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INTISARI 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsensentrasi 

filtrat buah tin dan yang paling optimal mempertahankan morfologi dan integritas 

plasma membran spermatozoa kambing kacang yang disimpan pada suhu 5
0
C. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental laboratorik dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Materi yang digunakan adalah semen kambing 

kacang umur ±3.5 tahun, diencerkan dengan pengencer berbasis tris kuning telur 

yang mengandung konsentrasi filtrat buah tin 0%, 3%, 6%, dan 9%. Variabel yang 

diamati adalah morfologi dan integritas plasma membran spermatozoa. Hasil 

analisis menunjukan bahwa konsentrasi filtrat buah tin tidak berpengaruh nyata 

(p˃0.05) terhadap morfologi, namun berpengaruh nyata (p˂0.05) terhadap 

integritas plasma membran spermatozoa. Konsentrasi yang paling optimal 

mempertahankan morfologi dan integritas palsma membran spermatozoa adalah 

3% dan 6%. 

 

 

Kata kunci : filtrat buah tin, spermatozoa, kambing kacang,        
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was to determine the effect of fig fruit filtrate 

concentrations in maintaining morphology and plasma membrane integrity of  

kacang buck sperm stored at 5ºC. Experimental method was Completely 

Randomized Design. The material used was kacang buck semen aged ± 3.5 years, 

diluted with tris egg yolk-based extender containing 0%, 3%, 6%, and 9% fig fruit 

filtrate (v/v). The variables observed were morphology and plasma integrity of the 

spermatozoa. The results showed that the concentration of fig fruit filtrate did not 

have a significant effect (p˃0.05) on morphology, but significantly (p˂0.05) on 

plasma membrane integrity. The most optimum concentration of fig fruit filtrate 

in maintaining morphology and integrity of spermatozoa membrane palsm were 

3% and 6 %. 

 

 

Keywords: fig fruit filtrate, spermatozoa, kacang buck 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kambing kacang merupakan kambing asli Malaysia dan Indonesia. 

Kambing ini mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang kurang subur 

pakan dan tetap mempunyai tingkat kesuburan tinggi, (Devendra dan Burns, 

1994). Selanjutnya Yasin dan Dilaga (1993) menyatakan bahwa Kambing Kacang 

mempunyai beberapa keunggulan yaitu daya reproduksi tinggi, mampu tumbuh 

dan berkembang pada kondisi lingkungan pakan yang kurang baik. Kambing 

kacang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kambing lokal melalui 

pamanfaatan teknologi reproduksi. Salah satu teknologi reproduksi yang 

digunakan yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan teknologi yang 

tepat untuk dikembangkan, karena dapat mempercepat penyebaran bibit unggul, 

juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan pejantan (Toelihere, 1985). 

Penerapan teknologi IB sangat penting untuk memperbaiki genetik 

kambing lokal. IB dapat dilakukan dengan menggunakan semen cair maupun 

beku. Semen beku memiliki kelebihan yaitu dapat disimpan dalam waktu yang 

lama, sehingga memungkinkan dilakukan perkawinan yang selektif dimana saja 

dan setiap waktu (Kacker dan Panwar, 1955). Semen cair hanya mampu bertahan 

sampai dengan empat hari dengan persentase spermatozoa 40%, (Rizal et 

al.,2008). 

Untuk mempertahankan kualitas semen cair dilakukan preservasi dengan 

menambahkan zat-at tertentu. Menurut White (1993)  disitasi Rizal (2009), dalam 

proses preservasisperma pada suhu rendah 3-5 
o
C  dan -196 

o
C terjdi kerusakan 

spermatozoa akibat kejutan dingin (cold shock) sehingga menyebabkan kematian 

spermatozoa.  Untuk meminimalkan kerusakan sel akibat pengaruh suhu dingin, 

maka perlu menambahkan zat tertentu ke dalam pengencer. 

Mempertaahankan kualitas spermatozoa diperlukan bahan-bahan yang 

banyak mengandung nutrisi, energy dan antioksidan. Buah Tin banyak 

mengandung nutrisi seperti vitamin dan mineral (Kubby, 1997). Buah juga 
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mengandung antikosidan sebesar 9-10% (Siswoyo, 2007). Berdasarkan pemikiran 

tersebut pelu dilakukan penelitian mengenai Penambahan Filtrat Buah Tin pada 

pengencer Berasis Tris Kuning Telur terhadap Morfologi dan Integritas Plasma 

Membran Kambing Kacang pada Suhu 5
o
c. 

