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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Teripang 

2.1.1 Karakteristik dan klasifikasi teripang 

Potensi teripang cukup besar karena Indonesia memiliki perairan pantai 

dengan habitat teripang yang cukup luas. Samad (2000) menyatakan bahwa 10% 

dari jumlah jenis teripang berpotensi komersial diidentifikasi berasal dari perairan 

Indonesia. Sepuluh jenis diantaranya adalah Actinopyga miliaris (teripang 

lontong), A. lecanora (teripang batu), A. echinites (teripang batu), A. mauritina 

(teripang bilalo), Holuthuria scabra (teripang pasir), H. nobilis (teripang susuan 

hitam), H. fuscogilva (teripang susuan putih), Bohadschia argus (teripang mata 

kucing), S. variegates (teripang kasur) dan Thelenota ananas (teripang nenas). 

Namun demikian, menurut Darsono (2005), pemanfaatan teripang di Indonesia 

secara domestik relatif sangat sedikit dan mungkin tidak signifikan dalam nilai 

dan jumlah, karena produk teripang terutama ditujukan untuk ekspor. 

Teripang (kelas Holothuroidea) merupakan anggota dari filum 

Echinodermata. Seperti halnya Echinodermata lainnya, teripang mempunyai tubuh 

bulat memanjang dengan garis dari depan ke belakang sebagai sumbu. Kulit tubuh 

terdiri atas kutikula yang menutupi epidermis yang tidak bersilia. Otot yang 

dimiliki teripang memungkinkan teripang untuk memanjang dan memendekkan 

diri (Jasin, 1992).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Ekstrak Tiga Jenis Teripang Lokal Pantai TImur Surabaya ... Ristarina, Febby



9 
 

 

Teripang adalah hewan bentik yang bergerak lambat, hidup pada dasar 

substrat pasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu. Teripang 

merupakan komponen penting dalam rantai makanan (food chain) di terumbu 

karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur makanan (trophic 

levels). Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit (deposite feeder) dan 

pemakan suspensi (suspention feeder). Di wilayah Indo-Pasifik, pada daerah 

terumbu yang tidak mengalami tekanan eksploitasi, kepadatan teripang bisa lebih 

dari 35 ekor per m2, di mana setiap individunya bisa memproses 80 gram berat 

kering sedimen setiap harinya (Darsono, 2005). Dalam bahasa Inggris, teripang 

disebut sebagai sea cucumber atau mentimun laut karena bentuknya yang 

menyerupai mentimun. Bentuk tubuh teripang umumnya bulat panjang atau 

silindris dengan kisaran 10-30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya dan 

anus pada ujung lain. Mulutnya dikelilingi oleh tentakel atau lengan peraba yang 

terkadang bercabang, tubuh berotot, licin dan lembek, kulitnya ada yang halus 

namun ada juga yang berbintil-bintil. Warnanya bervariasi ada yang berwarna 

hitam pekat, coklat, abu-abu, atau mempunyai bercak-bercak atau garis-garis pada 

punggung dan sisinya (Nontji, 2002). 

Teripang memiliki saluran pencernaan yang bulat panjang, merentang di 

atas tubuh dalam rongga coelom. Urutan alat pencernaannya yaitu mulut, 

oesophagus, lambung, intestinum panjang yang ditopang oleh mesenteris, kloaka, 

dan anus. Alat respirasi teripang berupa 2 saluran bercabang-cabang yang 

merupakan perluasan dari kloaka ke dalam coelom. Air dipompa masuk keluar ke 

dalam saluran ini, karena kontraksi otot kloaka. Saluran ini berfungsi sebagai alat 
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respirasi dan ekskresi. Sistem vaskular meliputi madreporit dalam coelom, saluran 

cincin sekeliling oesophagus dan 5 saluran radial yang berhubungan dengan kaki 

buluh, yang masing-masing kaki memiliki otot.  Sistem peredaran darah teripang 

lebih jelas dibandingkan echinodermata lainnya. Cincin saraf mengelilingi 

oesophagus yang selanjutnya memperluas sepanjang saluran radial. Seks terpisah, 

kecuali beberapa jenis masih menjadi satu (Jasin, 1992). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1    Struktur tubuh teripang beserta bagian-bagiannya (Livingstone, 
1995) 

