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INTISARI 

 

SAHRIF BAHTIAR / B1D014239/ Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian sari 

kurma per-oral pada pejantan kambing kacang dan lama simpan (0, 1,5, 3 dan 4,5  

jam) semen dalam pengencer tris kuning pada suhu 27
0
C. Metode penelitian 

adalah metode Experimental Laboratorik dan menggunakan T-test. T-test 

digunakan untuk membandingkan kualitas semen encer sebelum dan sesudah 

pemberian sari kurma pada pejantan kambing per oral. Semen yang digunakan 

ditampung dari 5 ekor kambing kacang dengan umur rata-rata 2 tahun. Variabel 

yang diamati yaitu progresif motilitas, viabilitas dan morfologi  spermatozoa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas semen dari kambing yang diberikan 

sari kurma dan disimpan selama 4,5 jam pada suhu 27
0
C adalah yang paling 

optimal mempertahankan kualitas spermatozoa. Progresif motilitas meningkat dari 

46,50 ± 3,79% sebelum diberikan sari korma menjadi 55,50 ± 1,12% setelah 

pemberian sari kurma. Demikian juga viabilitas meningkat dari 51,10±2,25%  

sebelum pemberian sari kurma menjadi 63,40 ± 1,82% setelah pemberian sari 

kurma. Kesimpulan, pemberian sari kurma per oral berdampak positif terhadap 

peningkatan kualitas semen kambing. 

 

Kata kunci : sari kurma, pengencer kuning telur dan spermatozoa kambing 

kacang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATES EXTRACT SUPPLEMENT (Phoenix Dactylifera) GIVEN ORALLY  

TO MALE PEANUT GOATS AND THE AFFECT TOWARD THE 

QUALITY OF CEMENT IN 27 ͦC STORAGE 

 

ABSTRACT 

 

SAHRIF BAHTIAR/B1D014239/Faculty of Animal Husbandry 

University of Mataram 

 
 The research conducted in order to know the effect of dates extract 

supplement given orally and storing duration (0, 1.5, 3 and 4.5 hours) at 27
0
C on 

peanut goats cement quality. T-test is used to compare the quality of dilute cement 

before and after the administration of dates extract orally. The cement collected 

before and after dates extract offered by artificial vagina from 5 peanut goats 

where each of them is about 2 years old. Variables observed are progressive 

motility, viability and morphology of spermatozoa. The results shows that the 

quality of cement from peanut goats given dates extract and stored for 4,5 hours at 

27
0
C is the most optimum for maintaining the quality of spermatozoa. Progressive 

motility increases from 46,50 ± 3,79% before dates extract offered to 55,50 ± 

1,12% after dates extract offered. Likewise, viability increases from 51.10 ± 

2.25% before dates extract offered to 63.40 ± 1.82% after dates extract offered. 

Conclusion, dates extract has a positive impact on the quality of goats’ cement.   

 

Keywords: Date extract, yolk thinner, and spermatozoa of nut goat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Kambing kacang merupakan salah satu kambing lokal asli dari Indonesia 

dengan produksinya adalah daging dan sudah tersebar luas di Indonesia. Kambing 

kacang sangat popular khususnya bagi peternak kecil di pedesaan. Keunggulan 

kambing kacang salah satunya adalah memiliki harga yang relatif murah 

dibanding jenis kambing lainnya, sehingga kebutuhan modal lebih terjangkau oleh 

peternak untuk dikembangkan. Melihat keunggulan tersebut, ternak kambing 

kacang sangat potensial untuk dikembangkan (Sarwono, 2012). 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan populasi ternak 

adalah penerapan teknologi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB). IB 

merupakan teknologi reproduksi ternak yang dapat diterima secara luas oleh 

seluruh lapisan lapisan masyarakat karena biayanya yang murah dan sangat efektif 

untuk menyebarkan bibit unggul. 

Hal penting yang harus dilakukan agar pelaksanaan program IB berjalan 

dengan baik adalah penggunaan pejantan yang bebas penyakit dan bermutu 

genetik tinggi secara maksimal serta memiliki tingkat produksi dan kualitas semen 

yang baik. Selain itu daya fertilisasi optimum spermatozoa tinggi, dan tahan lama 

pada suhu penyimpanan.  