 

Tujuan Penelitin 

Untuk mengetahui pengaruh konsntrasi filtrat buah Tin (ficus carica robb) pada 

pengencer berbasis tris kuning telur dan yang paling optimal dalam 

mempertahankan morfologi dan integritas plasma membran  spermatozoa 

kambing kacang  yang  disimpan  pada suhu 5
0
C. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

Pemeliharaan kambing kacang dan penampungan semen dengan vagina 

buatan dilaksanakan di Batu Ringgit, Kelurahan  Batu  Dawe  Kecamatan 

Sekarbela. Sedangkan pemeriksaan  semen dan pengambilan data dilaksanakan di 

Laboratorium  Reproduksi  Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian 

dilaksanakan mulai dari bulan Mei-Juli 2018. 

Materi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sperma dari kambing kacang berumur ± 3,5 

tahun.  Pemeliharaan dilakukan secara intensif  dengan pakan berupa rerumputan 

dan leguminosa. Untuk mencegah adanya parasit eksternal diberikan 

Ivomec/Wormectin, sedangkan untuk mencegah parasit internal ternak diberikan 

Wormizol, dan vitamin  diberikan sesuai kebutuhan. 

Alat-alat Penelitian. 

Vagina buatan, mikroskop cahaya, obyek glass, cover glass, mikro pipet 

1000 µl dan 100 µl, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, tabung  erlenmeyer, 
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gelas ukur, gunting, pH meter, termos air panas, hand counter, kotak steroform, 

spoit, blue tip dan yellow tip. 

Bahan-bahan Penelitian. 

Filtrat buah Tin, semen kambing kacang, kuning telur ayam kampung, tris 

aminomethane (C4H11NO3), penicilin, streptomicin, aquabides, alkohol 70%, 

eosin, negrosin, vaselin, asam sitrat (C6H8O7), fruktosa (C6H12O6), kertas saring, 

tisue, sabun cuci, air panas, dan air keran. 

Variabel Penelitian 

 Variabel tergantung penelitian ini adalah morfologi spermatozoa dan 

integritas plasma membran.  

 Variabel kendali penelitian ini adalah kualitas semen segar kambing. 

Metode  Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorik dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL)  4 perlakuan dan 5 kali ulangan pada setiap 

perlakuan. Konsentrasi filtrate buah tin yaitu 0%,  3%, 6%, dan 9%.  

Langkah-langkah Penelitian 

a. Menyiapkan filtrat buah tin 

Buah tin yang sama ukuran dan kematangannya dicuci bersih dengan air 

keran dibilas dengan aquabides. Buah tin dipotong menjadi tiga bagian dan 

ditambahkan dengan aquabides dengan perbandingan 1:1 dan ditumbuk (blender) 

sampai halus, bubur buah disentrifius pada 3.500 rpm selama 30 menit. 

Supernatan dimasukkan kedalam tabung dan di pasteurisasi pada suhu 70 ºC 

selama 2-3 menit. Filtrat buah tin siap digunakan sebagai bahan campuran 

pengencer atau disimpan dalam freezer (Zaenuri et al., 2013). 
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b. Menyiapkan larutan penyanggah 150 ml. 

Menimbang 5,451 gr tris ditambah 0,75 gr fruktosa ditambah 2,985 gr 

asam sitrat, aquabides 100 ml dipanaskan sampai suhu 90
0
C sambil diaduk, 

kemudian didinginkan smpai suhu 37ºC dan ditambah 0,09 gr penicilin dan 0,15 

gr streptomicyn selanjutnya dihomogenkan dengan magnetic sterring dan 

disimpan pada suhu 5ºC sampai saat digunakan (Evans dan Maxwell, 1987). 

c. Menyiapkan kuning telur 

Telur ayam kampung yang masih segar kemudian dibersihkan dengan air 

hangat dan cucihamakan dengan alkohol 70%, pecahkan ambil kuning telurnya 

dan buang putih telurnya. Kuning telur dipindahkan di atas kertas saring sambil 

diguling-gulingkan sampai putih telurnya benar-benar bersih, kuning telur diambil 

dan ditempatkan pada wadah yang steril  (Toelihere, 1985). 

