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RINGKASAN 
 

NOVIANA MASRUROH. Pengaruh Stimulasi Suhu terhadap Kematangan 
Gonad Teripang (Phyllophorus sp.). Dosen Pembimbing Dr. Endang Dewi 
Masithah, Ir., M.P. dan Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. 

 Teripang termasuk dalam kelas Holothuroidea yang merupakan salah satu 
produk perikanan yang telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia. Perairan di sekitar Surabaya hingga Selat Madura merupakan salah satu 
daerah perairan Indonesia Timur yang produktif dalam produksi teripang. Salah 
satu spesies yang memiliki kelimpahan tinggi adalah Phyllophorus sp., teripang 
ini berpotensi sebagai imunomodulator yang dapat  meningkatkan respons imun 
tubuh terhadap Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan hewan coba 
mencit. Dengan diketahui besarnya potensi teripang Phyllophorus sp. diperlukan 
informasi mengenai reproduksi Phyllophorus sp. untuk kepentingan pengendalian 
populasi di alam dan upaya budidaya di waktu yang akan datang. 

Berbagai teknologi rangsangan pemijahan  pada teripang telah diterapkan. 
Dari beberapa teknik tersebut teknik stimulasi suhu adalah yang paling efektif 
hasilnya yaitu dengan menaikan suhu 3–5 °C  dari suhu  optimal 28 °C. 
Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini dilakukan stimulasi suhu pada 
teripang Phyllophorus sp. untuk mengetahui pengaruh stimulasi suhu terhadap 
kematangan gonad dan untuk mengetahui suhu stimulasi yang terbaik dalam 
mempengaruhi kematangan gonad induk teripang dengan mengamati histologi 
gonad teripang.  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pendidikan Fakultas Perikanan dan 
Kelautan Universitas Airlangga. Pembuatan preparat histologi dilakukan di 
Laboratorium Histologi Hewan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Airlangga Surabaya. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan 
dengan tiga kali ulangan. Suhu stimulasi yang digunakan adalah 28° C (kontrol), 
30° C , 32° C dan 34° C . Parameter utama dalam penelitian ini adalah 
kematangan gonad teripang secara histologi sedangkan parameter pendukung 
adalah berat gonad, suhu, pH dan salinitas. 

Hasil penelitian menunujukkan bahwa perlakuan stimulasi suhu 30° C, 32° 
C dan 34° C berbeda dengan perlakuan stimulasi suhu kontrol dilihat dari tingkat 
kematangan gonad. Perlakuan stimulasi suhu terbaik untuk kematangan gonad 
terdapat pada perlakuan stimulasi suhu C yaitu pada suhu 32° C. Pada semua 
perlakuan diketahui bahwa survival rate mencapai 100%. Hal ini menunjukan 
kondisi media pada saat perlakuan merupakan kondisi yang layak bagi induk 
teripang Phyllophorus sp.  Pengukuran kualitas air selama penelitian menunjukan 
kualitas air yang baik untuk memelihara induk teripang ditandai dengan pH 7, 
oksigen terlarut 7 mg/lt dan salinitas 30 ppt. 
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SUMMARY 
 
 
NOVIANA MASRUROH. The Effect of Temperature Stimulation to 
Gonadal Maturity of Sea Cucumber (Phyllophorus sp.). Academic Advisors 
Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP. And Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. 
  

Sea cucumber is included in Holothuroidea class which is one of fishery 
product that has been known long time and consumed by Indonesian citizens 
(Rustam,2006). Wateraround Surabaya until Madura Strait is one of East 
Indonesian water which is productive in sea cucumber production. One of species 
which has high abundance is Phyllophorus sp., this sea cucumber is potential as 
immunomodulator which is able to increase body immunity response to 
Mycobacterium tuberculosis by using mouse as trial animal. By knowing the big 
potency of sea cucumber Phyllophorus sp. for population controlling importance 
in nature and effort of cultivation next time.  
 Many technologies of sea cucumber spawning stimulation has been already 
applied. From some of the techniques temperature stimulation technique is the 
most effective result namely by increasing 3-5°C from optimal temperature 28 °C. 
Based on the case therefore in this research temperature stimulation is undertaken 
in sea cucumber Phyllophorus sp.to know the effect of temperature stimulation to 
gonadal maturity and to know the best temperature stimulation in affecting 
gonadal maturity of sea cucumber broodstock by observing sea cucumber gonadal 
histology.  
 This research was undertaken in Educational Laboratory of Fisheries and 
Marine Faculty Airlangga University. Histology preparation was undertaken in 
Animal Histology Laboratory of Science and Technology Faculty Airlangga 
University Surabaya. This research was undertaken experimentally by using 
Randomized Complete Design (RAL) which consisted of four treatments with 
three repetitions. Temperature stimulation which was used was 28°C (control), 
30°C, 32°C and 34°C.The main parameter in this research was gonadal maturity 
of sea cucumber histologycally whereas the supported parameters were gonadal 
weight, temperature, pH and salinity. 
 The result of research showed that temperature stimulation treatment 30° C, 
32° C and 34° C was different with control temperature stimulation treatment seen 
from gonadal maurity level. The best temperature stimulation treatment for gonad 
maturity was in temperature stimulation treatments of C that was 32°C. In all 
treatments known that survival rate reached 100%. This case showed media 
condition in treatments was the proper condition for sea cucumber broodstock of 
Phyllophorus sp. Water qualities during research showed good water quality to 
rear sea cucumber broodstock namely pH 7, dissolved oxigen  7 mg/lt and salinity 
30 ppt. 
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I PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Teripang termasuk dalam kelas Holothuroidea yang merupakan salah satu 

produk perikanan yang telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia dan juga sangat dikenal di negara Eropa, Jepang, dan  Amerika Serikat 

(Rustam, 2006). Teripang telah lama menjadi komoditas perdagangan 

internasional karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi bahkan lebih tinggi 

dibanding kelompok Echinodermata yang lain (Abraham dkk., 2002). Potensi 

teripang Indonesia cukup besar karena Indonesia memiliki perairan pantai dengan 

habitat teripang yang cukup luas. Dari berbagai jenis teripang yang ada di dunia 

10% berada di Indonesia (Samad, 2000). Sebagian besar tangkapan teripang di 

tanah air merupakan komoditas ekspor dengan tujuan Hongkong, Cina, Korea, 

Malaysia dan Singapura (Clark and Rowe, 1971 dalam Nugroho dkk, 2012).  

Selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, teripang mempunyai kandungan 

gizi yang tinggi. Teripang mempunyai kandungan protein 43%, lemak 2%, kadar 

air 27%, dan mineral 16,5% (Lovatelli et al., 2004). Sedangkan kandungan nutrisi 

pada teripang kering adalah protein 82%, lemak 1,7%, kadar air 8,9% dan 

karbohidrat 4,8% (Martoyo dkk., 2006). 

Teripang biasanya dikonsumsi dalam bentuk ekstrak atau sup untuk 

pengobatan dan suplemen kesehatan. Beberapa khasiat medis dari mengkonsumsi 

teripang adalah memelihara kelancara peredaran darah dan kinerja organ vital 

dalam tubuh serta mengobati kelainan pada ginjal dan juga fungsi alat reproduksi. 

Khasiat teripang tersebut dikarenakan teripang mengandung senyawa golongan 
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glikosida triterpen. Dari banyak penelitian sebelumnya, golongan glikosida 

triterpen teripang menunjukan bioaktivitas sebagai anti jamur, anti mikroba, 

sitotoksik dan imunomodulator. Teripang juga kaya akan sumber polisakarida 

kondroitin sulfat yang telah dikenal dapat meringankan nyeri artritis (Chen, 2003)   

Perairan di sekitar Surabaya hingga Selat Madura merupakan salah satu 

daerah perairan Indonesia Timur yang produktif dalam produksi teripang. 

Terdapat tujuh spesies teripang di wilayah tersebut, yaitu Phyllophorus sp., 

Paracaudina australis, Colochirus quadrangularis, Holothuria sp., H. sanctori,  

H. forskali dan H. turriscelsa. Dari ketujuh spesies teripang tersebut, spesies yang 

memiliki kelimpahan tinggi adalah Phyllophorus sp. dan Paracaudina australis. 

(Winarni dkk., 2010). 

Teripang Phyllophorus sp. atau yang lebih dikenal dengan sebutan terung 

merupakan spesies yang dapat ditemukan di Pantai Timur Surabaya dan memiliki 

tingkat distribusi tinggi. Selama ini terung hanya dimanfaatkan untuk makanan 

ringan berupa keripik terung, meskipun ada informasi dari beberapa pengepul 

yang mengatakan bahwa terung kering merupakan salah satu jenis teripang yang 

diekspor ke Taiwan dan Hongkong. Dari pengamatan di lapangan, diketahui 

bahwa pengambilan terung oleh nelayan dilakukan seiring dengan penangkapan 

ikan dan bahwa pengambilan tidak lagi dilakukan di pinggir pantai, melainkan 

lebih ke tengah, kearah laut lepas (Winarni dkk., 2012).  

Penelitian Winarni dkk. (2010) dengan menggunakan hewan coba mencit, 

menunjukkan bahwa terung berpotensi sebagai imunomodulator yang 

meningkatkan respons imun tubuh terhadap Mycobacterium tuberculosis. Dengan 
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diketahui besarnya potensi terung dan keberadaan di habitat alaminya, diperlukan 

informasi mengenai reproduksi terung untuk kepentingan pengendalian populasi 

di alam dan upaya budidaya di waktu yang akan datang. 