 

Berdasarkan penelitian Winarni et al., (2010) menyebutkan bahwa 

terdapat 7 spesies teripang di pantai timur Surabaya, masing-masing dari tujuh 

spesies tersebut adalah: Paracaudina australis, Phylloporus sp.,             

Colochirus quadrangularis, Holothuria sanctori, Holothuria sp.,            

Holothuria forskali, dan Holothuria turriscelsa. Tiga spesies dominan menurut 

kelimpahan dan distribusinya berturut-turut adalah Phyllophorus sp.,  

Paracaudina australis dan Colochirus quadrangularis (Winarni et al., 2010). 

Phylloporus sp., dan Paracaudina australis merupakan jenis tangkapan tetap para 
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nelayan di pantai timur Surabaya, dikarenakan kedua spesies paling mudah 

ditemukan di pantai timur Surabaya (Winarni et al., 2010). 

2.1.1.1  Paracaudina australis 

Menurut Lane dan Didier (2003), kedudukan teripang                     

Paracaudina australis dalam sistem klasifikasi biologi sebagai berikut: 

Kingdom :  Animalia 

Phylum :  Echinodermata 

Classis  :  Holothuroidea 

Ordo  : Molpadiida 

Familia :  Caudinidae 

Genus  :  Paracaudina 

Species :  Paracaudina australis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2      Paracaudina australis yang ditemukan di pantai timur  Surabaya 
(Winarni et al., 2010). Teripang ini berwarna putih dengan 
balutan pink, berukuran 10-15 cm 

 

Paracaudina australis adalah teripang yang mempunyai bentuk kecil 

sampai sedang (10-15 cm), spesies silinder dengan tambahan ekor. Tubuh tipis 
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dan lembut dan mempunyai tegument halus. Spikula adalah pelat berlubang tidak 

teratur. Paracaudina australis adalah spesies pantai, ditemukan terkubur dalam 

sedimen pasang surut lembut. Makanannya berupa plankton dan partikel organik 

yang tersuspensi dari air. Teripang ini mengambil makanannya dengan tentakel. 

(Lane dan Didier, 2003). 

2.1.1.2  Phylloporus sp. 

Menurut Tan dan Peter (1988), kedudukan teripang Phylloporus sp.  dalam 

sistem klasifikasi biologi sebagai berikut: 

Kingdom :  Animalia 

Phylum :  Echinodermata 

Classis  :  Holothuroidea 

Ordo  : Molpadiida 

Familia : Phyllophoridae 

Genus  :  Phyllophorus 

Species :  Phyllophorus sp. 

 

  

 

 

Gambar 2.3    Phylloporus sp. yang ditemukan di pantai timur  Surabaya (Winarni  
et al., 2010). Teripang ini berukuran 10-15 cm, berbentuk bulat 
namun kadang memanjang 
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Phylloporus sp. ini biasanya terlihat di pantai. Teripang jenis ini biasanya 

terbenam di daerah berpasir. Kadang-kadang, juga dapat ditemukan terdampar di 

pantai tersembunyi di antara rumput laut. Panjang tubuh 10-15 cm. Seringkali 

bola, tapi kadang-kadang memanjang, kaki tabung pendek gemuk dan filamen 

kecil (papulae) secara merata menutupi seluruh tubuh. Hal ini untuk membantu 

memegang pasir dan menjaga hewan terbenam di bawah tanah. Biasanya, hanya 

tentakel alat untuk makan yang keluar sementara seluruh hewan tetap terkubur. 

