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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Trepang diakui sebagai kosa kata Indonesia teripang, dan dipakai sejajar 

dengan beche-de-mer (lafal Perancis). Dua kata ini merupakan istilah yang paling 

populer di pasar internasional. Dalam jurnal internasional, istilah trepang atau 

beche-de-mer digunakan jika topik atau wawasannya adalah perikanan dan 

perdagangan (komoditi), tidak pernah dipakai dalam topik-topik keanegaragaman, 

biologi, ekologi maupun taksonomi. Dalam subyek ini, istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan kelompok hewan ini adalah sea cucumbers atau holothurians 

(disebut holothurians karena hewan ini dimasukkan dalam kelas Holothuroidea) 

(Purwati, 2005). 

Teripang banyak ditemukan di hamparan terumbu karang, pantai berbatu 

atau berlumpur, dasar perairan berpasir dengan kecerahan yang tinggi, rumput 

laut, dan lamun (Rustam, 2006). Bentuk tubuh organisme ini adalah silindris 

orally-aborally atau memanjang dari mulut (anterior) ke anus (posterior) dengan 

sumbu aksis mendatar (Darsono, 1998).  

Kandungan nutrisi dalam teripang dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pangan. Kandungan nutrisi tersebut antara lain adalah 

protein 43,1%; lemak 2,2%; kadar air 27,1%; dan kalsium, natrium, fosfor serta 

mineral lainnya sebanyak 1,2-16,5% (Rustam, 2006). Pada teripang kering, 

terdapat beberapa nutrisi diantaranya adalah protein 82%, lemak 1,7%; kadar air 

8,9%; abu 8,6%; dan karbohidrat 4,8% (Martoyo et al., 2006). Selain sebagai 
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bahan pangan, teripang juga memiliki beberapa khasiat dapat memelihara 

kelancaran peredaran darah dan kinerja organ vital dalam tubuh serta mengobati 

kelainan-kelainan pada ginjal dan juga fungsi alat reproduksi. Teripang juga kaya 

akan polisakarida kondritin sulfat, yang telah dikenal dapat meringankan nyeri 

artritis (Chen, 2003). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar kawasannya 

berupa perairan laut dengan potensi sumber daya laut yang cukup tinggi, salah 

satunya adalah teripang. Teripang telah lama menjadi komoditas perdagangan 

internasional karena memiliki nilai komersial yang tinggi bahkan lebih tinggi dari 

Echinodermata lain (Abraham et al,. 2002). Perairan Indonesia Timur terdapat 17 

spesies (Yusron dan Pitra, 2004). Diantara berbagai jenis teripang yang ada di 

dunia, 10% berada di Indonesia (Samad, 2000). Kondisi ini menyebabkan 

Indonesia menjadi negara pengekspor teripang dalam jumlah yang cukup besar. 

Selain itu, masyarakat Indonesia banyak yang mengeksploitasi teripang untuk 

kebutuhan makanan rakyat dan untuk komoditas ekspor tersebut (Rohani, 2011). 

Kebutuhan produk teripang cenderung meningkat tiap tahun dan stok diproduksi 

sampai saat ini masih bergantung pada hasil pemungutan atau penangkapan di 

alam oleh nelayan (Yusron, 2003).  

Surabaya adalah salah satu daerah yang produktif dalam menghasilkan 

teripang. Teripang banyak ditemukan di daerah Pantai Timur Surabaya hingga 

Selat Madura dan sekitarnya. Ada dua spesies utama yang menjadi komoditas 

perdagangan di kawasan ini yaitu Phyllophorus sp. dan Paracaudina australis.. 

Akan tetapi dalam bidang perdagangan nasional, Paracaudina australis tidak 
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termasuk dalam daftar teripang bernilai komersil. Kajian ilmiah menunjukkan 

bahwa Paracaudina australis berpotensi sebagai imunostimulan, yang mampu 

meningkatkan imunitas tubuh terhadap infeksi bakteri Escherichia coli 

berdasarkan aktivitas dan kapasitas fagositosis hewan coba mencit (Pradipta, 2011 

dan Wahyuni, 2011). 

Hasil penelitian di Pantai Timur Surabaya menunjukkan bahwa tingkat 

distribusi spesies Paracaudina australis masuk dalam kategori sedang. Persentase 

kelimpahan di 2 tahun pengamatan hanya 5,78% dan 6,57% terhadap total spesies 

(Winarni et al., 2014). Dengan demikian, keberlangsungan hidup Paracaudina 

australis perlu mendapat perhatian. Untuk itu, diperlukan berbagai data untuk 

menunjang hasil yang optimal, antara lain kelimpahan, kepadatan, frekuensi 

kehadiran, serta siklus reproduksi (Yusron, 2003). Selain itu, diperlukan informasi 

mengenai biologi reproduksi teripang. Informasi mengernai reproduksi dapat 

berupa perbandingan jumlahnya jantan dan betina ketika berada di alam, proses 

terbentuknya dan perkembangan sel kelamin (Pradina, 1996).  

