
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengamati sampel teripang P. australis 

sejumlah 75 sampel yang diambil pada bulan Februari, Maret, dan April 2012. 

Pada sampel tersebut dilakukan identifikasi jenis kelamin berdasarkan 

pengamatan histologi tubulus gonad dan dilengkapi dengan data warna gonad. 

 Pola reproduksi P. australis dapat diketahui dengan melakukan analisis 

indeks maturitas. Indeks maturitas diketahui dengan analisis tahapan maturasi 

setiap tubulus. Pengamatan histologi gonad P. australis menghasilkan lima 

tahapan maturasi, yaitu gametogenesis (spermatogenesis dan oogenesis), mature, 

spawning, early post spawning, dan late post spawning.  

 

4.1.1. Deskripsi jenis kelamin 

 Deskripsi jenis kelamin ditentukan setelah melakukan pengamatan 

morfologi dan analisis kenampakan histologi pada tubulus. Pada penelitian ini 

ditemukan organisme dengan jenis kelamin jantan dan betina, namun beberapa 

organisme mempunyai tubulus yang tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya 

(undetermined). Dari 75 sampel didapatkan data yang terangkum dalam Tabel 4.1, 

sedangkan deskripsi ketiga jenis kelamin tersebut disajikan dalam uraian berikut. 
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Tabel 4.1 Jumlah individu masing-masing jenis kelamin teripang P. australis     
      pada bulan Februari, Maret, dan April 2012. 
 

Bulan 
Jumlah individu pada masing-masing jenis kelamin dan total 

semua jenis kelamin 
 

Jantan Betina Undetermined Total 

Februari 10 14 1 25 

Maret 10 13 2 25 

April 8 14 3 25 

 

 

1. Jantan 

 Secara morfologis tubulus P. australis jantan tampak berwarna kuning dan 

putih, licin, lunak, serta bersekat-sekat (Gambar 4.1.A). Sedangkan kenampakan 

histologi memperlihatkan adanya spermatosit dan spermatozoa di dalam tubulus 

(Gambar 4.1.B). Spermatosit terletak di bagian perifer, sedangkan spermatozoa 

menempati bagian lumen tubulus. Spermatosit dan spermatozoa terlihat berwarna 

ungu gelap, sedangkan dinding tubulus dan jaringan ikat berwarna merah muda 

keunguan. Ketika terjadi proses maturasi dinding tubulus tipis dan menggembung. 

Setelah mengalami pemijahan dinding tersebut mengalami pengerutan. Namun 

pada tahap tertentu dijumpai dinding tubulus yang menebal dan terdapat jaringan 

ikat yang menjorok ke arah lumen (longitudinal fold). 
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Gambar 4.1. Morfologi dan histologi gonad  P. australis jantan. A: morfologi 
luar gonad, B: histologi tubulus (d: dinding tubulus, gd: gonoduk, 
j: jaringan ikat, sz: spermatozoa, tb: tubulus. (Skala=100µm) 

 
 

2. Betina 

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa morfologi luar tubulus P. australis 

betina berwarna oranye, kuning, dan merah muda. Tubulus lembek, licin, dan 

terlihat adanya oosit (Gambar 4.2.A). Kenampakan histologi tubulus betina 

menunjukkan adanya oosit di dalam lumen tubulus (Gambar 4.2.B). Pada tahapan 

tertentu terdapat oosit yang masih dalam fase perkembangan (oosit vitelogenik) 

yang teletak di bagian tepi tubulus. Inti oosit terletak di tengah dan berwarna 

ungu, sedangkan sitoplasma berwana merah muda. Setelah mengalami pemijahan 

jaringan ikat yang terdapat pada dinding tubulus mengalami penebalan 

membentuk longitudinal fold yang menjorok ke lumen. Selain itu dinding tubulus 

mengalami pengerutan dan diameternya mengecil. 
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Gambar 4.2. Morfologi dan histologi gonad P. australis betina. A: morfologi 
luar, B: histologi tubulus, d: dinding tubulus, gd: gonoduk, l: 
lumen, o: oosit, tb: tubulus. (Skala=100 µm) 

 
 

3. Undetermined 

 Kenampakan morfologi luar gonad tidak terdeterminasi menunjukkan 

warna kuning keputihan dan transparan. Tubulus lunak dan licin (Gambar 4.3.A). 

Lumen tubulus tampak kosong dan semua tubulus terlihat pada kondisi yang sama 

yaitu tidak terdapat gamet, baik spermatozoa maupun oosit (Gambar 4.3.B). Pada 

dinding tubulus dan lumen terdapat jaringan ikat yang menebal dengan warna 

merah muda keunguan.  

