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Ovozoa merupakan Jumal yang memuat kumpulan artikel ilmiah di bidang Reproduksi 

Hewan, baik itu berupa hasil penelitian, artikel ulas batik, studi kasus, dan lainnya. Jumal 
Ovozoa ini diarahkan menjadi e-Jumal yang mewadahi baik lulusan Sarjana (Sl) maupun S2 

dan S3. Bidang konsentrasi dari Jumal Ovozoa yaitu tentang kemajuan teknologi reproduksi 

(khususnya hewan), temuan-temuan yang berhubungan dengan reproduksi dan 

pengembangan reproduksi masa kini. Sebagai jumal yang baru dibentuk, maka diharapkan 

dapat menampung hasil penelitian, khususnya karya ilmiah dari lulusan S1, maupun S2 dan 

S3 yang nantinya dapat disebar-luaskan bagi khalayak ilmiah dan umum. Salam dari redaksi. 

Ketentuan Umum Penulisan Naskah 
1. Ketentuan Umum 

a. Jumal Ovozoa me~uat tulisan ilmiah bidang Reproduksi Hewan, berupa hasil peneliti
an, artikel ulas balik dan Iaporan kasus khususnya bidang Reproduksi Hewan. 

b. Naskahlmakalah harus orisinal dan belum pemah diterbitkan. Apabila diterima untuk di

muat dalamjumal ovozoa, maka tidak boleh diterbitkan dalamjumal atau media lain. 

2. Standar Penulisan 

a. makalah diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabei dan tabel, Ju-

dul gambar, Daftar Pustaka dan Lampiran diketik menurut ketentuan tersendiri. 

b. Alinea baru dimulai 4 (empat) ketikan ke dalam atau (first line 0,4") 

c. HurufStandar untuk penulisan adalah Time New Roman 12 

d. Memakai kertas HVS ukuran A4 (8,27 x 11,69") 

e. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk Abstrak 

f. Tabellllustrasi/Gambar harus jelas, juga menyertakan file scanning (foto) terpisah 

dengan makalah dengan format JPG. Keterangan Tabel, Gambar atau penjelasan lain 

dalam lampiran diketik 1 (satu) spasi. 

3. Tata cara penulisan naskahlmakalah ilmiah 

a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir maksimal12-14 halaman 

b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode, dst) tidak 

menggunakan hurufkapital (sentence) tetapi menggunakan Title case dan diletakkan di

pinggir (sebelah kiri) 
c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul, Nama Penulis dan ldentitas, Abstrak 

dengan Key words, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan Pembahasan, 

Kesimpulan, Ucapan Terimakasih (bila ada), Daftar Pustaka dan Lampiran 

d. Judul harus pendek, spesiflk, tidak boleh disingkat dan informative, yang ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
t:. Nama penulis di bawahjudul, identitas dan instansi penulis harusjelas, disertakan e-mail 

diletakkan di bawah nama penulis 

f. Abstrak terdiri dari 200-250 kata diketik I (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan 

lnggris 
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g. Kata kunci (key words) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak. 
h. Materi dan Metode memuat peralatanlbahan yang digunakan terutama yang spesifik. 
i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan majalahljurnal 

berdasarkan tata cara yang dipakai oleh masing-masing jurnal. Diketik 1 (satu) spasi 
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dengan huruf Time New Roman 12 
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Jurnal OVOZO~ Departemen Reproduksi Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. 
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6. Redaksi tidak bertanggungjawab atas isi naskah/makalah 
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THE INFLUENCE OF MANGOSTEEN PEELS INFUSION 
(Garcinia mangostana L) TO ACROSOME REACTION ON RATS 

SPERMATOZOA 

PENGARUH INFUSA KULIT MANGGIS (Garcinla mangostana L) TERHADAP 
REAKSI AKROSOM SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 

Gian Robby F. A. I), Budi Utomo2>, Sri Hidanah3> 
1>Mahasiswa, 2>Departemen Reproduksi Veteriner, 3>Departemen Ilmu Petemakan 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 
rob by .drh@gmail.com 

