
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan sebulan sekali selama 3 bulan berturut-

turut, yakni pada tanggal 10-11 Februari 2012, 7 Maret 2012 dan 7 April 2012. 

Pengambilan sampel pada bulan Februari dilakukan selama dua hari karena pada 

tanggal 10 Februari 2012 jumlah sampel tidak memenuhi target, sehingga 

dilakukan pengambilan kedua pada tanggal 11 Februari 2012. Jumlah sampel 

setiap bulan sebanyak 25 ekor teripang, sehingga total sampel selama 3 bulan 

berturut-turut adalah 75 ekor teripang. 

 

4.1.1. Indeks Gonad (IG) 

Gonad Phyllophorus sp. dapat dibedakan jenis kelaminnya berdasarkan 

morfologi. Gonad betina (Gambar 4.1b) umumnya berwarna hijau lumut dengan 

bentuk tubulus yang lebih menggembung dibandingkan dengan gonad jantan 

(Gambar 4.1a) yang umumnya berwarna cokelat muda. Dalam perhitungan indeks 

gonad (Lampiran 1), hasil indeks gonad (IG) jantan dan betina pada bulan April 

2012 menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan bulan Februari dan Maret 2012 

(Gambar 4.2 dan 4.3). 
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Gambar 4.1.   Morfologi gonad teripang Phyllophorus sp. (A) Jantan ; (B) 

Betina 

 

 

Gambar 4.2. Indeks Gonad (IG) jantan teripang Phyllophorus sp. di Pantai Timur 

Surabaya pada bulan Februari, Maret dan April 2012. Notasi huruf 

yang berbeda menunjukkan adanya tidak beda signifikan antar 

kelompok sampel berdasarkan Uji Games Howell pada α = 0,05. 
 

 

Gambar 4.3. Indeks Gonad (IG) betina teripang Phyllophorus sp. di Pantai Timur 

Surabaya pada bulan Februari, Maret dan April 2012. Notasi huruf 
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yang sama menunjukkan adanya beda signifikan antar kelompok 

sampel berdasarkan Uji Games Howell pada α = 0,05. 

Pada Gambar 4.1 berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

ANOVA menunjukkan adanya beda signifikan sebesar 0,15 (Lampiran 2). Untuk 

mengetahui signifikansi tiap dua kelompok bulan maka dilakukan uji lanjutan 

menggunakan uji Games-Howell. Hasil analisis uji Games-Howell untuk 

kelompok IG jantan bulan Februari 2012 terhadap kelompok IG jantan bulan 

Maret 2012 menunjukkan tidak beda signifikan yaitu 0,868 (α>0,05), kelompok 

IG jantan bulan Februari 2012 terhadap kelompok IG jantan bulan April 2012 

menunjukkan tidak beda signifikan yaitu 0,087 (α>0,05), kelompok IG jantan 

bulan Maret 2012 terhadap kelompok IG jantan bulan April 2012 menunjukkan 

tidak beda signifikan yaitu 0,153 (α>0,05). Berdasarkan hasil analisis terhadap 

indeks gonad (IG) jantan, maka hipotesis yang dapat diterima adalah tidak ada 

pengaruh indeks gonad (IG) antar individu dan populasi teripang jantan 

Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 2012 atau dengan kata 

lain tolak Ha1 dan terima H01. 

Pada Gambar 4.2 berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

ANOVA menunjukkan adanya beda signifikan sebesar 0,22 (Lampiran 3). Untuk 

mengetahui signifikansi tiap dua kelompok bulan maka dilakukan uji lanjutan 

menggunakan uji Games-Howell. Hasil analisis uji Games-Howell untuk 

kelompok IG betina bulan Februari 2012 terhadap kelompok IG betina bulan 

Maret 2012 menunjukkan tidak beda signifikan yaitu 0,834 (α>0,05), kelompok 

IG betina bulan Februari 2012 terhadap kelompok IG betina bulan April 2012 

menunjukkan tidak beda signifikan yaitu 0,089 (α>0,05), kelompok IG betina 
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bulan Maret 2012 terhadap kelompok IG betina bulan April 2012 menunjukkan 

beda signifikan yaitu 0,034 (α<0,05). Berdasarkan hasil analisis terhadap indeks 

gonad (IG) betina, maka hipotesis yang dapat diterima adalah tidak ada pengaruh 

indeks gonad (IG) antar individu dan populasi teripang betina Phyllophorus sp. 

pada periode Februari, Maret dan April 2012 atau dengan kata lain tolak Ha2 dan 

terima H02. 

