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Abstrak    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian sari 

kurma per oral dan lama simpan pada suhu  27ºC terhadap abormalitas dan 

integritas plasma membran spermatozoa Kambing Kacang. Semen yang dikoleksi 

dari 5 ekor Kambing Kacang berumur 2,5 tahun. Ada dua perlakuan terhadap 

Kambing jantan yaitu tidak diberikan sari kurma dan diberikan sari kurma. Semen 

hasil penampungan disimpan selama 0 jam, 1,5 jam, 3 jam 4,5 jam pada suhu 

27ºC. Analisis penelitian ini menggunakan T-test dilanjutkan dengan uji Duncan’s 

menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persentase 

abnormalitas spermatozoa Kambing Kacang sebelum diberikan sari kurma pada 

lama simpan 0, 1,5, 3 dan 4,5 jam berturut turut 4,50 ± 0,61%; 6,30 ± 1,20%; 9,20 

± 1,89% dan 11,30 ± 1,09% dan menurun secara signifikan setelah pemberian sari 

korma menjadi 3,20 ± 0,57%; 4,70 ± 0,84%; 5,80 ± 1,25%; dan 7,10 ± 1,39%. 

Persentase integritas plasma membran  spermatozoa Kambing yang tidak 

diberikan sari kurma dan lama simpan 0 jam, 1,5 jam, 3 jam 4,5 jam pada suhu 

27ºC berturut-turut 75.60±2.77%; 74.20±2.3%; 72.60±2.47% dan 70.60±2.53%, 

kemudian meningkat secara signifikan setelah diberikan sari korma menjadi 

90.90±0.65%; 87.70±0.7%; 85.20±1.60% dan 80.90±21.6%. Disimpulkan bahwa, 

pemberian sari kurma memberikan pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas 

spermatozoa kambing kacang yang disimpan pada suhu 27ºC.  

 

Kata kunci : Sari Kurma, Spermatozoa, Kambing Kacang, abnormalitas, membran 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ORALLY SUPPLEMENTATION OF DATE PALM 

EXTRACT ON ABNORMALITY AND MEMBRANTSINTEGRITY OF 

KACANG BUCK SPERMATOZOA STORED AT 27ºC 

 

By 

SOLEHATUN MAISARAH   

B1D014250 

 

The purpose of this study was to determine the effect of orally 

supplementation of date palm extract and storage at 27ºC on the abnormality and 

sperm membran integrity of Kacang bucks. Semen collected from five, 2.5 years 

old kacang bucks. There are two treatments for bucks that are not offered dates 

and offered palm date extract. Collected sement then extended with tris egg yolk 

extender then stored for 0 hours, 1.5 hours, 3 hours 4.5 hours at 27ºC. Data then 

analysed by a T-test followed by Duncan's test using the SPSS 16 program. The 

results showed that the percentages of abnormalities of spermatozoa before 

offered palm date extract that stored for 0, 1.5, 3 and 4.5 hours were 4.50±0.61%; 

6.30±1.20%; 9.20±1.89% and 11.30±1.09%, respectively and then significantly 

lower after the administration of palm date extract to 3.20 ± 0.57%; 4.70 ± 0.84%; 

5.80 ± 1.25%; and 7.10 ± 1.39%. Percentage of sperm membrane integrity of 

kacang buck before administered  palm date extract and kept for 0 hours, 1.5 

hours, 3 hours 4.5 hours at 27ºC were 75.60 ± 2.77%; 74.20 ± 2.3%; 72.60 ± 

2.47% and 70.60 ± 2.53%, respectively then increased significantly after palm 

date extract to 90.90 ± 0.65%; 87.70 ± 0.7%; 85.20 ± 1.60% and 80.90 ± 21.6%, 

respectively. It was concluded that the administration of palm date extract had a 

significant effect on the quality improvement of spermatozoa which were stored at 

27ºC. 
Key words : Palm date, Spermatozoa, kacang buck, abnormality, membrane 

integrity        
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PENDAHULUAN 

Kambing  Kacang merupakan Kambing lokal Indonesia yang memiliki 

daya adaptasi tinggi terhadap kondisi alam setempat dan daya reproduksi tinggi 

dibandingkan Kambing lain (Susilo, 2016). Oleh karena itu, perlu diupayakan 

untuk mempertahankan  atau meningkatkan populasinya   dengan  menerapkan  

teknologi reproduksi, salah satunya adalah Inseminasi Buatan (IB). Teknologi  IB,  

merupakan salah satu teknologi yang tepat untuk dikembangkan, karena dapat 

mempercepat penyebaran bibit unggul, juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan 

pejantan. Semen yang berkualitas baik dapat dilihat melalui salah satu  

pemeriksaan  spermatozoa meliputi abnormalitas dan integritas membran plasma. 

Kualitas pakan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas 

semen, terutama yang  mengandung nutrisi esensial seperti energy, vitamin, 

mineral. Dalam pemberian pakan dapat di berikan tambahan supplement seperti 

sari kurma secara  peroral. Hal  ini  diharapkan akan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas spermatozoa  Kambing Kacang.    

