
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Teripang 

Teripang yang dikenal dengan nama mentimun laut termasuk dalam 

kelas Holothuroidea dan merupakan salah satu anggota dari filum hewan berkulit 

duri (Echinodermata) yang dapat dimakan dan bernilai ekonomis. Tubuhnya 

lunak, berdaging dengan warna yang bervariasi dari hitam, abu-abu, kecokelat-

cokelatan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, sampai putih (Martoyo dan 

Trijoko, 1996). 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi luar teripang Holothuria scabra (Wallace dan Taylor, 2002). 
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Teripang adalah hewan avertebrata (tak bertulang belakang) dengan 

tubuh yang berbentuk silindris memanjang dengan garis oral dan aboral sebagai 

sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior (Riani et al., 2007). 

Mulut teripang dikelilingi oleh tentakel-tentakel lengan peraba yang kadang-

kadang bercabang-cabang (Gambar 2.1). Struktur tubuh Echinodermata tidak jelas 

terlihat pada bentuk luar teripang, namun pada kerangka luar tubuh teripang 

terdapat kerangka berbentuk jarum atau keping-keping kecil berkapur (spikula) 

yang mikroskopis dan tersebar di dalam jaringan dinding tubuhnya (Nontji, 2002). 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi teripang laut (Thyone) (Wallace dan Taylor, 2002). 
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Menurut Nontji (2002), tubuh teripang umumnya berbentuk bulat 

panjang atau silindris sekitar 10—30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya 

dan anus pada ujung lainnya.  Karena bentuk umumnya seperti mentimun, maka 

dalam bahasa Inggris hewan ini disebut sea cucumber yang berarti mentimun laut. 

Tubuh teripang memanjang membentuk sumbu oral-aboral atau 

ateroposterior (Gambar 2.1). Ujung bagian oral merupakan mulut yang 

dikelilingi oleh struktur tentakel yang berlendir. Struktur mukosa ini 

digunakan untuk mengumpukan makanan dan merupakan modifikasi dari 

kaki tabung dan biasanya dapat ditarik kembali ke dalam tubuh.  

Teripang mempunyai dinding tubuh yang kasar dan mengandung 

endoskeleton mikroskopis. Teripang bergerak menggunakan kontraksi otot 

dari tubuh mereka. Teripang merupakan hewan laut yang bersifat dioecious 

(berumah dua). Untuk membedakan jenis kelamin secara morfologi sangat sulit, 

sehingga harus dilakukan pembedahan dan pengamatan secara histologis. 

Teripang bereproduksi secara eksternal, dengan cara sel telur dan sperma 

disemprotkan oleh masing-masing individu betina dan jantan. Proses fertilisasi 

terjadi di dalam air. Telur yang sudah dibuahi akan menetas beberapa hari 

kemudian. Setelah menjadi larva akan turun dan berada di dasar perairan sampai 

menjadi juvenil (teripang muda) (Martoyo dan Trijoko, 1996). Selama masa 

perkembangannya, kebanyakan spesies melalui dua fase larva, yang pertama 

adalah auricularia dan yang kedua adalah doliolaria. Keduanya merupakan 

larva mikroskopis. Teripang mempunyai daya pertahanan hidup yang tinggi. 

Apabila merasa terganggu atau dalam tekanan, hewan ini akan 
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mengeluarkan organ internalnya. Hal ini kemungkinan dimaksudkan untuk 

mengusir predator. Proses regenerasi organ yang telah hilang terjadi ketika 

teripang tersebut telah dalam keadaan aman (Wallace dan Taylor, 2002).  

Sistem pencernaan hewan ini terdiri dari mulut, faring primitif, 

esofagus, perut muscular, intestinum, dan muskular rektum (Gambar 2.2). 

Pada beberapa spesies teripang, ada yang tidak memiliki esofagus dan perut. 

Pada bagian rektum terdapat otot yang melekatkan rektum ke permukaan 

dalam dinding tubuh. Otot ini juga berperan dalam sistem respirasi, yaitu 

muskular rektum memompa air ke dalam saluran pernapasan dan 

mengembalikannya ke luar tubuh. Pertukaran gas respirasi terjadi di dalam 

saluran ini. Namun berbeda dengan beberapa spesies teripang 

(Leptosynapta), pertukaran gas respirasi terjadi di permukaan tubuhnya 

(Wallace dan Taylor, 2002). 

