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BAB II  

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taksonomi penyu Hijau (Chelonia mydas) 

 Penyu Hijau tergolong dalam famili Cheloniidae. Menurut Hirth (1971) dalam 

Prihanta (2007), taksonomi penyu hijau adalah: 

Kerajaan        : Animalia 

Filum             : Chordata 

Kelas            : Reptilia 

Bangsa          : Testudinata 

Suku             : Cheloniidae 

Marga           : Chelonia 

Jenis             : Chelonia mydas Linnaeus 1758   

Chelonia mydas Linn merupakan nama ilmiah yang paling umum 

dipergunakan bagi penyu hijau. Salah satu anonimnya adalah Testudo mydas 

Linnaeus, dan dalam dunia internasional spesies ini lebih dikenal sebagai green 

turtle berdasarkan warna lemak pada jaringan tubuhnya (Hirth, 1971) dalam 

Prihanta (2007). 

2.2 Morfologi Penyu 

Penyu adalah satu-satunya spesies reptile laut yang terbesar dan berumur 

panjang yang dapat ditemukan di peraian dunia beriklim tropis, subtropis dan 

bertemperatur sedang lainnya (Bowen and avise, 1996).  
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Tujuh spesies penyu di dunia terdiri dari dua keluarga, yaitu chelonidae dan 

demochelydae yang merupakan satu-satunya anggota keluarga penyu dengan 

ukuran tubuh terbesar. Tujuh spesies tersebut adalah Penyu Hijau atau Green Sea 

Turtle (Chelonia mydas), Penyu sisik atau Hawksbill Turtle (Eretmochelys 

imbricata), Penyu belimbing atau Leatherback Turtle (Dermochelys cariacea), 

Penyu lekang atau Olive Ridley Turtle, (Lepidochelys olivacea), dan Penyu 

tempayan atau Loggerhead Turtle (Caretta caretta), Penyu pipih atau flatback 

turtle (Natator depressa). (Eckert et al., 1999). 

Penyu hijau memiliki tempurung punggung (karapas) yang terdiri dari sisik-

sisik yang tidak saling tumpang tindih. Warna karapas pada bagian dorsal tukik 

penyu Hijau berwarna hitam, pada saat remaja warnanya menjadi coklat dengan 

radiating streak (bercak kekuningan yang menyebar) dan warnanya menjadi sangat 

bervariasi ketika sudah dewasa (Pritchard and Mortimer, 1999).  

Warna pada bagian centralnya (plastron) pada tukik adalah putih dan menjadi 

kekuningan pada saat dewasa. Morfologi diagnostik yang membedakan penyu 

Hijau dengan penyu jenis lainnya adalah terdapatnya sepasang sisik prefrontal dan 

empat buah sisik postorbital pada area kepalanya Adnyana dkk, (2003). Penyu 

hijau memiliki panjang lebih dari 0,9 m sampai 1,5 m dengan berat mencapai 

391,95 kg, dan memiliki cakar yang tajam pada kaki depannya (Prihanta, 2007). 

Pada masing-masing flipper penyu terdapat satu kuku dan flipper bagian depan 

lebih panjang dari pada bagian  belakang (Pritchard and  Mortimer, 1999).  
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Tukik penyu hijau tergolong pemakan segalnya (omnivora) dengan memakan 

kepiting kecil, ubur-ubur, dan sejenis karang lunak (sponge), selain mengkonsumsi 

alga hijau dan lamun. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Siklus Hidup 

Seluruh spesies penyu memiliki siklus hidup yang sama dengan penyu lainnya. 

Secara umum siklus hidup penyu terbagi atas pantai peneluran, ruaya pakan dan 

ruaya kawin. Dalam mencapai dewasa kelamin penyu mempunyai pertumbuhan 

yang sangat lambat dan memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencapai 

usia produktifnya. Penyu dewasa hidup bertahun-tahun di satu tempat sebelum 

bermigrasi untuk kawin dengan menempuh jarak yang jauh, yaitu bisa mencapai 

hingga 3000 km dari ruaya pakan ke pantai peneluran. Pada umur sekitar 20-50 

tahun, penyu jantan dan betina bermigrasi ke daerah peneluran di sekitar daerah 
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kelahirannya. Perkawinan penyu dewasa terjadi di lepas pantai satu atau dua bulan 

sebelum peneluran pertama di musim tersebut (Pedoman Teknis Konservasi Penyu, 

2009). 