 Berbagai teknologi rangsangan pemijahan  pada teripang telah diterapkan, 

antara lain dengan cara ekstraksi gonad (gonad extraction), penyemprotan air 

bertekanan (water pressure), stimulasi suhu (thermal stimulation), perlakuan 

pengeringan (dry treatment), stimulasi pakan (food stimulation) atau 

kombinasinya (Aqudo, 2006 dalam Darsono, 2011). Dari beberapa teknik 

tersebut, teknik stimulasi suhu adalah yang paling efektif hasilnya yaitu dengan 

menaikan 3 – 5 °C  dari suhu  optimal 28 °C (Pitt, 2001). Berdasarkan hal tersebut 

maka pada penelitian ini akan dilakukan stimulasi suhu pada teripang 

Phyllophorus sp. untuk mengetahui stimulasi suhu yang paling cepat dalam 

mempengaruhi kematangan gonad induk teripang dengan mengamati histologi 

gonad teripang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH STIMULASI SUHU TERHADAP KEMATANGAN GONAD 
TERIPANG (Phyllophorus sp.)

NOVIANA MASRUROH



18 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu 

apakah terdapat pengaruh stimulasi suhu terhadap tingkat kematangan gonad 

teripang (Phyllophorus sp.) dan berapa suhu stimulasi yang paling cepat dalam 

mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk teripang (Phyllophorus sp.) 

berdasarkan gambaran histologi gonad. 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stimulasi suhu 

terhadap tingkat kematangan gonad dan mengetahui stimulasi suhu yang paling 

cepat dalam mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk teripang 

(Phyllophorus sp.) dilihat dari gambaran histologi gonad. 

 
1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh stimulasi suhu dan stimulasi suhu yang paling cepat dalam 

mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk teripang (Phyllophorus sp.). 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Teripang (Phyllophorus sp.) 

2.1.1 Klasifikasi 

Secara umum klasifikasi teripang Phyllophorus sp. menurut Grube (1840) 

dalam O’Loughlin et al. (2012) adalah sebagai berikut :  

Kingdom   : Animalia 
Phylum   : Echinodermata 
Kelas    : Holothuroidea 
Ordo    : Dendrochirotida 
Family    : Phyllophoridae 
Genus    : Phyllophorus  
Species   : Phyllophorus sp.  
 
Gambar Phyllophorus sp. dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Morfologi Phyllophorus sp. (Sumber: http://rmbr.nus.edu.sg, 2014) 
 
 
Keterangan   :  A  : kaki tabung 
  B  : mulut 
  C  : anus 

2.1.2 Morfologi 

Teripang merupakan salah satu kelompok biota laut yang spesifik dan 

mudah dikenal. Bentuk tubuh teripang secara umum adalah silindris, memanjang 

B 

A 

C 
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dari ujung mulut kearah anus (orally-aborally). Mulut terletak di ujung anterior 

dan anus berada di ujung posterior. Seperti pada Echinodermata umumnya, tubuh 

teripang adalah "pentamer radial symmetry" dengan sumbu aksis mendatar 

(horizontal). Namun bentuk simetri tersebut termodifikasi oleh lempeng tegak 

(dorsoventral plane) nampak sebagai "bilateral symmetry". Seperti halnya 

Echinodermata lain, selain radial simetri tersebut, karakteristik lainnya adalah 

bentuk skeleton dan adanya sistem saluran air (water-vascular system). Teripang 

memiliki lima daerah “ambulakra” yang memanjang secara oral–aboral (Darsono, 

1998). Teripang merupakan salah satu hewan berkulit duri (Echinodermata). 

Namun tidak semua jenis teripang mempunyai duri pada kulitnya. Ada beberapa 

jenis teripang yang tidak berduri. Duri pada teripang  tersebut sebenarnya 

merupakan rangka atau skelet yang tersusun dari zat kapur dan terletak di dalam 

kulitnya. Rangka dari zat kapur tersebut tidak dapat dilihat dengan mata biasa 

karena sangat kecil. Rangka teripang akan dapat dilihat dengan bantuan 

mikroskop (Martoyo dkk., 2007).  

Ramadany dkk. (2012) menyatakan bahwa teripang lokal (Phyllophorus sp.) 

yang memiliki nama lokal terung seringkali disebut teripang bola atau ball sea 

cucumber memiliki bentuk tubuh membulat dengan ukuran tubuh kira-kira 7 cm, 

berwarna krem kecoklatan. Kulit tubuhnya keras dan tebal, serta kasar karena 

terdapat papulae (filamen kecil) di tubuhnya. Mulut berada pada bagian anterior 

dan anus berada pada bagian posterior (Gultom, 2004). Storer et al. (1979) 

mengatakan mulut teripang dikelilingi oleh tentakel-tentakel berwarna transparan  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH STIMULASI SUHU TERHADAP KEMATANGAN GONAD 
TERIPANG (Phyllophorus sp.)

NOVIANA MASRUROH



21 
 

yang tipis dan gelap yang berfungsi untuk mengambil dan menangkap makanan. 

Kloaka (anus) berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau sisa metabolisme dan 

air. 

 Secara umum teripang yang termasuk ordo Dendrochirotida memiliki tipe 

tentakel bukal dendritik (berbentuk pohon) (Fankboner, 1978 dalam Aziz, 1996) 

dan memiliki pohon pernapasan (James, 1965). Genus Phyllophorus memiliki 20 

tentakel, kaki tabung tersebar di seluruh tubuh dan calcareous ring (cincin kapur) 

terdiri atas 5 pasang lempeng mengelilingi faring (Heding and Panning, 1954 

dalam O’Loughlin et al., 2012). Panjang, diameter dan bentuk tubuh 

Phyllophorus sp. bervariasi. Di Indonesia Phyllophorus sp. ditemukan dengan 

panjang antara 10-15 cm (Wild Fact Sheets, 2008). Liao et al. (2007) mengatakan 

Phyllophorus maculatus memiliki panjang tubuh 80 mm, diameter 20 mm dan 

berbentuk silindris dengan ujung posterior tumpul, sedangkan O’Loughlin et al. 

(2012) mengatakan Phyllophorus notialis memiliki panjang 20 mm, diameter 7 

mm, warna tubuh abu-abu kecoklatan, dan tentakel coklat pucat dengan beberapa 

tanda coklat pekat. Morfologi teripang (Phyllophorus sp.) dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
2.1.3 Anatomi Teripang (Phyllophorus sp.) 

  Menurut Biworo (1973) dalam Sunarno (1997) alat pencernaan teripang 

berupa saluran berbentuk pipa panjang, yang memanjang secara longitudinal dan 

berkelok-kelok dalam rongga tubuh menuju ke bagian dubur. Saluran pencernaan 

teripang relatif sederhana dan melekat dalam dinding tubuh dengan membran  
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yang tipis yang terdiri dari tentakel, mulut, faring, oesophagus, lambung, usus, 

kloaka dan anus. Aziz (1996) menyatakan bahwa usus pada teripang merupakan 

bagian dari saluran pencernaan yang paling panjang, kurang lebih dua sampai tiga 

kali panjang total tubuh. Teripang mempunyai gonad pada bagian anterior rongga 

tubuh yang multitubular menyerupai sikat dengan tabung-tabung halus yang 

berhubungan dengan saluran tunggal pada bagian dorsal untuk mengeluarkan telur 

yang matang keluar tubuh Storer et al. (1979). Anatomi teripang dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Antomi teripang (Yulisti, 2000). 
 

Keterangan gambar: 
1. Tentakel 
2. Lingkaran kalkareus 
3. Dinding tubuh 
4. Perut besar 
5. Gonad 
6. Pernafasan pohon 
7. Jaringan air radikal 
8. Usus kecil 
9. Usus halus 
10.Otot kloaka 
11.Kloaka 
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2.1.4 Habitat  (Phyllophorus sp.) 

Teripang secara umum hidup pada dasar perairan yang memiliki substrat 

pasir, lumpur, serta terumbu karang. Bagian tubuh anterior teripang terbenam 

pada dasar substrat, sehingga bagian tubuh yang terlihat hanya bagian posterior. 

Teripang dapat ditemukan hampir di seluruh perairan pantai, mulai dari daerah 

pasang surut, dangkal hingga perairan yang lebih dalam. Teripang lebih banyak 

dijumpai pada perairan yang jernih dan airnya relatif tenang. Teripang juga sering 

dijumpai pada perairan dangkal dan ditumbuhi dengan lamun. (Martoyo  dkk., 

2007).   

Teripang ordo Dendrochirotida di Mexican Pacific ditemukan hidup pada 

kedalaman 1.150 m di bawah permukaan air laut, suhu 4oC dan kadar oksigen 0,3 

ml/l (Massin and Hendrick, 2011). Phyllophorus (Urodemella) occidentalis dari 

teluk Mexico hidup di sublittoral, lepas pantai di sedimen yang lunak dengan 

kedalaman antara 6-158 m (Pawson et al., 2010). Phyllophorus parvipedes yang 

berdistribusi di Teluk Myanmar, Singapura, India Timur dan Australia Utara 

ditemukan pada kedalaman 2 m dan 20 m (James, 1965). Phyllophorus spiculata 

di pulau Hainan, Cina ditemukan pada zona intertidal sampai kedalaman 30 m 

(Yulin, 1998).  