Menurut Anonimus (2009), teripang dapat ditemukan hampir di seluruh 

perairan pantai mulai daerah pasang surut yang dangkal hingga perairan yang 

lebih dalam. Habitat teripang adalah ekosistem terumbu karang, lamun, mulai 

zona intertidal sampai kedalaman 40 meter. Menurut Aziz (1997) dalam Riani et 

al. (2007), teripang menyukai lingkungan bersih dan jernih dengan salinitas 30-

33% dan kaya akan detritus sebagai makanannya. Keberadaan teripang di alam 

juga dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dan musim pemijahan. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya teripang yang mendekat ke garis pantai selama musim 

pemijah. 
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Menurut Aziz (1997) dalam Riani et al. (2007), teripang menggunakan 

tentakel untuk mendapatkan makanannya, yakni dengan menjulurkan tentakel ke 

dalam pasir di sekitar mulutnya, lalu memasukkan makanan tersebut dengan 

menariknya ke dalam rongga mulutnya. Berdasarkan cara makan tersebut, maka 

teripang termasuk ke dalam pemakan endapan (deposit feeder), karena 

kemampuannya sangat terbatas dalam menangkap plankton. 

 

2.2. Tinjauan Phyllophorus sp. 

Berdasarkan Anonimus (2008), klasifikasi teripang Phyllophorus sp. 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum : Echinodermata 

Kelas  : Holothuroidea 

Ordo : Dendrochirotida 

Familia : Phyllophoridae 

Genus : Phyllophorus 

Spesies : Phyllophorus sp. 
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Gambar 2.3 Phyllophorus sp. (terung) di Pantai Timur Surabaya (Winarni et al., 2010) 

 

Menurut Anonimus (2010a), Phyllophorus sp. (Gambar 2.3) memiliki 

panjang tubuh 10—15 cm, seringkali berbentuk bola, tapi kadang-kadang 

memanjang, memiliki kaki tabung pendek-pendek, filamen kecil (papulae) yang 

merata dan menutupi seluruh tubuhnya dan tentakel makan yang bercabang dan 

transparan. Warna tubuh biasanya putih, krem, coklat atau kadang-kadang oranye. 

Selama ini, teripang jenis Phyllophorus sp. atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan terung, secara lokal lebih banyak dikonsumsi sebagai kudapan 

(keripik terung) dan campuran sup. Beberapa pengepul menyatakan bahwa 

Phyllophorus sp. kering diekspor ke Taiwan dan Hongkong. Teripang 

Phyllophorus sp. terdapat di Pantai Timur Surabaya dengan tingkat distribusi 

tinggi dan kelimpahan relatif 44,44%, menyukai habitat dengan kondisi salinitas 

28—33
0
/00, kadar pH 7—8,5, kedalaman lebih dari 400 cm hingga 750 cm di 

bawah permukaan air laut, dan dengan komposisi substrat pasir, lanau, lempung 

dan kerikil (Winarni et al., 2010). 

 

2.3. Tinjauan Sistem, Siklus dan Pola Reproduksi Teripang 

Berdasarkan Rasolofonirina et al. (2005), sistem reproduksi teripang 

berupa gonad yang terdiri dari tubulus-tubulus yang panjangnya setara (Gambar 

2.4). Kebanyakan berupa tubulus yang bercabang yang bergabung menjadi satu 
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dan bermuara pada gonoduct yang terletak  di mesenterium dorsal, sejajar dengan 

foregut dan membuka dari pertengahan dorsal ke arah luar, dekat dengan mulut. 

 

 

gonad teripang 
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Siklus reproduksi adalah proses reproduksi yang memiliki tahapan-

tahapan atau fase-fase yang berlangsung secara berurutan dan berulang selama 

kurun waktu tertentu (Rasolofonirina et al., 2005). Sedangkan pola reproduksi 

adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk melukiskan siklus reproduksi. 

Pola reproduksi ada dua macam, yakni sinkron dan asinkron. Pola reproduksi 

dapat dikatakan sinkron apabila dalam satu individu atau populasi terjadi fase 

yang berlangsung secara bersamaan. Sedangkan pola reproduksi dapat dikatakan 

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

(Purwati, 2006).  

Berdasarkan Rasolofonirina et al. (2005), untuk mengidentifikasi indeks 

gonad (GI), maka dilakukanlah pengukuran terhadap berat dinding tubuh dan 

berat gonad. Hamel et al. (1993) menyebutkan 5 fase perkembangan histologis 

yang terjadi pada gonad teripang Psolus fabricii dalam siklus reproduksinya 

(Gambar 2.4) sebagai berikut. 

1. Fase Post-Spawning (Stadium I) 

Gonad yang mengalami fase ini menunjukkan bekas-bekas pasca 

bertelur. Pada lumen tubulus betina  terdapat oosit relict yang berukuran 400-800 

µm bersama-sama dengan beberapa sel fagositik (Gambar 2.5 A), sedangkan pada 

lumen tubulus jantan terdapat spermatozoa relict bersama-sama dengan beberapa 

sel fagositik, tapi secara umum lebih banyak area kosong (Gambar 2.5 G). 

Dinding gonad sangat tipis dan sangat berlekuk-lekuk. 

