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JARAK PENAMPUNGAN (HARI) DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA KAMBING 

KACANG YANG DIBERIKAN SUPLEMEN 

SARI KURMA 
 

INTISARI 

 

AGUSTIN HARIADI/B1D014011/ Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jarak waktu 

penampungan dan pemberian sari kurma per oral terhadap kualitas spermatozoa 

semen kambing kacang. Materi yang digunakan berupa semen kambing kacang 

umur 2 tahun sebanyak 5 ekor. Perlakuan yang digunakan yakni jarak waktu 

tampung 4, 3, 2,  dan 1 hari sebelum dan sesudah pemberian sari kurma 4, 3, 2, 1 

hari. Variabel yang diamati diantaranya volume, derajat keasaman (pH), 

konsistensi, warna, bau, motilitas massa, motilitas individu dan konsentrasi. 

Analisis yang digunakan adalah eksperimental laboratorik menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian menunjukkan volume, warna, 

konsisitensi, motilitas individu, dan  konsentrasi sebelum dan setelah pemberian 

sari kurma adalah 86 ± 0,18
 
dan 0,94 ± 0,18,  Putih susu dan cream,  kental dan 

kental, 80 ± 0,00 dan 85 ± 3,54,  dan 338 ±  81,41
 
dan 405 ± 49,27 secara 

berturut-turut. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama jarak waktu penampungan 

kuantitas dan kualitas spermatozoa semakin baik, dan pemberian sari kurma dapat 

meningkatkan kuntitas dan kualitas spermatozoza. 

 

Katakunci: Spermatozoa, Kualitas  dan Kambing Kacang, Sari Kurma. 
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DISTANCE OF DAYS  AND THEIR EFFECT ON 

SPERMATOZOA QUALITY GOAT NUTS  

GIVENSUPLEMENTOF  

FILTRAT DATE 
 

ABSTRACT 

  

 AGUSTIN HARIADI/B1D014011/Faculty of Animal Husbandry 

University of Mataram 

 

 The purpose of this study were to determine the effect of frequents 

semen collection and the effect of dates extracts supplementation on the semen 

quality. The material used was semen collected from 5 bucks of two years old. 

There were four treatments, those were semen evaluation following 4, 3, 2, 1 days 

collection before and after dates extract given 4, 3, 2, 1 days. Variables observed 

included volume, acidity (pH), consistency, color, odor, motility of individual 

spermatozoa. The data were analized by using a Completely Randomized Design 

(CRD). The results showed that volume, color, consistency, individual motility, 

and concentration before and after administration of dates extracts were 86 ± 0.18 

and 0.94 ± 0.18,  milky white and cream, thick and thick, 80 ± 0.00 and 85 ± 3.54, 

and 338 ± 81.41 and 405 ± 49.27 respectively, and all those values before and 

after suplementation were significantly different (P< 0,05).  It can be concluded 

that the longer rest between the semen collection and feed suplementation of dates 

extracts may increase quantity and quality of spermatozoa. 

 

 

Keywords:  Kacang Goat, Spermatozoa, Quality, Dates Extracts. 
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PENDAHULUAN 

Kambing atau sering disebut dengan ternak ruminansia kecil merupakan 

ternak herbivora yang sangat populer dikalangan petani khususnya kambing 

kacang. Kambing ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk diusahakan secara 

komersial yakni membutuhkan tempat yang relatif kecil, mudah dijual sewaktu-

waktu, membutuhkan modal yang realtif kecil, tingkat reproduksi yang cukup 

baik, bersifat prolifik, dan daya adaptasi terhadap lingkungan yang cukup tinggi 

(Werdhani dan Lestari, 1996). Potensi-potensi yang dimiliki kambing ini tentu 

harus sejalan dengan Faktor-faktor pendukung seperti produksi spermatozoa 

yang baik, lingkungan yang mendukung, dan faktor genetik dari ternak 

kambing itu sendiri. 