d. Membuat pengencer  

Penyanggah tris yang sudah dibuat dicampur dengan kuning telur dengan 

masing-masing perlakuan yaitu P0 : 0% = Kontrol (larutan penyanggah 29.25 + 

2,5% kuning telur), P1 : P0 + 3%  filtrat buah tin, P2 : P0 + 6%  filtrat buah tin, 

P3 : P0 + 9%   filtrat buah tin. Larutan yang sudah dicampur diaduk perlahan 

hingga homogen. Volume akhir menjadi 30ml untuk setiap perlakuan. Tiap 

perlakuan  dibagi tiga tabung 10 ml, disentrifuge 1500 rpm selama 20 menit, abil 

supernatannya dan masukan kedalam tabung evendorf  (2 ml), beri label. 

Selanjutnya dikering bekukan dengan  freeze drying  selama  2x24 jam di 

laboratorium kimia. Kemudian simpan dalam  kulkas sampai saat digunakan. Pada 

waktu penggunaan filtrat buah tin ditambahkan  aquabides sebanyak  2ml dan 

dihomogenkan 

e. Menampung semen kambing kacang 

 Penampungan semen dilakukan dengan vagina buatan. Sebelum 

melakukan penampungan, terlebih dahulu disiapkan vagina buatan yang sudah 

dibersihkan, tabung penampung, tabung reaksi, vasellin tissue dan air hangat. 
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Vagina buatan dirakit hingga lengkap lalu mengisi selongsong vagina buatan 

dengan air panas dan diisi udara menggunakan pompa atau ditiup melalui pentil 

sampai lubang vagina mencapai kelenturan sesuai. Kemudian vagina buatan 

diolesi vaselin menggunakan thermometer sambil mengukur temperaturnya. 

Temperatur vagina butan yang tepat ialah 42 
o
C. Sesudah diberi pelicin vagina 

buatan siap digunakan (Salisbury et al.,1985). Sebelum penampungan semen, bulu 

di ujung preputium dan daerah sekitarnya digunting dan dicuci dengan air hangat. 

Kemudian pejantan didekatkan dengan pejantan pemancing atau induk.Kambing 

jantan dibiarkan menaiki kambing pemancing untuk merangsang libidonya. 

Tangan diposisikan pada prepotium untuk mengarahkan penis kambing masuk 

kedalam vagina buatan sampai mengalami ejakulasi. Ejakulasi ditandai dengan 

adanya suatu dorongan tiba-tiba kedepan dan kaki belakang pejantan terangkat 

seolah-olah melompat betina. Sesudah ejakulasi pejantan bergerak turun dan 

vagina buatan ditarik perlahan-lahan ke depan, setelah  penis terlepas, vagina 

buatan dibalik dengan posisi tabung berada di bawah dan tabung digoyang-

goyangkan supaya semen dapat turun dan memasuki tabung penampung, 

(Toelihere, 1977). 

f. Penilaian Semen Segar 

Penilaian makroskopis meliputi volume, bau, warna, konsistensi, dan pH 

semen, (Salisbury et al., 1985). Penilaian mikroskopis meliputi gerakan massal, 

gerakan individu, konsentrasi, viabilitas, morfologi dan integritas plasma 

membran spermatozoa, (Widiastuti, 2000). Semen yang layak diproses lebih 

lanjut adalah volume yang tertera digelas penampung 0,8-2,5ml, aroma semen 

spesifik/ khas, berwarna putih keruh, kosistensi agak kental, pH sekitar 7,0, 

gerakan massa ≥70% begerak, gerakan individu ≥70% bergerak, viabilitas ≥70%, 

abnormal 20%. 

Konsentrasi per unit volume (ml) dihitung menggunakan haemocytometer 

thoma. Larutan NaCl 3% dilarutkan sebanyak 1,5 gr dan aquabides sebanyak 50 

ml kemudian dihomogenkan. Mengambil menggunakan mikropipet sebanyak 10 
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µl semen segar dan diteteskan kedalam tabung reaksi. Lartan 3% diambil 

sebanyak 1990 µl dan dicampur dengan semen segar dan dihomogenkan. 

