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Penelitian i i r i  iiirruk meiigetahui besa~nya 
daya antiobiotik dari senyawa bioaktif yang 
diperolelr dari eksrrak kering beberapa jenis 
teripang (Iloloihrrrrriir sp). 

Ekstrak kasar kering dasi bagian tubulr dan 
viseral teripang pasir (Holotlrrrria scnrba), 
teripang kelins (Acti~rop)~ga rniliaris) dan teripang 
gama ( Sticlropiis i'orieg(rrus) temyata mempunyai 
daya lra~nbat terlradap perrumbullan hakteri 
E s c h e ~ h i n  coli daii Srr~plr~~lococcris crrrre~rs. 

Ekstr?k dari b a ~ i a ~ i  badan teripang pasir 
dengan pclarut aseron daya hambatnya terhadap 
Eschsrciria coli 0.5 cnr dan dari bagiair viseral 
0.4 cm. Sedangkan ekstsaksi dari ke 3 jenis 
teriparlg tersebut deirgair pelaiut nietanol, zone 
harnbatnya terhadap E. coli dan S. aurcus, 
masing-masin2 sekit3r 0,3 - 0,G cnr dan 0,l - 0,2 
cm. Daya anti biotik tertinggi dihasilkair dari 
viseral teripang pasir. yai:u sebesar 0.6 cni 

Di Indonesia, reripang hidup tersebar di 
selumh peraisan daii barn sebagian kecil yang 
dimanfaatkan. Saat ini teripang sudah mulai 
dikonsunisi dan juga dickspor, naniun bagian dari 
isi pemtirya niajili belum dimanfaatkan. 
Produksi teripang dari tahun 1983 sampai 1989, 
terus nreiringkat ssbesar 42.25 % setiap 
tahuiinya. yaitu nrilsiirg-~nasiirg dari 232 ton 
menjadi 1450 ton (Atro~~.~o~~orrs, 1992). 

Teripairg atau timun laut (sea cucumber) 
adalah organisme laut dari philum 
Echi~rotlerr~rarn. yang memiliki kandungan 
senyawa bioaktif yang cukup potensial. Teripang 
selain mcrupakan bahan makanan yang lezat, juga 
mempunyai senya1r.a sebagai antibiotik, anti 
mikrobial, anti tuirior. allti kougulan dan sebagai 
anesiasi (Berry, 1972. Hasliirnoto. 1979). 

Selain dapat menrbiiirul~lracun bagi hewan laut 
lainnya, dari bebesapa Irasil percobaan, temyata 
bahan bioaktif pada echinoderms juga dapat 
mematikarr speinra, iirdui~g telur dan embryo dari 
sea urchin (.-lrDocin pir~rctirirrr). Balran aktif 
tersebiit jugs bersifat airti fuirgal, dimana tesbukti 
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efektif untuk mematikan fungi jenis Candida 
albicans danSaccharomyces cerevisiae (Ruggieri 
and Nigrelli, 1974). 

Teripang adalab salab satu jenis Eclrinodems 
yang potensial sebagai sumber senyawa bioaktif 
yang bermanfaat untuk bahan obat-obatan. 
Selama ini pemanfatan teri- pang di Indonesia 
hanya terbatas pada bagian daging tubuh saja, 
yaitu sebagai bahan makanan, baik untuk 
konsunisi lokal maupun unhik ekspor, sedangkan 
bagian isi pemmya kuranghelum. Scbenarnya 
ada sekitar 60 jenis teripang. yang lhidup di laur 
Indonesia, tetapi baiu sekitar 9 jenis yang 
dimanfaatkan dan 2 jenis diantaranya mempunyai 
nilai ekonomis tinggi, yaitu teripang pasir 
(Holothrrria scarba) dan teripang lotong 
(Holollrtrrin nobilis) (Fladono. 19S7; Nessa dan 
Arahnian, 1987). 

Dari sekitar 300 seiryawa hasil laut yang 
diduga mempunyai pengamlr bioaktif, tcrdapat 2 
kelompok, yaitu kelompok senya1r.a yang lanit 
dalam pelamt orgaiiik (lipid solobe) dan 
kelompok senya\Xra yang larut dalam pelaiut air 
(water solube). Umumnya senyawa yang telah 
diteliti tersebut adalah dari kelompok yang larut 
dalam pelamt organik (Faulkemer. 1977 di dalanr 
I-lashimoto, 1979)). 

Senyawa toksis yang terdapat pada 
echinoderms dikenal sebagai saponin, yaitu 
mempakai~ senyawa yang komplek terdiri dari 
gula dan steroid atau niterpenoid (Hashimoto, 
1979). Selanjutiiya nama umum dari senyawa 
aktif tersebut yang terdapat pada teripang disebut 
holoturin (Goad, 1978; Hashimoto, 1979). 

Peirelitian ini adalal~ untuk nreirgetalrui sifat 
dan besamya daya antibiotik dari ekstrak kasar 
bagian-bagian organ bebesapa jenis teripairg yang 
terdapat di Kepulauan Seribu. 

Selanjumya diharapkan dimana' bagia~i yang 
semula terbuang yaitu dari bagian isi peruflviseral 
ternyata mengandung zat antibiotik, sehingga akan 
membeiikan nilai tambah bagi teripang. 

Ekstraksi teripang dilakukan dengan 
memisalikan bagian badan dan isi pemt, dengan 
menggunakair metoda Qiunn (19SS). Ekstrak 
kasar kering yang diperolelr pada peneliiiali yang 
telalr dilakukan oleh Konrariah dan Wiirarti 
(1998), selanjumya diuji adanya senpawa 
biaoaktif yang bersifat antibiotik. 

Uji aktivitas bioaktif yang dilakuknn adalah uji 
aktivitasanti bakteri dengan menggu- nakan 
Esclrevchio coli (ATTC 25922) dan 
St~~~~l~ylococcrrs  nirr.eru (ATCC 25923) dan 