 
Gambar 4.3. Morfologi dan histologi gonad undetermined P. australis. A: 

morfologi luar gonad, B: histologi tubulus undetermined, (d: 
dinding tubulus, j: jaringan ikat, l: lumen, lf: longitudinal fold, tb: 
tubulus. (Skala=100 µm) 
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4.1.2. Tahap perkembangan gonad jantan 

 Tahap perkembangan gonad jantan meliputi spermatogenesis, mature, 

spawning, early post spawning, dan late post spawning (Gambar 4.5). Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa tahap perkembangan gonad bervariasi pada 

setiap bulan (Lampiran 1—3). Data persentase individu tahap perkembangan 

gonad P. australis jantan pada bulan Februari, Maret, dan April disajikan dalam 

Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4.2. Persentase individu pada setiap tahap perkembangan gonad P.australis 
jantan dari Pantai Timur Surabaya bulan Februari, Maret, dan April 
2012 

Bulan pengambilan 
sampel 

Persen individu pada setiap tahap maturasi 

Spermatogenesis Mature Spawning Early post 
spawning 

Late post 
spawning 

Februari 60% 0% 10% 0% 30% 
Maret 10% 20% 30% 20% 20% 
April 0% 25% 50% 25% 0% 

 

 Gonad P. australis jantan yang diambil dari Pantai Timur Surabaya 

mempunyai beberapa warna, antara lain kuning, merah muda, oranye, dan putih. 

Tahap mature dan spawning didominasi warna putih dan kuning, sedangkan tahap 

yang lain menunjukkan warna yang beragam (Gambar 4.4). 

 
Gambar 4.4. Identifikasi warna pada setiap tahap perkembangan gonad jantan 
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Gambar 4.5. Histologi tahap perkembangan tubulus gonad P. australis jantan. A: 
Spermatogenesis; B: Mature; C: Spawning; D: Early post spawning; 
E: Late post spawning; d: dinding tubulus; j: jaringan ikat; l: lumen; 
lf: longitudinal fold; sp: spermatosit; sz: spermatozoa. (skala= 100 
µm)  
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4.1.3. Tahap perkembangan gonad betina 

 Tahap perkembangan gonad betina meliputi mature, spawning, early post 

spawning, dan late post spawning (Gambar 4.7). Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa tahap perkembangan gonad bervariasi pada bulan Februari, Maret, dan 

April (Lampiran 1—3). Data persentase tahap perkembangan gonad P. australis 

betina pada bulan Februari, Maret, dan April disajikan dalam Tabel 4.3 berikut. 

 
 
Tabel 4.3. Persentase masing-masing tahap perkembangan gonad P. australis 

betina dari Pantai Timur Surabaya bulan Februari, Maret, dan April 
2012 

Bulan pengambilan 
sampel 

Persen individu pada setiap tahap maturasi 

Oogenesis Mature Spawning Early post 
spawning 

Late post 
spawning 

Februari 0% 0% 42.86% 42.86%, 14.29% 
Maret 0% 7.69% 23.08% 23.08% 46.15% 
April 0% 0% 21.43 % 50% 28.57% 

 
 
 Gonad P. australis betina mempunyai beberapa warna, antara lain kuning, 

merah muda dan oranye. Tahap spawning didominasi oleh warna merah muda, 

sementara itu tahap early post pawning dan late post spawning didominasi warna 

merah muda sampai oranye (Gambar 4.6). 

 

Gambar 4.6. Identifikasi warna pada setiap tahap perkembangan gonad betina 
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Gambar 4.7. Histologi tahap perkembangan tubulus gonad betina. A: Mature; B: 
Spawning; C: Early post spawning; D: Late post spawning; d: 
dinding tubulus; j: jaringan ikat; l: lumen; lf: longitudinal fold; n: 
nukleus; o: oosit mature; o.g: oil globul; v.o: oosit vitelogenik 
(skala=100 µm) 

 

 