ABSTRACT 

The given of mangosteen peels infusion had an aim to determine the spermatozoa qualities 
on acrosome reaction of spermatozoa. The method used for prepairing the mangosteen peels 
infusion was begun by made small cut on the peels, then drying it at 45°C than smoothed the 
peels. The dried peels boiled at 90°C for 15 minutes. Two ml infusion was given to the rats by 
using sonde according to the rats gastric dose. The sonde made for 5 ml syringe modificated 
with canula. The dose given on rats were 5%, 100/o and 15% also vitamin Cas positive control 
and the control was given with aquabidest. The data was analy~ using ANOVA and continued 
with Tukey method (P > 0,05); The result showed that there were no significant differences 
between control, positive control and treatment with 5% dose on mangosteen peels infusion. 
But, another result showed that there were significant differences in control, 1 00/o and 15% dose 
treatment on mangosteen peels. The optimum dose for giving the mangosteen peels infusion in 
this research was l 0%, and the maximum dose was 15%. 

Key words: Rats, Spermatozoa, mangosteen peels infusion, Acrosome reaction 

Pendahuluan 
Melihat kebutuhan daging di negara 

Indonesia yang semakin jauh target swa
sembada daging nasional, maka diperlukan 
pembangunan di sektor petemakan di In
donesia ini agar dapat memenuhi kebutuhan 
daging di dalam negeri, sehingga tidak 
diperlukan impor daging lagi dari negara
negara lain. Dikaitkan dengan permasa
lahan diatas, upaya pemerintah dalam me
ningkatkan populasi ternak untuk keperluan 
peningkatan produksi daging dan susu 
dilakukan melalui penyedian bibit ternak 
dan penerapan bioteknologi reproduksi 
(Dirjennak, 2005). Salah satu bioteknologi 
reproduksi yang telah diterima oleh masya
rakat petemakan dalam meningkatkan 
produksi temak adalah teknologi lnse
minasi Buatan (lB) Rizal dan Herdis 
(2008). 

Pada spermatozoa yang aJ.-an diguna
kan sebagai bibit lB harus mempunyai daya 
fertilitas yang tinggi.Tingginya daya ferti
litas spermatozoa dapat dipengaruhi oleh 
kondisi normal hewan tersebut. Sedangkan 

- 1-'aJa bnC::si i1.: wu yang .-:1en;::akmi stres ·· 
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akibat radikal bebas dapat mengalami pe
nurunan jumlah spermatozoa, sehingga 
dapat mempengaruhi daya fertilitas sperma
tozoa tersebut. Pemberian infusa kulit 
manggis sebagai antioksidan untuk mence
gah radikal bebas akibat stres oksidatif 
sangat berpengaruh untuk menghambat 
aktivitas radikal bebas yang dapat meng
hambat jalannya siklus reproduksi pada· 
ternak. Selain itu radikal bebas yang berupa 
stres oksidatif yang disebabkan oleh 
Repctive oxigen Species (ROS) juga dapat 
mempengaruhi reaksi akrosom spermato
zoa. Sehingga dapat mempengaruhi fertili
tas spermatozoa saat membuahi sel telur 
(Jundan dkk., 2012). 

Spermatozoa membutuhkan senyawa 
spesies oksigen reaktif (reactive oxygen 
species, ROS) pada konsentrasi rendah 
untuk menginduksi proses kapasitasi dan 
reaksi akrosom (Sikka, 2004). Namun pem
bentukan ROS secara berlebihan akan me
micu stres oksidatif, berpotensi mengaki
batkan toksik, dan merupakan mediator 
penting terhadap berli.u.--::ngnya fungsi dan 
kua~i tas spmna-!o:::: ::>a (Aitken dan Clarkson. 
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1987). Bahan herbal, dalam hal ini kulit 
manggis (Garcinia mangostana L.) sangat 
berpotensi sebagai antioksidan yang dapat 
menurunkan jumlah ROS yang dapat me
nyebabkan stres oksidatif spennatozoa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menge
tahui pengaruh infusa kulit manggis (Garci
nia mangostana L.) terhadap peningkatan 
kualitas spermatozoa yaitu reaksi akrosom 
spermatozoa tikus putih (Rattus norvegicus) 

Materi dan Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Unit Hewan 

Coba Fakultas kedokteran Universitas Air
langga, dan tahap pemeriksaan mikroskopis 
dilakukan di Institute of Tropical Desease 
(lTD) Universitas Airlangga, Surabaya. Pe
ne1itian ini dimu1ai pada bulan Oktober 
sampai dengan November 2013. 