Produksi spermatozoa dengan kualitas yang baik sangat menentukan 

keberhasilan perkawinan seekor pejantan. Kualitas spermatozoa yang rendah 

akan menurunkan pencapaian angka kebuntingan dan sebaliknya kualitas dan 

kuantitas spermatozoa yang tinggi akan meningkatkan pencapaian angka 

kebuntingan. Tinggi atau rendahnya kuantitas dan kualiatas semen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya frekeuensi penampungan dan pemberian pakan 

yang berkualitas seperti pemberian pakan ekstra/suplement dengan tingkat 

kandungan protein dan energi tinggi (Khan et al. 1998). 

Frekuensi penampungan merupakan interval penampungan dengan 

penampungan selanjutnya, dimana dalam frekuensi penampunagan perlu 

dilakukan pembatasan seekor pejantan dalam satuan waktu tertentu karena 

frekuensi penampungan yang terlampau sering dengan jarak yang terlalu dekat, 

akan menurunkan kuantitas dan kualitas semen yang dihasilkan hafez (1993), 

sedangkan faktor pemberian pakan seperti suplemen sari kurma. Sari kurma 

adalah  salah satu suplemen  yang berkualitas. Buah kurma kaya akan zat besi 

yang meningkatkan kadar hemoglobin, 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 50-57% dan kadar serat 2-4% (Jahromi et al., 2007). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak penampungan 

(hari) dan pemberian sari kurma per-oral terhadap kuantitas dan kualitas 

spermatozoa kambing kacang 

MATERI METODE 

Penelitian ini dilaksanakan  selama 2 bulan. Pemeliharaan, penampungan  

dan pengambilan sampel semen dilakukan  di Batu Ringgit Kelurahan Batu Dawe 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Pemeriksaan kualitas semen dilakukan di 

Laboratrium Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram.Materi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 ekor kambing kacang yang dipelihara 

khusus untuk penelitian. Umur kambing  ± 2 tahun dengan bobot badan  ± 20 Kg.  

Perlakuan pada penelitian ini yaitu membandingkan kuantitas dan kualitas 

spermatoza kambing kacang yang ditampung pada jarak penampungan 4, 3, 2, dan 

1 hari sebelum dan sesudah pemebrian sari kurma. Produksi sperma dengan 

kuantitas dan kualitas yang baik sangat menentukan keberhasilan perkawainan 

seekor pejantan. Kuantitas dan kualitas semen yang rendah akan menurunkan 

pencapaian angka kebuntingan. Salah satu faktor yang memepengaruhinya adalah 

interval penampungan. Perlu dilakukan pembatasan seekor pejantan dalam satuan 

waktu tertentu karena frekuensi penampungan yang terlampau sering dan dengan 

jarak yang terlalu dekat, akan menurunkan kuantitas dan kualitas semen yang 

dihasilkan (Rahmiyanti, 2006). Peningkatan jarak penampungan semen 

menyebabkan penurunan konsentrasi, volume, motilitas dan volume spermatozoa 

akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya jarak penampungan. Hal ini 

dibuktikan dengan  hasil penelitian (Ariani, 2014) 

Sari kurma adalah  salah satu suplemen  yang berkualitas. Buah kurma 

kaya akan zat besi yang meningkatkan kadar hemoglobin, 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 50-57% dan kadar serat 2-4% (Jahromi et al., 

2007). Kandungan sari  kurma yang  dapat  secara langsung  meningkatkan  

jumlah trombosit yaitu sejumlah polisakarida penting seperti rhamnosa, arabinosa, 
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xilosa, manosa, galaktosa dan  glukosa karena merupakan  bahan  pembentukan 

granula trombosit pada megakariosit di sumsum tulang (Onuh, 2012). Semen yang 

digunakan adalah semen dari 5 ekor kambing (sebagai ulangan). Semen 

ditampung sebanyak 8 kali yaitu 4 kali sebelum pemberian sari kurma per oral dan 

4 kali setelah pemberian sari kurma per oral. Semen diamati di Laboratorium 

Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Jarak penampungan 4 hari, 3 hari, 2 hari dan 1 hari. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis variansi (ANOVA) dengan 

Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) dan apabila terdapat perbedaan diantara 

perlakuan, dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan’s dengan program SPSS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Grafik 1. Volume spermatozoa kambing kacang sebelum dan sesudah pemberian sari 

kurma 

 

Hasil pengamatan volume sebelum pemberian sari kurma berbeda nyata 

(signifikan) pada jarak penampungan 4 hari dengan 2, 1 hari, dan volume 

setelah pemebrian sari kurma berbeda nyata pada jarak penampungan yang 

sama seperti terlihat pada Grafik 1. 