2. Fase Recovery (Stadium II) 

Gambar 2.4 Organ interna teripang (Anonimus 2010b). 
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Tubulus jantan yang berada pada fase ini memiliki dinding gonad yang 

ketebalannya maksimum dan berlekuk-lekuk. Hanya terdapat sedikit spermatozoa 

dan sel-sel fagosit pada lumen tubulus gonad jantan. Sedangkan pada tubulus 

betina terdapat oosit kecil yang berukuran < 200 µm dan terletak melekat pada 

epitelium. Pada lumen masih dijumpai fagosit dan beberapa oosit relict. Dinding 

gonad pada tubulus betina sangat tebal dan berlekuk-lekuk (Gambar 2.5 B1 ; 2.5 

B2). 

3. Fase Growth (Stadium III) 

Tubulus jantan  yang berada pada fase ini memiliki dinding gonad yang 

sudah mulai menipis, namun tetap berlekuk-lekuk. Pada epitelium germinal, dapat 

dijumpai beberapa sel spermatogonia, menuju ke arah lumen terdapat sel-sel 

spermatosit dan spermatid, dan sudah terdapat sedikit spermatozoa pada lumen 

(Gambar 2.5 H). Sedangkan tubulus betina yang mengalami fase ini memiliki 

dinding gonad dengan ketebalan maksimum. Pada permukaan epitelium germinal, 

dapat dijumpai oosit kecil yang berukuran < 200 µm dan sudah tampak oosit 

previtellogenic yang berukuran 300-600 µm. (Gambar 2.5 C). 

4. Fase Advanced Growth (Stadium IV) 

Pada tubulus jantan, lumen dipenuhi oleh sel-sel spermatozoa. Dinding 

gonad jantan lebih tipis dibandingkan dengan sebelumnya dan tidak berlekuk-

lekuk.  Sedangkan pada tubulus betina, dinding gonad juga lebih menipis dan 

diameter tubulus meningkat.  Pada permukaan epitelium germinal, masih dapat 

dijumpai oosit kecil yang berukuran < 200 µm, sedangkan pada lumen terdapat  
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oosit previtellogenic yang berukuran 400-600 µm dan sudah terdapat oosit 

vitellogenic yang berukuran > 600 µm (Gambar 2.5 D1 ; 2.5 D2). 

5. Fase Maturation (Stadium V) 

Pada tubulus jantan, lumen dipenuhi oleh sel-sel spermatozoa. Dinding 

gonad jantan sangat tipis dan tidak berlekuk-lekuk (Gambar 2.5 I). Sedangkan 

pada tubulus betina, lumen dipenuhi hanya oleh oosit mature yang berukuran > 

800 µm (Gambar 2.5 E).  

 

2.4. Tinjauan Faktor-Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Siklus 

Reproduksi Teripang 

2.4.1. Suhu 

Menurut Cameron dan Fankboner (1986) dalam Mackey (2001), suhu 

merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam siklus reproduksi teripang. 

Banyak spesies holothuroidea yang menjalani peningkatan gametogenesis setelah 

bulan-bulan musim dingin, ketika suhu air mulai meningkat. Oleh karena itu, 

proses pemijahan umumnya terjadi pada bulan-bulan musim panas hangat (Hamel 

et al., 1993). 

Betina 
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Jantan 

 
 

Gambar 2.5   Histologis gonad Psolus fabricii. Atas: betina (A-F) ; Bawah: jantan (G-I). 

A: Post spawning ; B: Recovery ; C: Growth ; D: Advanced Growth ; E: 

Maturation ; PO: Primary oocyte ; RO: relict oocyte ; GE: germinal 

epithelium ; M: mature oocyte ; PO: previtellogenic oocyte ; P : phagocytes ; 

OP: oogonial proliferation ; N: nukleus ; V: vitellogenic oocytes ; GV: 

germinal vesicle ; GT: germinal tubules ; GE : germinal epithelium ; PZ: 

proliferation zone ; ST: spermatid ; SP: spermatozoa (Hamel et al., 1993). 

 

  

 

2.4.2. Kelimpahan fitoplankton 

Hasil penelitian Martinez et al. (2011) terhadap Psolus patagonicus 

membuktikan bahwa ketika fitoplankton semakin melimpah, maka semakin 
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banyak teripang yang melakukan pemijahan, meski suhu air laut sekitar 6—7
0
C. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemijahan berlangsung bertepatan dengan 

peningkatan makanan yang tersedia dibandingkan peningkatan suhu air laut. 

Kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh kecepatan arus karena arus laut dapat 

menjamin distribusi dan ketersediaan makanan bagi teripang (Anonimus, 2009).  

2.4.3. Siklus bulan 

Hasil penelitian Hartati dan Yanti (2006) mengungkapkan bahwa gonad 

teripang getah (Holothuria vagabunda) mencapai puncak perkembangannya dan 

diperkirakan mengalami pemijahan pada saat bulan baru. 
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