Moll (1979) dalam Nuitja (1985) menjelaskan bahwa, oviposisi berlangsung 

mulai dari sekali hingga beberapa kali dalam periode setahun. Hal ini bergantung 

pada beberapa faktor seperti letak lintang (latitude), jenis umur (besar) dan sumber 

serta kualitas makanan yang dimakannya. Pada umumnya penyu Hijau bertelur 

lebih dari satu kali dalam satu musim bertelur (3-4 kali), dengan interval 

internesting kira-kira 2 minggu. Setelah selesai bertelur, penyu dewasa akan 

meninggalkan sarang dan telur-telurnya untuk kembali beruaya mencari makanan 

untuk kemudian melangsungkan kembali siklus hidupnya di laut. 

Tukik yang baru menetas dan keluar dari sarangnya akan langsung bergerak 

menuju kelaut, karena proses alaminya yang ada berkaitan dengan medan magnet 

bumi. Setelah mencapai laut, tukik-tukik itu menuju ke laut lepas hingga mencapai 

arus samudra dengan cadangan makanan kuning telur yang ada ditubuhnya. Fase 

awal berkelana ini sering disebut sebagai Loss Years“tahun yang hilang”, yang 

lamanya bervariasi sesuai dengan jenis dan populasinya (Pedoman tekhnis 

Konservasi Penyu, 2009).  
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Gambar 2.2. Siklus Reproduksi Penyu Laut (sumber: Lanyon et al. 1989) 

2.4 Penurunan Populasi Penyu Laut 

Penurunan populasi penyu dilihat dari berbagai sumber data, menunjukkan 

bahwa populasi penyu di Indonesia mengalami penurun drastis, terutama sejak dua 

dekade terakhir. Hal ini diindikasikan dengan hasil pengamatan beberapa peneliti 

di beberapa lokasi peneluran menunjukkan bahwa penurunan populasi bisa 

mencapai 80% (rata-rata 72%) dibandingkan dengan jumlah populasi pada 15 tahun 

sebelumnya. Hal ini terlihat nyata diberbagai lokasi peneluran utama seperti di 

Jamursba Medi-Papua Barat, Sangalaki-Berau , Paloh-Sambas, Pangumbahan-

Jawa Barat, Sukamade-TN Merubetiri Jawa Timur dan Perancak Bali. (Rencana 

Aksi Konservasi Penyu 2016-2020). 

Ancaman yang menyebabkan Penurunan Populasi penyu laut disebabkan oleh 

dua factor yaitu faktor intrinsik (internal individu penyu) dan faktor ekstrinsik yaitu 
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alam dan antrophogenik (manusia). Factor alam ini meliputi perubahan iklim, 

abrasi pantai, predator alamiah, sedangkan faktor antropogenik merupakan 

ancaman yang disebabkan oleh aktifitas manusia diantaranya pemanfaatan diarea 

pantai peneluran sehingga menyebabkan degradasi habitat, pencemaran laut, by-

catch atau interaksi terhadap aktivitas perikanan (penangkapan penyu secara 

sengaja maupun tidak disengaja). Serta perdagangan bahan asal penyu misalnya 

telur, daging dan karapasnya sebagai cindramata yang memiliki nilai ekonomi yang 

cukup tinggi. 

