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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

17.504 pulau dan garis pantai lebih dari 81.000 km dengan luas perairan laut 

sekitar 5,8 juta km2 (75% dari total wilayah Indonesia). Kondisi alam dan iklim 

yang tidak fluktuatif, menjadikan Indonesia mempunyai potensi sumber daya laut 

yang sangat besar walaupun belum terdayagunakan (Dewi et al., 2010). 

Teripang adalah salah satu potensi sumber daya laut yang cukup besar di 

Indonesia, teripang dikenal juga sebagai mentimun laut. Menurut Pujiono (2007), 

terdapat sekitar 1.200 spesies teripang didunia dan sekitar 53 spesies terdapat di 

perairan Indonesia. Berdasarkan penelitian Winarni et al., (2010), terdapat 7 

spesies teripang di pantai timur Surabaya, yaitu Phylophorus sp, Paracaudina 

australis, Colochirus quadrangularis, Holothuria sp, H. sanctori, H. forskali, dan 

H. turriscelsa. Dari ketujuh spesies teripang tersebut tiga spesies yang dominan 

menurut kelimpahan dan distribusinya secara berurutan adalah Phylophorus sp, 

Paracaudina australis, dan Colochirus quadrangularis. 

 Penyebaran teripang di Indonesia sangat luas. Beberapa daerah penyebaran 

antara lain adalah perairan pantai Madura, Jawa Timur, Bali, Sumba, Lombok, 

Aceh, Bengkulu, Bangka, Riau dan sekitarnya, Belitung, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku, Timor, dan Kepulauan Seribu (Martoyo, 2006 dalam Inayah, 2012). 

Teripang di Indonesia biasanya dijual dalam bentuk makanan ringan dengan harga 
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yang relatif murah. Padahal teripang memiliki kandungan zat gizi yang cukup 

banyak. Berdasarkan penelitian Karnila (2011), teripang mengandung protein 6.16 

%, lemak 0.54%, karbohidrat 6,41% dan kalsium 0,01% (kondisi segar kadar air 

86,73%), teripang kering mempunyai kadar protein tinggi dengan kandungan 

asam amino yang lengkap dan asam lemak tidak jenuh (EPA dan DHA) yang 

penting untuk kesehatan jantung. Selain itu teripang juga mengandung fosfor, 

besi, iodium, natrium, vitamin A dan B (thiamin, riboflavin dan niacin), kolagen, 

vitamin E, zat-zat mineral seperti khromium, cadmium, mangan, nikel, kobalt dan 

seng (Wibowo et al., 1997 dalam Karnila, 2011). 

Beberapa senyawa bioaktif teripang telah diisolasi dan diketahui 

manfaatnya untuk menghambat aktivitas antifungi, aktivitas antimikroba dan 

aktivitas antibiotik (Sukmiwati, 2002). Dari beberapa ekstrak teripang telah 

ditemukan mengandung antioksidan dan hasil penelitian adanya senyawa kimia 

yang terkandung dalam teripang yang berkaitan dengan kandungan senyawa 

bioaktivitas metabolik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat-

obatan, antara lain fenolik, steroid, terpenoid dan saponin (Sukmiwati, 2002). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012), ekstrak methanol 

teripang Stichopus hermanii mengandung steroid dan saponin. Kedua metabolit 

sekunder tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat serta aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Vibrio eltor dan Bacilus subtilis. 

 Penelitian mengenai kandungan senyawa teripang Paracaudina australis 

dan Phylloporus dobsoni sampai saat ini belum pernah dilakukan. Namun, pada 

penelitian kandungan senyawa teripang dari spesies lain sudah banyak dilakukan. 
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misalnya berdasarkan penelitian Putri (2002), diketahui bahwa kandungan daging 

teripang getah (Holothuria vacabunda) kering mempunyai kadar air 9,71 %, kadar 

abu 12,16 %, kadar protein 71,83 %, kadar lemak 5,09 %, karbohidrat 1,21 %, 

lemak tak jenuh 1,99 % dan kolesterol 3,165 %. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Esmat et al., (2013), diketahui bahwa kandungan daging teripang Holothuria 

astra kering  mempunyai kadar protein sebesar 29 %, kadar lemak sebesar 2,73 % 

dan kadar karbohidrat 1,87 %. Selain itu, pada penelitian Liu (2012) diketahui 

bahwa kandungan daging teripang Apostichopus japonicas kering mempunyai 

kadar karbohidrat 64,21%, kadar protein 10,03%, kadar sulfat 15,74%, dan kadar 

urea 8,45%. Persentase kandungan senyawa pada teripang berbeda antara satu 

spesies dengan spesies yang lain (Trubus, 2006 dalam Nurhidayati, 2009). 

Senyawa - senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan merupakan golongan 

terpenoid, fenolik, dan alkaloid yang bersifat polar dan semipolar. Senyawa 

tersebut dihasilkan oleh sebagian besar organisme sebagai mekanisme pertahanan 

diri terhadap lingkungannya (Sumarno, 2009). 

