
Machmudhatun Nisa, 2012, Pola Reproduksi Teripang Lokal Phyllophorus 

sp. di Pantai Timur Surabaya pada Periode Februari, Maret, dan April.  

Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Dwi Winarni, M.Si. dan Drs. Moch. Affandi, 

M.Si. Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Airlangga, Surabaya. 

 
 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri struktur gonad 

berdasarkan pengamatan morfologi dan histologi serta pola reproduksi teripang 

Phyllophorus sp. di Pantai Timur Surabaya pada bulan Februari, Maret, dan April 

berdasarkan tahap perkembangan gonad. Sampel teripang Phyllophorus sp. 

diambil berturut-turut pada bulan Februari, Maret dan April 2012 di Pantai Timur 

Surabaya sejumlah 25 sampel setiap bulan. Sampel dibedah dan dikeluarkan isi 

coelomnya, kemudian diukur berat dinding tiris dan berat gonad untuk 

mengetahui nilai indeks gonad (IG). Kemudian gonad difiksasi dalam neutral 

buffered formalin, kemudian diambil 5-10 tubulus dari masing-masing gonad 

untuk dibuat sediaan histologi dengan menggunakan metode parafin. Nilai IG dari 

masing-masing bulan dianalisis menggunakan ANOVA (α=0,05) dan Uji Games-

Howell (α=0,05), sedangkan ciri struktur gonad berupa diameter lumen dan tebal 

dinding gonad dianalisis menggunakan Uji Korelasi Pearson (α=0,05). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa teripang Phyllophorus sp. merupakan hewan 

dioceus. Sedangkan dari segi histologi gonad, terdapat ciri khas berupa tebal 

dinding gonad yang dipengaruhi oleh diameter lumen yang menunjukkan beda 

signifikan 0,025 pada gonad betina dan beda tidak signifikan 0,056 pada gonad 

jantan. Pola reproduksi pada populasi teripang Phyllophorus sp. bersifat asinkron, 

namun pola reproduksi individu bersifat sinkron. Tahap perkembangan gonad 

pada periode Februari, Maret, dan April 2012 belum jelas karena pada setiap 

tubulus yang terdapat pada gonad jantan dan betina terjadi tahap perkembangan 

gonad yang berbeda fase pada saat yang hampir bersamaan, sehingga sulit 

menentukan fase reproduksi yang sebenarnya sedang terjadi. Nilai indeks gonad 

(IG) tidak cukup untuk merepresentasikan pola reproduksi bila tahap 

perkembangan gonad belum jelas fasenya. 

 

Kata kunci : Phyllophorus sp., pola reproduksi, tahap perkembangan gonad. 
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