Gambar-2.3: Jumlah penyu Hijau yang mendarat di pelabuhan Tanjung Benoa di 

Bali 1969-1999.  Data diperoleh dari berbagai publikasi; WWF dan laporan dan 

dari (Schulz, 1984) 
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Gambar-2.4: Jumlah Kasus penyelundupan penyu Hijau di Bali 2000-2016. Data 

diperoleh dari berbagai dipublikasikan WWF Indonesia, Universitas Udayana dan 

Polair Polda Bali (Lampiran.2) 

 
 

Gambar-2.5: Penggagalan Penyelundupan penyu Hijau Ke Bali Selama Tahun 

2016. Data diperoleh dari berbagai dipublikasikan WWF Indonesia, Universitas 

Udayana Polair Polda Bali dan Media Elektronik (Lampiran.2) 
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2.5 Genetika Populasi Penyu Laut 

Teknik genetika yang dilakukan pada penyu laut diketahui dapat memperjelas 

beberapa aspek dari siklus hidup penyu tersebut. Sebagai contoh, munculnya 

pertanyaan “apakah betina penyu akan kembali bertelur pada pantai dimana mereka 

ditetaskan?”, “Apakah suatu habitat pakan didatangi oleh individu dari berbagai 

populasi yang berbeda?”, “Dapatkah DNA fingerprints digunakan untuk 

menentukan jalur migrasi penyu laut?”, semua pertanyaan tersebut dapat dijawab 

dengan studi genetika molekuler pada tahun-tahun mendatang (Bowen and Karl, 

1997). Perkembangan teknik biologi molekuler telah menyediakan alat untuk 

melakukan bebagai studi mengenai genetika populasi penyu laut secara umum, 

sehingga tersedia berbagai data yang sangat penting untuk melakukan berbagai 

kegiatan konservasi (FitzSimmon et al., 1999). 

2.5.1 Teknik molekuler dalam populasi penyu laut 

Untuk survei di pantai peneluran, mitochondrial DNA (mtDNA) terbukti 

efektif untuk mendeteksi struktur populasi pada penyu laut. Teknik yang digunakan 

dalam metode mtDNA diantaranya adalah Restriction Fragment Length 

Polymorphism (RLFP) dan penentuan segment mtDNA melalui teknik Polymerase 

Chain Reaction (PCR). Teknik mtDNA RLFP adalah suatu teknik yang didasarkan 

atas pemecahan fragmen DNA dengan menggunakan enzim restriction 

endonuklease sehingga dihasilkan fragmen dengan panjang tertentu tergantung dari 

lokasi pemotongan. Panjang fragmen diketahui dengan menggunakan teknik 

elektroforesis. Teknik ini sangat sensitif dan terbatas pada fragmen yang kurang 
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dari 300 bp (base pair) (Norman et al., 1990). Kesimpulan umum yang diperoleh 

dari survei selama ini adalah bahwa penyu laut betina umumnya akan kembali ke 

tempat dimana mereka ditetaskan (natal homing), yang mencakup beberapa habitat 

peneluran yang berada di sekitarnya yang bisa berjarak 100-400 km (Norman et al., 

1990; Bowen and Avise, 1996 dalam FitzSimmon et al., 1999). 

Molekul mtDNA diwariskan secara maternal, yang berarti jantan yang 

ditetaskan akan membawa mtDNA induk betinanya akan tetapi tidak mewariskan 

kepada generasi berikutnya dari jantan tersebut. Penanda genetik yang diwariskan 

dari induk betina menyediakan suatu gambaran mengenai perilaku reproduksi 

betina akan menentukan keberlangsungan jenis (Bowen and Avise, 1996 dalam 

FitzSimmon et al., 1999). Studi tentang variasi nuclear DNA (nDNA) sangat 

diharapkan untuk dapat melengkapi studi mtDNA dan untuk menyediakan 

pemahaman yang lengkap mengenai struktur genetik dari populasi (FitzSimmon et 

al., 1999).  

Nuclear DNA (nDNA) diwariskan dari indukan jantan dan betina. Studi 

dengan nDNA menyediakan informasi tentang gene flow (aliran gen) diantara 

populasi yang dipengaruhi oleh jantan dan betina. Studi populasi dengan nDNA 

umumnya menggunakan segmen dari genom yang tidak mengkode protein tertentu, 

bagian ini bermutasi lebih cepat dan menghasilkan sensitivitas yang lebih tinggi. 