Tentakel untuk makan bercabang dan transparan dengan tips gelap. Biasanya 

putih, krem, coklat dan kadang-kadang jingga.  Phylloporus sp. yang ditemukan 

di atas tanah cenderung bulat, kadang-kadang meningkat menjadi bola putih 

transparan. Phylloporus sp. Mengumpulkan makanan dalam air dengan tentakel 

(Tan dan Peter, 1988). 

2.1.1.3   Colochirus quadrangularis 

Menurut Tan dan Peter (1988), kedudukan teripang                        

Colochirus quadrangularis dalam klasifikasi biologi sebagai berikut: 

Kingdom :  Animalia 

Phylum :  Echinodermata 

Classis  :  Holothuroidea 

Ordo  : Molpadiida 

Familia : Cucumariidae 

Genus  :  Colochirus 

Species :  Colochirus quadrangularis 
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 Gambar 2.4   Colochirus quadrangularis yang ditemukan di pantai timur  
Surabaya (Winarni et al., 2010). Memiliki tubuh dengan ukuran 
panjang 6-10 cm 

 

Colochirus quadrangularis adalah teripang laut kecil yang memiliki 

benjolan kutil pink bukan duri lunak. Teripang berduri tidak muncul untuk 

menggali ke dalam tanah dan sering ditemukan pada pasir. Teripang ini 

mempunyai  panjang tubuh 6-10 cm dan benar-benar kecil hampir tidak lebih 

besar kadang-kadang juga terlihat. Tubuhnya pendek dan mempunyai penampang 

berbentuk persegi empat. Teripang ini memiliki tiga baris kaki tabung pendek 

merah. Kaki tabung dapat digunakan untuk menempel pada rumput laut atau 

menempel pada permukaan keras. Warna berkisar dari merah cerah atau oranye. 

Tentakel untuk makan berwarna kuning, oranye atau merah. Makanan teripang 

jenis ini adalah plankton dan partikel organik tersuspensi dari air yang diambil 

dengan tentakel berbulu (Tan dan Peter, 1988). 

2.1.2 Kandungan kimia dan manfaat teripang 

Kandungan kimia teripang terdiri dari 44%-45% protein, 3%-5% 

karbohidrat, dan 1,5% lemak. Teripang mengandung asam amino esensial, 

kolagen, dan vitamin E. Kandungan asam lemak penting teripang seperti asam 
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eikosapentaenoat (EPA) dan asam dekosaheksaenoat (DHA) berperan dalam 

perkembangan syaraf otak, agen penyembuh luka, dan anti trombotik. Selain itu, 

teripang juga mengandung bioaktivitas sebagai anti hipertensi, anti bakteri, anti 

fungi (anti jamur), anti kanker, anti koagulan (anti penggumpal), dan lain-lainnya 

(Gonzalez, et al., 2006). Dengan kadar lemak yang relatif rendah sekitar 1,5%, 

maka teripang direkomendasikan untuk orang-orang yang bermasalah dengan 

kolesterol. Selain itu, teripang juga dapt digunakan sebagai perawatan kecantikan 

dan penyembuhan luka oleh ibu-ibu setelah masa bersalin, karena kandungan 

protein dan kolagennya yang cukup besar. Teripang kaya akan vitamin, unsur-

unsur mikro, dan kaya polisakarida (chondroitin sulfat) yang bisa mengurangi rasa 

sakit pada penderita arthritis dan menghambat aktivitas kanker (Darsono, 2005). 

Menurut Dong et al., (2008), glikosida triterpen ternyata merupakan metabolit 

sekunder yang paling penting pada mentimun laut dari aktivitas biologisnya, yang 

bermanfaat sebagai anti jamur, sitotoksik, efek hemolitik, sitostatik dan 

imunomodulator. Glikosida triterpen termasuk dalam kelompok triterpenoid, yaitu 

senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam satuan isoprene dan secara 

biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 (Harbone, 1987).   

