaitannya dengan indikator keberhasilan IB persentasi abnormalitas
dari kedua perlakuan sudah memenuhi syarat keberhasilan IB yakni di bawah
20%. Ini sesuai dengan pendapat Saili et al. (2016) Menyatakan bahwa, standar
persentase abnormalitas semen kambing yang layak digunakan untuk IB tidak
lebih dari 15%.
Pengamatan Morfometris Spermatozoa
Pengamatan

dan

pengukuran

morfometris

spermatozoa

dilakukan

menggunakan mikroskop cahaya (Carlzeizz, Jerman) yang dilengkapi perangkat
lunak AxioCam ERc 5S dengan perbesaran 10 x 40. Berdasarkan pengamatan
Morfometris hasil analisis statistinya menunjukan perbedaan nyata (P < 0,05)
terhadap ukuran panjang kepala, lebar kepala, panjang ekor dan lebar ekor
spermatozoa Kambing. Hasil penelitian ini disajikan pada tabel 4.2
Tabel 4.2. Hasil pengamatan Morfometris Spermatozoa Kambing
Parameter
Ukuran (µm)
Sebelum

Sesudah

Panjang kepala

7,64 ± 0.07a

8,51 ± 0,23b

Lebar kepala

3,91± 0,18 a

4,70 ± 0,07 b

Panjang ekor

42,57 ± 1,48a

47,89 ± 0,69b

Lebar ekor

0,86 ± 0,05a

1,01 ± 0,09b
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda
nyata (P<0,05).
Panjang kepala spermatozoa sebelum pemberian sari kurma secara
signifikan lebih pendek (P>0,05) setelah pemberian sari kurma, demikian juga
lebar kepala spermatozoa. Ukuran panjang dan lebar kepala spermatozoa hasil
penelitian sebelum diberikan sari kurma berada dibawah ukuran normal
sedangkan setelah diberikan sari kurma berada pada ukuran normal spermatozoa
kambing. Garner & Hafez (2000) menjelaskan Panjang kepala dan lebar kepala
spermatozoa kambing berkisar antara 8.0-10.0 µm x 4.0-4.5 µm. Toelehere (1985)
melaporkan panjang kepala kambing berkisar antara 8,0 – 10,8 µm lebar antara
4,0 – 4,5. Tetapi hasil penelitian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil
penelitian sebelumnya tentang Identifikasi Morfometrik Sperma kambing local
sebagai Dasar Aplikasi Sexing Sperma dengan panjang kepala 8,1 µm lebar 4,0
µm (Plummer dan Watson, 1985). Sedangkan pada domba dipublikasikan oleh
Achdiat (2012) melaporkan panjang kepala domba lokal 7,30 ± 0,23 µm lebar
4,25 ± 0,13 µm sedangkan pada domba garut panjang kepala 6,59 ± 0,14 µm
lebar 4,01 ± 0,01 µm (Takdir et al., 2016). Peneliti lain yaitu Sanchez et al. (2005)
melaporkan bahwa kepala spermatozoa babi normal memiliki panjang dan lebar
pada selang 7-10 μm x 4-5μm.
Demikian halnya juga dengan Panjang dan lebar ekor spermatozoa secara
signifikan lebih panjang (P<0,05) setelah pemberian sari kurma. Hasil pengukuran
panjang dan lebar ekor spermatozoa setelah pemberian sari kurma berada pada
ukuran spermatozoa normal dibandingkan dengan sebelum pemberian sari kurma.
Peneliti sebelumnya (Garner dan Hafez 2000) mengatakan bahwa, Lebar bagian
tengah spermatozoa mempunyai lebar 1-1.5 µm, panjang ekor spermatozoa 35-45
µm.
Hal ini mengindikasikan bahwa suplementasi sari kurma berpengaruh
terhadap panjang dan lebar kepala maupun panjang dan lebar ekor spermatozoa
dikarenakan kandungan nutrisi sari kurma yang mengandung vitamin C yang
berfungsi menangkal radikal bebas. Ini didukung oleh pendapat Hayati (2006)
yang menyatakan bahwa, senyawa radikal yang menyebabkan stres oksidatif
dapat memicu terjadinya peroksidasi pada lipid membran spermatozoa sehingga
terjadi kerusakan membran dan penurunan integritas membran spermatozoa yang
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pada akhirnya berdampak terhadap penurunan konsentrasi, motilitas dan
morfologi spermatozoa.
Pemberian sari kurma dengan nutrisi dan anti oksidan seperti dijelaskan di
atas diduga akan berpengaruh terhadap suplai nutrisi yang tidak diperoleh dari
pakan, Zaenuri (1998) menjelaskan bahwa, mikrobia rumen akan tumbuh dengan
pesat jika didukung oleh nutrisi yang tinggi sehingga akan membantu proses
pencernaan dan akan meningkatkan mikro organisme rumen, mikro organisme
rumen yang sudah mati merupakan sumber protein bagi kambing.
Selain vitamin C didalam sari kurma juga terdapat kandungan protein yang
dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas spermatozoa. Hal ini didukung oleh
beberapa laporan hasil penelitian sebelumnya Agustinus et al. (2010) mengatakan
bahwa, pemberian suplemen tepung darah pada ternak kambing pada kambing
Bligon jantan sebagai pakan alternatif sumber protein

yang dikombinasikan

dengan bungkil kedelai, jagung giling, dan dedak halus dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas sperma kambing Bligon jantan.
Perlu kami jelaskan bahwa ukuran morfometris spermatozoa pada penelitian
ini tidak memperhitungkan subyektivitas hasil pengukuran akibat metode
pewarnaan. Arifiantini et al. (2006) menjelaskan bahwa, teknik pewarnaan yang
digunakan dalam pengukuran morfometri spermatozoa memberikan pengaruh
nyata pada ukuran panjang kepala dan ekor bagian utama tetapi tidak pada lebar
dan panjang ekor bagian tengah.
SIMPULAN
Pemberian sari kurma perpengaruh secara signifikan (P>0,05) terhadap
morfologi spermatozoa dengan berkurangnya jumlah abnormalitas spermatozoa
kambing setelah diberikan sari kurma dan berpengaruh secara nyata (P>0,05)
terhadap Morfometris spermatozoa kambing dengan semakin meningkatnya
ukuran panjang dan lebar kepala serta panjang dan lebar ekor spermatozoa
kambing dibandingkan yang tidak diberikan sari kurma
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