   Volume semen yang dihasilkan ini lebih rendah dibandingkan dengan 

penelitian Soeparna (1984), yang mendapat volume semen kambing kacang 

1,65 ml/ejakulat. Dan lebih rendah dari hasil yang didapat hastono (2013), 
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yakni 0,86/ejakulat. Akan tetapi  Lebih tinggi  bila di rata-ratakan  dari volume 

semen yang didapat oleh Sumadiasa (2017) yakni 0,71/ejakulat. Volume semen 

yang dihasilkan ini termasuk dalam kisaran yang  normal,  sesuai  pendapat  

Hafez  (2000),  yang  menyataka bahwa volume semen kambing berkisar 0,5-

1,2 ml dengan rata-rata 1,0 ml per ejakulat. 

 Rendahnya volume disebabkan karena berbagai faktor, sebagaimana 

diutarakan oleh pendapat Toelihere (1993), bahwa volume semen pada ternak 

dipengaruhi oleh jenis ternak, ukuran badan, umur, frekuensi, dan berbagai 

lainnya seperti suhu, pakan, dan cara pemeliharaan. Bedasarakan pendapat 

Hafez (1993), bahwa Perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena frekuensi 

penampungan yang terlampau sering dan dengan jarak yang terlalu pendek, 

akan menurunkan kuantitas dan kualitas semen yang dihasilkan.  

Kandungan sari  kurma yang  dapat  secara langsung  meningkatkan  

jumlah trombosit yaitu sejumlah polisakarida penting seperti rhamnosa, 

arabinosa, xilosa, manosa, galaktosa dan  glukosa karena merupakan  bahan  

pembentukan granula trombosit pada megakariosit di sumsum tulang (Onuh, 

2012).   

Grafik 2. Derajat keasaman (pH) spermatozoa kambing kacang  

 

            Hasil pengamatan yang diperoleh yakni Derajat keasamaan (pH) 

spermatozoa kambing kacang secara statistik non signifikan atau tidak berbeda 

nyata pada perlakuan jarak penampungan sebelum dan setelah pemberian sari 

kurma, namun secara biologis menunjukkan hasil berbeda nyata (P<0,05). 
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Sedangkan perbandingan antara sebelum dan setelah pemberian sari kurma, pH 

berbeda nyata pada jarak penampungan 1 hari. 

 Derajat keasaman yang di peroleh pada penelitian ini lebih tinggi dari pH yang 

diperoleh Anita (2015) yakni berkisar antara 6,4 sampai 6,7 dan  lebih rendah dari 

yang diperoleh Sumadiasa (2017) yakni 6,8. Hasil pemeriksaan pada grafik 2 

menunjukkan bahwa rata-rata pH kambing Kacang baik sebelum maupun sesudah 

pemberian sari kurma yakni 6,67 dan 6,83 termasuk dalam kisaran normal, dimana 

pH normal pada kambing antara 6,4–6,8 (Kostaman dan Sutama. 2006). Sesuai  

dengan pendapat Hafez (1987) menyatakan bahwa sperma ternak kambing 

mempunyai pH antara 6,7 -7,0. Pendapat ini  hampir sama dengan  Drajat (2002) 

yang menyatakan, bahwa Semen yang  berkualitas  baik  mempunyai  pH sedikit  

asam  yaitu  lebih  kecil  dari  7,0 dengan   rata-rata   6,7.      

