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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Teripang Hitam (Holothuria atra) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

 Menurut Tehranifard dan Rahimibashar (2012), klasifikasi teripang hitam 

(Holothuria atra) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Achinodermata 

Class  : Holothuroidea 

Order  : Aspidochirotida 

Family  : Holothuriidae 

Genus  : Holothuria 

Spesies : Holothuria atra Jaeger, 1833 

Berikut disajikan gambar teripang hitam pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Teripang Hitam (Holothuria atra) 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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 H. atra mempunyai tubuh yang berbentuk langsing memanjang. Warna 

tubuhnya hitam, dengan tentakel kekuning-kuningan sepanjang 15-20 cm. Jenis 

ini hidup di perairan berpasir atau di antara karang yang tertutup pasir. Badannya 

tertutup pasir sehingga hanya nelayan yang biasa menangkapnya saja yang tahu 

persis tempat persembunyiannya. Selain disebut teripang darah, ada juga yang 

menyebutnya teripang raja atau teripang batu keling (Kordi, 2010). 

Tubuh teripang umumnya berbentuk bulat panjang atau silindris sekitar 10-

30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya dan anus pada ujung lainnya. 

Mulut teripang dikelilingi oleh tentakel atau lengan peraba yang kadang 

bercabang-cabang. Secara morfologi, teripang H. atra memiliki penampang tubuh 

bulat, sisi ventral yang cenderung datar, dan lubang anus yang bulat. Warna tubuh 

hitam, kulit tubuhnya lembut dan tebal (Elfidasari et al., 2012). 

Bentuk tubuh H. atra silinder memanjang berwarna hitam mengkilat, 

berukuran bervariasi pada kisaran 10-40 cm, dinding tubuhnya lunak dan 

berdaging. Permukaan tubuh H. atra kasar dan ditutupi pasir, kaki tabung tersebar 

di bagian ventral, papilla terdapat pada bagian dorsal. Bentuk tentakel bulat kecil 

dan terdapat pada bagian mulut, tentakel berjumlah 20. Sedangkan spikula H. atra 

berbentuk tabel dan roset (Alawiyah et al., 2016). 

2.1.2 Habitat 

 H. atra ditemukan di daerah bersubstrat pasir kasar dan tubuhnya 

diselimuti oleh pasir halus, habitat teripang ini di daerah lamun (Elfidasari et al., 

2012). Hal ini sependapat dengan Riani (2011), teripang ditemukan di wilayah 

perairan yang bersubstrat pasir berlumpur terutama berada diantara tumbuhan 

laut (tumbuhan lamun dan rumput laut). Selain itu juga ditemukan pada ekosistem 

terumbu karang. Namun demikian pada lokasi hutan mangrove yang substrat 

dasarnya lumpur tidak ditemukan adanya teripang. 
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Habitat teripang yaitu pada substrat yang berpasir. Teripang hidup sebagai 

hewan bentik dengan substrat berpasir, pasir berlumpur, atau daerah karang, dan 

beberapa jenis teripang sebagian atau hidupnya membenamkan diri bahkan 

bersembunyi di dasar pasir. Habitat yang sesuai dapat membuat organisme 

teripang memperoleh makanan sekaligus bersembunyi terhadap predatornya. 

Habitat karang ataupun pecahan karang dapat digunakan teripang sebagai tempat 

perlindungan sekaligus mencari makan yang potensial (Nirwana et al., 2016). 

2.1.3 Kebiasaan Makan 

 Teripang adalah biota laut yang bergerak lambat dan hidup pada dasar 

substrat pasir, pasir berlumpur maupun lingkungan terumbu yang memiliki 

kandungan nutrisi tinggi untuk kelangsungan hidup teripang. Teripang telah lama 

dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun luar negeri. Teripang merupakan 

komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem 

asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan (trophic levels). Teripang 

berperan penting sebagai pemakan deposit (deposit feeder) dan pemakan 

suspensi (suspension feeder) (Agusta et al., 2012). 

 Teripang spesies Holothuria scabra, Holothuria atra, Holothuria nobilis, 

Holothuria axiologa, Bohadschia marmorata dan Bohadschia graeffei 

mengkonsumsi makanan yang tersedia pada substrat dengan cara makan secara 

deposit feeding tanpa memilih jenis makanan. Hal ini terlihat dengan hasil 

penelitian yang memperlihatkan jenis makanan dalam lambung teripang terdiri dari 

fitoplankton kelas diatom, cyanophyceae, dinoflagellata dan clorophyceae serta 

zooplankton yang terdiri dari telur, larva, nauplius, copepoda, brachionus, daphnia 

dan foraminifera (Padang et al., 2014). 
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2.1.4 Daur Hidup 

Menurut Kordi (2009), teripang bersifat gonochoristic yaitu ada hewan 

jantan dan hewan betina, meskipun tidak terlihat adanya perbedaan bentuk luar 

yang jelas antara jantan dan betina. berdasarkan pengalaman, seseorang dapat 

membedakan jantan dan betina dengan cara meraba tekstur kulit teripang. 