Berdasarkan uraian diatas,maka perlu dilakukan penelitian tentang 

abnormalitas dan integritas plasma membran spermatozoa  Kambing Kacang yang 

diberikan supplement sari kurma secara peroral. 

MATERI METODE 

Materi dan Bahan penelitian. 

1. Materi penelitian ini adalah semen Kambing yang ditampung dari 5 ekor 

Kambing Kacang yang berumur  ±2 tahun dengan bobot badan sekitar ±30 

kg dan dan sari kurma. 

2. Alat yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari : 
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Satu set vagina, tabung reaksi,rak tabung, kulkas, mikropipet 100 ml dan 1000 

ml, blue tip, gelas objek, cover glass, mikroskop, monitor. check counter,  

tabung reaksi, kompor listrik, waterbath. 

3. Bahan yang digunakan untuk penelitian terdiri dari :  

Semen Kambing Kacang, eosin negrosin, Nacl Fisiologis, Larutan Host, 

Sari kurma dan aquadest.  

4. Pembuatan Larutan HOS Test 

Integritas plasma membran dapat diuji menggunakan Hypoosmotic 

swelling test (HOS)-test. Cara membuat larutan HOS yaitu sebagai berikut. 

Pembuatan 1 ml larutan hipoosmotik 150 m osmol (yang dibuat dari 7,35 

gram natrium sitrat, 2H2O, 13.52 gram fruktosa dilarutkan dalam 1000 ml 

aquades) ditambah dengan 0.1 ml spermatozoa kemudian diinkubasi pada 

suhu 37ºC selama 30 menit (Susilawati, 2011). 

5. Membuat pewarna eosin-nigrosin  

6. Membuat pewarna eosin-nigrosin adalah salah satu cara untuk melakukan 

penilaian viabilitas dan morfologi spermatozoa. Cara untuk membuat 

pewarna eosin-nigrosin yaitu pertama menimbang semua bahan 

menggunakan timbangan analitik yaitu 2,5 g, 0,7 g sodium sitrat dan 0,5 g 

eosin. Memasukkan ketiga bahan kimia tersebut ke dalam gelas erlenmeyer 

ukuran 150 ml, berisi flee (magnetic stirer) kemudian menambahkan 40 ml 

distilled water mendidih. Meletakkan gelas erlenmeyer di atas meja 

pemanas sehingga larutan kimia tersebut diaduk secara merata oleh flee 

selama 5 menit.  
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METODE PENELITIAN 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji T-test. Hasil analisis yang 

berbeda nyata (P<0,05) diuji lanjut dengan uji Duncan’s dengan program SPSS 

16. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Abnormalitas Spermatozoa 

Tabel 4.2. Hasil evaluasi abnormalitas spermatozoa sebelum dan setelah 

pemberian sari kurma dan lama simpan pada suhu 27ºC tertera pada 

tabel 4.2. 

Penyimpanan 

(jam) 

Suplementasi sari kurma 

Sebelum  Setelah  

0   4,50 ± 0,61
a 

3,20 ± 0,57
b 

1,5 6,30 ± 1,20
a 

4,70 ± 0,84
b 

3 9,20 ± 1,89
a
 5,80 ± 1,25

b 

4,5 11,30 ± 1,09
a 

7,10 ± 1,39
b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P < 0,05) 

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa, semakin lama waktu penyimpanan semen, 

baik pada kambing yang diberikan sari kurma maupun yang tidak diberikan sari 

kurma, tingkat abnormalitas semakin tinggi. Dapat dilihat pada Tabel 4.2. bahwa, 

terdapat perbedaan abnormalitas yang sangat nyata  (P<0,05)  setelah pemberian 

sari kurma dengan perlakuan penyimpanan 0 jam  sebesar 3,20 ± 0,57 Hasil 

penelitian ini relative sama dengan hasil penelitian Siswandi et al, (2016) 

mengatakan, hasil terbaik pada perlakuan dengan penambahan ekstrak bawang 

merah sebanyak 2% yaitu 3.45±1.75 1 jam stelah lama penyimpanan pada suhu 

27ºC.         

Abnormalitas spermatozoa merupakan kelainan fisik dari spermatozoa yang 

terjadi karena pada saat proses pembentukan spermatozoa dalam tubuli seminiferi 

maupun karena proses perjalanan spermatozoa melalui saluran- saluran organ 

kelamin jantan. Penentuan abnormalitas spermatozoa dapat dihitung pada saat 
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ejakulat bersamaan dengan penentuan motilitas dan konsentrasi spermatozoa. 

Abnormalitas dapat terjadi pada kepala, leher, badan dan ekor spermatozoa atau 

kombinasi pada bagian bagian tersebut (Susilowati, 2011). Pengukuran 

abnormalitas spermatozoa penting dilakukan karena abnormalitas yang tinggi 

mengurangi keberhasilan fertilisasi, sehingga menurunkan keberhasilan program 

inseminasi buatan (Sarder, 2004).  