Phyllophorus sp. di pantai timur Surabaya ditemukan pada kondisi salinitas 

berkisar antara 28-33 ppt, kadar pH air berkisar antara 7-8, kecerahan air berkisar 

antara 56-201 cm, oksigen terlarut berkisar antara 6,5-7,9 mg/l, kedalaman lebih 

2,22 m hingga 6,45 m di bawah permukaan air laut dan dengan komposisi yang 
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bervariasi anatara campuran pasir, lanau, lempung dan kerikil (Masithah dkk., 

2012).  

 
2.1.5 Makanan dan Kebiasaan Makan (Phyllophorus sp.) 

Pakan teripang pada umumnya terdiri dari kandungan zat organik dalam 

pasir dan berbagai biota yang terdapat dalam pasir seperti diatom, protozoa, 

polichaeta, algae berfilamen, copepoda, ostracoda, foraminifera, radiolaria dan 

partikel-partikel pasir serta hancuran karang dan cangkang moluska Lawrence, 

1987 dalam Hartati dan Yanti, 2005). Teripang memanfaatkan tiga sumber 

makanan yaitu plankton, detritus dan kandungan organik pada pasir dan lumpur. 

Sedang makanan utamanya adalah detritus (Pawson, 1970 dalam Hartati dan 

Yanti, 2005). Teripang ordo Dendrochirotida adalah pemakan suspensi 

(suspension feeder) dan pemakan plankton (plankton feeder) (Aziz, 1996). 

Masithah dkk. (2012) mengatakan bahwa larva phyllophorus sp. yang diberi 

pakan Chlorella sp. memiliki tingkat kelulushidupan tertinggi yaitu 75% 

dibandingkan dengan diatome (60%) dan Spirulina sp. (45%). Kebanyakan 

teripang bersifat nocturnal yaitu aktif mencari makan pada malam hari dan 

menyembunyikan diri pada siang hari (Bakus, 1973). 

 
2.1.6 Reproduksi (Phyllophorus sp.) 

Teripang bersifat dioceos atau gonochoristic yaitu terdapat  individu jantan 

dan betina, namun tidak terlihat adanya dimorfisma kelamin. Perbedaan hanya 

terlihat dengan melakukan pengamatan terhadap gonadnya. Gonad jantan berisi  
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spermatozoa dan gonad betina berisi ovum (sel telur), terutama terlihat pada 

gonad dalam fase matang (mature) secara mikroskopis. Komposisi jenis kelamin 

teripang pada populasi alaminya cenderung seimbang (Darsono, 1994). Keadaan 

ini memungkinkan untuk mendapatkan induk jantan dan betina dalam probabilitas 

yang sama. Spekulasi ini masih diterapkan dalam pemijahan, karena belum 

ditemukannya karakter morfologi untuk identifikasi kelamin individu teripang. 

(Darsono, 1999).  

Gonad Phylloporus sp. terdiri dari beberapa tubulus yang memiliki panjang 

bervariasi setiap individu. Gonad betina umumnya berwarna hijau lumut dengan 

bentuk tubulus yang lebih menggembung dibandingkan dengan gonad jantan yang 

umumnya berwarna cokelat muda. Teripang Phyllophorus sp.  memiliki pola 

reproduksi asinkron pada tingkat populasi yaitu pada organ reproduksi terdapat sel 

kelamin pada seluruh stadia sehingga dapat melakukan proses pemijahan 

sepanjang tahun (Winarni dkk., 2010). 

Teripang berkembang biak dengan sistem perkawinan eksternal. Induk yang 

akan memijah memperlihatkan tingkah laku menggeliat atau memanjangkan 

tubuhnya secara vertikal, kemudian induk jantan akan mengeluarkan sperma 

secara bertahap yang akan merangsang induk betina untuk mengeluarkan telur 

dengan selang waktu + 30 menit dan selanjutnya terjadi pembuahan. Pemijahan 

pada umumnya terjadi pada waktu sore atau malam hari sesudah jam 17.00. Pada 

saat memijah akan terlihat perbedaan induk jantan dan betina dari bentuk 

substansi pijah. Pada induk jantan terlihat adanya "tonjolan meruncing" pada 

"gonophore" yang diikuti dengan keluarnya substansi keputihan (sperma) yang 
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keluar berkesinambungan seperti "benang" dalam periode tertentu, kemudian 

substansi tersebut larut dalam air. Induk betina biasanya akan memijah pada 

selang beberapa waktu. Substansi pijah induk betina dikeluarkan secara simultan 

dalam waktu yang relatif singkat berupa "semprotan" cairan keputihan yang 

menggumpal seperti awan (Conand, 1981 dalam Yusron, 2004). 

  
2.1.7 Pematangan Gonad (Phyllophorus sp.) 

Menurut Giese (1959) dalam Pradina (1996) pembentukan sel kelamin 

hingga ke proses pematangan gonad  pada invertebrata dikontrol oleh ‘ritme 

internal’ (endogenous), ritme ini ditampakan sebagai proses fisiologis yang terjadi 

turun temurun dari generasi ke generasi. Setelah mencapai kematangan, maka 

proses pengeluaran sel kelamin (pemijahan) untuk bertemu dengan lawan jenisnya 

akan dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa faktor luar (eksternal). Faktor–

faktor ini dapat berupa arus, suhu, periode dan lamanya penyinaran atau bahkan 

siklus bulan (lunar cycle). 

Teripang yang ditangkap di alam belum menjamin dapat dipijahkan karena 

tingkat kematangan gonad teripang di alam berbeda-beda, oleh karena itu perlu 

dilakukan teknik pemijahan buatan (induced spawning) untuk mendapatkan benih 

secara kontinyu (Yusron, 2004). Berbagai teknologi rangsangan pemijahan  pada 

teripang adalah ekstraksi gonad (gonad extraction), penyemprotan air bertekanan 

(water pressure), stimulasi suhu (thermal stimulation), perlakuan pengeringan 

(dry treatment), stimulasi pakan (food stimulation) atau kombinasinya (Aqudo, 

2006 dalam Darsono, 2011).  
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Masithah (2012) mengatakan bahwa teknik rangsangan pemijahan pada 

Phyllophorus sp.  dapat dilakukan dengan metode manipulasi lingkungan. Metode 

ini dilakukan dengan cara meletakan induk teripang dalam wadah dengan diberi 

air sekitar 10 cm dari dasar wadah dan tetap diberi aerasi selama 10 jam dibawah 

sinar matahari. Perlakuan ini merupakan rekayasa kondisi surut sehingga memicu 

hormon dalam tubuh teripang untuk melakukan pemijahan. Stressing lingkungan 

ini menyebabkan teripang mengalami stress dan melakukan pemijahan.  

 
2.1.8 Indeks Kematangan Gonad Teripang (Phillophorus sp.) 

 Analisa indeks kematangan gonad merupakan metode yang paling populer 

karena relatif mudah dan cepat dalam menentukanya. Indeks kematangan gonad 

digunakan untuk mempelajari siklus reproduksi suatu populasi dan 

memperkirakan musim pemijahannya (Pradina, 1996). Effendie (1997) juga 

mengatakan bahwa kegunaan nilai indeks kematangan gonad adalah untuk 

mengetahui fase reproduksi gonad, sehingga waktu pemijahan dapat diketahui.   

 Indeks kematangan gonad merupakan suatu nilai yang diperoleh dari ratio 

atau perbandingan dimensi gonad (berat, volume atau luas area) dengan suatu 

organ tertentu seperti tegumen baik lengkap atau tanpa organ visceral (Pradina, 

1996). Menurut Tuwo dan Conand (1992) dalam Yanti dkk. (2014) rumus untuk 

menghitung indeks kematangan gonad adalah : 

 

  IKG =    Berat Gonad         X 100% 
     Berat tegumen (dengan organ visceral)   
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2.1.9 Tingkat Kematangan Gonad Teripang (Phillophorus sp.) 

 Effendi (1997) mengatakan tingkat kematangan gonad (TKG) diperlukan 

untuk mengetahui organisme tersebut akan memijah, baru memijah atau sudah 

memijah oleh bertambah padatnya jumlah sperma dan sel telur yang terbentuk. 

 Berdasarkan Rasolofonirina et al. (2005) untuk mengidentifikasi indeks 

gonad (GI) maka dilakukan pengukuran terhadap berat dinding tubuh dan berat 

gonad. Nisa (2012) menjelaskan fase perkembangan gonad teripang   

Phyllophorus sp. dibagi menjadi lima fase, yaitu fase pemulihan (recovery), fase 

pertumbuhan (growth), fase pertumbuhan tingkat lanjut (advanced growth), fase 

pematangan (mature) dan fase setelah pemijahan (post spawning). 

 Fase pemulihan (recovery) pada gonad jantan memiliki dinding tubulus 

yang menebal dengan sisa spermatozoa yang tidak dipijahkan terdapat di bagian 

tengah lumen, spermatosit terdapat di sekeliling dinding tubulus. Pada gonad 

betina dinding tubulus juga menebal dan ditemukan fagosit serta oosit 

previtellogenik di bagian lumen. Gambar gonad Phyllophorus sp. jantan pada fase 

pemulihan (recovery) dapat dilihat pada Gambar 3. 