Di Republik Rakyat Cina, teripang sejak lama dimanfaatkan sebagai 

makanan yang dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan dapat 

meningkatkan kesehatan (Duryatmo 2006) sedangkan, di Indonesia, teripang telah 

dimanfaatkan cukup lama terutama oleh masyarakat sekitar pantai sebagai bahan 

makanan yang berguna meningkatkan vitalitas laki-laki (Nurjanah et al., 2009). 

Teripang kaya akan growth factor sehingga dapat memperbaiki sel-sel rusak 
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(Rodriguez, et al., 1991). Glikosida triterpen yang dimiliki teripang dapat 

digunakan sebagai obat tradisional (Duryatmo, 2006). Menurut Aminin et al., 

(2008) menyebutkan bahwa ekstrak teripang mengandung glikosida triterpen 

dimungkinkan bekerja pada peningkatan kerja organ tubuh seperti hepar sehingga 

dapat meningkatkan produksi komplemen dalam jumlah yang cukup. Glikosida 

triterpen juga dapat digunakan untuk mengurangi reaksi radang sehingga 

mencegah kerusakan sel yang lebih parah (Ha dan Lee, 2003). 

2.2 Tinjauan tentang Sistem Imun 

2.2.1 Sistem imun dan fungsinya 

 Sistem imun adalah semua mekanisme yang menggunakan bahan untuk 

mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang 

dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Bahan tersebut dapat 

berupa sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi 

(Baratawidjaja, 2006). Pertahanan tersebut terdiri atas sistem imun nonspesifik 

(natural/innate) dan spesifik (adaptive/acquired) (Baratawidjaja, 1991). 

 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5    Klasifikasi sistem imun (Baratawidjaja, 1991) 
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Sistem imun nonspesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam 

menghadapi serangan berbagai mikroorganisme, oleh karena itu, dapat 

memberikan respons langsung terhadap antigen (Baratawidjaja, 1991). 

Mekanisme fisiologik imunitas nonspesifik berupa komponen normal tubuh yang 

selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke tubuh 

dan dengan cepat menyingkirkan mikroba tersebut. Disebut nonspesifik karena 

tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu, telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. 

Sistem ini merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai 

mikroba dan dapat memberikan respons langsung. Jika mikroba patogen berhasil 

menembus pertahanan mekanik dan biokimia maka patogen itu harus menghadapi 

garis pertahanan sistem imun alami kedua, yaitu mekanisme yang saling 

berinteraksi dan meliputi fagositosis, respons peradangan dan protein antimikroba 

(Campbell et al., 2004). Pertahanan humoral sistem imun alami dilaksanakan oleh 

peran komplemen dan interferon, sedangkan pertahanan selular sistem imun alami 

dilaksanakan oleh fagosit mononuklear (makrofag), fagosit polimorfonuklir 

(netrofil), sel natural killer, sel mast dan basofil. Berbagai efektor mekanisme 

sistem imun nonspesifik biasanya tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi 

terkoordinasi dalam respons yang dikenal sebagai respons radang. Radang dapat 

diartikan sebagai pengatur untuk memobilisasi berbagai efektor sistem imun 

nonspesifik dan mengerahkannya ke tempat-tempat yang membutuhkan 

(Baratawidjaja, 2006). Komponen-komponen sistem imun nonspesifik dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu komponen fisik contohnya kulit dan mukosa, komponen 

biokimiawi (bahan larut) contohnya asam lambung, lisozim, komplemen dan 
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komponen seluler nonspesifik contohnya netrofil dan makrofag (Baratawidjaja, 

1991).  

Berbeda dengan sistem imun nonspesifik, sistem imun spesifik 

mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. 

Benda asing pertama kali muncul dalam badan segera dikenal oleh sistem imun 

spesifik sehingga terjadi sensitisasi sel-sel sistem imun tersebut. Bila sel sistem 

imun tersebut berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda 

asing yang terakhir ini akan dikenal lebih cepat, kemudian dihancurkan olehnya. 

