
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki garis pantai 

terpanjang di dunia dengan panjang 81.000 km dengan luas perairan laut sekitar 

5,8 juta km
2
 (75% dari total wilayah Indonesia). Hasil laut yang mempunyai nilai 

penting salah satunya adalah teripang yang dikenal dengan nama lain teat fish, sea 

cucumber ataupun ginseng laut. Potensi teripang cukup besar karena Indonesia 

memiliki perairan pantai dengan habitat teripang yang cukup luas (Dewi et al., 

2010). 

Selain bernilai ekonomis, ternyata teripang juga memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi, yakni protein 43,1% ; lemak 2,2% ; kadar abu 27,6% ; dan 

kandungan mineral berupa kalsium, natrium, fosfat dan lainnya sebesar 1,2—

16,5% (Rustam, 2006). Beberapa hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa 

teripang merupakan hasil laut yang banyak mengandung zat-zat aktif yang 

bermanfaat bagi kesehatan manusia, sebagai sumber bahan pangan, sebagai bahan 

penyembuh berbagai macam penyakit, maupun sebagai bahan baku industri 

farmasi. Secara medis teripang berkhasiat menyembuhkan penyakit ginjal, paru-

paru, anemia, anti inflamasi dan mencegah arteriosklerosis serta penuaan jaringan 

tubuh. Komoditi teripang di Indonesia yang diekspor dalam keadaan kering, 

banyak diminati sebagai makanan kesehatan yang dapat meningkatkan vitalitas 

bagi laki-laki (Nurjanah, 2008). Penelitian Dewi et al. (2010) membuktikan 
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bahwa uji bioaktivitas antibakteri menunjukkan hasil ekstraksi teripang yang 

merupakan komponen larut methanol mengandung bahan antibakteri terhadap 

Bacillus subtilis, Escherichia coli dan Salmonella sp. 

Teripang atau mentimun laut yang termasuk dalam kelas Holothuroidae 

merupakan salah satu produk perikanan yang telah lama dikenal dan dikonsumsi 

oleh masyarakat pesisir di Indonesia, dan juga sangat dikenal di negara-negara 

Benua Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

pengamatan di beberapa lokasi penangkapan teripang, mulai dirasakan bahwa 

peningkatan produksi dengan cara penangkapan dari alam tidak dapat lagi 

dipertahankan, karena dikhawatirkan akan merusak sumberdaya hayati ini 

(Rustam, 2006). Untuk itu, salah satu langkah yang dapat diambil dan ditempuh 

karena dianggap dapat meningkatkan produksi teripang tanpa merusak kelestarian 

sumberdaya hayati ini adalah usaha budidaya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarni et al. (2010) 

menunjukkan bahwa Pantai Timur Surabaya memiliki potensi teripang yang perlu 

dikembangkan manfaatnya. Dari hasil penelitian ditemukan tujuh spesies teripang 

yang seluruhnya tidak tercantum dalam daftar teripang yang bernilai komersial di 

pasar global, dengan 1 spesies yang memiliki tingkat distribusi tinggi (1,9062) 

dan kelimpahan 44,44%, 1 spesies yang memiliki distribusi sedang (1,1787) dan 5 

spesies yang memiliki tingkat distribusi rendah. Spesies teripang yang dominan 

menurut kelimpahan dan distribusinya berturut-turut adalah Phyllophorus sp. dan  

Paracaudina australis. 
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Menurut Winarni et al. (2010), Phyllophorus sp. secara kualitatif 

diketahui mengandung glikosida triterpen dan berpotensi sebagai 

immunomodulator. Terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadany 

(2011), bahwa Phyllophorus sp. mampu meningkatkan respon imun 

(imunostimulator) sehingga menekan jumlah bakteri Escherichia coli yang 

bermigrasi ke hepar dan memperkecil luasan area radang pada jaringan hepar. 

Bahkan diperkuat oleh hasil penelitian dari Aprelina (2011), bahwa pemberian 

ekstrak teripang Phyllophorus sp. dan fraksi-fraksinya mengakibatkan perbedaan 

kadar interleukin-12 sebagai respons atas infeksi Mycobacterium tuberculosis 

pada pemberian dosis setara 0,0462 g berat kering/kg BB/hari. 

Dalam pengelolaan sumberdaya teripang diperlukan suatu jumlah yang 

cukup dari pemijah (hewan dewasa yang reproduksinya sudah matang) dan 

lingkungan yang sesuai agar setiap tahap dalam daur hidupnya dapat dilalui 

dengan baik serta pengaturan upaya tangkap untuk mengendalikan mortalitas 

yang terjadi akibat penangkapan. Oleh karena itu, dalam membiakkan teripang, 

perlu dipahami terlebih dahulu mengenai siklus dan pola reproduksi, serta faktor-

faktor lingkungan yang mempengaruhi keduanya (Anonimus, 2009). 

Pola reproduksi merupakan gambaran tahapan reproduksi pada waktu 

tertentu sedangkan siklus reproduksi merupakan pola reproduksi yang terjadi 

secara teratur dan berulang seiring dengan putaran waktu. Pola reproduksi ada dua 

macam, yakni sinkron dan asinkron. Pola reproduksi dapat dikatakan sinkron 

apabila dalam satu individu atau populasi hanya terjadi satu fase saja yang 

berlangsung secara bersamaan, sehingga proses pemijahannya hanya berlangsung 
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pada bulan-bulan tertentu dan setiap individu mengalami puncak siklus reproduksi 

pada bulan yang sama. Sedangkan pola reproduksi dapat dikatakan asinkron 

apabila dalam satu individu atau populasi terjadi fase yang berbeda-beda, 

sehingga proses pemijahannya bisa terjadi kapan saja dan setiap individu 

mengalami puncak siklus pada bulan yang berbeda (Purwati, 2006). 