Fase pertumbuhan (growth) pada gonad jantan ditandai dengan adanya 

lapisan spermatogenik yang berlekuk pada dinding tubulus jantan yang masih 

cukup tebal, sel-sel spermatogenik tampak berkembang menuju lumen. Pada 

betina dapat dijumpai oosit vitellogenik dan postvitellogenik. Sedangkan oosit 

previtellogenik terdapat di dekat dinding tubulus. Gambar gonad Phyllophorus sp. 

jantan pada fase pertumbuhan (growth) dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Histologi gonad Phyllophorus sp. jantan fase pemulihan (recovery) 
(Nisa, 2012) 

 
Keterangan : dt: dinding tubulus; sz: spermatozoa; sg: spermatogenik 
   (garis skala 100 µm) 
 
 

 

Gambar 4. Histologi gonad  Phyllophorus sp. jantan pada fase pertumbuhan 
(growth) (Nisa, 2012) 

 
Keterangan : dt: dinding tubulus; sz: spermatozoa; sg: spermatogenik 
   o: oosit mature; o.g: oil globule (garis skala 100 µm) 
 

Fase pertumbuhan tingkat lanjut (advanced growth), pada jantan maupun 

betina memiliki dinding yang mulai menipis. Tubulus jantan dipenuhi oleh sel-sel 

spermatozoa namun masih ditemukan sel spermatosit di sekitar dinding tubulus. 

Pada tubulus betina ditemukan oosit vitellogenik dan postvitellogenik serta oosit 

previtellogenik di tepi dinding tubulus tambak berlekuk dan berdilatasi.  Gambar 
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gonad Phyllophorus sp. jantan dan betina pada fase pertumbuhan tingkat lanjut 

(advanced growth) dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
   A       B 
 
Gambar 5. Histologi gonad Phyllophorus sp. jantan (A) dan betina (B) pada fase 

pertumbuhan tingkat lanjut (advanced growth) (Nisa, 2012) 
 
Keterangan : A: gonad jantan; B: gonad betina; dt: dinding tubulus; sz: spermatozoa; 
   (garis skala 100 µm) 

 

Fase pematangan (mature) ditandai dengan semakin tipisnya dinding pada 

tubulus. Dinding tubulus jantan telah berdilatasi secara maksimal dan 

spermatozoa memenuhi lumen. Sementara pada betina terdapat dinding tubulus 

yang tipis dan diikuti dengan meningkatna jumlah oosit mature yang siap 

dipijahkan. Gambar gonad Phyllophorus sp. jantan dan betina pada fase 

pematangan (mature) dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

SZ 

dt 
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   A    B  
 
Gambar 6. Histologi gonad Phyllophorus sp. jantan (A) dan betina (B) pada fase 

pematangan (mature) (Nisa, 2012) 
 
Keterangan : A: gonad jantan; B: gonad betina; dt: dinding tubulus; vo: oosit vitellogenik 
   sz: spermatozoa (garis skala 100 µm) 
 

Fase setelah pemijahan (post spawning), tubulus jantan pada fase ini 

berdinding tipis dan mengandung sisa spermatozoa di tengah lumenyang tidak 

dipijahkan. Sementara pada betina dinding juga tipis dan terdapat fagosit yang 

mendegradasi sel oosit sisa. 

 
2.2 Stimulasi Suhu sebagai Stimulus Kematangan Gonad 

Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang sangat penting 

keberadaanya bagi kehidupan organisme air. Hal ini dikarenakan organisme air 

memiliki sifat poikilotermal dimana tingkat laju metabolismenya dipengaruhi 

oleh tinggi rendahnya suhu lingkungan (Ismara, 2006). Hubungan antar suhu 

dengan pola reaksi biokimia dalam tubuh dapat dilihat dari tingkat konsumsi 

oksigen (Byond, 1990 dalam Hamidah, 1999). 

Menurut Tuwo dan Nessa (1900) dalam Hamidah (1999) suhu merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh pada reproduksi seksual teripang karena suhu 

berperan sebagai pengontrol kematangan gonad dan waktu pemijahan. Suhu 

sz dt 

vo 
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berperan dalam mengendalikan kematangan gonad dan waktu pemijahan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pematangan gonad berlangsung sejalan dengan 

peningkatan suhu air (Tuwo dan Nessa, 1991 dalam Rohani, 1998). Selanjutnya 

Bakus (1973) dalam Rohani (1998) menyatakan bahwa teripang mempunyai 

batas toleransi suhu antara 26 – 31 ° C. 

Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang sangat penting 

keberadaanya bagi kehidupan organisme air (Ismara, 2006). Rangsangan 

eksternal dari lingkungan yang diterima oleh saraf radial (radial nerves) akan 

direspon dalam bentuk mengontrol pelepasan internal stimuli berupa radial nerve 

factor (disebut juga gonad stimulating substance) yang serupa dengan 

gonadotropin releasing factor pada vertebrata (Bakus, 1973 dalam Hartati dan 

Yanti, 2005). Gonad-stimulating substance (GSS, atau radial nerve factor, RNF) 

terlibat dalam kontrol reproduksi seksual dan gametogenesis (Arsal, 2011). 
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III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

 Teripang adalah komoditi perikanan yang sebagian besar produknya untuk 

ekspor, mempunyai prospek ekonomi yang baik. produk ini masih 

menggantungkan ketersediaan stok populasi alami yang makin menurun secara 

drastis. Keprihatinan akan kelestarian sumberdayanya dan kelangsungan produksi 

teripang, mendesak upaya untuk menghasilkan produk teripang yang berbasis 

budidaya (Darsono, 1999).  

Berbagai teknologi pemijahan pada teripang telah diterapkan, antara lain 

dengan cara ekstraksi gonad (gonad extraction), penyemprotan air bertekanan 

(water pressure), stimulasi suhu (thermal stimulation), perlakuan pengeringan 

(dry treatment), stimulasi pakan (food stimulation) atau kombinasinya (Aqudo, 

2006 dalam Darsono, 2011). Dari beberapa tehnik tersebut, teknik stimulasi suhu 

(thermal stimulation) adalah yang paling efektif hasilnya (Pitt, 2001).  

Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang sangat penting 

keberadaanya bagi kehidupan organisme air (Ismara, 2006). Rangsangan 

eksternal dari lingkungan yang diterima oleh saraf radial (radial nerves) akan 

direspon dalam bentuk mengontrol pelepasan internal stimuli berupa radial nerve 

factor (disebut juga gonad stimulating substance) yang serupa dengan 

gonadotropin releasing factor pada vertebrata (Bakus, 1973 dalam Hartati dan 

Yanti, 2005).  
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Gonad stimulating substance (GSS, atau radial nerve factor, RNF) terlibat 

dalam kontrol reproduksi seksual dan gametogenesis (Arsal, 2011). GSS (Gonad 

Stimulating Substance) yang akan merangsang sel-sel folikel gonad mensintesis 

MIS (Maturating Inducing Substance) seperti 1-metiladenin dan hormon steroid 

(testosteron dan estradiol) secara de novo yaitu pembentukan asam lemak baru 

dari senyawa bukan lipid dengan bantuan enzim cytokrom P450 yang merupakan 

enzim hemeprotein yang berfungsi sebagai katalis oksidator pada metabolisme 

steroid dan asam lemak. Testosteron dan estradiol merangsang pelepasan nutrien 

ke gonad melalui cairan koelomik dari usus dan juga merangsang pengambilan 

nutrien dari cairan koelomik melalui sel gonadal nutritif (pagosit nutritif) yang 

selanjutnya mensuplai nutrien ke gamet secara langsung melalui lumen gonadal. 

Akibatnya gonad berkembang hingga mencapai ukuran maksimum dan 

menunggu sinyal lingkungan berikutnya, selanjutnya sinyal lingkungan diterima 

oleh syaraf radial dan sebagai respon syaraf radial melepaskan GSS yang 

berperan langsung pada sel-sel folikel untuk merangsang sintesis 1-metiladenin. 

1-metiladenin berfungsi untuk merangsang ovulasi, pelepasan gamet dan tingkah 

laku reproduksi (Indriyastuti, 2011). 

Nisa (2012) menjelaskan fase perkembangan gonad teripang   Phyllophorus 

sp. dibagi menjadi lima fase, yaitu fase pemulihan (recovery), fase pertumbuhan 

(growth), fase pertumbuhan tingkat lanjut (advanced growth), fase pematangan 

(mature) dan fase setelah pemijahan (post spawning). 
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3.2 Hipotesis 

1. Perlakuan stimulasi suhu yang berbeda berpengaruh terhadap kematangan 

gonad teripang (Phyllophorus sp.) 

2. Terdapat suhu stimulasi yang paling paling cepat berdasarkan gambaran 

histologi gonad untuk meningkatkan kematangan gonad teripang (Phyllophorus 

sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH STIMULASI SUHU TERHADAP KEMATANGAN GONAD 
TERIPANG (Phyllophorus sp.)