 
4.1.2. Histologis Gonad 

Gonad teripang Phyllophorus sp. memiliki ciri khas berupa dinding 

gonad yang tebal dan dipengaruhi oleh diameter lumen. Berdasarkan hasil 

pengamatan histologi pada gonad jantan (Lampiran 6) yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan uji korelasi Pearson menghasilkan angka beda tidak 

signifikan sebesar 0,056 (α<0,05) dengan koefisen korelasi sebesar -0,290 

(Lampiran 7). Berdasarkan hasil analisis terhadap dinding gonad dan diameter 

lumen pada gonad jantan, maka hipotesis yang dapat diterima adalah tidak ada 

hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada populasi teripang jantan 

Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 2012 atau dengan kata 

lain tolak H13
 
dan terima H03. 

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan histologi pada gonad betina 

(Lampiran 8) yang kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson 

menghasilkan angka beda signifikan sebesar 0,025 (α<0,05) dengan koefisen 

korelasi sebesar -0,403 (Lampiran 9). Berdasarkan hasil analisis terhadap dinding 

gonad dan diameter lumen pada gonad betina, maka hipotesis yang dapat diterima 

adalah ada hubungan antara diameter lumen dan tebal dinding pada populasi 
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teripang betina Phyllophorus sp. pada periode Februari, Maret dan April 2012 

atau dengan kata lain tolak H04
 
dan terima H14. 

Pada lumen gonad betina teripang Phyllophorus sp. ditemukan berbagai 

macam oosit dengan diameter tertentu dan jenis oosit dalam setiap tubulus 

berbeda-beda (Gambar 4.3d, 4.3e dan 4.3f). Berdasarkan Purwati (2009), maka 

oosit tersebut dikategorikan menjadi 3, yakni oosit pre-vitellogenic (diameter < 

150 µm), oosit vitellogenic (diameter 150—350 µm), dan oosit post-vitellogenic 

(diameter > 350 µm) dengan hasil frekuensi oosit (Tabel 4.1.2.1) yang dilukiskan 

dengan grafik pada Gambar 4.4. Sedangkan pada hasil pengamatan histologi 

gonad jantan (Gambar 4.3a, 4.3b, dan 4.3c), tampak adanya sel-sel spermatogenik 

yang dapat dibedakan menjadi spermatosit, spermatid, spermatozoa dan relict 

spermatozoa. 

 

Tabel 4.1.2.1 Frekuensi Oosit pada bulan Februari, Maret, dan April 2012 

Jenis Oosit 
Frekuensi Oosit (%) 

Februari Maret  April 

Oosit pre-vitellogenic 56,28 ± 5,79 29,45 ± 

13,03 

48,13 ± 

14,1 

Oosit vitellogenic 40,91 ± 4,42 63,24 ± 

11,54 

45,64 ± 

9,24 

Oosit post-vitellogenic 2,81 ± 3,84 7,31 ± 4,78 6,23 ± 6,25 
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Gambar 4.4.  Grafik frekuensi oosit pada gonad teripang Phyllophorus sp. di 

Pantai Timur Surabaya pada Bulan Februari, Maret, dan April 

2012 
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Jantan Betina 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 4.5. Histologis gonad jantan (a, b, c) dan betina (d, e, f) teripang Phyllophorus sp. 

dg: dinding gonad ; L: lumen ; rs: relict spermatozoa ; sc: spermatosit ; st: 

spermatid ; sz: spermatozoa ; lf: longitudinal fold ; ro: oosit relict ; prvo: oosit 

pre-vitellogenic ; vo: oosit vitellogenic ; ptvo: oosit post-vitellogenic ; zr: zona 

radiata ; gv: germinal vesicle ; n: nukleus ; f: fagosit (Skala : 200 µm). 
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4.1.3. Kondisi lingkungan di Pantai Timur Surabaya 

Pada penelitian ini juga diambil data berupa kondisi lingkungan yang 

memuat tentang suhu dan arus air laut di Pantai Timur Surabaya selama bulan 

Februari, Maret, dan April 2012. Data tersebut didapatkan dari BMKG Perak, 

Surabaya (Lampiran 10-11). 

 

4.2. Pembahasan 

Phyllophorus sp. merupakan hewan dioecious, karena meskipun 

organisme jantan dan betina tidak dapat dibedakan berdasarkan morfologi luar, 

namun dapat dibedakan melalui pengamatan morfologi, yakni dari bentuk dan 

warna gonad. Pola reproduksi Phyllophorus sp. mengacu pada Hamel et al. (1993) 

karena memiliki kesamaan pada penampakan histologi pada gonad betina, yakni 

mengandung oosit dengan diameter yang bervariasi pada setiap fase 

perkembangan gonad dan dinding gonad Psolus fabricii yang cukup tebal, 

sehingga hampir sama dengan Phyllophorus sp. 

