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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak jahe berbagai 
dosis yang berbeda terhadap pemulihan kualitas spermatozoa mencit (Mus musculus) 
setelah terpapar 2-methoxyethanol. Kualitas spermatozoa yang diamati meliputi 
jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa. Penelitian ini menggunakan 
hewan coba mencit (Mus musculus) jantan strain BALB/C umur 8-9 minggu dengan 
berat badan antara 23-27 g sebanyak 30 ekor. Hewan coba dibagi 5 kelompok 
perlakuan masing-masing terdiri atas 6 ekor mencit. K0 merupakan kelompok kontrol 
positif yang diberi akuades 0,5 ml melalui gavage/hari selama 40 hari. K1 merupakan 
kelompok kontrol negatif yang diberi 2-ME 200 mg/kg bb melalui intraperitonial/hari 
selama 5 hari + akuades 0,5 ml melalui gavage/hari selama 35 hari. P1, P2, dan P3 
merupakan kelompok perlakuan masing-masing diberi 2-ME 200mg/kg bb melalui 
intraperitonial/hari selama 5 hari + ekstrak jahe dengan variasi dosis masing-masing 
0,7 g/kg bb, 1,4 g/kg bb, dan 2,8 g/kg bb melalui gavage/hari selama 35 hari. Setiap 
kelompok perlakuan dibedah dan diambil epididimis bagian kauda untuk 
mendapatkan spermatozoa. Pengamatan dilakukan terhadap setiap mencit untuk 
mengetahui jumlah, morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan uji Anova dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 5% 
(P≤0,05). Hasil penelitian menunjukkan jumlah spermatozoa sebesar 5,238 x 106 
sel/ml (K0), 3,561 x 106 sel/ml (K1), 5,100 x 106 sel/ml (P1), 5,001 x 106 sel/ml (P2), 
dan 4,676 x 106 sel/ml (P3). Morfologi spermatozoa sebesar 73,0 % (K0), 51,6 % 
(K1), 72,8 % (P1), 71,4 % (P2), dan 66,3 % (P3). Motilitas spermatozoa sebesar 7,619 
µm/detik (K0), 4,491 µm/detik (K1), 7,489  µm/detik (P1), 7,248 µm/detik (P2), dan 
6,716 µm/detik (P3). Viabilitas spermatozoa sebesar 70,0 % (K0), 51,1 % (K1), 69,1 
% (P1), 68,7 % (P2), dan 64,7 % (P3). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pemberian ekstrak jahe 0,7 g/kg bb dan 1,4 g/kg bb berpengaruh memulihkan jumlah, 
morfologi, motilitas, dan viabilitas spermatozoa mencit setelah terpapar 2-ME. 
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