NOVIANA MASRUROH



36 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Kerangka konseptual penelitian 

Keterangan : 
 = yang  tidak diteliti 
 = yang diteliti 

 

Teknik Pematangan Gonad  

Stimulus Alami 

Suhu Pakan Tekanan 

Perkembangan Spermatozoa Perkembangan ovum   

Fase II (growth) 

Pengeringan 

Fase III (advanced growth) 

Fase IV (mature) 

Fase V (post spawning) 

Syaraf Radial  

Gonad Stimulating Substance 

Fase I (recovery) 

Sel Folikel 

Maturating Inducing  Substance 

 Testosteron dan Estradiol 

Ovulasi 

1-metiladenin  

Budidaya Phyllophorus sp 
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IV METODOLOGI 

4.1 Tempat dan Waktu  

 Kegiatan penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Laboratorium 

Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dan 

Laboratorium Histologi Hewan Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April 

2014. 

4.2 Materi Penelitian  

Materi penelitian yang digunakan terdiri atas bahan dan alat penelitian. 

Bahan penelitian yang digunakan adalah teripang  Phyllophorus sp. yang berasal 

dari Pantai Timur Surabaya, detergen, larutan neutral buffered formalin, etanol 

70%, etanol 80%, etanol 96%, xylol I, xylol II, larutan eosin, paraffin bath, 

paraffin I, paraffin II, paraffin III, kayu holder, objek glas, cover glas, water bath, 

etanol asam, aquades, mayer’s albumin, pewarna harry’s hematoxylin, tissu, 

kertas saring, xylol murni dan air laut. Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

adalah heater, wadah plastik kapasistas 10 L, kontainer kapasistas 72 L, aerator, 

selang aerator, refraktometer, pH paper, termometer, timbangan digital, 

mikroskop, kabel roll listrik, peralatan bedah, cutter, botol vial dan kamera. 
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4.3 Metode Penelitian 

4.3.1. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

mengkondisikan semua sama kecuali perlakuan yaitu perbedaan  suhu air untuk 

pematangan gonad. Perlakuan yang digunakan adalah 4 perlakuan dengan ulangan 

sebanyak 3 kali. Tingkat suhu yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Yudiati dkk (2001) didapatkan 

stimulasi suhu pada rangsang pemijahan teripang pasir Phyllophorus sp. sebagai 

berikut :  

Perlakuan A  : kontrol (tanpa perlakuan suhu) 28°C   
Perlakuan B  : stimulasi suhu pada 30 °C 
Perlakuan C  : stimulasi suhu pada 32 °C 
Perlakuan D  : stimulasi suhu pada 34 °C 
 
 
4.3.2. Prosedur Kerja 

A. Persiapan Penelitian 

 Tahap awal dalam melakukan penelitian ini adalah menyiapkan wadah 

plastik kapasitas 10 L sebanyak 12 buah dan kontainer kapasitas 72 L sebanyak 2 

buah. Selanjutnya wadah plastik dan kontainer dibersihkan dengan sikat dan 

detergen yang bertujuan untuk membersihkan dari lumut dan kotoran yang 

menempel kemudian wadah plastik dan kontainer dicuci dan dikeringkan sampai 

kering. Kontainer yang sudah bersih dan kering kemudian diisi dengan air laut 

dengan salinitas 30 ppt kurang lebih setinggi 25 cm dan dipasang aerasi sebanyak 

satu atau dua titik.   
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 Media dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan teripang, oleh 

karena itu media dikondisikan sama dengan lingkungan aslinya. Media yang 

optimal pada teripang Phyllophorus sp. adalah salinitas berkisar antara 28-33 ppt, 

nilai pH air berkisar antara 7-8 dan oksigen terlarut berkisar antara 6,5-7,9 ppm 

(Masithah, 2012). Selanjutnya melakukan kalibrasi pada refraktometer, 

termometer, heater dan timbangan digital. Peralatan bedah disipakan dan dicuci 

dengan sabun.   

 
B. Seleksi Induk 

Induk teripang Phyllophorus sp. diperoleh dari Pantai Timur Surabaya, 

kemudian induk diseleksi. Secara morfologi teripang tidak dapat dibedakan jenis 

kelaminnya. Dengan adanya proses regenerasi organ dalam (usus dan gonad akan 

terbentuk kembali setelah dikeluarkan), maka cara yang digunakan untuk 

menentukan jenis kelamin dengan melakukan stripping (pengurutan) atau 

pembedahan. Induk - induk yang akan diberi perlakuan dipilih yang sehat, keras 

dan tidak memiliki luka pada permukaan kulitnya. Selanjutnya induk teripang 

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya. 

Teripang Phyllophorus sp. yang akan diberi perlakuan stimulasi suhu 

dipuasakan terlebih dahulu selama 24 jam. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Masithah (2012) bahwa induk teripang Phyllophorus sp. yang baru didapatkan 

dari tangkapan di alam langsung dibersihkan dan dipuasakan satu hari. Perlakuan 

ini bertujuan untuk membersihkan dan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam 

tubuh induk teripang.  
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C. Perlakuan Stimulasi Suhu 

 Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah stimulasi suhu 

dengan suhu air normal 28°C, 30°C, 32°C dan 34°C. Hal pertama yang dilakukan 

adalah menyiapkan wadah plastik kapasitas 10 L sebanyak 12 buah selanjutnya 

diisi dengan air laut, untuk mendapatkan suhu 30°C, 32°C dan 34°C pada tiap 

wadah dipasang heatter yang sudah di tentukan suhunya. Selanjutnya teripang 

dimasukan kedalam bak plastik. 

Menurut Darsono (2009) lama stimulasi suhu masing-masing 30-60 menit 

karena dalam waktu tersebut sudah dapat memberikan pengaruh pada gonad 

teripang. Dalam penelitian ini stimulasi suhu dilakukan selama 60 menit. Setelah 

dilakukan stimulasi suhu, teripang dimasukan kedalam bak plastik yang telah 

diberi air laut pada suhu normal. Selanjutnya teripang ditunggu 1-1,5 jam hingga 

menunjukan perubahan perilaku yang ditandai dengan naiknya induk jantan ke 

dinding bak. Perubahan perilaku yang dilakukan oleh induk teripang menunjukan 

bahwa teripang akan melakukan pemijahan (Laxminarayana, 2005). 

 
D. Pembedahan Induk Teripang 

 Induk teripang yang sudah diberi perlakukan kemudian dilakukan 

pengukuran panjang tubuh total (total length) dari bagian anterior tubuh ke bagian 

posterior tubuh dan menimbang berat total (total wet weight) setelah itu dilakukan 

pembedahan dengan peralatan bedah, pengambilan cairan coelom teripang dan 

kemudian menimbangnya lagi sehingga diperoleh berat tiris (drained weight). 

Selanjutnya mengeluarkan gonad dari tubuh dan mengukur beratnya serta 

melakukan pengamatan pada gonad untuk menentukan jenis kelamin teripang, 
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kemudian yang terakhir adalah mengukur pula berat kulit tubuhnya (body wall 

weight). 

 
E. Pembuatan Sediaan Histologi Gonad Teripang 

Pembuatan sediaan gonad dilakukan dengan metode parafin yang 

dimodifikasi sesuai dengan penelitian Damayanti (2012). Pembuatan sediaan 

diawali dengan memfiksasi gonad dalam cairan fiksatif larutan neutral buffered 

formalin selama minimal 24 jam. Setelah mengambil lima tubulus dari setiap 

gonad untuk diproses lebih lanjut. 

1. Tahap processing 

Tahap ini diawali dengan memasukan tubulus yang telah difiksasi ke dalam 

botol vial (satu botol untuk satu gonad) kemudiam melakukan dehidrasi dengan 

merendam tubulus dalam etanol bertingkat, secara berurutan yaitu 3 x 10 menit 

etanol 70%, 2 x 10 menit etanol 80%, etanol 96% selama 10 menit, etanol absolut 

selama 10 menit, xylol I selama 10 menit dan xylol II hingga larutan jernih. Pada 

perendaman etanol 70% yang ketiga ditambahkan 1 tetes larutan eosin 0,5% 

2. Tahapan infiltrasi dan penanaman (embedding) 

Tahapan ini diawali dengan memindahkan tubulus ke dalam kaset (satu 

kaset untuk tiap gonad). Lalu memasukan kaset tersebut ke dalam paraffin bath 

dengan urutan sebagai berikut parafin : xylol (1:1) selama 15 menit, parafin I, 

parafin II dan parafin III masing-maing selama 30 menit. Setelah parafin III, 

kemudian mengeluarkan tubulus dan menanamnya (proses embedding) dalam 

cetakan dari kertas yang diisi dengan parafin dari parafin III, lalu mendiamkan 
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tubulus yang telah ditanam tersebut sampai memadat menjadi blok parafin 

(kurang lebih selama semalam). 

3. Tahap pemotongan (sectioning) dan penempelan (afixing) 

Tahap awal sebelum dilakukan sectioning adalah merekatkan blok parafin 

pada blok kayu holder, proses ini dinamakan proses trimming. Selanjutnya 

memasang blok tersebut pada mikrotom bagian holder dan mengatur tebal irisan 

berukuran 4 µm. Setelah itu memotong secara teratur hingga terbentuk pita-pita 

memanjang yang siap untuk ditempel pada gelas obyek. Metode section yang 

digunakan adalah section berseri, yaitu melakukan sectioning dengan memberikan 

jarak yang sama untuk antar irisan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kondisi tubulus di beberapa bagian tubulus. Irisan satu dengan irisan berikutnya 

diberi jarak 40 µm dan total irisan yang ditempel pada obyek glas adalah 

sebanyak lima irisan. Sebelum menempelkan pita pada gelas obyek, terlebih 

dahulu memasukan potongan pita parafin tersebut dalam water bath agar pita 

parafin tidak berkerut. Pita parafin dalam water bath diambil dengan gelas obyek 

yang telah dioles dengan mayer’s albumin agar pita parafin menempel pada 

permukaan gelas obyek. Langkah selanjutnya adalah memasukan sediaan dalam 

oven selama 2 jam untuk memfiksasi pita parafin pada gelas obyek. 