Mengambil 2 µl. Sampel semen menggunakan mikropipet dan diteteskan pada sisi 

gelas penutup haemocytometer, kemudian spermatozoa diamati menggunakan 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 400x. Spermatozoa dihitung pada 5 kotak 

besar dan setiap kotak terdiri dari 16 kotak kecil. 

g. Evaluasi Kualitas Spermatozoa 

Evaluasi spermatozoa dilakukan pada 0 jam (sebelum melakukan 

pengenceran) dan selanjutnya setiap 24 jam sekali selama 4 hari berturut-turut 

atau sampai motilits berkisar 40%. Semen yang sudah diencerkan segera diperiksa 

di bawah mikroskop yang meliputi morfologi spermatozoa dan integritas plasma 

membran spermatozoa. 

 Pemeriksaan morfologi spermatozoa menggunakan preparat apus terhadap 

spermatozoa, dilakukan dengan menempatkan cat (negrosin- eosin) satu tetes 

dicampurkan dengan semen 5µl dicampur rata pada kaca benda, selanjutnya 

menggunaakan objek slade yang lain untuk membuat preparat ulas dan didiamkan 

hingga kering. Morfologi  spermatozoa yang dapat diamati yaitu : kepala lepas, 

kepala besar, kepala kecil, ekor melipat,  tanpa ekor, ekor putus, (Dradjat, 2002). 

Pemeriksaaan integritas membran spermatozoa dilakukan berdasarkan uji 

pembengkakakan atau hypoosmotik swelling test (HOS), seperti yang dilakukan 

oleh jayendra et al., (1984). Pengujian dengan metode hypoosmotik swelling test 

dengan menggunakan 1,0 ml hypoo solution (HOS) terdiri dari: 351 gr fruktosa 

dan 30,75 gr sodium sitrat dalam 100 ml aquades tilata  bahan tersebut dimasukan 

kedalam tabung dan dipanaskan pada suhu 37
0
C selama 10 menit. Pada penelitian 

ini menggunakan cairan HOS yang telah siap digunakan yaitu cairn HOS merek 

Otsu. Penggunaan cairan HOS dicampurkan dengan semen cair yang bervolume 1 

µl dan cairan HOS 3µl diatas gelas obyek dan ditutup dengan gelas penutup. 

Didiamkan beberapa saat sampai spermatozoa menyerap cairan tersebut. Diamati 

dibawah mikroskop, dengan perbesaran 400 kali. Spermatozoa yang memiliki 
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integritas sitrat utuh atau HOS relatif (HOS
+
) terlihat adanya pembengkakan 

kepala yang diikuti ekor menggulung, sedangkan sitrat spermatozoa yang 

fungsinya mengalami kerusakan tidak mengalami pembengkkan dan ekor tidak 

terjadi invaginasi atau menggulung. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians (ANOVA). 

Selanjutnya hasil analisis yang berbeda nyata (p˂0,05), diuji lanjut dengan 

Duncan
,
s Multiple Range Test (DMRT) menggunakan program SPSS . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Pengamatan Semen Segar 

 Pemeriksaan dan penilaian semen segar meliputi volume, warna, 

bau/aroma, konsistensi, konsentrasi, Ph, motilitas massa, motilitas individu dan 

viabilitas. Hasil pemeriksaan dan penilaian semen kambing kacang selama 5 kali 

penampungan rata-ratanya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini 

Tabel 4.1 Rata-rata hasil pengamatan semen segar kambing Kacang 

Parameter Rata-rata 

Volume 1.34±0.42 

Bau/aroma Khas semen 

Konsistensi Krem 

pH Kental 

Konsentrasi x 10
7 

269±0.47 

Motilitas massa (%) +++ 

Motilitas individu (%) 79±5.47 

Viabilitas (%) 76.2±1.30 

Sumber : Data primer 2018 

 

Soepana (1984) menyatakan, volume semen pada kambing kacang adalah 

rata-rata 1,62ml/ejakulasi. Volume semen yang diproleh dari hasil penelitian ini 

rata-rata 1.34ml±0.42 berbeda dengan yang diperoleh oleh Munawwarah (2014) 

yaitu sebesar 1.86ml, namun ini masih tergolong normal sesuai dengan pendapat 

Susilawati et al., (1993) menyatakan bahwa volume normal semen kambing 
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perejakulasi rata-rata 1 ml dengan range 0,5-1.2 ml. Volume semen saat 

penampungan dapat berbeda-beda karena banyak faktor salah satunya kondisi 

ternak saat penampungan, (Partodharjo, 1982). Lebih lanjut Souhka et al., (2009) 

menyatakan, bahwa frekuensi penampungan yang terlalu sering akan menurunkan 

volume semen.  