Sesuai dengan hasil analisis indeks gonad (IG) yang menunjukkan hasil 

tidak beda signifikan, maka data indeks gonad saja tidak cukup sebagai acuan 

untuk menentukan pola reproduksi. Hasil analisis indeks gonad betina 

Phyllophorus sp. juga tidak cocok dengan grafik frekuensi oosit, karena indeks 

gonad betina tertinggi terjadi pada bulan April 2012, sedangkan grafik frekuensi 

oosit menunjukkan bahwa kapasitas oosit vitellogenic dan oosit post-vitellogenic 

tertinggi terjadi pada bulan Maret 2012. Hal ini menandakan bahwa tidak ada 
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hubungan antara indeks gonad (IG) dengan tahap perkembangan gonad 

Phyllophorus sp. pada bulan Februari, Maret, dan April 2012. 

Pada pengamatan gonad betina jantan dan betina Phyllophorus sp., 

terlihat ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan teripang tropis pada 

umumnya, yakni Phyllophorus sp. memiliki dinding gonad yang cukup tebal dan 

menjadi selisih antara diameter tubulus dan lumen. Sesuai dengan hasil korelasi 

pada gonad betina yang menunjukkan beda signifikan sebesar 0,025 (α<0,05), 

maka ketebalan dinding gonad betina sangat bergantung pada jumlah sel yang 

terdapat pada lumen dan tahap perkembangan gonad itu sendiri. Bila gonad betina 

sedang dalam masa gametogenesis, maka dinding gonad betina bisa sangat tebal 

sehingga diameter lumen mengecil dan tubulus tampak membulat. Sebaliknya, 

bila gonad betina sedang dalam tahap maturasi maksimal, maka dinding gonad 

betina akan sangat tipis karena lumen mengalami dilatasi dan tubulus berbentuk 

tidak beraturan. Sedangkan berdasarkan hasil korelasi pada gonad jantan yang 

menunjukkan beda tidak signifikan sebesar 0,056 (α>0,05), maka ketebalan 

dinding gonad jantan tidak bergantung pada jumlah sel yang terdapat pada lumen 

dan tahap perkembangan gonad itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

sel dan tahap perkembangan tidak terlalu berpengaruh terhadap ketebalan dinding 

gonad jantan Phyllophorus sp. 

Pada gonad jantan Phyllophorus sp., terdapat ciri struktur berupa relict 

spermatozoa atau spermatozoa sisa, yaitu spermatozoa yang tidak tersalurkan ke 

gonoduct. Berdasarkan Hamel et al. (1993), relict spermatozoa merupakan ciri 

bahwa gonad Psolus fabricii mengalami fase post-spawning dan umumnya 
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terdapat sel-sel fagosit yang siap mengabsorbsi spermatozoa yang tersisa tersebut. 

Namun pada gonad Phyllophorus sp., keberadaan relict spermatozoa pada lumen 

justru disertai dengan kehadiran spermatosit yang masih melekat pada dinding 

gonad dan tidak dijumpai fagosit yang siap mengabsorbsi relict spermatozoa. 

Demikian juga pada tubulus lainnya dimana terdapat spermatozoa yang hampir 

memenuhi lumen dan secara bersamaan terdapat spermatid yang masih melekat di 

dinding gonad. Berdasarkan Hamel et al. (1993), keberadaan spermatid dan 

spermatozoa merupakan ciri bahwa gonad Psolus fabricii sedang mengalami fase 

maturasi. Umumnya dinding gonad sudah mengalami penipisan akibat lumen 

berdilatasi karena jumlah spermatozoa terus melimpah. Namun pada gonad 

Phyllophorus sp. dinding gonad masih cukup tebal meskipun terdapat spermatid 

dan spermatozoa didalamnya. Dinding gonad Phyllophorus sp. baru akan benar-

benar menipis dan lumen mengalami dilatasi saat lumen hanya dipenuhi oleh 

spermatozoa. Namun, tidak pernah benar-benar dijumpai spermatozoa memenuhi 

seluruh isi tubulus dalam satu gonad jantan karena pasti sudah dijumpai 

keberadaan relict spermatozoa atau spermatid pada sisi paling distal dari 

gonoduct. Hal ini menandakan kemungkinan bahwa proses gametogenesis pada 

gonad jantan Phyllophorus sp. berlangsung sangat cepat, sehingga bisa terjadi 

proses regenerasi sel-sel spermatogenik yang saling menyusul dan menyulitkan 

proses identifikasi tahap perkembangan gonad yang sebenarnya sedang terjadi 

pada tubulus gonad jantan Phyllophorus sp. 

Pada gonad betina Phyllophorus sp., terdapat oosit yang memiliki 

diameter bervariasi. Berdasarkan Purwati (2009), maka oosit tersebut 
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dikategorikan menjadi 3, yakni oosit pre-vitellogenic, oosit vitellogenic, dan oosit 

post-vitellogenic. Ketiga jenis oosit yang terletak di dalam tubulus gonad 

Phyllophorus sp. memiliki karakteristik dan struktur histologi masing-masing. 

