
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Teripang disebut juga mentimun laut (sea cucumber). Produk perikanan 

teripang merupakan salah satu hasil laut yang telah lama menjadi komoditas 

perdagangan internasional yang biasa dikenal dengan istilah beche-de-mer (Sloan, 

1985; Eys, 1986; Aziz, 1987; Conand dan Sloan, 1989 dalam Yusron, 2003). 

Hewan yang bernilai ekonomis tinggi ini memiliki berbagai kandungan nutrisi, 

antara lain protein, lemak, kalsium, natrium, fosfor serta mineral (Rustam, 2006). 

Kebutuhan produk teripang cenderung meningkat tiap tahun dan stok produksi 

sampai saat ini masih tergantung pada hasil pemungutan atau penangkapan di 

alam oleh para nelayan (Yusron, 2003).  Menurut Pillai dan Menon (2000) 

terdapat sekitar 650 jenis teripang di dunia. Sedangkan di perairan Indonesia, 

khususnya di perairan Indonesia Timur terdapat 17 spesies (Yusron dan Pitra, 

2004). Kondisi tersebut  menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor 

teripang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga masyarakat Indonesia banyak 

yang mengeksploitasi teripang untuk kebutuhan makanan rakyat maupun untuk 

komoditas ekspor tersebut (Rohani, 2011).  

 Daerah penghasil teripang terbesar di Indonesia adalah pantai di Indonesia 

Timur. Di wilayah Surabaya dan sekitarnya, teripang banyak ditemukan di daerah 

Pantai Timur Surabaya. Berdasarkan penelitian Winarni et al. (2010), terdapat 7 

spesies teripang di Pantai Timur Surabaya, yaitu: Phyllophorus sp., Paracaudina 
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australis, Colochirus quadrangularis, Holothuria sanctori, Holothuria sp., 

Holothuria forskali, dan Holothuria turriscelsa. Dari ketujuh spesies teripang 

tersebut, tiga spesies yang dominan menurut kelimpahan dan distribusinya secara 

berurutan adalah Phyllophorus sp., P. australis, dan C. quadrangularis. Habitat 

yang disukai teripang tersebut umumnya daerah berpasir. Kelimpahan spesies 

tidak ada yang sangat tinggi, hanya satu spesies yang mempunyai kelimpahan dan 

tingkat distribusi yang tinggi, yaitu Phyllophorus sp., sedangkan yang lain tingkat 

distribusinya rendah sampai sedang.  

 Phyllophorus sp. dan P. australis merupakan spesies yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar Pantai Timur Surabaya. Pemanfaatan 

teripang spesies ini belum banyak dikaji. Pemanfaatan teripang yang ada sekarang 

hanya terbatas pada pembuatan teripang sebagai makanan camilan (kerupuk) dan 

campuran sup. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa teripang P. australis 

merupakan bahan yang paling berpotensi sebagai imunostimulan yang mampu 

meningkatkan sistem imunitas tubuh terhadap infeksi bakteri Escherichia coli 

berdasarkan aktivitas dan kapasitas fagositosis (Pradipta, 2011 dan Wahyuni, 

2011). Berdasarkan potensi yang sangat penting tersebut maka ketersediaan 

populasi teripang P. australis di alam terutama di Pantai Timur Surabaya perlu 

dipertahankan. Upaya untuk mempertahankan ketersediaan teripang tersebut dapat 

dilakukan dengan pelestarian dan pembudidayaan. Untuk mendapatkan hasil yang 

optimum perlu disertai penelitian dasar, khususnya kajian tentang siklus 

reproduksi (Yusron, 2003). Namun hingga saat ini belum ada penelitian lebih 

lanjut mengenai siklus maupun pola reproduksi P. australis. Penelitian 
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sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang reproduksi teripang yang sudah 

menjadi komoditas ekspor, seperti teripang getah (H. vagabunda) (Hartati dan 

Yanti, 2006) dan teripang pasir (H. scabra, Jaeger) (Rohani, 1998 dan Purwati, 

2006). Teripang pasir (H. scabra) sudah berhasil dibudidayakan oleh Balai 

Budidaya Laut Lampung dan di Sulawesi Tenggara (Rustam, 2006). Keberhasilan 

pembudidayaan tersebut diharapkan juga dapat terjadi pada teripang P. australis 

sehingga pemanfaatannya lebih optimal.  