Toelihere (1985) menyatakan bahwa aroma semen segar kambing adalah 

spesifik khas semen dan ini sesuai dengan hasil penelitiian yaitu semen kambing 

kacang selama 5 kali penampungan memiliki aroma khas semen (spesifik). Lebih 

lanjut Suyadi et al., (2012) menyatakan, bahwa aroma khas menunjukan semen 

dalam keadaan normal dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Apabila 

terdapat aroma busuk maka semen tersebut bercampur dengan nanah, 

(Kartasudjana, 2001). 

Warna semen hasil penelitian adalah krem dan ini tergolong normal sesui 

dengan pendapat Dradjat, (2002) yang menyatakan bahwa semen normal 

berwarna putih seperti susu atau krem pucat atau berwarna abu-abu kekuningan. 

Warna semen sangat bervariasi tergantung dari jenis pakan yang diberikan. 

Namun, demikian cara pengambilan semen juga bisa mempengaruhi warna semen 

walaupun dilakukan pada hewan yang sama. Warna keabu-abuan atau kunning 

menunjukan adanya kontaminasi atau adanya infeksi pada alat perkembangbiakan. 

 Partodiharjo (1982) menyatakan bahwa konsistensi semen dipengaruhi 

oleh konsentrasi spermatozoa, dimana semakin tinggi konsentrasi maka 

konsistensi semakin kental. Sesuai dengan hasil penelitian ini dimana konsistensi 

semen kambing kacang selama 5 kali penampunganialah  kental. Hasil ini juga 

sesuai dengan pendapat Pamungkas et al. (2008) yang menytakan bahwa 

konsistensi semen segar kambing kacang adalah encer sampai kental. 

 Derajat keasaman sangat mempengruhi daya tahan hidup spermatozoa, 

(Toelihere, 1993). Pada penelitian ini yang pH diperoleh rata-rata 7.17, sesuai 

dengan pendapat Rizal (2009) yang menytakan bahwa kisaran normal semen 

kambing ialah 6-8.Hal ini menunjukan bahwa derajat kesaman dari penelitian ini 

tergolong normal. Ph semen yang bersifat asam (di bawah normal) dan bersifat 

basa (di atas normal) akan menghambat proses respirasi karena tidak dapat 
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bekerjanya enzim yang membantu terjadinya proses respirasi tersebut, sehingga 

daya hidup spermatozoa menurun, (Toelihere, 1993). 

 Rata-rata hasil penelitian konsentrasi menunjukan 269 x 10
7
. Konsentrasi 

tersebut lebih rendah dari hasil penelitian yang diperoleh oleh Amirullah (2017) 

yaitu 394 x 10
7
. Konsetrasi spermatozoa kambing per ml adalah 150-300 x 10

7.
 

semen dengan konsistensi krem mempunyai konsentrasi 1000 juta sampai 2000 

juta atau lebih sel per ml, suatu konsistensi seperti susu encer memiliki 

konsentrasi 500 sampai 600 juta sel per ml, semen yang cair berawan atau hanya 

sedikit kekeruhan konsentrasi sekitar 100 juta sel per ml dan yang jernih seperti 

air kurang dari 50 juta sel per ml, (Toelihere, 1993).  

