
Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 260-265        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  260 

KANDUNGAN GIZI BULU BABI (Diadema setosum) DAN POTENSI 
CANGKANGNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI 

 

Nutrition Content of Sea Urchins (Diadema setosum) and the Potential of Its 
Shell as an Antibacterial 

 
 

Sugeng Hadinoto 1*, Ignacius Dhani Sukaryono 1, Yessy Siahay 2 

1 Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, Jalan Kebun Cengkeh Ambon 97128, Indonesia 
2 Pascasarjana Universitas Pattimura Program Studi Ilmu Kelautan, Kampus PGSD Jl. Latumeten Ambon, Indonesia 

* Surel korespondensi: sugenghadin15@gmail.com 
 
 
Abstract. Diadema setosum is one type of sea urchins that have economic value, the body that consumed is gonad. 
This organism can be used as a source of nutritious food because it contains amino acids, vitamin B complex, vitamin A, 
minerals, fatty acids omega-3 and omega-6. Besides gonads, the shell has potential as an antibacterial. This study aims 
to determine the nutrient content of D. setosum of various waters in Central Maluku Regency and the potential of shell as 
an antibacterial. Gonad and shell samples taken from Liang Village, Waai and Sila Village waters in Central Maluku 
Regency. The testing procedure includes the proximate analysis and antibacterial activity test using agar diffusion 
method using methanol, ethyl acetate and chloroform. The results obtained, nutrient content of the three study sites in 
sequence, namely water content: 72.24%, 71.95%, 77.31%; ash content: 3.26%, 2.06%, 2.74%; fat content: 0.89%, 
0.98%, 2.28%; and protein content: 12.43%, 13.37%, 14.78%. While the shells were extracted using methanol provides 
antibacterial effect against Eschericia coli, Salmonella and Bacillus cereus by the inactivation unit of each 1.84 mm/g, 
1.84 mm/g and 2.65 mm/g; ethyl acetate solvent 14.18 mm/g, 1.65 mm/g and 14.49 mm/g; and chloroform 0.68 mm/g, 
8.98 mm/g and 3.77 mm/g. D. setosum gonads from Sila Village waters has better nutritional value. Shell extract with 
ethyl acetate solvent more effectively inhibit the growth of bacteria E. coli and B. cereus than methanol and chloroform. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Bulu babi atau yang lebih dikenal dengan 

nama sea urchin merupakan salah satu komoditi 
perikanan yang patut untuk dikembangkan. Bulu 
babi merupakan salah satu jenis biota perairan yang 
berasal dari filum echinodermata. Penyebaran bulu 
babi terlihat hampir di seluruh zona perairan. 
Suwignyo, Widigdo, Wardiatno & Krisanti (2005) 
menyatakan bahwa ada 950 spesies bulu babi yang 
tersebar di seluruh dunia. Penyebaran bulu babi di 
perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan wilayah 
Australia Utara sekitar 316 jenis, sedangkan di 
perairan Indonesia sendiri sekitar 84 jenis yang 
berasal dari 48 marga dan 21 suku (Aziz, 1993). 

Diadema setosum adalah salah satu jenis bulu 
babi yang mempunyai nilai ekonomis (Ratna, 2002), 
bagian tubuh yang dikonsumsi adalah gonad atau 
telurnya (Vimono 2007). Organisme ini dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi 
(Nontji, 1993). Menurut Saparinto (2003), asam 
lemak omega-3 pada gonad bulu babi berkhasiat 
untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. 
Gonad bulu babi juga mengandung asam amino 
yang cukup lengkap sebagai pemacu pertumbuhan 
dan kesehatan manusia.  

Cangkang dan gonad D. setosum diketahui 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Gonadnya dapat 
dijadikan sebagai sumber pangan alternatif karena 
mengandung 28 macam asam amino, vitamin B 
kompleks, vitamin A, mineral, asam lemak omega-3, 
dan omega-6 (Aziz, 1993). Sementara Cangkang 
memiliki potensi sebagai antikanker, antitumor dan 
antimikroba (Aprillia, Pringgenies & Yudiati, 2012). 