 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 ini 

dapat diketahui dengan mengamati setiap fase kematangan gonad dalam siklus 

reproduksinya. Siklus reproduksi teripang meliputi beberapa tahap atau fase, 

antara lain: tahap spent, recovery, growing, maturation, dan spawning 

(Rasolofonirina et al., 2005). Setiap tahapan mempunyai ciri tersendiri. 

Keseragaman tahapan siklus reproduksi dalam gonad teripang tersebut dapat 

menggambarkan pola reproduksi teripang termasuk sinkron atau asinkron, baik 

secara individual maupun populasi. Pola reproduksi sinkron dalam setiap individu 

atau populasi menunjukkan proses kematangan gonad secara serempak yang 

dicirikan oleh tahapan pada masing-masing gonad berada pada tahap yang sama. 

Berbeda dengan pola reproduksi sinkron, pola reproduksi asinkron menunjukkan 

kematangan gonad yang mempunyai perbedaan tahapan yang terjadi pada tubulus 

setiap gonad. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap siklus reproduksi teripang 

tiap tahun.  
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 Penelitian sebelumnya memberikan informasi bahwa kematangan gonad 

dan pemijahan teripang spesies yang sama menunjukkan pola yang fluktuatif dan 

mencapai puncak pada bulan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

yang berbeda pada setiap bulan pengambilan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

perubahan lingkungan berpengaruh terhadap pola reproduksi teripang (Purwati, 

2006). Pola reproduksi diketahui dengan mengamati indeks maturitas pada setiap 

individu. Untuk mengetahui setiap tahapan proses kematangan gonad tersebut 

dapat diamati melalui pengamatan histologi, sehingga dapat dibandingkan tingkat 

kematangan gonad pada setiap individu (Rasolofonirina et al., 2005). 

 Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap pola reproduksi dan estimasi 

puncak pemijahan teripang lokal  P. australis khususnya di Pantai Timur 

Surabaya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan apabila 

pembudidayaan teripang jenis tersebut dilakukan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini didesain untuk 

menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pola reproduksi individu dan 

populasi teripang P. australis di Pantai Timur Surabaya berdasarkan indeks 

maturitas pada bulan Februari, Maret, dan April? Apakah terdapat perbedaan 

indeks maturitas populasi pada bulan yang berbeda? 
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1.3. Asumsi Penelitian 

 Pola reproduksi teripang P. australis di Pantai Timur Surabaya 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tersebut bervariasi pada 

waktu yang berbeda. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1.4.1. Hipotesis kerja 

 Jika pola reproduksi teripang P. australis dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan kondisi lingkungan bervariasi pada waktu yang berbeda, maka 

variasi kondisi lingkungan pada bulan yang berbeda akan menyebabkan 

perbedaan pola reproduksi teripang P. australis di Pantai Timur Surabaya. 

1.4.2. Hipotesis statistik 

H0 : Tidak ada beda indeks maturitas populasi teripang P. australis 

jantan dan betina di Pantai Timur Surabaya pada bulan Februari, 

Maret, dan April. 

Ha : Ada beda indeks maturitas populasi teripang P.  australis jantan 

dan betina di Pantai Timur Surabaya pada bulan Februari, Maret, 

dan April. 

  

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola reproduksi individu dan 

populasi teripang P. australis di Pantai Timur Surabaya berdasarkan indeks 

maturitas pada bulan Februari, Maret, dan April. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi penting 

tentang pola reproduksi teripang lokal P. australis. Informasi pola reproduksi 

dapat digunakan untuk melakukan estimasi puncak reproduksi atau pemijahan. 

Hal ini dapat dijadikan acuan dalam rangka konservasi, eksplorasi, dan 

pembudidayaan teripang lokal jenis tersebut, sehingga mampu menyediakan 

teripang lokal P. australis dalam jumlah cukup di kawasan Pantai Timur 

Surabaya.  
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