Nilai pH normal semen merupakan salah satu syarat spermatozoa untuk 

bisa bertahan  hidup  lebih  lama.  Ternak  domba/kambing mempunyai pH 

berkisar antara 6,2-7,0 atau rerata 6,8. Derajat keasaman (pH) sperma bervariasi 

bergantung pada spesies ternak. Toelihere (1993) menyatakan bahwa derajat 

keasaman atau pH sangat memengaruhi daya hidup spermatozoa. Selanjutnya 

dikatakan bahwa sperma yang konsentrasinya tinggi biasanya memiliki pH yang 

sedikit asam. Semakin rendah atau semakin tinggi pH semen dari kisaran normal 

dapat membuat spermatozoa lebih cepat mati. Nilai pH yang netral menandakan 

metabolisme aktif spermatozoa berjalan dengan baik. Hasil tersebut terlihat 

bahwa jarak penampngan (hari) tidak mempengaruhi derajat keasaaman semen 

kambing kacang, Sementara suplementasi Zn dari sari kurma menyebabkan 

perubahan nilai pH secara biologi dan Siginifikan secara statistik pada jarak 

waktu tampung 1 hari. 

Perbedaan Nilai pH semen kambing  pada grafik 2, diduga karena 

adanya air kencing kambing yang ikut tercampur dengan spermatozoa kambing 

kacang  saat  proses penampungan dilakukan. Hal ini didukung oleh pendapat 

Toelihere (1993), metabolisme spermatozoa dalam keadaan anaerobik akan 

menghasilkan asam laktat yang tertimbun dan meninggikan derajat keasaman 

atau menurunkan pH larutan. 
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Tabel 1. Rataan warna spermatozoa kambing kacang 

Sari Kurma 
Jarak Penampungan (Hari) 

4 3 2 1 

Sebelum Pemberian 

Sari Kurma 
Putih susu Putih Putih Putih 

Setelah Pemberian 

Sari Kurma 
Cream

 
Cream

 
Putih susu

 
Putih susu

 

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2018 

Warna, konsistensi dan konsentrasi spermatozoa mempunyai hubungan 

yang erat satu sama lain. Toelihere (1981) menyatakan bahwa konsentrasi yang 

tinggi ditandai dengan warna krem dan kental, sedangkan konsentrasi yang   

rendah   menyebabkan   warna   semen seperti air susu atau lebih encer lagi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Warna spermatozoa hasil ejakulasi pada masing-

masing  jarak tampung  berbeda-beda. Hasil penampunagan diatas terlihat jelas 

bahwa hasil yang paling bagus pada jarak penampungan 4 hari baik sebelum dan 

setelah pemebrian sari kurma. Sedangkan hasil pengamatan setelah pemebrian sari 

kurma, rata-rata mengalami peningkatan (signifikan). Warna putih susu ini 

menandakan semen tersebut normal, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Hunter (1995) yang mengatakan, bahwa semen yang normal akan berwarna 

putih susu atau putih kekuningan (cream) dengan bau yang spesifik, sedangkan 

yang abnormal akan berwarna kuning ke merahan atau coklat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hafez (1993), bahwa frekuensi penampungan yang terlampau 

sering dan dengan jarak yang terlalu pendek, akan menurunkan kuantitas dan 

kualitas semen yang dihasilkan. Adapun hal yang menyebabkan warna berbeda 

setiap penampungan menurut Hastono (2013) bahwa Perbedaan warna 

kemungkinan disebabkan karena adanya variasi bangsa, individu dan faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan dimaksud adalah pemberian pakan.  

Oleh karena itu dengan pemberian sari kurma dapat meningkatkan warna 

yang lebih bagus dan jarak  waktu penampungan yang lebih panjang memperoleh 

warna yang lebih baik yakni putih susu hinnga  berwarna Cream. 
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Tabel 2. Rataan konsistensi spermatozoa kambing kacang 

Sari Kurma 
Jarak Penampungan (Hari) 

4 3 2 1 

Sebelum 

Pemberian Sari 

Kurma 

Kental Sedang Encer Encer 

Setelah Pemberian 

Sari Kurma 
Kental Kental Sedang Sedang 

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2018 

Konsistensi spermatozoa pada tabel 2 menunjukkan  bahwa hasil yang 

paling bagus pada jarak penampungan 4 hari baik sebelum dan setelah pemebrian 

sari kurma. Sedangkan perbandingan hasil sebelum dengan setelah pemberian sari 

kurma rata-rata mengalami peningkatan (signifikan) pada jarak masing-masing 

waktu tampung.  