Bulu babi memiliki cangkang yang keras dan 
bagian dalamnya bersisi lima simetris. Cangkang 
dari jenis bulu babi tertentu dilapisi oleh pigmen 
cairan hitam yang stabil. Cairan ini dapat digunakan 
sebagai pewarnaan jala dan kulit. Cangkang dari 
bulu babi juga diminati sebagai barang perhiasan 
sedangkan organ dari sisa pengolahan bulu babi 
biasanya berupa cangkang dan organ dalam 
(jeroan) dapat diproses lebih lanjut menjadi pupuk 
(Ratna 2002). 

Cangkang bulu babi memiliki kandungan 
senyawa aktif yang bersifat toksik. Kandungan 
dalam cangkang bulu babi telah diketahui sampai 
saai ini adalah polihidroksi dan apelasterosida A 
dan B (Angka & Suhartono, 2000). Diperkirakan 
racun yang ada dalam cangkang dan duri tersebut 
dapat juga digunakan sebagai bahan obat. Sebagai 
antimikroba, cangkang bulu babi memiliki 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 260-265        ISBN : 978-602-6483-33-1 
 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  261 

kandungan senyawa bioaktif antara lain, serotoin, 
glikosida, steroid, bahan cholinergic, dan 
brandykinin-like substances (Dahl, Jebson & Louis, 
2010).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kandungan gizi bulu babi (D. setosum) dari berbagai 
perairan di Maluku dan potensi cangkangnya 
sebagai antibakteri. 

 

2. METODE  
 
Bahan yang digunakan yaitu gonad dan 

cangkang bulu babi jenis D. setosum yang berasal 
dari perairan Desa Sila, Liang dan Waai Kabupaten 
Maluku Tengah. Bahan lainnya seperti pelarut yang 
digunakan untuk ekstraksi yaitu  metanol, etil asetat, 
kloroform, isolat murni Eschericia coli, Salmonella 
sp., dan Bacillus cereus. Alat-alat yang digunakan  
antara lain oven, neraca analitik, labu kjeldhal, alat 
ekstraksi sokhlet, rotary vacum evaporator, kertas 
saring, petridish, paper disc, pipet, mikropipet, jarum 
ose, erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, jangka 
sorong, inkubator, autoclave, vortex, lampu bunsen. 

Tahapan penelitian meliputi pengambilan 
sampel D. setosum di perairan Desa Liang, Waai 
dan Perairan Desa Sila Kabupaten Maluku Tengah 
pada saat surut terendah (pagi hari), dari sampel 
yang diperoleh kemudian dilakukan preparasi dan 
penentuan rendemen (Karnila, Astawan, Sukarno & 
Wrediyati, 2011). Prosedur pengujian meliputi 
analisis proksimat (Andarwulan, Kusnandar & 
Herawati, 2011), dan uji aktivitas Antibakteri dengan 
metode difusi agar (Carson & Riley, 1995) 
menggunakan pelarut yang berbeda, yaitu metanol, 
etil asetat dan kloroform. Analisis dilakukan pada 
sampel segar (Gambar 1).  

 
 

 
 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Kandungan Gizi 

 
Komponen gizi dalam suatu bahan sangat 

menentukan mutu dari bahan tersebut. Analisis 
proksimat bertujuan untuk mengetahui komposisi 
kimia gonad D. setosum yang meliputi kadar air, 
kadar abu, lemak, dan protein. Hasil analisis 

komposisi kimia gonad D. setosum dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Kadar air pada gonad D. setosum yang diteliti, 
antara 71,95% - 77,31% (Tabel 1). Kadar air bulu 
babi dari ketiga lokasi perairan di Maluku ini lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan bulu babi yang 
diteliti oleh Afifudin, Suseno & Jacoeb (2014) dan 
Akerina, Nurhayati & Suwandy (2015) dari Perairan 
Kepulauan Seribu, yaitu 66,86% dan 64,97%. 
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa 
faktor antara lain umur, spesies, jenis kelamin, 
musim penangkapan, ketersediaan pakan di air, 
habitat dan kondisi lingkungan (Irianto & Soesilo, 
2007). Kadar air suatu bahan pangan erat kaitannya 
dengan masa simpan bahan tersebut, dimana kadar 
air yang tinggi menyebabkan bahan pangan mudah 
mengalami kemunduran mutu, sehingga sangat 
diperlukan penanganan yang cepat dan tepat. 