Oleh karena sistem tersebut hanya dapat menghancurkan benda asing yang sudah 

dikenal sebelumnya, maka sistem itu disebut spesifik. Sistem imun spesifik dapat 

bekerja tanpa bantuan sistem imun nonspesifik untuk menghancurkan benda asing 

yang berbahaya bagi tubuh, tetapi pada umumnya terjalin kerjasama baik antara 

antibodi-komplemen-fagosit dan antara sel T-makrofag. Komponen-komponen 

sistem imun spesifik dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem imun spesifik humoral 

contohnya sel B, sistem imun spesifik selular contohnya sel T dan organ limfoid 

(Baratawidjaja, 1991) 

2.2.2 Netrofil 

Netrofil adalah leukosit polimorfonuklear berasal dari sel induk myeloid 

dalam sumsum tulang dan merupakan 60-70% dari jumlah leukosit dalam 

sirkulasi darah (Kresno, 2001). Netrofil dibentuk dalam sumsum tulang dengan 

kecepatan 8 juta/menit. Garis tengah netrofil sekitar 12 µm, satu inti dan 2-5 

lobus. Sitoplasma yang banyak diisi oleh granula-granula spesifik (0,3-0,8µm), 
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berwarna merah. Netrofil berumur pendek dan biasanya hanya berada dalam 

sirkulasi kurang dari 48 jam sebelum bermigrasi dan jangka hidup antara 1-3 hari 

setelah bemigrasi dalam jaringan, setelah itu netrofil mati. Dalam tubuh manusia, 

netrofil bergerak cepat dan sudah berada di tempat infeksi dalam 2-4 jam 

sedangkan pada Mus musculus, netrofil bergerak dan sudah berada di tempat 

infeksi dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam (Kusmardi et al, 2006; Lestarini, 

2008; Wahyuningsih et al., 2009). Netrofil mempunyai dua granul yaitu azurofilik 

yang mengandung enzim lisozom dan peroksidase dan granul spesifik lebih kecil 

yang mengandung fosfatase alkali dan zat-zat bakterisidal (protein kationik) yang 

dinamakan fagositin. Netrofil yang memiliki butir-butir azurofilik primer 

(lisosom) mengandung asam hidrolase, mieloperoksidase, elastase dan 

neuraminidase (lisozim), sedang butir-butir sekunder atau spesifik mengandung 

laktoferin, lisin, kolagenase, dan lainnya. Kandungan butir-butir azurofilik ini 

merupakan proteinase yang dapat mencernakan banyak protein jaringan, dapat 

menghidrolisis elastin, berbagai tipe kolagen dan protein lainnya dalam matriks 

ekstrasel. Sebagian besar enzim proteinase ini merupakan enzim lisosom dan 

terutama terdapat sebagai prekursor inaktif dalam netrofil normal (Tihnulat, 

2009). Netrofil jarang mengandung retikulum endoplasma granuler, apparatus 

golgi dan memiliki granula glikogen merupakan fagositik yang bergerak (motil) 

dan memainkan peranan penting dalam radang akut (Baratawidjaja, 1991).  

Netrofil mengalami proses yang disebut kemotaksis, yang memungkinkan 

netrofil untuk bermigrasi ke arah tempat infeksi atau tempat terjadi radang. 

Sitokin dan mediator-mediator dalam radang merekrut sel imun ke tempat infeksi 
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dan menyembuhkan jaringan yang mengalami kerusakan. Kemotaksis netrofil 

adalah gerakan netrofil ke tempat infeksi sebagai respons terhadap berbagai faktor 

seperti produk bakteri dan substansi kimiawi tertentu (Underwood, 1999). 