Sebelum penampungan semen, terlebih dahulu harus tersedia ternak yang 

bebas penyakit, sehat dan bermutu genetik baik serta ternak dengan asupan nutrisi 

yang baik pula. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan ternak 

tersebut diperlukan bahan pakan tambahan sebagai bahan suplemen ternak 

sebelum penampungan. Salah satu bahan tersebut adalah buah kurma (sari 

kurma).  

Kurma (phoenix dactylifera) termasuk family palme & sering disebut date 

palm, 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. Buah kurma mengandung serat yang 

sangat tinggi, selain itu juga mengandung kalium, mangan, fosfor, besi, belerang, 

kalsium juga magnesium yang sangat baik untuk dikonsumsi (Irianto, 2014). 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sari kurma 

per-oral pada pejantan kambing kacang dan pengaruhnya terhadap kualitas 

spermatozoa dalam pengencer tris kuning telur pada suhu simpan 27 ͦC serta untuk 

mengetahui daya simpan yang terbaik. 

MATERI METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Juli 2018. 

Pemeliharaan, penampungan  dan pengambilan sempel 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 semen kambing yang 

tidak diberikan sari kurma dan yang diberikan sari kurma. 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 (Irianto, 2014). Semen yang 

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

ditampung sebanyak 4 kali yaitu 2 kali sebelum pemberian sari kurma per oral dan 

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

Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Jarak pengamtan 0 jam, 1,5 jam, 3 jam, 4,5 jam dan 6 jam pada suhu 

simpan 27°C. Variabel tergantung, meliputi progresif motilitas, viabilitas, dan 

morfologi spermatozoa. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

T test. Selanjutnya hasil analisis yang berbeda nyata (P < 0,01) diuji lanjut dengan 

uji Ducan’s dengan program SPSS 16. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



Table 3. Rataan progresif motilitas spermatozoa kambing kacang sebelum dan 

setelah suplementasi sari kurma pada penyimpanan yang berbeda dalam 

suhu simpan 27
o
C 

Penyimpanan 

(jam) 
Suplementasi sari kurma 

 Sebelum Setelah 

0 78,50 ± 1,37
a 

79,00 ± 1,37
a 

1,5 71,00 ± 1,36
a
 71,00 ± 1,36

a 

3 59,00 ± 2,23
a
 67,00 ± 3,26

b 

4,5 46,50 ± 3,79
a 

55,50 ± 1,12
a 

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

sangat nyata (P<0,01) 

Hasil pengamatan ini persentase progresif motilitas spermatozoa pada 

suhu 27
o
C setelah pemberian sari kurma mengalami peningkatan. Progresif 

motilitas spermatozoa terjadi peningkatan secara signifikan pada lama simpan 3 

jam. Hasil terbaik pada penelitian ini yaitu setelah pemberian sari kurma pada 

lama simpan 4,5 jam sebesar 55,50 ± 1,12% dan masih layak digunakan untuk IB. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1981), bahwa progresif motilitas 

spermatozoa diatas 40% menandakan spermatozoa tersebut mempunyai kualitas 

yang baik. Persentase progresif motilitas pada lama simpan 3 jam sebelum dan 

setelah suplementasi sari kurma per oral masing-masing sebesar 59,00 ± 2,23% 

dan 67,00 ± 3,26%, hasil ini lebih tinggi dari hasil yang didapat oleh Yudi et al. 

(2008) yang menambahkan tris aminomethan kuning telur sebagai pengencer 

dengan hasil terbaiknya pada lama simpan 3 jam sebesar 48,33 ±10, 52%. Hal 

tersebut diduga karena pengaruh pengencer kuning telur yang ditambah dengan 

sari kurma per-oral pada kambing, sehingga persentase spermatozoa meningkat 

dengan peningkatan perbedaan yang sangat nyata. 

Jumlah persentase progresif motilitas spermatozoa pada lama simpan 0 – 

4,5 jam sebelum suplementasi sari kurma lebih rendah dibandingkan dengan 

setelah suplementasi sari kurma, artinya progresif motilitas spermatozoa kambing 

kacang lebih bagus, dan tinggi setelah kambing kacang diberikan sari kurma. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 1. 