Kadar abu gonad D. setosum dari Perairan 
Desa Liang, Waai dan Perairan Desa Sila 
Kabupaten Maluku Tengah masing-masing yaitu 
3,26%, 2,06% dan 2,74%. Hasil penelitian Afifudin 
et al. (2014) diperoleh kadar abu sebesar 2,09%. 
Sedangkan nilai kadar abu yang diperoleh Akerina 
et al. (2015) sebesar 2,72%. Adanya perbedaan 
kadar abu pada setiap spesies diduga karena setiap 
organisme mempunyai kemampuan yang berbeda 
dalam mengabsorbsi logam, sehingga logam yang 
berasal dari makanan dan lingkungan (kualitas air) 
akan terakumulasi dalam tubuh dengan kadar yang 
berbeda pula (Purwaningsih, 2012). Walaupun 
diperlukan dalam jumlah sedikit, mineral juga 
diperlukan untuk proses metabolisme dan 
pertumbuhan (Hammer, Hammer, Watts, Lawrence 
& Lawrence, 2006). 

 
Tabel 1. Komposisi kimia gonad D. Setosum segar 

 

Komposisi 
D. setosuma D. 

setosum
b 

D. 
setosu

mc 
L W S 

Air (%) 
Abu (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 

72,24 
3,26 
0,89 
12,43 

71,95 
2,06 
0,98 
13,37 

77,31 
2,74 
2,28 
14,78 

66,86 
2,09 
6,89 
12,60 

64,97 
2,72 

19,73 
12,26 

Keterangan : 
a : Hasil penelitian L : Perairan Desa Liang 
b :  Afifudin et al. (2014) W : Perairan Desa Waai 
c : Akerina et al. (2015) S : Perairan Desa Sila 

 
 
Kadar lemak gonad D. setosum dari Perairan 

Desa Liang, Waai dan Perairan Desa Sila 
Kabupaten Maluku Tengah masing-masing yaitu 
0,89%, 0,98% dan 2,28%. Kadar lemak tersebut 
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil 

Gambar 1. D. setosum segar (kiri) dan gonad D. 

setosum (kanan) 
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penelitian Afifudin et al. (2014) yang mencapai 
6,89%.  Sedangkan kadar lemak D. setosum 
berdasarkan hasil penelitian Akerina et al. (2015) 
mencapai 19,73%. Menurut Purwaningsih (2012), 
Perbedaan kadar lemak dipengaruhi oleh tingkat 
kematangan gonad dan umur masing-masing 
spesies. Selanjutnya Purwaningsih (2012) 
menyatakan bahwa fase gametogenesis pada 
setiap spesies tidak sama, selain itu pola makan 
yang berbeda dari tiap spesies berbeda-beda. 
McAlister & Moran (2012) menyatakan bahwa 
terdapat 2 jenis sumber bahan makanan bulu babi 
yaitu non-planktonik yang bukan berasal dari 
plankton tapi berasal dari kuning telur induknya dan 
planktotrofik yang berasal dari fitoplankton maupun 
zooplankton. Faktor lain yang juga mempengaruhi 
tingginya kadar lemak yaitu ukuran gonad, gonad 
bulu babi yang berukuran besar secara proporsional 
mengandung lemak yang lebih banyak. Kandungan 
lemak yang tinggi cenderung menghasilkan volume 
gonad yang besar, sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai cadangan energi untuk proses 
perkembangannya (Byrne, Sewell & Prowse, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. setosum merupakan salah satu hasil 