Pada penelitian ini menggunakan tikus 
putih sebanyak 25 ekor, dengan berat rata
rata 200-250 gram dan berusia 2 bulan, 
semen dari Tikus putih. infusa kulit mang
gis, F/ourescent Jsotiocianat (FITC), PBS 
Aquabides, NaCl fisiologis formal dehyde 
dan gliserol. 

Peralatan yang digunakan dalam pene
litian ini antara lain : tabung penampung . 
semen berskala, mikroskop epiflourescent 
(Nikon Japan), gelas objek, gelas penutup, 
tabung reaksi, rak tabung, Cawan petri, 
pipet, spuit lml dan 3 ml termometer, 
alumunium foil, kertas tisu dan kamera 
digital. 

Dalam penelitian ini terdapat 5 per
lakuan, yaitu : 
1. Perlakuan kontrol (PO) terdiri dari tikus 

putih yang diberi pakan ayam broiler 
dan aquabides standar 

2. Perlakuan 1 (P 1) terdiri dari tikus putih 
yang diberi pakan ayam broiler dan 
vitamin C sebanyak 2 ml 

3. Perlakuan 2 (P2) terdiri dari tikus putili 
yang diberi pakan ayarn broiler dan 5% 
infusa kulit manggis sebanyak 2 ml 

4. Perlakuan 3 (P3) terdiri dari tikus putih 
yang diberi pakan ayarn broiler dan l 0% 
infusa kulit manggis sebanyak 2 ml 

5. Perlakuan 4 (P4) terdiri dari tikus putih 
yang diberi pakan ayam broiler dan 15% 
infusa kulit manggis sebanyak 2 ml 

tnfusa kulit manggis dapat diperoleh 
dari pengumpulan kulit manggis yang 
sudah tidak terpakai lagi . Kulit manggis 
tersebut dicuci hingga bersih dan kemudian 

dipotong hingga berukuran kecil untuk 
mempercepat proses pengeringan, kemu
dian dikeringkan dengan menggunakan 
oven dengan suhu 45°C untuk mengurangi 
kadar air dalam kulit manggis. Kemudian 
kulit manggis yang sudah kering dioven 
tadi di giling hingga Iembut, selanjutnya 
kulit manggis yang sudah lembut tersebut 
diseduh dengan air panas dengan cara 
memanaskan air hingga suhu 90°C dengan 
lama waktu 15 menit, setelah itu infusa 
kulit manggis tersebut diberikan kepada 
hewan percobaan, da1am hal ini tikus putih 
yang telah diadaptasikan tersebut di Unit 
Hewan Coba FakultaS Kedokteran Univer
sitas Airlangga (Sukardiman, 20 13 ). 

Status Akrosom Spermatozoa 
Semen perlakuan difiksasi dengan 4% 

formal · dehyde, kemudian dicuci dengan 
menambahkan PBS 3 ml dan disentrifugasi 
1500 rpm selama 10 menit, supernatant 
dibuang dan ditambahkan dengan 0,3 ml 
FITC con A (Sigma) dengan konsentrasi 10 
~g/ml dalam PBS du/becos. Staining 
dilakukan selama 25 menit pada suhu 
tuangan, selanjutnya dicuci 2 kali dengan 
sentrifugasi 1500 rpm selama 1 0 menit. 
Supematan dibuang dan endapan . digores
kan padajlow labs slide (specimen), ditetesi 
dengan glisero1 90%. Se1anjutnya specimen 
diamati dengan mikroskop epiflourecent 
(Nikon Japan) dengan excitation B (eksitasi 
490 rpm dengan emisi 525 nm) untuk 
mengetahui adanya fluoresen pada sper
matozoa basil pewamaan dengan menggu
nakan FITC. Pengamatan memperhatikan: 
spermatozoa dengan akroso:n intak 
(Utomo, 2011 ). 