Bagian dari nDNA dalam studi genetika populasi adalah anonymous single copy 

nuclear DNA (ascnDNA), minisatellite, dan microsatellite. Teknik minisatellite dan 

microsatellite dikenal sebagai DNA fingerprinting dan umumnya digunakan untuk 
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menentukan garis keturunan dan kemungkinan konstribusi lebih dari satu jantan 

(multiple paternity) pada satu sarang penyu (FitzSimmon et al., 1999).  

2.5.2 Struktur populasi penyu Hijau 

Penyu laut merupakan flagship spesies dimana hampir seluruh hidupnya 

dihabiskan di laut dan mempunyai kemampuan bermigrasi hingga ribuan kilometer 

dari habitat penelurannya hingga habitat pakannya. Studi tagging menyatakan 

bahwa penyu laut betina memperlihatkan perilaku kembali bertelur ke tempat 

dimana dia ditetaskan (natal homing) atau lebih dikenal dengan philopatry. 

Menurut Bowen and Karl (1997) perilaku phylopatry ini juga dimiliki oleh penyu 

jantan, dimana dari studi mtDNA diketahui bahwa penyu laut jantan juga 

mempunyai perilaku cenderung kembali di daerah perkawinannya (mating area). 

Analisis mtDNA sangat berguna untuk menelusuri pertukaran genetik yang 

dimediasi oleh betina. Pewarisan sifat secara maternal ini juga dapat memberikan 

gambaran mengenai perbedaan genetik diantara populasi. Pengetahuan mengenai 

migrasi betina yang diperoleh dari analisis mtDNA sangat cocok diterapkan dalam 

kegiatan konservasi mengingat betina bertanggungjawab terhadap terjadinya 

kolonisasi dari suatu habitat peneluran. Untuk penyu laut, variasi yang tinggi pada 

keberhasilan reproduksi diantara betina, akan meningkatkan keragaman diantara 

populasi dan meningkatkan kegunaan mtDNA sebagai penanda genetik (Moritz et 

al., 2002). 

Studi mengenai karakteristik habitat peneluran dan habitat pakan penyu Hijau 

di Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat, telah dilakukan oleh Moritz et al., 

(2002), Dhetmers et al.(2006), Mahardika et al (2007),Purwaningsih, et al (2010), 
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Suhendro et al., (2015) berhasil mengidentifikasi 27 haplotipe penyu Hijau 

sepanjang 384 bp dan mengelompokkan ke dalam 19 populasi penyu Hijau yang 

berbeda secara genetik dari 30 lokasi peneluran, dan masing-masing 

dikelompokkan kedalam “Management Units” (Unit Managemen) atau “Stock” 

tersendiri (Lampiran.1). 

Penggunaan istilah unit manajemen menunjuk pada suatu wilayah geografis 

yang memiliki habitat peneluran yang saling terkait. Individu dari masing-masing 

populasi ini akan mendiami daerah geografis yang lebih luas selama masa 

perkembangan dan migrasinya diantara peneluran dan daerah pakan. Data yang 

diperoleh untuk menentukan suatu area pengelolaan dalam unit pengelolaan didapat 

dari kombinasi antara data temuan tag, satellite tracking dan analisis genetik dari 

populasi di habitat bertelur atau pakan Moritz et al, (2002). 

2.6 Polymerase Chain Reaction  (PCR) 

Polymerase chain reaction (PCR) merupakan fasilitas dalam mempelajari  

genetik tanaman maupun hewan. Sidik DNA, analisis forensik, pemetaan genetik  

dan filogenetik dapat dipelajari dengan PCR. Beberapa teknik analisis 

keanekaragaman  genetik, membutuhkan amplifikasi daerah genom tertentu dari 

suatu organisme (Demeke dan Adams. 1994). Primer biasanya terdiri dari 10-20 

nukleotida dan dirancang berdasarkan daerah konservatif dalam genom tersebut.  

Makin panjang primer, makin spesifik daerah yang diamplifikasi. Jika suatu 

kelompok organisme memang berkerabat dekat, maka primer dapat digunakan 

untuk mengamplifikasi daerah tertentu yang sama dalam genom kelompok tersebut.  