perikanan  yang  memiliki kandungan protein  tinggi. 
Fungsi  protein  sangat  khas  yakni membangun 
serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh 
makhluk hidup. Kadar protein gonad D. setosum 
dari Perairan Desa Liang, Waai dan Perairan Desa 
Sila Kabupaten Maluku Tengah masing-masing 
yaitu 12,43%, 13,37% dan 14,78%. Kadar protein 
bulu babi di Perairan Desa Liang lebih kecil jika 
dibandingkan dengan penelitian Afifudin et al. 
(2014), yaitu 12,60% namun lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan kadar protein D. setosum di 
Perairan Desa Waai dan Desa Sila. Sedangkan 
kadar protein D. setosum berdasarkan hasil 
penelitian Akerina et al. (2015) mencapai 12,26%, 

hasil ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 
kadar protein D. setosum hasil penelitian. 
Perbedaan kadar protein tersebut diduga karena 
habitat bulu babi yang berbeda. Selain itu, metode 
analisis yang digunakan juga mempengaruhi nilai 
kadar protein suatu bahan pangan. 

 

3.2  Uji Aktivitas Antibakteri 
3.2.1  Rendemen 

 
Rendemen merupakan hasil perbandingan 

dari jumlah hasil ekstraksi dengan banyaknya 
sampel kering yang diekstraksi yang dinyatakan 
dalam persen. Hasil ekstraksi dengan metode 
maserasi terhadap 100 g cangkang D. setosum, 
diperoleh ekstrak metanol, etil asetat dan kloroform 
berturut-turut adalah 6,1 %, 6,2 % dan 7,6 % 
(Gambar 2). 

Rendemen yang dihasilkan dari ketiga ekstrak 
berbeda-beda, hal ini disebabkan karena ekstrak 
senyawa bioaktif yang bersifat polar lebih sedikit 
dibandingkan dengan ekstrak senyawa bioaktif yang 
bersifat semi polar dan non polar. Hal ini berkenaan 
dengan prinsip ekstraksi, yaitu like dissolve like 
yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa aktif 
yang bersifat polar dan sebaliknya pelarut non polar 
akan melarutkan senyawa aktif yang bersifat non 
polar (Khopkar, 1990). 

Rendemen tertinggi yang dihasilkan dari hasil 
ekstraksi cangkang D. setosum adalah 
menggunakan pelarut kloroform, rendemen yang 
tinggi mengindikasikan banyak komponen bioaktif 
yang mampu diekstrak. Tinggi rendahnya kadar air 
juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi 
tinggi rendahnya rendemen (Rahayu, 1999). 

 

3.2.2  Ekstrak Cangkang D. setosum dengan 
Pelarut Metanol 

 
Hasil uji penghambatan ekstrak metanol 

cangkang D. setosum terhadap bakteri E. coli, 
salmonella sp, dan B. cereus menunjukkan adanya 
diameter zona hambat yang terbentuk pada media 
agar; dalam hal ini, unit inaktivasi bakteri berkisar 
antara 1,84 mm/g – 2,65 mm/g (Gambar 3). Daya 
hambat ekstrak cangkang D. setosum dapat 
ditentukan oleh diameter zona hambatnya. David & 
Stout (1971) menyatakan bahwa terdapat 3 kategori 
daerah hambatan zat aktif berdasarkan diameter 
zona hambatnya yakni untuk kategori lemah 
diameter zona hambatnya <5 mm/g, kategori 
sedang yakni 5–10 mm/g, dan kategori kuat yakni 
10–20 mm/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan aktivitas antibakteri dari ekstrak 