A~alisis Data 
Rancangr.n penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan 
empat ulangan. Penentuan ulangan berda
sarkan perhitwlgan t (n-1) ~ 15, t adalah 
perlakuan dan n adalah ulangan. Data yanK 
diperoleh disusun dalam satu tabel, selan
jutnya hasil reaksi akrosom tikus putih 
dianalisis dengan menggunakan Analysis of 
Variant (ANOV A) One Way kemudian 
dilanjutkan ke Tukey untuk mengetahui 
perbedaan yang nyata antar perlakuan 
(Kusriningrum, 2008). 
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Hasil dan Pemballasan 
Hasil pemeriksaan reaksi akrosom di

bawah mikroskop epiflourescent dengan 
menggunakan FITC sebagai bahan pewama 
menunjukkan jumllh rata-rata dan standar 
deviasi berturut-turut adalah PO sebesar 
I ,oo• ± 1,225, PI sebesar 2,40ab ± 0,548, P2 
sebesar 2,40ab ± 0,894, P3 sebesar 3,60bc ± 
0,548, P4 sebesar 4,80c ± 0,447 (Tabel 1). 
Berdasarkan hasil ANOVA yang dilanjut
kan dengan uji Tukey terhadap rataan per
sentase reaksi akrosom spermatozoa tikus 
putih menunjukkan adanya perbedaan yang 
nyata (P < 0,05). Dari hasil tersebut dapat 
diketahui bahwa pemberian infusa kulit 
manggis dengan kadar 15% yang menun
jukkan rata-rata basil reaksi akrosom ter
tinggi, yaitu sebesar 4,80 ± 0,447 (%)yang 
memberikan beda yang nyata terhadap 
perlakuan tanpa pemberian infusa kulit 
manggis, pada perlakuan kontiol tanpa 
pemberian infusa kulit manggis tidak 
menunjukkan beda yang nyaia terhadap 
perlakuan kontrol positif dengan pemberian 
vitamin C dan perlakuan yang diberi infusa 
kulit manggis dengan kadar 5%, namun 
pada kelompok kontrol memberikan beda 
yang nyata terbadap perlakuan dengan 
kadar pemberian infusa kulit manggis 1 00/o 
dan I5 %. Selanjumya pada kontrol positif 
dengan menggunabn vitamin C juga tidak 
menunjukkan beda yang nyata terhadap 
kelompok kontrol serta perlakuan pembe
rian infusa kulit manggis dengan kadar 5% 
dan I 00/o, namun memberikan beda yang 
nyata terhadap perlakuan dengan kadar 
infusa I5%. Selanjutnya pada perlakuan 
pemberian infusa kulit manggis dengan 
kadar 5% tidak memberikan beda yang 
nyata terhadap kelompok kontrol, kontrol 
positif dengan pemberian vitamin C, serta 
perlakuaa dengan kadar infusa kulit 
manggis I 0%, namun memberikan beda 
yang nyata terhadap perlakuan dengan 

kadar kulit manggis I 5%. Pada kelompok 
perlakuan dengan kadar infusa I 0% 

. _ menunjukkan beda yang nyata terhadap 
kelompok kontrol, namun tidak menunjuk
kan beda yang nyata dengan kelompok 
kontrol positif dengan penambahan vitamin 
C, serta perlakuan dengan penambahan 
kadar infusa kulit manggis 5% dan 10%. 
Pada kelompok perlakuan dengan pembe
rian kadar kulit manggis sebesar I5% 
memberikan beda yang nyata terhadap 
kelompok kontrol, kontrol positif dengan 
pemberian vitamin C, serta kelompok per
lakuan dengan pemberian kadar infusa 
sebesar 5%, namun tidak menunjukkan 
beda yang nyata dengan kelompok perlaku
an dengan kadar infusa kulit manggis 1 0%. 

Pada penelitian ini dibuktikan bahwa 
basil perlakuan menggunakan infusa kulit 
manggis memiliki pengaruh yang sangat 
besar terhadap peningkatan jumlah reaksi 
akrosom spermatozoa. Dengan basil rata
rata penelitian yang dilakukan dapat me
nunjukkan kadar maksimal penggunaan 
infusa kulit manggis yang telah · dibahas 
sebelumnya. Pemberian infusa kulit mang
gis yang terlalu banyak atau melebihi dosis 
juga dapat membahayakan individu terse
but. Karena jumlah antioksidan yang ber
lebih di dalam tubuh dapat menyerang sel 
yang aktif. Selain itu jika semak:in banyak 
infusa kulit manggis dibe~ kandungan 
tannin pada kulitnya semakin tinggi pula. 
Senyawa tannin pada kulit manggis dapat 
bereaksi sebagai anti fertilitas, sehingga 
dapat menyebabkan spermatozoa rusak 
ataupun mati pada tahap spermatid. 