Beberapa faktor seperti konsentrasi DNA, ukuran panjang primer, komposisi basa  
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primer, konsentrasi ion Mg, dan suhu hibridisasi primer harus dikontrol dengan 

hati-hati agar dapat diperoleh pita-pita DNA yang utuh dan baik (Suryanto, 2003). 

Keberhasilan teknik ini lebih didasarkan kepada kesesuaian primer dan 

efisiensi dan optimasi proses PCR. Reaksi berantai polymerase (Polymerase Chain 

Reaction, PCR) adalah suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara 

eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vitro. Metode  ini 

telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik  

baik berupa molekul DNA maupun RNA (Yuwono, 2006). Pada PCR, posisi awal 

dan akhir sintesis DNA dapat ditentukan dengan menyediakan suatu 

oligonukleotida sebagai primer yang menempel secara komplementer pada cetakan 

sesuai dengan keinginan peneliti. Inilah keunggulan PCR yang pertama: 

polimerase-DNA dapat diarahkan untuk sintesis wilayah DNA tertentu (Mahardika, 

2003). 

Empat komponen utama pada proses PCR adalah (1) DNA cetakan; yaitu 

fragmen DNA yang akan dilipatgandakan. (2) oligonukleotida primer; yaitu suatu  

sekuen oligonukleotida pendek (15–25 basa nukleotida) yang digunakan untuk 

mengawali sintesa rantai DNA, (3) deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP), terdiri 

atas dATP, dCTP, dGTP, dTTP dan (4) enzim DNA polimerase yaitu enzim yang 

melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Komponen lain yang juga penting 

adalah senyawa buffer (Yuwono, 2006). 

2.7 Mix Stock Analisis (MSA) 

Mix stock analysis (MSA) merupakan suatu analisis individu campuran yang 

menggunakan morfologi atau penanda genetik yang di ukur dari populasi untuk 
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memperkirakan proporsi kontribusi masing-masing sumber pada populasi 

campuran. Dalam beberapa hal, individu berbeda dari suatu sumber populasi sangat 

mungkin bermigrasi ke berbagai populasi campuran.  

Dengan menggunakan MSA, kontribusi suatu populasi ke dalam populasi lain 

dapat diprediksi dengan pola hubungan antar populasi (Bolker et al., 2007). 

BAYES adalah sebuah program komputer untuk analisis stock-campuran 

berdasarkan metode Bayes. Metodologi ini dijelaskan dalam Pella dan Masuda 

(2001). Analisis BAYES menawarkan satu pendekatan dimana haploptipe yang ada 

dalam sample yang kecil dapat dimasukan dalam analisis BAYES sehingga 

memberikan batas kepercayaan yang lebih akurat. Analaisis ini membandingkan 

frekuensi haploptype penyu hijau hasil tangkapan di Pulau Bali dengan frekuensi 

haploptype. Output dari BAYES yaitu rantai Markov Monte Carlo (MCMC) sampel 

proporsi stock dan parameter genetik. Program menghitung diagnostik konvergensi 

untuk sampel MCMC untuk memverifikasi bahwa urutan sampel telah berkumpul. 

Program ini merangkum MCMC sampel estimasi komposisi stock dan frekuensi 

dasar, dengan berbagai statistik. 

2.8 Regulasi Perlindungan Penyu 

Perlindungan penyu laut di Indonesia dilakukan sejak tahun 1978 dengan 

dikeluarkannya surat keputusan Menteri Pertanian nomor 327/Kpts/5/1978 tentang 

status proteksi untuk penyu Belimbing (Dermochelys coriacea). Dua tahun setelah 

itu, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 716/Kpts/-10/1980 

untuk melindungi penyu Lekang atau (Lepidochelis olivecea) dan penyu Bromo 

(Caretta caretta). Pada tahun 1990, dikeluarkan undang-undang UU No 5/1990 
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tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Bagian yang relevan 