 Pada saat ini, semakin berkembangnya penyakit-penyakit degeneratif yang 

disebabkan oleh serangan radikal bebas menyebabkan para peneliti berusaha 

untuk mencari solusi mengurangi dampaknya. Radikal bebas adalah molekul atau 

atom yang sangat tidak stabil karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan (Sibuea, 2003 dalam Noviana et al., 2007). Sehingga menyebabkan 

senyawa atau molekul tersebut sangat reaktif mencari pasangan elektron dengan 

cara menyerang dan mengikat elektron dari molekul yang berada disekitarnya. 

Radikal bebas tersebut dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lemak bahkan 
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DNA sel dan menginisiasi timbulnya penyakit degeneratif (Leong dan Shui, 

2001). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, 

dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga 

kerusakan sel akan dihambat (Nurjanah, 2011).  

 Invertebrata laut khususnya teripang mempunyai struktur pergerakan fisik 

yang terbatas. Dalam mempertahankan dirinya, teripang memproduksi senyawa 

kimia yang merupakan metabolit sekundernya (Muniarsih, 2005). Pembentukan 

metabolit sekunder ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan fisik yang berupa 

temperatur, curah hujan, kekeringan, serta lama dan intensitas cahaya matahari 

(Siatka dan Kasparova, 2010; Marsic et al., 2011 dalam Mualim, 2012). Selain 

itu, perbedaan jenis spesies juga mempengaruhi jenis golongan metabolit 

sekunder pada teripang (Sukmiwati, 2012). 

Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni merupakan teripang yang 

dominan ditemukan di pantai timur Surabaya. Kedua jenis teripang tersebut 

selama ini sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat sekitar namun belum 

diketahui potensi lainnya. Penelitian pada kedua teripang ini sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan profil antioksidan setiap 

bulan dalam periode Juli-November  sehingga dapat diketahui pada bulan apakah 

aktivitas antioksidan tertinggi dapat diperoleh. Selain itu, dengan mengetahui 

profil antioksidan kedua teripang, diharapkan dapat meningkatkan minat 

masyarakat untuk membeli produk olahan teripang tersebut yang nantinya akan 

mampu meningkatkan nilai komersial kedua teripang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah profil aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis 

dan Phylloporus dobsoni yang diambil dari selat Madura pada bulan Juli 

sampai dengan November 2013 ? 

2) Apakah terdapat perbedaan aktivitas antioksidan teripang Paracaudina 

australis dan Phylloporus dobsoni yang diambil dari selat Madura pada 

bulan Juli sampai dengan November 2013? 

3) Adakah hubungan antara faktor lingkungan (suhu dan curah hujan) dengan 

aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis dan Phylloporus 

dobsoni? 

4) Adakah hubungan karakter fisik (berat basah, berat dinding, berat kering, 

dan berat ekstrak) dengan aktivitas antioksidan teripang Paracaudina 

australis dan Phylloporus dobsoni? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

 Aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis dan Phylloporus 

dobsoni dipengaruhi oleh komposisi kandungan senyawa bioaktif dan Sintesis 

senyawa bioaktif ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan umur. 
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1.4 Hipotesis 

1. H0 :   Tidak terdapat perbedaan aktivitas antioksidan teripang 

Paracaudina australis dengan Phylloporus dobsoni yang 

diambil dari selat Madura pada bulan Juli sampai dengan 

November 2013. 

    H1 :  Terdapat perbedaan aktivitas antioksidan teripang  

Paracaudina australis dengan Phylloporus dobsoni yang 

diambil dari selat Madura pada bulan Juli sampai dengan 

November 2013. 

2. H0 :  Tidak terdapat pengaruh suhu dan curah hujan terhadap profil 

aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis dan 

Phylloporus dobsoni. 

 H1 :  Ada pengaruh suhu dan curah hujan terhadap profil aktivitas 

antioksidan teripang Paracaudina australis dan Phylloporus 

dobsoni. 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh berat basah, berat dinding, berat 

kering, dan berat ekstrak terhadap profil aktivitas antioksidan 

teripang Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni. 

 H1  :  Terdapat pengaruh berat basah, berat dinding, berat kering, 

dan berat ekstrak terhadap profil aktivitas antioksidan teripang 

Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) Profil aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis dan 

Phylloporus dobsoni yang diambil dari selat Madura pada bulan Juli 

sampai dengan November 2013. 

2) Perbedaan aktivitas antioksidan teripang Paracaudina australis dan 

Phylloporus dobsoni yang diambil dari selat Madura pada bulan Juli 

sampai dengan November. 

3) Pengaruh suhu dan curah hujan terhadap profil aktivitas antioksidan 

teripang Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni. 

4) Pengaruh karakter fisik terhadap profil aktivitas antioksidan teripang 

Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1) Memberikan informasi mengenai profil antioksidan teripang Paracaudina 

australis dan Phylloporus dobsoni pada bulan Juli sampai dengan 

November 2013. 

2) Memberikan informasi mengenai pengaruh suhu dan curah hujan serta 

beberapa karakter fisik terhadap profil aktivitas antioksidan teripang 

Paracaudina australis dan Phylloporus dobsoni. 

BAB II 
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