Gambar 2. Rendemen ekstrak cangkang D. setosum 
dengan pelarut yang berbeda 
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metanol cangkang D. setosum tergolong lemah 
karena diameter zona hambatnya <5 mm/g. Proses 
pengeringan   yang   dilakukan   terhadap    
cangkang diduga mempengaruhi aktivitas zona 
hambat yang terbentuk. Wang & Weller (2006) 
menyatakan bahwa secara umum komponen 
bioaktif cepat mengalami kerusakan karena sifatnya 
yang tidak tahan panas (thermolabile). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senyawa bioaktif dari ekstrak metanol 

cangkang bulu babi dari jenis Salmacis virgulata 
yaitu polyhydroxy naphthoquinone diketahui 
berpotensi sebagai antibakteri maupun antioksidan 
(Shankarlal, Prabu & Natarajan, 2011). Dari 
penelitian, ekstrak cangkang bulu babi ini mampu 
bereaksi terhadap bakteri gram negatif maupun 
bakteri gram positif. Hal ini membuktikan bahwa 
senyawa-senyawa bioaktif yang ikut terlarut dalam 
pelarut methanol tapi senyawa-senyawa tersebut 
tidak cukup kuat sebagai antibakteri. 
 

3.2.3  Ekstrak Cangkang D. setosum dengan 
 Pelarut Etil Asetat 

 
Hasil uji penghambatan ekstrak etil asetat 

cangkang D. setosum terhadap bakteri E. coli, 
Salmonella sp, dan B. cereus menunjukkan adanya 
diameter zona hambat yang terbentuk pada media 
agar; dalam hal ini, unit inaktivasi bakteri secara 
berurutan 14,18 mm/g, 1,65 mm/g, dan 14,49 mm/g 
(Gambar 4). Adanya senyawa-senyawa bioaktif 
yang terdapat dalam ekstrak etil asetat cangkang D. 
setosum yang berpotensi sebagai antibakteri. Zona 
hambat yang terbentuk pada media menunjukkan 
nilai inaktivitas bakteri untuk bakteri E. coli sebesar 
14,18 mm/g  dan  B.   cereus   sebesar   14,49   
mm/g, nilai   tersebut     tergolong  memiliki 

kemampuan aktivitas antibakteri yang kuat  karena  
diameter  zona  hambatnya berada pada kisaran 
10–20 mm/g, sedangkan untuk bakteri Salmonella 
sp sebesar 1,65 mm/g. Hal ini berarti bahwa 
cangkang D. setosum untuk pelarut etil asetat 
memiliki aktivitas antibakteri yang sangat rendah 
terhadap bakteri Salmonella sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Ekstrak Cangkang D. setosum 
dengan Pelarut Kloroform 

 
Uji penghambatan ekstrak cangkang D. 

setosum dengan kloroform sebagai pelarut terhadap 
bakteri E. coli, B. cereus dan Salmonella sp terlihat 
dari adanya diameter zona hambat yang terbentuk 
pada media agar; unit inaktivasi bakteri berkisar 
0,68 mm/g–8,98 mm/g (Gambar 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zona hambat yang terbentuk akibat bakteri E. 

coli sebesar 0,68 mm/g, Salmonella sp sebesar 
8,98 mm/g dan pada bakteri B. cereus sebesar 3,77 
mm/g. Aktivitas antibakteri yang terbentuk pada 
ekstrak cangkang D. setosum dengan pelarut 
kloroform pada bakteri E. coli dan B. cereus 

Gambar 3. Diagram aktivitas antibakteri cangkang D. 
setosum dengan pelarut metanol 

Gambar 5. Diagram aktivitas antibakteri cangkang D. 
setosum dengan pelarut kloroform 

Gambar 4. Diagram aktivitas antibakteri cangkang D. 
setosum dengan pelarut etil asetat 
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tergolong lemah, sedangkan untuk bakteri 
Salmonella sp. tergolong sedang. Menurut 
Bragadeeswaran, Kumaran, Sankar & Prabahar 
(2013), senyawa  yang  berperan  sebagai 
antibakteri pada ekstrak cangkang D. setosum 
dengan pelarut kloroform adalah echinochrome A 
dan sponichrome.  