Reseptor permukaan sel netrofil memungkinkan untuk mendeteksi substansi 

kimiawi dari molekul seperti interleukin-8 (IL-8), interferon gamma (IFN-

gamma), dan C5a, sel-sel ini digunakan untuk aktivasi netrofil dan mengarahkan 

jalur invasi netrofil menuju tempat terjadinya infeksi (Arias, et al., 2010). 

 

 

 

 

Gambar 2.6    Netrofil dengan pewarnaan kristal violet, perbesaran 1000x  
(koleksi pribadi, 2010) 

  

2.2.3 Proses invasi netrofil  

Invasi netrofil bertujuan untuk mengeliminasi benda asing (antigen) yang 

masuk dalam tubuh. Invasi netrofil terjadi dalam 6 tahap yaitu rolling, activation, 

adhesion, transendothelial migration, kemotaksis dan fagositosis. Invasi netrofil 

diawali oleh masuknya benda asing (antigen) dan terjadi pengenalan benda asing 

(antigen) tersebut oleh makrofag. Benda asing (antigen) ditemukan oleh makrofag 

sehingga makrofag menjadi aktif. Makrofag diaktifkan oleh sinyal dari reseptor 

permukaannya. Reseptor permukaan makrofag akan mengikat lipopolisakarida 
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(LPS) yang berperan sebagai Pathogen - Associated Molecular Pattern (PAMPs) 

yang dimiliki oleh dinding sel benda asing (antigen) berupa bakteri (Janeway et 

al., 2001). 

  

a) 

    

 

 

b) 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.7    Empat tahap awal pada proses invasi netrofil menuju tempat infeksi 
(a). Tiga tahapan pertama dari invasi netrofil menuju tempat infeksi 
yang dilibatkan oleh cell adhesion molecules (CAM) dan kemokin 
(b). Tahap pertama adalah “rolling“ dimediasi oleh ikatan dari 
molekul E-selektin pada endotelium vaskular ke  gugus karbohidrat 
syalilated pada protein glikosilasi yang dihasilkan oleh jaringan 
epitel yang melapisi rongga tubuh (mucin). Tahap kedua adalah 
“activation”, IL-8 mengikat reseptor permukaan pada protein G 
sehingga memicu sinyal aktif pada netrofil. Tahap ketiga adalah 
“adhesion” di mana sinyal menginduksi perubahan konformasi 
dalam molekul integrin memungkinkan untuk mengikat lebih erat 
pada molekul- molekul lg  pada endotelium ( Janeway et al., 2001) 
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Gambar 2.8    Proses invasi netrofil keluar dari pembuluh darah menuju jaringan   
( Janeway et al., 2001) 

 

Aktivasi makrofag menyebabkan disekresikannya IL-1, IL-6, TNF-α, 

prostaglandin, leukotrien dan kemokin. IL-1, IL-6, TNF-α, prostaglandin dan 

leukotrien yang disekresikan dapat meningkatkan respons radang dan merangsang 

ekspresi molekul adhesi untuk netrofil di permukaan endotel. IL-1, IL-6, TNF-α, 

prostaglandin dan leukotrien tersebut mengaktifkan sel endotel untuk 

memproduksi molekul protein adhesi pada membran plasma (selektin) yang 

mengikat protein glikosilasi yang dihasilkan oleh jaringan epitel yang melapisi 

rongga tubuh (mucin) dan mensekresi IL-8 yang mengikat reseptor permukaan 

pada protein G sehingga mengubah konformasi integrin yang terikat erat pada 

molekul lg pada sel endotel. Sitokin dan mediator-mediator radang tersebut dapat 

menyebabkan perubahan diameter pembuluh darah sehingga menyebabkan 

peningkatan permeabilitas vaskular. Peningkatan permeabilitas vaskular 
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menyebabkan keluarnya plasma untuk masuk ke dalam jaringan sedangkan sel 

darah tertinggal dalam pembuluh darah mengakibatkan cairan yang meninggalkan 

pembuluh darah lebih banyak daripada yang kembali masuk. Hal ini 

menyebabkan viskositas darah menjadi meningkat dan aliran darah menjadi 

lambat. Naiknya permeabilitas vaskular dapat memicu terjadinya vasodilatasi 

pada sel endotel. Atas pengaruh kemokin yang disekresikan oleh makrofag yang 

berperan dalam sinyal kemotaktik akan merangsang terjadinya kemotaksis netrofil 

untuk keluar menuju tempat terjadinya infeksi (Janeway et al., 2001; Pathak dan 

Palan, 2005).  