Siklus reproduksi teripang menunjukkan kekhasan tersendiri pada setiap 

spesies yang ditunjukkan dengan struktur histologi dan tahapan (fase) 

perkembangan gonad yang teramati pada sediaan histologi. Masing-masing 

spesies teripang memiliki ciri khas masing-masing dalam setiap fase, baik dalam 

struktur histologi jantan maupun betina. Misalnya pada Psolus fabricii yang 

memiliki ciri khas pada tahap maturation berupa oosit mature dengan variasi 

diameter mulai dari  600—800 µm dan tebal dinding gonad yang dipengaruhi oleh 

diameter lumen, yakni semakin lebar diameter lumen maka dinding gonad akan 

semakin tipis (Hamel et al., 1993). Ciri khas Psolus fabricii ini berbeda dengan 

Holothuria scabra yang pada fase maturation memiliki dinding gonad yang tipis 

dan diameter oosit mature sekitar 110—140 µm (Rasolofonirina et al., 2005). 

Berbagai macam ciri khas inilah yang mempengaruhi perbedaan interpretasi hasil 

pengamatan yang akhirnya mengungkapkan keanekaragaman dalam siklus 

reproduksi teripang. Akan tetapi, belum pernah ada data penelitian mengenai 

siklus dan pola reproduksi teripang Phyllophorus sp. sehingga belum ada yang 

mengetahui ciri khas struktur gonadnya. 

Untuk mengetahui fase yang terjadi pada siklus reproduksi teripang, 

maka dilakukan pengamatan tahap perkembangan gonad pada sediaan histologis 
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gonad teripang jantan dan betina. Sedangkan untuk mengetahui heterogenitas 

tahap perkembangan gonad pada teripang, dapat dinyatakan dengan indeks gonad 

(GI) yang diukur dari perbandingan berat gonad dan berat dinding tubuh 

(Rasolofonirina et al., 2005). 

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi siklus reproduksi 

teripang antara lain suhu, kelimpahan fitoplankton dan siklus bulan (Mackey, 

2001). Kelimpahan fitoplankton juga dipengaruhi oleh kecepatan arus, karena 

mencakup ketersediaan makanan dan menjamin distribusi teripang (Anonimus, 

2009).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk 

mengungkap pola reproduksi teripang Phyllophorus sp. di Pantai Timur Surabaya 

sebagai informasi ilmiah untuk mengembangkan potensi teripang Phyllophorus 

sp. apabila hendak dilakukan budidaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana ciri struktur gonad berdasarkan pengamatan morfologi dan 

histologi teripang Phyllophorus sp. di Pantai Timur Surabaya pada bulan 

Februari, Maret, dan April 2012? 

2. Bagaimana pola reproduksi individu dan populasi teripang Phyllophorus sp. 

pada periode Februari, Maret dan April 2012 berdasarkan tahap 

perkembangan gonad? 
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1.3. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor lingkungan pada 

periode Februari, Maret dan April 2012 mempengaruhi pola reproduksi dan juga 

mempengaruhi tahap perkembangan gonad pada teripang Phyllophorus sp. di 

Pantai Timur Surabaya. 

 

1.4. Hipotesis 

1.4.1.  Hipotesis kerja 

Jika faktor lingkungan mempengaruhi pola reproduksi teripang 

Phyllophorus sp. di Pantai Timur Surabaya dan jika faktor lingkungan tersebut 

bervariasi pada waktu yang berbeda, maka variasi faktor lingkungan akan 

mempengaruhi tahap perkembangan gonap pada teripang Phyllophorus sp. di 

Pantai Timur Surabaya. 

1.4.2.  Hipotesis statistik 

H01 : Tidak ada pengaruh indeks gonad (IG) antar individu dan populasi 

teripang jantan Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 

2012. 

Ha1 : Ada pengaruh indeks gonad (IG) antar individu dan populasi teripang 

jantan Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 2012. 

H02 : Tidak ada pengaruh indeks gonad (IG) antar individu dan populasi 

teripang betina Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 

2012. 
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Ha2 : Ada pengaruh indeks gonad (IG) antar individu dan populasi teripang 

betina Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 2012. 

H03 : Tidak ada hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada 

populasi teripang jantan Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret 

dan April 2012. 

Ha3 : Ada hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada populasi 

teripang jantan Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 

2012. 

H04 : Tidak ada hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada 

populasi teripang betina Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret 

dan April 2012. 

Ha4 : Ada hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada populasi 

teripang betina Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 

2012. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui ciri struktur gonad berdasarkan pengamatan morfologi dan 

histologi individu dan populasi teripang Phyllophorus sp. di Pantai 

Timur Surabaya pada bulan Februari, Maret, dan April. 

2. Mengetahui pola reproduksi individu dan populasi teripang 

Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April berdasarkan 

tahap perkembangan gonad. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pola reproduksi Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret, dan April 2012 

untuk melengkapi informasi penelitian pada periode sebelumnya. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar dan acuan untuk lebih 

mengeksplorasi potensi teripang Phyllophorus sp., serta mengupayakan 

konservasi dan budidaya demi kelestarian spesies teripang Phyllophorus sp. 
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