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ABSTRAK 

Manggis (Garcinia mangostana L.) dikenal memiliki manfaat untuk 
kesehatan manusia, namun belum ada penelitian lebih lanjut tentang pengaruhnya 
terhadap reproduksi jantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak kulit buah manggis pada variasi dosis dan lama waktu 
perlakuan terhadap profil protein spermatozoa epididimal dan testikular mencit 
(Mus musculus). Penelitian ini menggunakan 28 ekor mencit jantan strain 
BALB/C dengan berat badan 20-25 gram yang dibagi menjadi 7 kelompok; 
kelompok kontrol diberi 0,05 ml larutan CMC 0,05 %, kelompok P1, P2 dan P3 
diberi ekstrak kulit buah manggis pada dosis berturut-turut 75, 100 dan 150 mg/kg 
BB selama 7 hari, dan kelompok P4, P5 dan P6 diberi ekstrak kulit buah manggis 
pada dosis berturut-turut 75, 100 dan 150 mg/kg BB selama 35 hari. Protein 
diisolasi dari spermatozoa yang dikoleksi dari testis dan kauda epididimis, 
kemudian diukur konsentrasinya, kemudian dianalisis menggunakan 
elektroforesis SDS-PAGE. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
dengan membandingkan profil protein kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan, baik untuk spematozoa testikular maupun epididimal. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa protein spermatozoa testikular 75 kDa hanya terekspresi 
pada kontrol dan dosis 75 mg/kg BB selama 7 hari, protein ini tidak terekspresi 
pada dosis lebih tinggi dalam jangka panjang. Sedangkan pada perlakuan dosis 
100 dan 150 mg/kg BB selama 35 hari memunculkan protein baru yaitu: 26 dan 
20 kDa. Pemberian ekstrak kulit buah manggis pada dosis tinggi dan jangka 
panjang menyebabkan tidak terekspresinya beberapa protein pada spermatozoa 
epididimal yaitu: 80. 75, 60, 50, 20 kDa. 
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