Oosit pre-vitellogenic memiliki karakteristik berupa diameter < 150 µm, terletak 

melekat di dinding, intensitas warna eosin sangat pekat, belum memiliki sel-sel 

folikuler (zona radiata), belum memiliki germinal vesicle, nukleus bulat dan 

berada di tengah. Sedangkan oosit vitellogenic memiliki karakteristik berupa 

diameter 150—350 µm, ada yang terletak di dekat dinding, tetapi ada juga yang 

terletak hampir ke tengah lumen, intensitas warna eosin tidak terlalu pekat, belum 

memiliki sel-sel folikuler (zona radiata), belum memiliki germinal vesicle, 

nukleus bulat dan berada di tengah. Sedangkan oosit post-vitellogenic memiliki 

karakteristik berupa diameter > 350 µm, intensitas warna eosin tidak pekat, 

terletak di tengah lumen, sudah memiliki sel-sel folikuler (zona radiata), terdapat 

germinal vesicle, nukleus seringkali terletak di tepi germinal vesicle dan 

bentuknya memanjang.  

Seperti halnya relict spermatozoa pada gonad jantan Phyllophorus sp., 

pada gonad betina juga terdapat oosit relict, yakni merupakan oosit post-

vitellogenic yang tidak dilepaskan ke gonoduct. Berdasarkan Hamel et al. (1993), 

relict oosit merupakan ciri bahwa gonad Psolus fabricii mengalami fase post-

spawning dan umumnya terdapat sel-sel fagosit yang siap mengabsorbsi oosit 

yang tersisa tersebut. Namun pada gonad Phyllophorus sp., keberadaan relict 

oosit selain disertai dengan keberadaan fagosit, juga disertai dengan keberadaan 

oosit pre-vitellogenic. Berdasarkan Hamel et al. (1993), oosit pre-vitellogenic 
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merupakan ciri bahwa gonad Psolus fabricii sedang mengalami fase recovery, 

oosit vitellogenic merupakan ciri bahwa gonad sedang dalam fase advanced 

growth, dan oosit post-vitellogenic merupakan ciri gonad sudah dalam fase 

maturation. Akan tetapi, pada gonad betina Phyllophorus sp. tidak pernah benar-

benar ditemukan hanya satu jenis oosit yang memenuhi lumen karena ketiga jenis 

oosit tersebut sering terlihat bersamaan dalam satu tubulus. Hal ini menandakan 

bahwa oosit-oosit yang berada pada tubulus gonad betina Phyllophorus sp. 

mengalami tahap maturasi yang tidak bersamaan dalam setiap gonad, sehingga 

menyulitkan proses identifikasi tahap perkembangan gonad yang sebenarnya 

sedang terjadi pada tubulus gonad Phyllophorus sp. Frekuensi dari masing-masing 

jenis oosit setiap bulan yang tercantum pada Tabel 4.3 memiliki nilai standar 

deviasi yang besarnya melebihi nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variasi 

terhadap frekuensi oosit pada setiap gonad betina Phyllophorus sp. sangat besar. 

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa tahap perkembangan 

gonad Phyllophorus sp. masih belum jelas. Nilai indeks gonad (IG) tidak cukup 

untuk merepresentasikan pola reproduksi, namun ketika digabungkan dengan 

hasil pengamatan histologi ternyata juga tidak cocok karena pada histologi gonad 

terjadi tahap perkembangan gonad yang berbeda fase pada saat yang hampir 

bersamaan. Oleh karena itu, peneliti menemui kesulitan dalam menentukan fase 

reproduksi yang sebenarnya sedang terjadi pada gonad Phyllophorus sp. pada 

periode Februari, Maret, dan April 2012. Namun, bisa dikatakan bahwa pola 

reproduksi pada setiap individu Phyllophorus sp. bersifat sinkron karena hasil 

histologi pada setiap gonad menunjukkan terjadinya kesamaan fase. Sedangkan 
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pola reproduksi pada populasi Phyllophorus sp. bersifat asinkron karena hasil 

histologi sampel menunjukkan variasi fase pada setiap individu. 

Pola reproduksi Phyllophorus sp. juga dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan berupa arus air laut dan suhu udara yang senantiasa bisa berubah 

setiap hari. Data yang diperoleh dari BMKG (Lampiran 10-11) merupakan 

informasi terkait dengan kondisi lingkungan di Pantai Timur Surabaya pada saat 

pengambilan sampel bulan Februari, Maret, dan April 2012. Data tersebut 

menunjukkan kisaran suhu udara pada bulan Februari, Maret, dan April 2012 

adalah sebesar 28-30
0
C. Data tersebut seharusnya dilengkapi dengan informasi 

suhu air laut, namun hal tersebut tidak memungkinkan karena pengambilan 

sampel dilakukan oleh nelayan. 
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