4. Tahap pewarnaan (staining) 

Tahap ini pertama dilakukan dengan memasukan sediaan ke dalam xylol I, 

selanjutnya ke dalam xylol II masing-masing selama 10 menit untuk 

deparafinisasi dan clearing. Kemudian mengeringkan sediaan dengan kertas 

saring atau tisu lalu melakukan proses rehidrasi dengan etanol bertahap yaitu 
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etanol absolut, etanol 96%, etanol 80% dan etanol 70% masing-masing selama 5 

menit. Selanjutnya memasukan sediaan kedalam pewarna Harry’s Hematoxylin 

selama 10 menit, kemudian membilas sediaan dengan mengalirkan air di atasnya. 

Setelah itu memasukan sediaan ke dalam etanol asam selama 2 menit, lalu 

memasukanya dalam akuades. Selanjutnya memasukan sediaan kepewarna eosin 

selama 5 menit. Kemudian melakukan proses dehidrasi dengan mencelupkan 

sediaan ke dalam etanol bertahap dimulai dari etanol 70%, etanol 80%, etanol 

96% dan etanol absolut masing-masing selama 5 menit. Setelah itu meniriskan 

sediaan dengan kertas saring atau tissu. Selanjutnya memasukan sediaan kedalam 

xylol bekas dan xylol murni masing-masing selama 10 menit. Langkah terakhir 

adalah memberi entellan, menutupnya dengan gelas penutup dan menunggu 

hingga entellan benar-benar kering. 

 
F. Pengamatan Sediaan Gonad Teripang 

Pengamatan sediaan histologi gonad dilakukan secara mikroskopis 

menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 100x dan 400x. Pengamatan 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan gonad dalam tubulus masing-

masing dan untuk membedakan antara tubulus jantan dan betina. Selanjutnya hasil 

pengamatan dianalisis lebih lanjut. Pengamatan tingkat kematangan gonad 

mengacu pada penelitian yang dilakukan Nisa (2012). 
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Gambar 8. Bagan alur penelitian 
 

 
4.3.3. Parameter Pengamatan  

A. Parameter Utama  

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kematangan gonad teripang 

secara histologi yang telah diberi perlakuan stimulasi suhu. 

 

 

 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pencarian dan Seleksi Induk 

D 
suhu 34°C 

C 
suhu 32°C 

B 
suhu 30°C  

 

A 
Suhu air normal       

28° C 
 

Ditunggu 1-1,5 jam  

Pembuatan sediaan histologi gonad  

Analisis Data 

Stimulasi  Suhu 

Pembedahan Gonad  

Adaptasi 1 malam 
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B. Parameter Pendukung  

Parameter pendukung yang diamati dalam penelitian ini adalah berat gonad 

dan kualitas air meliputi pengukuran suhu, pH dan salinitas yang akan dilakukan 

selama perlakuan. Pengukuran suhu menggunakan termometer, pengukuran pH 

dengan menggunakan pH meter dan pengukuran salinitas menggunakan 

refraktometer. Parameter pendukung digunakan untuk melengkapi data dari 

parameter utama. 

 
4.4.4. Analisis Data  

Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk memberikan 

gambaran pengaruh stimulasi suhu terhadap gambaran histologi gonad teripang 

Phyllophorus sp. 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5. 1 Hasil 

 Hasil penelitian berupa morfologi gonad teripang, indeks kematangan 

gonad, histologi gonad induk teripang Phyllophorus sp. dan data parameter 

kualitas air meliputi salinitas, pH dan oksigen terlarut. 

 
5.1.1 Morfologi Gonad Teripang Phyllophorus sp. 

Hasil pengamatan morfologi gonad menunjukan bahwa gonad teripang  

Phyllophorus sp. betina berwarna hijau lumut dengan tubulus yang menggembung 

dan bercabang. Gonad teripang Phyllophorus sp. jantan menunjukan warna putih 

kekuningan dengan tubulus yang bercabang. Morfologi gonad dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

   
Gambar 9. Morfologi gonad teripang Phyllophorus sp. 

Keterangan : 
A : jantan  
B   : betina 

t     : tubulus 

 
 
 
 

A B 

t 

t 
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5.1.2 Indeks Kematangan Gonad Teripang Phyllophorus sp. 

 Indeks Indeks kematangan gonad merupakan suatu nilai yang diperoleh 

dari ratio atau perbandingan dimensi gonad (berat, volume atau luas area) dengan 

suatu organ tertentu seperti tegumen baik lengkap atau tanpa organ visceral. 

Berdasarkan hasil penelitian indeks kematang gonad teripang Phyllophorus sp. 

didapatkan data yang disajikan dalam Gambar 9.  

 

Gambar 9. Grafik indeks kematangan gonad teripang rata-rata 
 Phyllophorus sp. 

 
 Berdasarkan Gambar 9. diketahui stimulasi suhu 30°C, 32°C dan 34°C  

berbeda dengan stimulasi suhu kontrol 28°C dilihat berdasarkan indeks 

kematangan gonad. Indeks kematangn gonad teripang Phyllophorus sp. tertinggi 

terdapat pada perlakuan C (32°C) dengan indeks kematangan gonad rata-rata 

perlakuan C sebesar 12,29 % sedangkan indeks kematangan gonad terendah 

terdapat pada perlakuan D (34°C) dengan indeks kematangan gonad rata-rata 

perlakuan D sebesar 6,61%. Data indeks kematangan gonad teripang 

Phyllophorus sp. dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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5.1.3 Histologi Gonad Teripang Phyllophorus sp. 

Histologi gonad teripang dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan 

gonad masing-masing individu. Gonad teripang Phyllophorus sp. yang diberikan 

perlakuan stimulasi suhu, beberapa ekor teripang menunjukkan perubahan tingkat 

kematangan gonad menuju fase advanced growth. Pengamatan tingkat 

kematangan gonad berdasarkan hasil histologi gonad teripang Phyllophorus sp. 

disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 1. Tingkat kematangan gonad teripang Phyllophorus sp. setelah perlakuan 
stimulasi suhu 

 
Tingkat 

Kematangan 
Gonad 

Perlakuan  Kelulus 
Hidupan A (28° 

C) 
B (30° 
C) 

C (32° 
C) 

D (34° 
C) 

Growth (%) 66,67 33,33 0 33,33 
100% Advanced 

Growth (%) 33,33 66,67 100 66,67 
 
 

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa tingkat kematangan gonad teripang 

Phyllophorus sp. yang terlihat adalah fase growth (pertumbuhan) dan fase 

advanced growth (pertumbuhan tingkat lanjut). Perlakuan stimulasi suhu A (28°C 

kontrol) menunjukkan fase growth dengan persentase 66,67% dan fase advanced 

growth dengan persentase 33,33%. Perlakuan stimulasi suhu B (30°C) 

menunjukan fase advanced growth dengan persentase 66,67% dan fase growth 

dengan persentase 33,33%. Perlakuan stimulasi suhu C (32°C ) menunjukkan fase 

advanced growth dengan persentase (100%) dan fase growth dengan persentase 

(0%). Sedangkan stimulasi suhu D (34°C ) menunjukkn fase advanced growth 

dengan persentase (66,67%) dan fase growth dengan persentase (33.33%).  
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Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa perlakuan stimulasi suhu 30° C, 32° 

C dan 34° C berbeda dengan perlakuan stimulasi suhu kontrol dilihat dari tingkat 

kematangan gonad. Perlakuan stimulasi suhu terbaik untuk kematangan gonad 

terdapat pada perlakuan stimulasi suhu C yaitu pada suhu 32° C.  

Pada semua perlakuan diketahui bahwa survival rate mencapai 100%. Hal 

ini menunjukan kondisi media pada saat perlakuan merupakan kondisi yang layak 

bagi induk teripang Phyllophorus sp.  Histologi gonad teripang Phyllophorus sp. 

jantan dan betina pada fase growth dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

  

Gambar 10. Tingkat kematangan gonad Phyllophorus sp. fase growth  
 (perbesaran 100 x, skala bar =100 µm) 

Keterangan : 
A : jantan dt  : dinding tubulus 
B  : betina sz      : spermatozoa 
vo  : oosit vitellogenik po   : oosit post vitellogenik 
   pre.o : oost pre vitellogenik 

 
Berdasarkan Gambar 10. fase growth pada jantan memiliki dinding 

tubulus yang masih cukup tebal, sel-sel spermatogenik tampak berkembang 

menuju lumen. Fase growth pada betina memiliki dinding tubulus yang sangat 

sz 

A 

dt 

B 

100µ 
100 µ 
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tebal, terdapat oosit pre vitellogenik di dekat dinding tubulus yang jumlahnya 

sedikit. Lumen dipenuhi oleh oosit vitellogenik dan oosit post vitellogenik.  