 Rataan motilitas massa dari hasil penelitian ini yaitu +++  dan motilitas 

individu 79±5.47, berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Hikmawan et al., 

(2016), Yaitu ++ untuk motilitas massa dan 73,00 ± 4,21 % untuk motilitas 

individu. Serta rataan hasil penelitian ini diatas SNI sesuai dengan pendapat 

Ducha et al., (2013)  menyatakan bahwa persyaratan motilitas massa dan motilitas 

individu yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah minimal ++ 

untuk motilitas massa dan 70% untuk motilitas individu. Rata-rata persentase 

viabilitas yang diperoleh pada penelitian ini adalah76.2±1.30 %. Hasil ini lebih 

rendah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amirullah (2017) yaitu sebesar 

92.6±3.21%. Perbedaan viabilitas spermatozoa disebabkan oleh kondisi kesehatan 

reproduksi kambing, jenis kambing, waktu dan tempat penelitian, umur dan bobot 

badan, suhu dan musim, kualitas pakan, libido, frekuensi ejakulasi dan faktor 

lainnya, (Souhoka et al., 2009). 

Hasil Pengamatan Setelah Perlakuan  

a. Morfologi spermatozoa 

 Pada umumnya setiap penyimpangan morfologi struktur spermatozoa 

normal dipandang abnormalitas. Abnormalitas spermatozoa terdiri dari 

abnormalitas primer dan skunder. Abnormalitas primer terjadi karena kelainan 

spermatogenesis dan tubuli seminiferi, sedangkan abnomarmalitas skunder terjadi 

setelah spermatozoa meninggalkan tubuli seminiferi, ejakulasi, pemanasan 

berlebihan dan pendinginan yang terlalu cepat atau masalah penanganan setelah 



14 
 

ejakulasi. Pembuatan preparat apus yang tepat sangat menentukan keberhasilan 

didalam penghitungan spermatozoa abnormal (Toelihere, 1985). Spermatozoa 

yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu ekor patah, tanpa kepala (kepala putus), 

dan tanpa ekor (ekor putus) atau abnormal sekunder. Abnormal primer seperti 

kepala terlalu kecil, kepala berganda, ekor atau badan berganda jaramg 

ditemukan. Hal ini mungkin terjadi karena kurang hati-hati keika membuat 

preparat apus. Persentasi spermatozoa abnormalitas hasil penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Rataan morfologi spermatozoa kambing kacang pada konsentrasi filtrat 

buah tin dalam pengencer berbasis tris kuning telur yang disimpan pada 

suhu 5
o
C. 

 

Penyimpanan  

(hari) 

Spermatozoa abnormalitas (%)
 

P0 (kontrol) P1 (3%) P2 (6%) P3 (9%) 

0 2.8 ± 2.38
a
 2.4 ± 1.67

a
 2.8 ±1.48

a
 3.8 ± 1.78

a
 

1 3.2 ±1.64
a
 3.8± 0.83

a
 3 ± 1.22 

a
 5 ± 2.23

a
 

2 3.6±1.14
a
 4 ± 2.4

a
 4.2±1.92

a
 5.4±3.84

a
 

3 4 ± 2.4
a
 4.2 ± 2.5

a
 4.6 ± 2.51

a
 4.8 ± 1.64

a
 

Sumber : Data primer 2018,  

Keterangan: huruf yang berbedapada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyaata (p˂0.05) 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

nyata (p˃0.05) antara perlakuan dengan kontrol. Namun, rata-rata abnormalitas 

tertinggi dari penyimpanan hari ke 0-3 ialah perlakuan P3. Tingginya rata-rata 

abnormalitas pada perlakuan P3 diduga disebabkan oleh masalah tingginya 

konsentrasi filtrat buah tin. Abnormalitas spermatozoa hasil penelitian ini lebih 

rendah dari yang diperoleh oleh Amirullah (2017)  yang sama-sama menggunakan 

kambing kacang namun menggunakan pengencer daun kelor, yaitu dengan rata-

rata perolehan abnormalitas tertinggi sebesar 9.2 ± 1.79 dan rata-rata terendah 

sebesar 6 ± 1.79. Hal ini menunjukan bahwa tingkat efektifitas penggunaan filtrat 

buah tin dalam menghambat tingkat abnormalitas spermatozoa lebih bagus 

dibanding penggunaan ekstrak daun kelor yang di lakukan oleh Amirullah (2017). 

Hal ini karena buah tin memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, 
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yodium, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, belerang (fosfat), chlorin, malic 

acid, nicotinic acid, vitamin A,  dan vitmin C (Kubby, 1997).  

