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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 
kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap kualitas dan fertilitas 
spermatozoa mencit (Mus musculus). Sebanyak 7 kelompok diberikan perlakuan 
dengan dosis dan lama waktu yang berbeda-beda. Dosis ekstrak manggis yang 
diberikan antara lain 0, 75, 100, dan 150 mg/kg berat badan selama 7 hari serta 75, 
100, dan 150 mg/kgbb selama 35 hari. Pengamatan morfologi spermatozoa 
dilakukan dengan menghitung persentase spermatozoa normal. Pengamatan 
motilitas spermatozoa dilakukan pada tiap sel spermatozoa dengan satuan 
kecepatan μm/detik terhadap 100 sel spermatozoa. Uji fertilitas spermatozoa 
dilakukan dengan cara mengawinkan masing-masing mencit jantan yang telah 
diberikan perlakuan dengan mencit betina hingga terbentuk embrio. Data kualitas 
spermatozoa yang diperoleh dianalisis menggunakan uji ANOVA satu arah, 
kemudian dilakukan uji Duncan sedangkan data fertilitas spermatozoa dianalisis 
secara deskriptif. Hasil analisis statistik menunjukkan kelompok dosis 7 mg/kgbb 
selama 7 hari tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol, tetapi dosis 100, 
150 mg/kgbb selama 7 hari dan seluruh dosis selama 35 hari signifikan 
menurunkan kualitas spermatozoa mencit. Data fertilitas spermatozoa pada dosis 
7 mg/kgbb selama 7 hari dapat meningkatkan fertilitas spermatozoa tetapi dosis 
100, 150 mg/kgbb selama 7 hari dan seluruh dosis selama 35 hari dapat 
menurunkan fertilitas spermatozoa. Kesimpulan penelitian ini yaitu kelompok 
perlakuan dosis 75 mg/kgbb selama 7 hari tidak mempengaruhi kualitas 
spermatozoa tetapi dapat meningkatkan fertilitas spermatozoa sedangkan 
kelompok perlakuan dengan dosis 100 dan 150 mg/kgbb selama 7 hari dan 
seluruh dosis dalam waktu 35 hari menyebabkan penurunan kualitas dan fertilitas 
spermatozoa mencit. 
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