Telah diketahui bahwa netrofil merupakan sel yang pertama-tama tiba di 

lokasi infeksi atas rangsangan sinyal faktor kemotaktik. Segera setelah menerima 

rangsangan, netrofil akan menepi di sepanjang dinding pembuluh darah dan akan 

melekat pada endotel vaskular, bergulir pada permukaan endotel, kemudian 

melakukan diapedesis sehingga netrofil dapat keluar dari pembuluh darah menuju 

jaringan, kemudian berinteraksi dengan benda asing (Janeway et al., 2001; 

Trowbridge dan Emling, 1997). Dalam proses invasi netrofil, netrofil keluar lebih 

dulu dari pembuluh darah diikuti oleh monosit (Baratawidjaja, 2006). 

Arzneimittelforschung (1994) menyebutkan bahwa invasi netrofil dari pembuluh 

darah menuju jaringan merupakan indikator untuk meningkatkan sistem imun 

tubuh terutama sistem imun nonspesifik. Netrofil bagian dari sistem imun 

nonspesifik akan melokalisasi dan mengeliminasi benda asing (antigen) seperti 

mikroba setelah netrofil pindah ke jaringan melalui proses fagositosis (Junita, 

2002).  
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Proses fagositosis merupakan fungsi yang terpenting dari netrofil yaitu 

pencernaan selular terhadap mikroba (Guyton dan Hall, 1997). Pada saat 

fagositosis, mula-mula netrofil melekatkan diri pada benda asing kemudian 

menonjolkan pseudopodia ke semua arah di sekeliling mikroba. Pseudopodia 

saling bertemu satu sama lain pada sisi yang berlawanan dan bergabung. Hal ini 

menciptakan ruang tertutup yang berisi mikroba yang mudah di fagositosis. 

Terjadinya pertemuan dan penyatuan ini akan menyebabkan  mikroba berada di 

dalam ruang fagositik disebut fagosom yang dibatasi membran sel. Dalam 

netrofil, kantung-kantung berisi enzim disebut lisosom. Netrofil sebagai sel 

efektor memproduksi campuran toksik hasil gabungan fagosom dan lisosom 

menjadi fagolisosom yang bertugas membantu membunuh dan menelan mikroba. 

Pembunuhan mikroba tersebut terjadi melalui proses oxygen dependent atau 

oxygen independent (Guyton dan Hall, 1997; Tihnulat, 2009). 

Setelah terjadi proses fagositosis, maka semua netrofil maupun makrofag 

yang berada di jaringan akan mati. Setelah beberapa hari, dalam jaringan yang 

mengalami radang akan terdapat rongga yang mengandung berbagai bagian 

jaringan nekrotik, netrofil mati, makrofag mati dan cairan jaringan. Campuran 

seperti ini biasanya disebut nanah. Pencairan jaringan nekrotik dipercepat karena 

leukosit yang mati melepaskan suatu enzim proteolitik, yaitu trypsin. Pencairan 

jaringan ini memudahkan pengangkutan sisa-sisa jaringan yang mati sehingga 

memudahkan penyembuhan. Setelah proses infeksi dapat ditekan, cairan eksudat 

dapat mengalami proses autolisis dan diabsorbsi ke dalam jaringan sekitar hingga 

seluruh proses kerusakan jaringan itu hilang (Abbas et al., 2000). 
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2.3 Bakteri Escherichia coli 