 

b. Integritas Plasma Membran Spermatozoa  

 Integritas membran adalah keadaan yang menunjukan fungsi fisiologis 

membran yang terjaga sebagai kontrol terhadap transport air sehingga cairan di 

luar sel tidak dapat memasuki sel. Untuk mengetahui integritas membran 

spermatozoa maka dilakukan uji hypo-osmotic sweeling test (HOST). Uji HOST 

adalah uji integritas fungsional membran spermatozoa yang terpapar pada larutan 

hipotonis. Bila membran spermatozoa baik dan normal, maka akan mengembung, 

membengkok atau melingkar karena adanya transport air kedalam sel 

spermatozoa. Membran spermatozoa adalah selaput yang bersifat semipermeabel 

sehingga perubahan tekanan osmose yang mendadak menyebabkan kejutan 

osmose yang berakibat pada kerusakan membran. Kejutan osmose ditandai 

dengan melingkarnya ekor spermatozoa selama berada dalam kondisi isotonis 

setelah ditempatkan pada kondisi hipertonis (Yudhaningsih, 2004). Persentasi 

integritas plasma membran spermatozoa dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Rataan Integritas Plasma Membran Spermatozoa Kambing Kacang pada 

Konsentrasi filtrate Buah Tin dalam pengencer berbasis tris kuning telur 

yang di simpan pada suhu 5ºC. 

 

Penyimpanan 

(hari) 

 Integritas plasma membran spermatozoa (%)
 

P0 (0%) P1 (3%) P2 (6%) P3 (9%) 

0 66.9±5.14
b
 60.2±7.14

a
 69.6±7.96

b
 62.4±4.46

a
 

1 62.4±6.33
b
 55.9± 7.03

a
 65.1±6.77

b
 57.8±5.64

a
 

2 52.5±6.60
b
 53.5±7.97

a
 55.9±4.11

b
 53.3±4.88

a
 

3 43.7± 4.76
b
 39.6±9.43

a
 47.7±5.69

b
 47.4±5.58

a
 

Sumber : Data primer 2018 

Keterangan: huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perbedaan 

yang nyata (p˂0,05). 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penambahan filtrat buah tin lebih 

mampu mempertahankan integritas plasma membran spermatozoa dibanding 

kontrol atau tanpa penambahan filtrat. Penambahan filtrat sebesar 6% dengan 

penyimpanan selama tiga hari mampu mempertahankan integritas plasma 

membran sebesar 47.7 ± 5.69. Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perlakuan P1 

dengan P2  tidak berbeda nyata (p˃0.05), sdangkan P0 berbeda nyata dengan P1 

dan P3. Selanjutnya P1 dan P3  tidak berbeda nyata. Rata-rata IPM terendah ialah 

pada perlakuan P1  yaitu 39.6±9.43. 

Penggunaan pengencer tris kuning telur ditambahkan filtrat buah tin hasil 

freez drying, memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap integritas 

plasma membran spermatozoa kambing kacang. Tinnginya rataan MPU 

spermatozoa, diduga disebabkan pengencer tris kuning telur filtrat buah tin hasil 

freez drying ini memiliki kapasitas buffer dan antioksidan yang cukup dan mampu 

mengurangi toksisitas yang terjadi pada proses metabolisme yang dialami oleh 

spermatozoa. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Vincen dan Morton (2005) 

yang menyatakan, bahwa terdapat beberapa macam kandungan vitamin dalam 

buah tin yaitu vitamin A dan C, vitamin C-nya (asam akrobat) diketahiu 2 kali 

lebih banyak dari kurma, 3 kali dari jeruk, 5 kali dari anggur dan 7 kali dari 

pisang. Vitamin C merupakan salah satu antooksidan yang diperlukan untuk 

pengenceran semen. 

 

KESIMPULAN  

filtrat buah tin berpengaruh terhadap morfologi dan integritas plasma 

membrane spermatozoa kambing kacang yang disimpan pada suhu 5
0
C. 

Konsentrasi filtrat buah tin yang terbaik dan paling optimal dalam meningkatkan 

daya preservasi pengencer berbasis tris kuning telur yang dikemas dalam bentuk 

dikering bekukan (freeze drying) terhadap IPM dan morfologi masing-masing 

pada level 6% dan 3%. 
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