Kebiasaan berkembang biak pada setiap jenis teripang pun berbeda-beda. Tetapi, 

pada umumnya teripang memijah pada musim kemarau, dikarenakan suhu air di 

perairan cukup tinggi dan stabil. Selain itu, teripang melakukan pemijahan pada 

malam hari, di mana seekor induk betina berukuran 600 gram dapat mengeluarkan 

telur 4-5 juta butir dengan ukuran antara 160-180 mikron. Proses pembuahan 

terjadi diluar tubuh, pertama induk teripang betina akan mengeluarkan telur-

telurnya terlebih dahulu kemudian dibuahi oleh sperma induk jantan. Namun, 

apabila pembuahan di bak-bak terkontrol, ada teripang jantan yang terlebih dahulu 

mengeluarkan sperma kemudian merangsang induk betina untuk mengeluarkan 

telur-telurnya. Pada teripang genus Holothuria, telur yang telah dibuahi akan 

mengendap di dasar bak atau di dasar perairan, sedangkan telur yang tidak 

terbuahi akan melayang dekat permukaan air. Selanjutnya, telur akan menetas 32 

jam setelah pembuahan (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Hidup Teripang 
(Bataglene dan Bell, 2006) 
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Telur yang sudah dibuahi akan berkembang dalam waktu 32 jam setelah 

pembuahan. Fase awal perkembangan embrio teripang setelah telur yaitu blastula, 

gastrula, kemudian akan berkembang menjadi auricularia. Auricularia akan 

berkembang berturut - turut menjadi doliolaria, pentactula hingga menjadi teripang 

muda. Larva auricularia dan doliolaria bersifat planktonik sedangkan pentactula 

mulai muncul di permukaan kolom air. Pada fase penempelan atau larva 

penempelan membutuhkan substrat sebagai media penempelan larva teripang 

pasir. Setelah itu berkembang menjadi benih teripang pasir yang bersifat bentik 

(Kordi, 2010). 

 
2.2 Pemeliharaan Induk 

Pemilihan induk (broodstock) merupakan langkah pertama untuk 

keberhasilan pemijahan. Kendala utama dalam pemilihan induk teripang ini pada 

ukuran berapa induk tersebut sudah "matang gonad" (mature), disamping belum 

ada kepastian mana yang jantan dan mana yang betina. Teripang bersifat 

"gonochoristic" ada individu jantan dan individu betina, meski tidak terlihat adanya 

dimorfisme kelamin. Sementara ini untuk jenis teripang pasir tersebut, dipilih 

individu dengan ukuran berat total lebih dari 400 gram sebagai stok induk. Untuk 

pemijahan didasarkan pada asumsi bahwa sekelompok individu teripang selalu 

ada jantan dan betina (Notowinarto dan Putro, 1991) 

 Spesimen induk yang dikumpulkan dari alam ditampung dalam wadah 

penampungan sebelum perlakuan pemijahan. Dalam penampungan untuk 

dipijahkan, induk-induk tersebut harus dijaga jangan sampai terluka maupun 

terkena penyakit, dan digunakan air yang berkualitas baik (FAO, 1992). 
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2.3 Biologi Lamun 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Secara lengkap klasifikasi beberapa jenis lamun yang terdapat di perairan 

pantai Indonesia (Phillips dan Menez,1988) adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Anthophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Helobiae 

Famili  : Hydrocharitaceae 

Genus  : Enhalus 

Spesies : Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle 

Berikut disajikan gambar lamun pada Gambar 3. 

Gambar 3. Lamun (Enhalus acoroides) 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Lamun merupakan tumbuhan laut yang secara utuh memiliki 

perkembangan sistem perakaran dan rhizoma yang baik. Selain itu, lamun 

merupakan tumbuhan yang beradaptasi penuh untuk dapat hidup pada lingkungan 

laut. Eksistensi lamun di laut merupakan hasil dari beberapa adaptasi yang 

dilakukan termasuk toleransi terhadap kadar garam yang tinggi, kemampuan untuk 

menancapkan akar di substrat sebagai jangkar, dan juga untuk tumbuh dan 

melakukan reproduksi pada saat terbenam (Tangke, 2010). 



11 

 

 

Menurut Kaya (2017), lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) 

yang hidup terendam dalam air dan berkembang dengan baik di perairan laut 

dangkal dan estuary, yang terdiri dari daun dan selundang, batang menjalar yang 

biasanya disebut rimpang (rhyzoma) dan akar yang tumbuh pada bagian rimpang. 