Histologi gonad teripang Phyllophorus sp. jantan dan betina pada fase 

advanced growth dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Tingkat kematangan gonad Phyllophorus sp. fase advanced growth 
(perbesaran 100x, skala bar =100 µm) 

Keterangan : 
A : jantan  dt   : dinding tubulus 
B  : betina  sz : spermatozoa 
vo  : oosit vitellogenik  po : oosit post vitellogenik 
   pre.o     : oosit pre vitellogenik 

 
  Berdasarkan Gambar 11. fase advenced growth pada jantan memiliki 

dinding tubulus yang cukup tebal, terdapat spermatozoa yang memenuhi lumen. 

Gonad betina memiliki dinding tubulus yang melekuk dan tipis, terdapat oosit pre 

A B 

100µ 100µ 
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vitellogenik di dekat dinding tubulus dan oosit vitellogenik dan post vitellogenik 

di dalam lumen. 

 

5.1.4 Kualitas Air Pemeliharaan Induk Teripang Phyllophorus sp. 
 

Parameter kualitas air yang diukur adalah pH, salinitas dan oksigen terlarut 

(DO). Pengukuran kualitas air selama penelitian dilakukan pada pukul 19.00  

WIB. Data kualitas air selama pemeliharaan induk teripang Phyllophorus sp. 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

 
Tabel 2. Data kualitas air selama penelitian induk Phyllophorus sp. 

Perlakuan pH salinitas DO 
(ppt) (mg/l) 

A 7 30 7 
B 7 30 7 
C 7 30 7 
D 7 30 7 

 
 
5. 2 Pembahasan 

Hasil pengamatan menunjukan bahwa teripang Phyllophorus sp. bersifat 

dioceous yaitu memiliki jenis kelamin terpisah. Individu jantan dan individu 

betina tidak dapat dibedakan berdasarkan morfologi luar, namun dapat dibedakan 

melalui pengamatan bentuk dan warna gonad. Organ reproduksi teripang 

Phyllophorus sp. sangat sederhana yaitu terdiri banyak tubulus atau tubuli.  

Menurut Pradina (1996) gonad teripang berupa tubulus (suatu badan berbentuk 

pipa), polos maupun berlekuk atau bercabang. Letak gonad sebagian besar 

teripang adalah di bagian anterior ringga badan. Perkembangan seksual umumnya 
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melibatkan pertambahan panjang tubulus, pertambahan percabangan dan makin 

tipisnya dinding tubulus. Jaringan gonad terdiri dari kapsula yang berupa selaput 

dan rongga gonad. Kapsula tersusun oleh sel-sel pembatas (sel epitel) dan 

jaringan pengikat. Sedangkan rongga gonad berisi sel-sel kelamin (gamet). 

Perkembangan gonad hampir selalu dimulai dari tepi atau bagian dalam kapsula, 

karena calon sel kelamin berasal dari bagian ini. Gambaran histologi menunjukan 

gamet muda bermunculan dibagian tepi, semakin matang gamet maka posisinya 

akan semakin ke tengah rongga. 

 Pada pengamatan histologi gonad terdapat variasi tingkat kematangan 

gonad antar individu. Perlakuan stimulasi suhu A (28°C. kontrol) menunjukkan 

fase growth dengan persentase 66,67% dan fase advanced growth dengan 

persentase 33,33%. Hal ini didukung dengan pernyataan Winarni (2012) bahwa 

jenis oosit di dalam lumen tubulus gonad Phyllophorus sp. pada bulan April 

ditemukan paling banyak pada jenis oosit pre vitellogenik dengan persentase 

48,13 14,1 %. Hal ini diperkirakan pada bulan April teripang Phyllophorus sp. 

berada pada fase growth dengan ditemukan jenis oosit pre vitellogenik paling 

besar. Penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 April 2014 menunjukan fase 

bulan terang dan diperoleh teripang Phyllophorus sp. pada fase growth. Yusron 

(2004) mengatakan bahwa teripang Holothuria scabra di Manado memijah pada 

fase bulan gelap dan bulan terang.  Perlakuan stimulasi suhu B (30°C) 

menunjukan fase advanced growth dengan persentase 66,67% dan fase growth 

dengan persentase 33,33%. Perlakuan stimulasi suhu C (32°C ) menunjukkan fase 

advanced growth dengan persentase (100%) dan fase growth dengan persentase 
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(0%). Sedangkan stimulasi suhu D (34°C ) menunjukkn fase advanced growth 

dengan persentase (66,67%) dan fase growth dengan persentase (33,33%). Variasi 

tingkat kematangan gonad secara histologis juga didukung dengan hasil 

penghitungan indeks kematangan gonad pada tiap perlakuan juga menunjukan 

perbedaan. Hal ini menunjukan bahwa stimulasi suhu yang berbeda berpengaruh 

terhadap tingkat kematangan gonad Phyllophorus sp., selain itu variasi tingkat 

kematangan gonad teripang Phyllophorus sp. juga menunjukkan bahwa populasi 

Phyllophorus sp. memiliki pola reproduksi asinkroni. Menurut Conand (1993) 

Populasi yang memiliki pola reproduksi asinkroni dapat memijah sepanjang 

tahun, dengan puncak pemijahan pada waktu-waktu tertentu dan dapat bervariasi 

tergantung pada variasi perubahan lingkungan.  

Berdasarkan pengamatan secara histologi stimulasi suhu pada induk 

teripang Phyllophorus sp. dengan suhu 30°C, 32°C dan 34°C menunjukan tingkat 

kematangan gonad induk Phyllophorus sp. lebih baik dari pada perlakuan kontrol 

(suhu air normal 28°C.). Hal ini sesuai dengan pernyataan Tuwo dan Nessa 

(1900) dalam Hamidah (1999) bahwa suhu merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh pada reproduksi seksual teripang karena suhu berperan sebagai 

pengontrol kematangan gonad dan waktu pemijahan.  

Pada pengamatan histologi diketahui bahwa stimulasi suhu pada induk 

teripang Phyllophorus sp. dengan suhu 30°C, 32°C dan 34°C menunjukan tingkat 

kematangan gonad induk Phyllophorus sp. lebih baik dari pada perlakuan kontrol 

(suhu air normal 28°C.), tetapi hal ini tidak didukung dengan nilai indeks 

kematangan gonad. Nilai indeks kematangan gonad pada perlakuan D (34°C) 
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menunjukan nilai indeks kematangan gonad yang lebih kecil dari pada perlakuan  

kontrol (28°C). Hahn (1989) dalam Pradina (1996) mengatakan bahwa ada 2 

masalah yang sering terjadi dalam penggunaan indeks kematangan gonad. 

Pertama, bahwa ada kemungkinan selama masa pertumbuhan suatu hewan  

ukuran gonad tidak tetap proporsional (tidak lagi sebanding) terhadap ukuran 

tubuhnya, padahal tujuan penggunaan indeks kematangan gonad adalah untuk 

memperoleh ukuran gonad yang baku pada setiap tahap perkembangan gonad. 

Dengan kata lain IKG dapat dapat dipakai sebagai indikator kematangan seksual 

suatu individu, bila hal ini terjadi maka penggunaan individu dewasa sebagai 

sampel dapat menghasilkan data yang bias akibat proses pertumbuhan hewan 

yang bersangkutan. Kedua, sering timbul kesukaran memperoleh data data berat 

tubuh yang akurat, karena kerusakan pada saat koleksi. Misalnya penggunaan 

teripang yang sedang dalam kondisi eviserasi (kehilangan organ-organ 

dalamnya). Jika penentuan tingkat kematangan gonad hanya berpatokan pada 

nilai IKG akan muncul kesukaran pengukuran pada gonad yang baru memijah 

atau dalam kondisi istirahat. Gonad seperti ini umumnya berukuran sangat kecil 

dan tipis sehingga sering kali lolos dari pengamatan biasa. Oleh sebab itu akan 

lebih baik bila analisa IKG dilengkapi dan didukung dengan dengan analisa 

mikroskopis yang berfokus pada jaringan gonadnya. 

Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang sangat penting 

keberadaanya bagi kehidupan organisme air (Ismara, 2006). Rangsangan 

eksternal dari lingkungan yang diterima oleh saraf radial (radial nerves) akan 

direspon dalam bentuk mengontrol pelepasan internal stimuli berupa radial nerve 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH STIMULASI SUHU TERHADAP KEMATANGAN GONAD 
TERIPANG (Phyllophorus sp.)

NOVIANA MASRUROH



55 
 

factor (disebut juga gonad stimulating substance) yang serupa dengan 

gonadotropin releasing factor pada vertebrata (Bakus, 1973 dalam Hartati dan 

Yanti, 2005).  

Gonad stimulating substance (GSS, atau radial nerve factor, RNF) terlibat 

dalam kontrol reproduksi seksual dan gametogenesis (Arsal, 2011). GSS (Gonad 

Stimulating Substance) yang akan merangsang sel-sel folikel gonad mensintesis 

MIS (Maturating Inducing Substance) seperti 1-metiladenin dan hormon steroid 

(testosteron dan estradiol) secara de novo yaitu pembentukan asam lemak baru 

dari senyawa bukan lipid dengan bantuan enzim cytokrom P450 yang merupakan 

enzim hemeprotein yang berfungsi sebagai katalis oksidator pada metabolisme 

steroid, asam lemak dll. Testosteron dan estradiol merangsang pelepasan nutrien 

ke gonad melalui cairan koelomik dari usus dan juga merangsang pengambilan 

nutrien dari cairan koelomik melalui sel gonadal nutritif (pagosit nutritif) yang 

selanjutnya mensuplai nutrien ke gamet secara langsung melalui lumen gonadal. 