Unit inaktivasi terhadap setiap bakteri 
berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh karakteristik 
tiap bakteri yang  berbeda antara satu dengan yang 
lain, serta kemampuan dari tiap-tiap bakteri dalam 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Sebagai data pembanding digunakan kontrol 
dengan pelarut. Ddapat terlihat bahwa tidak ada 
zona yang terbentuk pada kontrol tersebut. Hal ini 
sejalan dengan Renhoran (2012) yang 
menggunakan pelarut dari setiap ekstrak, yaitu 
metanol, etil asetat dan kloroform tidak ditemukan 
zona hambat terbentuk. Oni membuktikan bahwa 
pembentukan zona hambat tidak dipengaruhi oleh 
jenis pelarut, tetapi oleh aktivitas senyawa aktif 
yang terdapat pada esktrak cangkang D. setosum 
sebagai antimikroba. 
 

4. SIMPULAN 
 
Kandungan gizi D. setosum dari Perairan 

Desa Liang, Waai, dan Perairan Desa Sila 
Kabupaten Maluku Tengah secara berurutan, kadar 
air: 82,66%, 80,87%, 77,56%; kadar abu: 3,14%, 
2,31%, 2,54%; lemak: 0,90%, 1,54%, 2,36%; 
protein: 12,31%, 13,54%, 14,57%. Kandungan gizi 
D. setosum yang terbaik dari perairan Desa Sila, 
sedangkan cangkang D. setosum yang diekstrak 
menggunakan pelarut metanol memberikan efek 
antibakteri terhadap E. coli, Salmonella dan B. 
cereus dengan dengan unit inaktivasi masing-
masing 1,84 mm/g, 1,84 mm/g dan 2,65 mm/g; 
pelarut etil asetat 14,18 mm/g, 1,65 mm/g dan 14,49 
mm/g; dan pelarut kloroform 0,68 mm/g, 8,98 mm/g 
dan 3,77 mm/g. Ekstrak cangkang dengan pelarut 
etil asetat lebih efektif menghambat pertumbuhan 
bakteri E. coli dan B. cereus dibanding pelarut 
metanol dan kloroform. 
 
5. UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Prof. Dr. Ir. T. Moniharapon, MS dan Dr. Ir. R. B. D. 
Sormin, M.Si atas bimbingannya selama penelitian, 
Lalu Radinal Fasa dan Lelapary Joseph yang telah 
membantu selama sampling. 
 

6. DAFTAR PUSTAKA 
 

Afifudin, I.K., Suseno, S.H. & Jacoeb, A.M. (2014). Profil 
Asam Lemak dan Asam Amino Gonad Bulu Babi. 
JPHPI 17(1), 60-70. 

Akerina, F.O., Nurhayati, T. & Suwandy, R. (2015). 
Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Antibakteri dari 
Bulu Babi. JPHPI 18(1), 61-73. 

Andarwulan, N., Kusnandar, F. & Herawati, D. (2011). 
Analisis Pangan. Jakarta: Dian Rakyat. 

Angka, S.L., & Suhartono, T.S. (2000). Bioteknologi Hasil 
Laut. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir 
dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. 

Aprillia, H.A., Pringgenies, D. & Yudiati, E. (2012). Uji 
Toksisitas Ekstrak Kloroform Cangkang dan Duri 
Landak Laut (Diadema setosum) Terhadap 
Mortalitas Nauplius artemia sp. Journal of Marine 
Research 1(1), 75-83. 

Aziz, A. (1993). Makanan dan Cara Makan Berbagai 
Jenis Bulu Babi. Oseana 12(4), 91-100. 

Bragadeeswaran, S., Kumaran, S.N, Sankar, P.P., & 
Prabahar, R. (2013). Bioactive potential of sea 
urchin Temnopleurus toreumaticus from 
Devanampattinam, Southeast coast of India. 
Journal of Pharmacy and Alternative Medicine 2(3), 
9-18. 

Byrne, M., Sewell, M.A., & Prowse, T.A.A. (2008). 
Nutritional ecology of sea urchin larvae: influence 
of endogenous and exogenous nutrition on 
echinopluteal growth and phenotypic plasticity in 
Tripneustes gratilla. Functional Ecology 22(4), 
643–648. 