 

Grafik 1. Progresif motilitas kambing sebelum dan setelah suplementasi sari 

kurma 

Tabel 4. Rataan viabilitas spermatozoa kambing kacang sebelum dan setelah 

suplementasi sari kurma pada penyimpanan yang berbeda dalam suhu 

simpan 27
o
C 

Penyimpanan 

(jam) 
Suplementasi sari kurma 

 Sebelum Setelah 

0 80,80 ± 2,56
a 

82,30 ± 1,92
a 

1,5 73,20 ± 3,05
a 

73,50 ± 203
a 

3 62,00 ± 2,54
a 

69,40 ± 2,03
b 

4,5 51,10 ± 2,25
a 

63,40 ± 1,82
b 

Keterangan: huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) 

Hasil pengamatan diuji menggunakan analisa statistik dengan hasil yang 

diperoleh menunjukkan peningkatan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 

lama simpan 3 dan 4,5 jam. Hasil akhir terbaik pada penelitian ini terjadi setelah 

suplementasi sari kurma pada lama simpan 4,5 jam sebesar 63,40 ± 1,82% dan 

hasil tersebut layak digunakan untuk keperluan IB, sesuai pendapat Evan dan 

Maxwel (1987) yang menyatakan, bahwa syarat semen yang bisa digunakan 

dalam program IB harus memiliki persentase hidup minimum 40% dan pendapat 

Kusumawati et al. (2015) yang menyatakan bahwa salah satu standar minimum 
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bagi kualitas semen yang dapat dipakai untuk inseminasi buatan adalah minimal 

mengandung 50% persentase sperma hidup (viabilitas) dan yang motil. 

Persentase viabilitas spermatozoa hidup meningkat setela pemberia sari 

kurma per oral pada kambing kacang. Peningkatan persentase viabilitas 

spermatozoa kambing sebelum dan setelah pemberian sari kurma per oral dapat 

pula dilihat pada grafik 2. 

 

Grafik 2. Viabilitas spermatozoa kambing sebelum dan setelah pemberian sari 

kurma 

Tabel 5. Rataan abnormalitas spermatozoa kambing kacang sebelum dan setelah 

suplementasi sari kurma pada penyimpanan yang berbeda dalam suhu 

simpan 27
o
C 

Penyimpanan 

(jam) 
Suplementasi sari kurma 

 Sebelum Setelah 

0 4,50 ± 0,61
a 

3,20 ± 0,57
a 

1,5 6,30 ± 1,20
a 

4,70 ± 0,84
a 

3 9,20 ± 1,89
a
 5,80 ± 1,25

a 

4,5 11,30 ± 1,09
a 

7,10 ± 1,39
b 

Keterangan: huruf yang beda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) 

Hasil pengamatan persentase abnormalitas spermatozoa kambing Kacang 

menunjukkan adanya peningkatan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 

lama simpan 4,5 jam. Peningkatan juga terjadi pada lama simpan 0 – 3 jam, tetapi 
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peningkatan terjadi perbedaan secara tidak nyata. Hasil terbaik untuk abnormalitas 

setelah suplementasi sari kurma per oral terjadi pada lama simpan 4,5 sebesar 7,10 

± 1,39% dan layak digunakan untuk IB, sesuai pendapat dari Karatasudjana 

(2001) yang menyatakan bahwa semen untuk keperluan inseminasi  buatan 

sebaiknya tidak mengandung spermatozoa abnormal lebih dari 20 % dan 15% 

(Saili et al., 2016). 

Rataan persentase abnormal pada sebelum suplementasi sari kurma lebih 

tinggi dibandingkan dengan setelah pemberian sari kurma, artinya kualitas 

spermatozoa lebih bagus setelah pemberian sari kurma. Hasil dapat pula dilihat 

pada grafik 3. 

 

Grafik 3. Abormalitas spermatozoa kambing sebelum dan setelah pemberian sari 

kurma 

KESIMPULAN 

Pemberian sari kurma pada kambing kacang dapat meningkatkan daya 

hidup spermatozoa dalam pengencer tris kuning telur pada suhu simpan 27
0
C dan 

memiliki kualitas lebih baik setelah pemberian sari kurma. Kambing kacang yang 

diberikan sari kurma memiliki spermatozoa yang dapat bertahan hidup lebih lama 

jika dibandingkan dengan sebelum pemberian sari kurma. 
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