Dari uraian dapat dikatakan bahwa pemberian sari kurma akan mencegah 

meningkatnya persentase abnormalitas spermatozoa. Hal ini mungkin disebabkan 

karna sari kurma sari kurma memiliki kandungan protein yang tinggi yang 

berperan dalam sistem reproduksi (Anugrah, 2011) sehingga tingkat abnormalitas 

menjadi berkurang. Selain itu juga, sari kurma kaya dengan Senyawa flavonoid 

telah terbukti memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai antioksidan, anti 

karsinogenik, anti mikroba, anti mutagenic, anti imflamasi dan mengurangi resiko 

penyakit kardiovaskular. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang melindungi 

tubuh dari kerusakan sel-sel yang disebabkan oleh radikal bebas kombinasi 

flavonoid dan fenolik secara bersama – sama membentuk mencegah terjadinya 

oksidasi lipid oleh radikal bebas. Semakin banyak asupan antioksidan yang 

berasal dari sari kurma maka semakin besar pula kemampuan sel–sel untuk 

menangkal radikal bebas. Semakin sedikit radikal bebas maka semen normal yang 

dihasilkan ternak semakin banyak (Al Farsi dan Lee, 2007). 

Integritas plasma membrane (IPM) Spermatozoa. 

Evaluasi IPM dilakukan menggunakan larutan Host (Rasul dan Nazar, 

2001). Pengamatan IPM dalam suhu ruang (27ºC) tertera pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Pengaruh pemberian sari kurma dan lama simpan pada suhu 27º    

terhadap  integritas plasma spermatozoa Kambing Kacang. 

Lama 

penyimpanan 

(jam) 

Integritas membran plasma %  

Sebelum pemberian sari 

kurma 

Setelah pemberian sari 

kurma 

0 75.60±2.77
a
 90.90±0.65

b
 

1,5 74.20±2.3
a
 87.70±0.7

b
 

3 72.60±2.4
a
 85.20±1.60

b
 

4,5 70.60±2.53
a
 80.90±21.6

b
 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan   

perbedaan yang nyata (P < 0,05) 
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Berdasarkan dari Tabel 4.3. menunjukkan bahwa, persentase IPM pada  

spermatozoa kambing kacang, baik yang diberikan sari kurma maupun yang tidak 

akan menurun dengan lama simpan pada suhu 27ºC. Demikian halnya persentase 

IPM sebelum dan sesudah pemberian sari kurma juga akan berbeda. Seperti 

tertera pada tabel 4.3. persentase IPM 1,5 jam setelah disimpan  (74.20±2.3) 

secara signifikan lebih rendah dibanding persentase IPM spermatozoa kambing 

kacang setelah pemberian sari kurma (87.70±0.7). Demikian juga pada 

penyimpanan 3 dan 4,5 jam. sangat nyata p(0,05). Pada penyimpanan jarak waktu 

3 jam sebesar  72.60±2.4 sebelum pemberian sari kurma dan meningkat secara 

signifikan P(0,05) setelah pemberian sari kurma yaitu 85.20±1.60 . Pada jarak 

waktu 4 jam juga mengalami penurunan sebesar 80.90±21.6 setelah pemberian 

sari kurma.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat keutuhan  membran plasma 

tertinggi  pada jarak waktu 0 jam yaitu sebesar 90.90±0.65
 
setelah pemberian sari 

kurma. 

Keutuhan membran dan tudung akrosom dapat digunakan sebagai 

indikator untuk mengetahui kualitas dan fertilitas spermatozoa, pendapat dari 

Sutama (2000). Evaluasi integritas membran plasma merupakan suatu penilaian 

terhadap keutuhan membran spermatozoa dan keutuhan akrosomnya. 

Spermatozoa dengan membran plasma utuh ditandai dengan ekor yang swelling 

atau menggelembung, sedangkan spermatozoa dengan membran yang rusak 

ekornya tetap lurus  atau tidak menggelembung (Sutama, 2000). 

Keutuhan plasma mebran spermatozoa diduga dipengaruhi oleh mineral 

besi pada sari kurma. Kandungan zat besinya bisa meningkatkan kadar. 

Kelangsungan hidup spermatozoa berkaitan dengan keutuhan membran. Hal ini 

menunjukkan bahwa membran berperan mengatur keluar masuknya substrat dan 

elektrolit yang dibutuhkan selama proses metabolisme. Kerusakan spermatozoa 

pada saat preservasi yang disebabkan karena efek cold shock, mengubah struktur 

membran dari konfigurasi normal ke konfigurasi hexagonal yang dapat merusak 

keutuhan membran (Aboagla dan Terada, 2004). 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, abnormalitas dan 

integritas plasma membran spermatozoa Kambing Kacang memiliki hasil yang 
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baik atau normal setelah diberikan supplement sari kurma dengan penyimpanan 

pada suhu ruang 27ºC.  
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