Hasil analisis bagian lamun Enhalus acoroides diperoleh hasil rhyzoma 

mengandung air 89,99%, abu 0,79%, lemak 0,52, protein 0,75% dan karbohidrat 

4,16%. Sedangkan biji lamun diperoleh hasil air 92,16%, abu 0,51%, lemak 0,47%, 

protein 0,68% dan karbohidrat 0,68%. 

2.3.2 Habitat 

Lamun tumbuh dan tersebar pada sebagian besar perairan pantai di dunia. 

Tumbuhan ini dapat hidup dan berkembang baik pada lingkungan perairan laut 

dangkal, estuaria yang mempunyai kadar garam tinggi dan daerah yang selalu 

mendapat genangan air pada saat air surut (Azkab, 2006). 

Menurut Tangke (2010), secara taksonomi lamun (seagrass) termasuk 

dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang 

umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Ekosistem padang lamun 

merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang 

dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Oleh 

sebab itu, ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks 

dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah 

pesisir. 

 
2.4 Parameter Kualitas Air Pendukung Kehidupan Teripang 

Teripang dapat hidup apabila kondisi lingkungan mencukupi baik dari segi 

nutrisi maupun kualitas air. Hal ini dikarenakan apabila kondisi lingkungan kurang 

optimal, teripang dapat mengalami pertumbuhan lambat bahkan kematian. 

Adapun beberapa kualitas air yang dibutuhkan oleh teripang untuk 
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melangsungkan kehidupannya seperti salinitas, suhu, derajat keasaman dan 

oksigen terlarut. Menurut Elfidasari et al. (2012), genus Holothuria membutuhkan 

salinitas normal 30 - 37 ppt, dikarenakan genus ini tidak dapat bertahan hidup pada 

salinitas yang rendah. Kadar salinitas yang rendah akan menyebabkan sel-sel 

dalam tubuh Holothuria lisis atau hancur sehingga tidak mampu bertahan hidup 

lebih lama. Selain itu, teripang juga mampu bertahan pada suhu 25 - 35°C. Apabila 

suhu lebih dari 35°C maka tubuh teripang tidak dapat mengalami proses 

metabolisme dan reproduksi. Sehingga, hal tersebut dapat menganggu 

pertumbuhan dan perkembangan teripang, bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Menurut Bakus (2007), menyatakan bahwa suhu yang optimal bagi 

pertumbuhan maupun perkembangan teripang berkisar antara 26 - 30°C. Suhu 

merupakan salah satu parameter yang penting untuk kelangsungan hidup biota 

laut, karena suhu dapat bertindak sebagai faktor pembunuh (“lethal agent”) yang 

dapat mengganggu atau merusak hewan tersebut serta dapat sebagai faktor 

pengendali dalam metabolisme dan pertumbuhan, mempengaruhi proses - proses 

fisiologis, jenis dan penyebaran organisme (Dafni, 2008). 

Derajat keasaman berperan penting dalam menentukan kehidupan 

teripang. Derajat keasamaan (pH) perairan yang baik adalah yang 7 - 8,5. Derajat 

keasaman ini merupakan indikator kualitas air yang mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan maupun pertumbuhan bagi teripang pasir itu sendiri (Riani, 

2011). Derajat keasaman (pH) adalah hasil pengukuran ion hidrogen dalam larutan 

dan menunjukkan keseimbangan antar asam dan basa dalam air. Nilai pH yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik bagi kehidupan hewan invertebrata 

misalnya udang maupun teripang adalah 6 - 9 (Boyd, 1989). 

 Oksigen terlarut merupakan salah satu parameter kualitas air yang penting 

bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan terhadap biota laut. Oksigen 

terlarut mempunyai fungsi sebagai proses metabolisme dan kecepatan makan. 
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Kadar oksigen terlarut yang baik bagi kehidupan induk maupun larva teripang 

berkisar 3 – 3,5 ppm (Sutaman, 1993). 

 
2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, antara lain 

kualitas air, sifat keturunan, dan kemampuan memanfaatkan makanan. Menurut 

Effendie (2002), pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal 

dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain ketersediaan jumlah dan ukuran 

makanan, dan faktor kualitas air. Sedangkan faktor internal berasal dari tubuh ikan 

itu sendiri, seperti sex, umur, dan penyakit. Namun, faktor ketersediaan makanan 

memiliki peran yang sangat penting pada pertumbuhan, sebab makanan bisa 

digunakan untuk memelihara tubuh dan mengganti sel tubuh yang sudah rusak. 

Jika ada makanan yang tersisa akan dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