Spermatozoa kambing Kacang pada penelitian ini rata-rata memiliki 

konsistensi agak kental hingga kental. Artinya bahwa semen tersebut dalam 

kisaran normal. Hal ini sesuai dengan pendapat hafez (1993), kekentalan semen 

berbanding sama dengan konsentrasi spermatozoa, semakin kental spermatozoa 

yang diperoleh maka semkain tinggi konsentrasi spermatozoa. Didukung oleh 

teori Toelihere (1981) menyatakan bahwa konsentrasi yang tinggi ditandai 

dengan warna crem dan kental, sedangkan konsentrasi yang rendah   

menyebabkan   warna   semen seperti air susu atau lebih encer. 

5. Bau  

Tabel 3. Rataan bau spermatozoa kambing kacang 

Sari Kurma 
Jarak Penampungan (Hari) 

4 3 2 1 

Sebelum Pemberian 

Sari Kurma 

Khas 

semen 
Khas semen Khas semen Khas semen 

Setelah Pemberian 

Sari Kurma 

Khas 

semen 
Khas semen Khas semen Khas semen 

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2018 
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Hasil penampungan pada penelitian ini menunjukkan bau khas semen 

pada semua jarak penampunagn baik sebelum dan sesudah pemberian sari 

kurma. Hasil ini menunjukkan semen dalam keadaan normal. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kartasudjana (2001), yang menyatakan bahwa bau khas semen 

disertai bau dari hewan tersebut menandakan semen itu normal.  

 

Pemeriksaan Secara Mikroskopis 

1. Motilitas Massa  

Tabel 3. Rataan motilitas massa spermatozoa kambing kacang 

Sari Kurma Jarak Penampungan (Hari) 

4 3 2 1 

Sebelum Pemberian 

Sari Kurma 
+++ +++ +++ +++ 

Setelah Pemberian 

Sari Kurma 
+++ +++ +++ +++ 

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2018 

 Motilitas atau daya gerak spermatozoa dapat digunakan sebagai ukuran 

kesanggupan spermatozoa untuk membuahi (Toelihere 1981). Pada penelitian ini 

diperoleh hasil rata-rata sebelum pemeberian sari kurma pada setiap jarak 

penampungan yakni plus 3 (+++). Sementara hasil rata-rata motilitas massa 

sesudah pemberian sari kurma diperoleh hasil sangat baik pula yakni (+++).  

Hasil ini menunjukkan bahwa motilitas massa yang diperoleh berkualitas 

sangat baik sebagaimana  pendapat Toelihere (1981) yang menyatakan bahwa 

penilaian gerak massa atau motilitas massa dari suatu kelompok spermatozoa 

meliputi sangat baik (+++) terlihat gelombang besar, gelap, aktif dan berbentuk 

gumpalan hitam. Baik (++) terlihat gelombang kecil, tipis, kurang jelas dan 

gerakan lamban. Sedang (+) tidak terlihat ada gelombang melainkan hanya 

individu aktif progresif. Buruk (-) hanya sedikit atau tidak ada gerakan individu. 
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Grafik 3.  Motilitas individu spermatozoa kambing Kacang  

 

Secara statistik motilitas progresif  yang diperoleh berbeda  nyata pada 

jarak tampung 4 hari dibandingkan dengan jarak tampung 2 dan 1 hari tanpa sari 

kurma. Sedangkan sesudah pemeberian sari kurma terdapat hasil yang signifikan 

pada jarak tampung 4 hari dibandingkan dengan jarak tampung 1 hari. Namun 

secara biologi hasil yang diperoleh rata-rata mengalami peningkatan pada jarak 

tampung yang semakin lama dan setelah pemeberian sari kurma. 