4.1.4. Pola reproduksi  

 Berdasarkan analisis statistik, nilai indeks maturitas populasi P. australis 

pada bulan Februari, Maret, dan April menunjukkan tidak ada beda signifikan 

yaitu 0.641 (Kruskal-Wallis, p>0.05) (Lampiran 7). Indeks maturitas gonad jantan 

dan betina juga menunjukkan nilai yang tidak berbeda signifikan yaitu 0.941 dan 

0.989 (p>0.05) (Lampiran 8 dan 9). Pengelompokan data tahap perkembangan 

gonad tiap tubulus  P. australis jantan dan betina didapatkan hasil bahwa secara 

individu pola reproduksi teripang ini termasuk dalam pola reproduksi sinkron, 

sedangkan pola reproduksi populasi teripang P. australis menunjukkan pola 
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asinkron. Pola ini dicirikan dengan perkembangan gonad pada masing-masing 

individu menunjukkan tahapan yang bervariasi pada bulan Februari, Maret, dan 

April. Variasi tahap perkembangan gonad yang terjadi pada populasi P. australis 

jantan dan betina pada bulan Februari, Maret, dan April ditunjukkan pada Gambar 

4.8. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Februari, Maret, dan April 

2012 terdapat variasi frekuensi individu dengan tahap perkembangan gonad yang 

berbeda. Pemijahan terjadi setiap saat sehingga pada bulan Februari, Maret, dan 

April 2012 puncak pemijahan P. australis belum dapat ditentukan. 

  

 

   
 

 

 

 

Gambar 4.8. Persentase masing-masing tahap perkembangan gonad P. australis 
jantan dan betina dari Pantai Timur Surabaya bulan Februari, 
Maret, dan April 2012  
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4.2.  Pembahasan 

 P. australis merupakan spesies dioecius Penentuan jenis kelamin tidak 

dapat dilakukan melalui pengamatan morfologi luar tubuh, melainkan harus 

melalui pengamatan morfologi dan histologis gonad. Analisis histologi gonad 

pada P. australis menunjukkan bahwa ada kemiripan antara histologi P. australis 

dengan Holothuroidea lain: Holothuria atra (Razek et al., 2005), Holothuria 

scabra (Rasolofonirina et al., 2005), dan Isostichopus fuscus (Perezrul et al., 

1999). Kondisi tubulus pada undetermined terlihat kosong dan tidak terdapat 

aktivitas gametogenesis. Ciri-ciri tubulus ini yaitu tidak terlihat adanya gamet 

jantan maupun betina di dalam tubulus. Berbeda dengan undetermined tubulus, 

morfologi tubulus jantan dan betina menunjukkan perbedaan yang jelas yaitu 

adanya spermatozoa dan oosit yang dicirikan dengan kondisi tubulus segar terlihat 

menggembung dan mengandung spermatozoa atau oosit, namun kenampakan 

morfologi tersebut masih harus dibuktikan dengan pengamatan histologi. Selain 

itu pengamatan histologi tubulus juga diperlukan untuk menentukan tahap 

perkembangan gonad. 

 Tahap perkembangan tubulus pada gonad P. australis dari Pantai Timur 

Surabaya mempunyai kemiripan dengan Holothuridea yang lain: Isostichopus 

fuscus (Perezrul et al., 1999) dan Holothuria scabra (Rasolofonirina et al., 2005). 

Berdasarkan penelitian Perezrul et al. (1999) tersebut, tahap perkembangan gonad 

dikelompokan menjadi lima tahap, yaitu gametogenesis (tahap I), mature (tahap 

II), spawning (tahap III), early post spawning (tahap IV), dan late post spawning 

(tahap V). Pada penelitian ini penentuan tahap perkembangan selain mengacu 
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pada penelitian Perezrul et al. (1999) juga dilakukan modifikasi karena 

menyesuaikan dengan histologi tubulus P. australis.  

 Pada tahap mature kondisi dinding tubulus jantan dan betina menipis dan 

tubulus menggembung. Hal ini karena adanya spermatozoa dan oosit yang 

terakumulasi di dalam lumen. Diameter tubulus jantan pada tahap ini sebesar 

606.29 µm dan pada betina diameter tubulus mencapai 907.91 µm. Setelah terjadi 

pemijahan (spawning) tubulus jantan maupun betina mengalami penurunan volum 

dan tubulus mengkerut (diameter tubulus jantan 466.06 µm dan betina 437.47 

µm). Penurunan diameter tersebut secara signifikan berhubungan dengan indeks 

maturitas, baik pada jantan maupun betina. Hal tersebut dibuktikan dengan 

analisis korelasi yang menunjukkan nilai pada jantan 0.011 (p<0.05) dan pada 

betina 0.040 (p<0.05) (Lampiran 10). Koefisien korelasi pada kedua jenis kelamin 

menunjukkan angka negatif. Hal ini berarti semakin kecil ukuran diameter tubulus 

maka semakin besar indeks maturitas yang ditandai oleh urutan tahap 

perkembangan gonad yang semakin dewasa. Penurunan ukuran tubulus pada 

gonad disebabkan oleh adanya proses fagositosis dan tubulus mengalami 

reabsorbsi (Perezrul et al., 1999). Menurut Conan (1993), ukuran oosit dapat juga 

digunakan sebagai penentu tahap perkembangan pada penentuan pola reproduksi. 