dalam perlindungan penyu laut tercantum dalam pasal 21 Ayat 2 dan pasal 40 ayat 

2. Pada pasal 21 ayat 2 setiap orang dilarang untuk : (a) menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 

yang dilindungi dalam keadaan hidup ; (b) menyimpan, memiliki, memelihra dan 

memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati.(c) mengeluarkan 

satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau 

di luar Indonesia ; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau 

bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat bagian-

bagian tersebut atau mengeluarkannya dari tempat di Indonesia ketempat lain di 

dalam atau diluat Indonesia, serta (e) mengambil, merusak, memusnahkan, 

memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang di 

lindungi. Pada pasal 40 (2) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja 

melakuka pe;anggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 

ayat (1) dan Ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana paling lama 

5(lima) tahun penjara dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Dengan diberlakukannya UU No. 5/1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 

tahun 1999 regulasi satwa di lindungi sudah memiliki regulasi yang baik di Negara 

Indonesia, Sedangkan di Internasional Telah dimasukan dalam Appendix 1 CITES 

(Convention on Internasional Trade in Endangereed Species) hal ini berarti penyu 

telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan 

dalam bentuk apapun. 
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2.9 Konservasi dan Pengelolaan 

Mix Stock Analysis (MSA) memainkan peran penting dalam mengidentifikasi 

asal-usul populasi penyu Laut di Ruaya pakan. Misalnya, MSA telah menunjukkan 

bahwa 50% dari penyu tempayan yang tertangkap di Mediterania berasal dari 

Amerika Serikat bagian tenggara (Laurent et al., 1998). Menurut Wetherall et al, 

(1993) ribuan penyu tempayan tertangkap di laut Pasifik Utara yang berasal dari 

pantai peneluran di Jepang, tetapi penyu tersebut memiliki habitat perkembangan 

mereka di lepas pantai Baja California, Meksiko (Bowen et al. 1995). Di Karibia, 

merupakan ruaya pakan dari penyu laut dari seluruh perairan karibia untuk penyu 

hijau (Luke et al. 2004, Bjorndal & Bolten 2008), penyu Tempayan (Engstrom et 

al. 2002) dan penyu Sisik (Bass 1999, Velez-ZUAZO et al. 2008, Browne et al. 

2009). Menurut Pesetujuan PBB tahun 1983 Spesies yang Bermigrasi, dilarang 

untuk diambil di laut lepas, Hal ini berarti bahwa negara-negara yang memiliki 

habitat baik bersarang atau perkembangan untuk penyu memiliki beberapa tingkat 

regulasi atas hewan-hewan di daerah yang jauh dari ruaya pakan, bahkan jika ini 

terletak dalam batas-batas teritorial negara lain. Dengan demikian, studi MSA harus 

dirancang untuk memberikan dasar untuk perjanjian internasional tentang 

perlindungan penyu laut. 

MSA dan penggunaan mtDNA telah merevolusi pemahaman kita tentang 

dinamika alasan penyu laut bermigrasi untuk mencari makan dan perilaku migrasi 

terkait. Penelitian sebelumnya telah dibatasi oleh kurangnya resolusi dan 

kesimpulan yang kuat sering terhambat oleh perkiraan yang lemah. Beberapa studi 
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menunjukkan bahwa metode MSA yang paling kualitatif untuk pengujian hipotesis 

secara umum, dan memberikan estimasi yang dapat digunakan dalam pemodelan 

populasi (Bowen dan Karl, 2007). Kombinasi studi lapangan untuk menentukan 

demografi mencari wilayah ruaya pakan, studi penandaan atau tagging dalam ruaya 

migrasi maupun habitat pantai peneluran dan pelacakan menggunakan satelit 

telemetry (Limpus, 2007). Idealnya, interpretasi hasil MSA harus menggunakan 

pendekatan terpadu mempertimbangkan demografi, tagging dan pelacakan satelit. 

Jika semua kombinasi ini dapat terpenuhi makan kita dapat menarik kesimpulan 

untuk genetika konservasi.  

 

 

 