Penambahan infusa kulit manggis 
dengan tingkat yang optimum sebagai 
antioksidan untuk mengurangi stres oksi
datif pada membran spermatozoa tikus 
puiih dan mencegah kerusakan membran 
spermatozoa. Sehingga menunjukkan reaksi 

Tabel l. Rataan Jumlah Reaksi Akrosom Spermatozoa Tikus Putih (Rattus norvegicus) 
Perlakuan : Pemmlangan Rata-rata± SD 

(PO) 4 1 ,oo• ± I ,225 

(PI) 4 2,40"b ± 0,548 

Reaksi 
(P2) 4 2,40"b ± 0,894 

Akrosom 
(P3) 4 3,60bc ± 0,548 

(P4) 4 4,80c ± 0 447 
Superskrip yang berbeda dalam satu kolom yang sama menunJu~l:can l)erb~danyatn. (P _< 0,05) . 
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yang positif dan terjadi reaksi akrosom 
yang optimum pula. 

Reaksi akrosom yang terlihat saat pe
wamaan menggunakan FITC dan dilihat 
dibawah rnikroskop epiflourescent karena 
terbukanya kanal ion pada kepala sper
matozoa tikus putih. Sehingga teljadi influk 
ion Ca2

+ yang bcrasal dari plasma semen 
yang menyertai spermatozoa. Hal ini me
nyebabkan jumlah ion Ca2+ meningkat dan 
teljadi habluran wama pada kepala sper
matozoa sebagai tanda bahwa telah terjadi 
reaksi akrosom. Pada zat pewama FITC 
dapat mewamai spermatozoa yang menga
lami reaksi akrosom dengan menghablur
kan wamanya, karena zat wama FITC dapat 
mendeteksi jumlah ion ci+ yang mening
kat, sehingga daeraah y;mg ion Ca2

+ nya 
meningkat tidak terwamai FITC. 

Pada fe!tilisasi yang teljadi di dalam 
tubuh induk, reabi akrosom teljadi karena 
adanya ikatan antara protein spermatozoa 
dengan ZP3 membuat kana! ion kalsium 
terbuka sehingga konsentrasi kalsium di 
dalam spermatoma meningkat dan mengin
duksi eksositosis isi akrosom spermatozoa. 
Selain itu terjadi juga pengaktifan protein G 
yang akan menginduksi influk chanel ion 
kalsium. Sehingga teljadi adanya induksi · 
aktivitas reseptor kanal kation (sodium, 
potassium atau calsium) karena perubahan 
perbedaan poteosial membran yang me
mungkinkan kalsium bisa masuk ke dalam 
spermatozoa. 

Selama berlangsungnya reaksi akro
som pada zona pelusida, vesikula akrosom 
mengeksositosis enzim proteolitik dan en
zim hidrolase lainnya sehingga membuat 
spermatozoa mampu menembus zona pe
lusida dan mencapai membran sel telur. 
Selama reaksi akrosom juga teljadi ikatan 
sekunder antara protein yang terdapat pada 
bagian dalam membran akrosom dengan 
ZP2. Protein spermatozoa yang terlibat 
pada ikatan sekunder ini adalah Proakrosin 
yang merupakan yang dapat mencema ZP2 
(Kurniati, 20 I 0). 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan, dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa pemberian infusa kulit manggis 
secara in vivo pada tikus putih (Rattus 
norvegicus) berpengaruh terhadap reaksi 
akrosom spermatozoa. Peningkatan nilai 

reaksi akrosom tertinggi tercapai pada 
kadar infusa kulit manggis sebanyak 15%. 
Sehingga dosis optimum untuk pemberian 
infusa kulit manggis adalah dengan kadar 
1 00/o dan dosis maksimum pemberian 
infusa kulit manggis adalah dengan kadar 
15%. 
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