Ukuran diameter oosit mature teripang pada penelitian Conan (1993) mencapai 

210 µm, sedangkan oosit mature yang ditemukan dalam penelitian ini 

diameternya mencapai 205.2 µm. 

 Berdasarkan analisis histologi, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa 

tahapan setiap tubulus pada satu individu cenderung seragam. Kelima tubulus 
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yang diamati pada setiap individu menunjukkan proses tahapan yang berdekatan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pola reproduksi P. australis jantan dan betina 

secara individual adalah sinkron. Hal tersebut berbeda dengan tahapan yang 

terjadi pada populasi setiap bulan. Tahap maturasi yang terjadi pada individu       

P. australis satu dengan yang lain baik jantan maupun betina pada bulan Februari, 

Maret, dan April menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Hampir setiap tahapan 

terjadi pada setiap bulan. Pada P. australis jantan tahap spermatogenesis pada 

bulan Februari sangat dominan, dan tahap mature lebih dominan pada bulan 

Maret, serta pada bulan April tahap yang paling dominan adalah spawning. Ketiga 

tahap dominan ini merupakan tahap perkembangan gonad yang berkelanjutan. 

Variasi frekuensi individu dengan tahap perkembangan gonad yang berbeda pada 

tiga bulan pengambilan juga terjadi pada P. australis betina. Oleh karena itu 

populasi P. australis pada bulan Februari, Maret, dan April 2012 mempunyai pola 

reproduksi asinkron.  

 Pola reproduksi asinkron juga ditemukan pada Holothuria lain di perairan 

Indonesia yaitu Holothuria scabra (Purwati, 2006). Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa H. scabra melakukan proses pemijahan sepanjang tahun. 

Purwati (2006) mengungkapkan bahwa variasi perubahan lingkungan antara tahun 

ke tahun mempengaruhi puncak pemijahan yang umumnya terjadi pada spesies 

Holothuroidea tropis. Selain itu pada Holothuroidea, siklus reproduksi tahunan 

kemungkinan besar merupakan hasil interaksi antara faktor endogenous dan 

exogenous. Pada beberapa spesies kondisi lingkungan yang dingin menyebabkan 

terjadinya siklus reproduksi sinkron, namun kebanyakan tahap perkembangan dan 
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maturitas terjadi saat kondisi hangat (Conand, 1993). Mengacu pada pernyataan 

tersebut bahwa untuk mengetahui siklus reproduksi dan puncak pemijahan           

P. australis perlu diadakan penelitian lanjutan dengan waktu minimum satu tahun. 

 Menurut Lessios (1990) dalam Perezrul et al. (1999) dan Rasolofonirina 

(2005), siklus reproduksi Echinodermata menunjukkan pola yang seiring dengan 

perubahan lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi siklus 

reproduksi adalah suhu. Perubahan kondisi lingkungan (suhu) pada penelitian ini 

tidak diukur secara langsung, melainkan mengambil data dari BMKG daerah 

Surabaya. Berdasarkan data yang didapatkan, suhu di Pantai Timur Surabaya 

mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada Lampiran 5. Beberapa sumber 

mengungkapkan bahwa proses pemijahan pada Holothuroidea tropis terjadi pada 

saat temperatur tinggi (27—30˚C) (Perezrul et al.,1999; Harriot, 1985; dan 

Hollan, 1994).  Suhu di Pantai Timur Surabaya pada bulan Februari, Maret, dan 

April  antara 28—30 ˚C. Kisaran suhu tersebut sangat mendukung pemijahan      

P. australis di Pantai Timur Surabaya. Selain suhu faktor lain yaitu arah dan 

kecepatan arus. Kecepatan arus mempengaruhi distribusi ketersediaan makanan 

bagi teripang (Anonimus, 2009). Dari data yang didapatkan pada saat 

pengambilan sampel bulan Februari arah arus menuju ke arah tenggara sampai 

selatan, bulan Maret menuju ke tenggara, dan bulan April menuju ke utara. Data 

tersebut digunakan sebagai data pelengkap yang digunakan untuk memperkirakan 

lokasi persebaran teripang P. australis di Pantai Timur Surabaya. 
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