Carson, C.F., & Riley, T.V. (1995). Antimicrobial Activityof 
Major Components of The Essential Oil of 
Melaleuca Alternifolia. J. Appl Bacteriol 78, 264-
269. 

Dahl, W.J., Jebson, P., & Louis, D. S. (2010). Sea urchin 
injuries to the hand: A case report and review of 
the literature. The Iowa Orthopaedic Journal 30, 
153-156.  

David & Stout. (1971). Disc Plate Method of 
Microbiological Antibiotic Assay. Jounal of 
Microbiology. 

Hammer, H., Hammer, B., Watts, S., Lawrence, A., & 
Lawrence, J. (2006). The effect of dietary protein 
and carbohydrate concentration on the biochemical 
composition and gametogenic condition of the sea 
urchin Lytechinus variegatus. Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology 
334(1),109-121.  

Irianto, H.E., & Soesilo, I. (2007). Dukungan Teknologi 
Penyediaan Produk Perikanan. Seminar Nasional 
Hari Pangan Sedunia; 2007, Nov 21; Cimanggu, 
Indonesia. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan 
Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. 
hal 1-20. 

Karnila, R., Astawan, M., Sukarno, & Wresdiyati, T. 
(2011). Analisis kandungan nutrisi daging dan 
tepung teripang pasir (Holothuria scabra J.) segar. 
Berkala Perikanan Terubuk 39(2), 51-60.  



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 260-265        ISBN : 978-602-6483-33-1 
 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  265 

Khopkar, S.M. (1990). Konsep Dasar Kimia Analitik. 
Penerjemah: A. Saptoraharjo. Jakarta: UI Press. 

McAlister, J.S., & Moran, A.L. (2012). Relationships 
among Egg Size, Composition, and Energy: a 
comparative study of geminate sea urchins. 
Journal of Pone 7(7), 1-9.  

Nontji. (1993). Laut Nusantara. Jakarta: Djambatan. 
Purwaningsih, S. (2012). Aktivitas Antioksidan dan 

Komposisi Kimia Keong Matah Merah (Cerithidea 
obtusa). Jurnal Ilmu Kelautan 17(1), 39–38. 

Rahayu, W.P. (1999). Kajian Aktivitas Antimikroba 
Ekstrak dan Fraksi Rimpang Lengkuas (Alpinia 
galanga L. Swartz) Terhadap Mikroba Patogen 
Perusak Pangan. Disertasi. Bogor: Institut 
Pertanian Bogor. 

Ratna, F.D. (2002). Pengaruh Penambahan Gula dan 
Lama Fermentasi Terhadap Mutu Pasta 
Fermentasi Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) 
dengan Lactobacillus plalltarum Sebagai Kultur 
Stater. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

Renhoran, M. (2012). Aktivitas Antioksidan dan 
Antimikroba Ekstrak Sargassum polycystum. 
Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

Saparinto, C. (2003). Bintang Laut Bulu Babi Dapat 
Tekan Kolesterol. http://www.suaramerdeka. 
com/harian/0303/01/ ragam2.htm. [diakses tanggal 
20 September 2016].  

Shankarlal, S., Prabu, K., & Natarajan, E. (2011). 
Antimicrobial and Antioxidant Activity of Purple Sea 
Urchin Shell (Salmacis virgulata L). American-
Eurasian Journal of Scientific Research 6(3), 178-
181. 

Suwignyo, S., Widigdo, B., Wardiatno, Y., & Krisanti. M. 
(2005). Avertebrata Air. Depok: Penebar Swadaya. 

Vimono, I. B. 2007. Sekilas mengenai landak laut. 
Oseana 32(3), 37–46.  

Wang, L. & Weller, C.L. (2006). Recent advances in 
extraction of nutraceuticals from plants. Trend in 
Food Science and Technology 17, 300-312. 

----- 