Akibatnya gonad berkembang hingga mencapai ukuran maksimum dan 

menunggu sinyal lingkungan berikutnya, selanjutnya sinyal lingkungan diterima 

oleh syaraf radial dan sebagai respon syaraf radial melepaskan GSS yang 

berperan langsung pada sel-sel folikel untuk merangsang sintesis 1-metiladenin. 

1-metiladenin berfungsi untuk merangsang ovulasi, pelepasan gamet dan tingkah 

laku reproduksi (Indriyastuti, 2011). 

Berdasarkan hasil pengamatan histologi gonad teripang dapat diketahui 

bahwa stimulasi suhu terbaik didapatkan pada perlakuan C (32°C) hal ini  ditandai 

dengan persentase tingkat kematangan gonad teripang pada fase advanced growth 
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sebesar 100%. Stimulasi suhu terbaik berdasarkan gambaran histologi donad 

terdapat pada perlakuan C (32°C) juga didukung dengan nilai IKG yang paling 

tinggi yaitu sebesar 12,29% . Hal ini sesuai dengan pernyataan Yudiati dkk. 

(2001) bahwa stimulasi suhu 32°C merupakan stimulasi suhu terbaik yang 

ditandai dengan 90%  teripang Holothuria edulis dapat memijah. Stimulasi suhu 

dengan menaikan suhu air 3-5° C dari suhu air normal juga merupakan metode 

rangsang pemijahan yang efektif bagi teripang Stichopus japonicus, hal ini 

ditandai dengan memijahnya teripang  Stichopus japonicus dengan dikeluarkanya 

sel telur dan sperma di kolom air (Jiaxin, 1990). Stimulasi suhu dengan menaikan 

suhu air 3-5°C dari suhu air normal selama satu jam merupakan teknik rangsangan 

pemijahan buatan yang paling umum digunakan pada teripang Holothuria scabra, 

hal ini ditandai dengan memijahnya teripang Holothuria scabra  di Pulau 

Solomon. Teripang yang sudah matang gonad juga akan memijah secara spontan 

pada saat dikoleksi atau pada saat transportasi akibat stress (Battaglene, 1999). 

Pada tiram mutiara Pinctada maxima teknik rangsangan pemijahan stimulasi suhu 

dengan menaikan suhu air hingga 32°C dari suhu normal air 28°C sangat efektif 

digunakan, hal ini diketahui dengan memijahnya tiram mutiara Pinctada maxima 

dan berhasil menghasilkan 24 juta telur yang fertil dari 5 induk betina dan 3 jantan 

(Sarifin dkk., 2008). Putriana dkk. (2011) juga mengatakan bahwa tiram mutiara 

Pinctada maxima yang diberikan stimulasi suhu 32°C dapat melakukan pemijahan 

dengan hatching rate sebesar 85%. Pada perlakuan stimuasi suhu, didapatkan 

suhu stimulasi terbaik pada 32°C. Suhu 32°C diperkirakan merupakan suhu 

optimal bagi perkembangan gonad induk teripang Phyllophorus sp. 
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 Pada perlakuan stimulasi suhu diketahui terdapat dua fase tingkat kematangan 

gonad yaitu fase growth dan anvanced growth. Pada gonad jantan  Fase growth 

ditandai dengan dinding tubulus yang masih cukup tebal dan sel-sel 

spermatogenik tampak berkembang menuju lumen. Hal ini sesuai dengan Shullia 

(2013) fase growth pada gonad jantan dinding tubulus relatif tebal dan epitel 

germinal masih melekuk. Spermatogonia berada di sepanjang permukaan epitel 

germinal, terdapat selapis sel spermatosit dan spermatozoa ditengah lumen.  

Winarni dkk. (2012) mengatakan bahwa histologi gonad pada fase growth 

ditandai dengan dinding tubulus gonad Phyllophorus sp. yang relatif tebal dan 

tampak adanya sel spermatogenik yang dapat dibedakan menjadi spermatosit, 

spermatid dan spermatozoa. Pada gonad jantan  Fase anvanced growth memiliki 

dinding tubulus yang tebal dan terdapat spermatozoa yang memenuhi lumen. Hal 

ini sesuai dengan Nisa (2012) gonad jantan memiliki dinding yang mulai menipis.  

Tubulus jantan dipenuhi oleh sel-sel spermatozoa namun masih ditemukan sel 

spermatosit di sekitar dinding tubulus. Pada gonad betina fase growth ditandai 

dengan dinding tubulus yang sangat tebal, terdapat oosit pre vitellogenik, oosit 

vitellogenik dan oosit post vitellogenik. Purwanti (2009) dalam Winarni (2012), 

menyatakan bahwa oosit pre vitellogenik memiliki diameter <150 µm, terletak 

melekat di dinding, sangat eosinofilik, tidak ditemukan sel-sel folikuler dan zona 

radiata di sekelilingnya, belum memiliki germinal vesicle, nukleus bulat dan 

berada di tengah. Oosit vitellogenik memiliki ukuran diameter 150-350 µm, ada 

yang terletak di dekat dinding dan di tengah lumen, eosinofilik, tidak ditemukan 

sel-sel folikuler dan zona radiata di sekelilingnya, belum memiliki germinal 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH STIMULASI SUHU TERHADAP KEMATANGAN GONAD 
TERIPANG (Phyllophorus sp.)

NOVIANA MASRUROH



58 
 

vesicle, memiliki nukleus bulat dan berada di tengah. Sedangkan oosit post 

vitellogenik memiliki ukuran diameter >350 µm, terletak di tengah lumen dan 

nukleus terletak di tepi bentuknya memanjang. Agnette dkk. (2010),  mengatakan 

bahwa perkembangan ovari ditandai dengan peningkatan ukuran diameter oosit 

sebagai akibat dari akumulasi vitelogenin, selama proses vitelogenesis. 

Vitelogenesis adalah sintesis vitelogenin di hati dibawah rangsangan hormon 

estradiol-17ߚ, yang selanjutnya diangkut dalam darah menuju oosit, diserap 

secara selektif dan selanjutnya disimpan sebagai bakal kuning telur. Pada saat 

vitelogenesis berlangsung, granula kuning telur bertambah dalam jumlah dan 

ukuran sehingga volume oosit membesar. Fase advanced growth pada gonad 

betina ditandai dengan dinding tubulus yang melekuk dan tipis, terdapat oosit pre 

vitellogenik di dekat dinding tubulus dan oosit vitellogenik dan post vitellogenik 

di dalam lumen. Hal ini sesuai dengan Nisa (2012), gonad betina memiliki 

dinding yang mulai menipis. Pada tubulus betina ditemukan oosit vitellogenik, 

post vitellogenik dan oosit pre vitellogenik serta dinding tubulus tampak berlekuk 

dan berdilatasi. 

Pengukuran kualitas air selama penelitian menunjukan kualitas air yang baik 

untuk memelihara induk teripang ditandai dengan pH 7, oksigen terlarut 7 mg/lt 

dan salinitas 30 ppt. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masithah (2012) bahwa 

Media yang optimal pada teripang Phyllophorus sp. adalah salinitas berkisar 

antara 28-33 ppt, kadar pH air berkisar antara 7-8 dan oksigen terlarut berkisar 

antara 6,5-7,9 ppm. 
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VI SIMPULAN DAN  SARAN 

6. 1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Stimulasi suhu pada induk teripang Phyllophorus sp. berpengaruh terhadap  

tingkat kematangan gonad. 

2. Stimulasi suhu yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk 

teripang Phyllophorus sp. paling cepat terdapat pada suhu 32° C. 

 
6. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan : 

1. Stimulasi suhu dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kematangan 

gonad induk teripang Phyllophorus sp. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai stimulasi suhu pada induk 

teripang Phyllophorus sp. sehingga mendapatkan induk teripang 

Phyllophorus sp. dengan kematangan gonad yang maksimal dan dapat 

terjadi proses pemijahan. 
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Lampiran 1. Indeks kematangan gonad induk teripang Phyllophorus sp. 
 

Perlakuan Berat 
Tiris  

Berat 
Gonad 

Indeks Kematangan Gonad 
(%) 

Jenis 
Kelamin 

A1 29.51 2.23 7.55 betina 
A2 23.92 3.12 13.04 betina 
A3 30.22 2.98 9.86 betina 
B1 28.48 3.39 11.9 betina 
B2 37.29 2.93 7.85 betina 
B3 32.4 4.27 13.17 jantan 
C1 29.43 1.9 6.45 betina 
C2 31.74 4.98 15.68 betina 
C3 23.11 3.41 14.75 betina 
D1 23.47 1.39 5.92 jantan 
D2 20.35 1.1 5.4 betina 
D3 24.95 2.13 8.53 jantan 
 

Perlakuan IKG Rata-Rata 
Perlakuan  

Standart 
Deviasi 

A 10.15 5,27 
B 10.97 12,32 
C 12.29 13,12 
D 6.61 1,73 
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Lampiran 2. Foto penelitian 
 

    
 
Perlakuan     Heatter 
 

   
 
Mikrotom     Oven 
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