Penelitian tentang reproduksi teripang yang telah dilakukan sebelumnya 

lebih banyak mengkaji spesies teripang yang telah lama menjadi komoditas 

ekspor, misalnya Holothuria scabra (Rohani, 2011 dan Purwati, 2006) dan 

Holothuria vagabunda (Hartati dan Yanti, 2006). Pada Paracaudina australis, 

aspek reproduksi yang telah diteliti sebelumnya adalah mengenai pola reproduksi. 

Jenis kelamin teripang hanya ditentukan berdasar ada tidaknya spermatozoa dan 

ovum dalam gonad pada pengamatan secara mikroskopis. Dari hasil pengamatan 

tersebut kemudian ditentukan individu jantan, betina, dan untermined sex. 
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Informasi mengenai penentuan jenis kelamin baik secara makroskopis maupun 

mikroskopis secara mendetail belum diketahui. 

Penelitian mengenai penentuan jenis kelamin Paracaudina australis ini 

merupakan rangkaian penelitian yang dirancang untuk mengetahui salah satu 

aspek biologi reproduksi teripang tersebut di Selat Madura yang dimulai pada 

tahun 2012. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah penentuan jenis 

kelamin secara mikroskopis dan makroskopis serta untuk mengetahui rasio jenis 

kelamin jantan dan betina. Secara umum, penentuan jenis kelamin jantan dan 

betina dapat diidentifikasi dari morfologi dan warna gonad (Engstrom, 1980; 

Herrero-Pe´rezrul et al., 1999; Ramofafia et al., 2000), sedangkan pengamatan 

mikroskopis dilakukan dengan mengamati struktur dinding inner epithelium 

(Smiley dan Cloney, 1985). 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi data biologi 

reproduksi yang telah ada sebelumnya. Diketahuinya parameter untuk 

menentukan jenis kelamin teripang dan rasio antara jantan dan betina, khususnya 

pada periode pengamatan bulan Agustus, September, dan Oktober 2013 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengaturan pemanfaatan atau 

pengelolaan potensi sumber daya laut, khususnya untuk tujuan peningkatan 

kelimpahan Paracaudina australis di selat Madura. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk 

menjawab permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apakah struktur inner epithelium gonad dapat dijadikan parameter 

mikroskopis dalam penentuan jenis kelamin pada teripang Paracaudina 

australis yang hidup di Selat Madura? 

2. Apakah warna gonad dapat digunakan sebagai parameter makroskopis 

dalam penentuan jenis kelamin gonad teripang Paracaudina australis  

yang hidup di Selat Madura? 

3. Bagaimana hubungan undetermined sex dengan umur dan perkembangan 

gonad (berat dinding tubuh dan berat gonad) pada Paracaudina australis 

di selat Madura? 

4. Bagaimana rasio jenis kelamin teripang Paracaudina australis yang ada di 

Selat Madura periode pengambilan dan pengamatan bulan Agustus, 

September, dan Oktober 2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui inner epithelium gonad dapat dijadikan parameter 

mikroskopis dalam penentuan jenis kelamin pada teripang Paracaudina 

australis. 

2. Mengetahui warna gonad dapat digunakan sebagai parameter makroskopis 

dalam penentuan jenis kelamin teripang Paracaudina australis yang hidup 

di Selat Madura. 
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3. Mengetahui hubungan undetermined sex dengan umur dan perkembangan 

gonad (berat dinding tubuh dan berat gonad) pada Paracaudina australis 

di selat Madura. 

4. Mengetahui rasio jenis kelamin teripang Paracaudina australis yang ada 

di Selat Madura periode pengambilan dan pengamatan bulan Agustus, 

September, dan Oktober 2013. 

1.4 Asumsi Penelitian 

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa warna gonad, berat 

dinding tubuh, berat gonad, dan struktur inner epithelium dapat dijadikan sebagai 

indikator dalam menentukan jenis kelamin teripang Paracaudina australis yang 

hidup di Selat Madura. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendetail 

tentang penentuan jenis kelamin (sex determination) teripang Paracaudina 

australis untuk diketahui dan dipahami sebagai pendukung perkembangan 

penelitian selanjutnya serta dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengaturan 

pemanfaatan atau pengelolaan potensi sumberdaya laut khususnya di Selat 

Madura.  
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