Hasil ini menunjukkan bahwa motilitas yang dihasilkan baik, sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drajat (2002), bahwa  semen  yang 

baik mempunyai motilitas individu berkisar antara 70-85%. Sementara menurut 

hafez (1993), motilitas kambing berkisar 75-95%. Motilitas spermatozoa dapat 

dipengaruhi oleh maturasi semen, agen aktif, penyimpanan energi (Atp), biofisik 

dan fisiologik, cairan suspensi, umur semen.  

Grafik 4.  Konsentrasi spermatozoa kambing kacang 
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Hasil konsentrasi yang diperoleh pada jarak waktu tampung 4 hari 

sebelum pemberian sari kurma, berbeda nyata atau signifikan dengan jarak 

tampung 1 hari. Sedangkan setelah pemberian sari kurma, jarak tampung 4 hari 

signifikan dengan jarak tampung 2 dan 1 hari. Sementara secara biologi 

konsentrasi yang diperoleh mengalami peningkatan pada jarak tampung yang 

lebih lama baik pada jarak tampung sebelum dan setelah pemberian sari kurma. 

Konsentrasi spermatozoa setelah pemeberian suplemen sari kurma berbeda 

nyata secara statistik hanya pada jarak tampung 1 hari sebelum dengan sesudah 

pemberian. Namun secara biologi konsentrasi yang diperoleh rata-rata 

mengalami peningkatan (signifikan) pada masing-masing perlakuan jarak 

tampung spermatozoa.  

Konsentrasi spermatozoa pada penelitian ini lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan hasil penelitian yang diperoleh Sutama et al. (2000), 

konsentrasi spermatozoa yaitu sebesar 282 x10
7 

sel/ml, dan lebih tinggi dari 

hasil sumadiasa (2017) yakni 2.029 x10
7 

sel/ml. Namun demikian kisaran 

konsentrasi sperma pada penelitian ini berada pada kisaran yang dilaporkan 

Jainudin dan Hafez dalam Sutama et al. (2000) berkisar antara 2.000-6.000 

juta sel/ml. Hasil ini menunjukkan, bahwa konsentrasi spermatozoa yang 

diperoleh kategori bagus, sesuai dengan pendapat Drajat (2002), konsentrasi 

semen kambing yang sehat berkisar antara 250-500 x10
7 

sel/ml.   

Bedasarakan pendapat Hafez (1993), bahwa Perbedaan ini 

kemungkinan disebabkan karena frekuensi penampungan yang terlampau 

sering dan dengan jarak yang terlalu pendek, akan menurunkan kuantitas dan 

kualitas semen yang dihasilkan. Adapun hal yang menyebabkan konsentrasi 

berbeda setiap penampungan menurut Hastono (2013) bahwa Perbedaan 

konsentrasi kemungkinan disebabkan karena adanya variasi bangsa, individu 

dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dimaksud adalah pemberian pakan. 

Oleh karena itu dengan pemberian sari kurma yang kaya akan  zat besi (Zn) 

dapat meningkatkan jumah konsentrasi.  

Wilson et al. (2004) memaparkan, bahwa pakan atau nutrisi berpengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas sperma, fertilitas spermatozoa  dan  kesejahteraaan  

hewan. Energi pakan yang rendah berkontribusi terhadap penurunan berat badan. 
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Kekurangan protein akan mengakibatkan penurunan libido dan durasi ejakulasi. 

Mineral dan vitamin akan berpengaruh terhadap tulang-tulang, konsentrasi, 

motilitas dan fertilitas spermatozoa.  

KESIMPULAN  

    Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bawa jarak waktu 

penampungan (hari) semakin panjang maka kualitas dan kuantitas spermatozoa 

semakin bagus, dan pemberian sari kurma dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas spermatozoa kambing kacang secara signifikan lebih baik 

dibandingkan yang tidak diberikan sari kurma. 
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