Menurut Anonimous (2008), kedudukan bakteri Escherichia coli dalam 

sistem klasifikasi biologi sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Filum    : Proterobacteria 

Kelas    : Shizomycetes 

Ordo   : Enterobacteriales 

Familia   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Species   : Escherichia coli 

 

 

   a                                                    b  

                                                       

 
Gambar 2.9    Escherichia coli (a. E. coli pada media EMB; b. bentuk batang          

E. coli) (Anonimous, 2008) 
 
 

Menurut Purwoko (2007), banyak bakteri patogen mampu menyerang 

seluruh bagian tubuh inang meskipun bakteri patogen tersebut hanya berkoloni di 

satu tempat saja.  Hal itu karena bakteri mengeluarkan toksin.  Toksin dibedakan 

menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin merupakan protein 

yang diproduksi dan dikeluarkan oleh bakteri patogen selama pertumbuhan 
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bakteri patogen, sehingga toksin tersebut dapat terbawa oleh peredaran darah 

sampai ke seluruh bagian tubuh inang.  Sebagian besar eksotoksin diproduksi oleh 

bakteri gram positif.  Endotoksin merupakan lipid dan termasuk bagian dari 

lipopolisakarida lipid A bakteri gram negatif. Ketika bakteri patogen hidup, efek 

endotoksin terhadap inang lemah, tetapi ketika mati dan lisis, efek endotoksin 

menjadi kuat. Toksisitas lipid A terjadi karena kemampuan lipid A menstimulasi 

pelepasan senyawa protein bioaktif sel inang, seperti komplemen dan sitokin yang 

secara normal merupakan bagian dari pertahanan sel inang. 

 Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, 

termasuk ke dalam famili Enterobakteriaceae. E. coli juga disebut coliform fekal 

karena ditemukan di dalam usus hewan dan manusia. E. coli sering digunakan 

sebagai indikator kontaminasi kotoran (Anonimous, 2008). Kisaran suhu 

pertumbuhan E. coli diantara 100C- 400C sedangkan kisaran PH antara 7.0-7.5. 

Bakteri ini sangat sensitif terhadap panas sehingga inaktif pada suhu pasteurisasi 

(700C-800C). Bakteri ini berukuran 0.5-1.0 x 1.0-3.0 µm, bersifat motil, berkoloni, 

memiliki kapsul atau mikrokapsul, hidup secara anaerobik fakultatif, cenderung 

bersifat patogen. E. coli yang bersifat anaerobik fakultatif pada saluran 

pencernaan manusia berperan penting dalam mempertahankan fisiologi usus, 

tetapi beberapa galur bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit diare. Di 

dalam saluran pencernaan, Pada dinding sel bakteri E. coli terdapat endotoksin 

yang dapat meningkatkan sekresi cairan dan elektrolit. Hal ini menyebabkan 

dehidrasi dan ketidakseimbangan larutan elektrolit yang berakibatnya kolapsnya 

sistem peredaran darah yang diikuti stress dan kematian (Tortora, 2002). Menurut 
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Burmester dan Pezzutto (2003) menyebutkan bahwa Lipopolisakarida (LPS) yang 

dimiliki oleh bakteri berperan sebagai Pathogen - Associated Molecular Pattern 

(PAMPs). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Ekstrak Tiga Jenis Teripang Lokal Pantai TImur Surabaya ... Ristarina, Febby


	1. COVER
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI
	5. KATA PENGANTAR
	6. UCAPAN TERIMA KASIH
	7. ABSTRAK
	8. ABSTRACT
	9. DAFTAR ISI
	10. DAFTAR TABEL
	11. DAFTAR GAMBAR
	12. DAFTAR LAMPIRAN
	13. BAB I: PENDAHULUAN 
	14. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
	15. BAB III: METODE PENELITIAN 
	16. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
	17. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. Lampiran



