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Abstrak 

 

Kelurahan Tembeling memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dimana ditemukan  

berbagai ekosistem yang saling berinteraksi salah satunya adalah ekosistem mangrove  

dimana berbagai jenis biota yang berasiosiasi didalamnya seperti kepiting bakau. Tujuan dari 

penelitian ini  adalah untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar perairan Kelurahan 

Tembeling, mengetahui  tingkat kepadatan kepiting  disekitar hutan mangrove  dan hubungan 

antara kerapatan mangrove dengan kepadatan kepiting bakau. Metode yang dilakukan adalah 

pengukuran kerapatan mangrove menggunakan transek dengan luas plot untuk Pohon 10 x 

10m, untuk anakan 5 x 5m dan anakan 1 x 1m sedangkan untuk kepadatan kepiting bakau 

menggunakan perangkap pada setiap stasiun. Pada stasiun 1 2 dan 3 memiiki 2 spesies yaitu 

Scylla serrata dan Scylla oceanica. Pada jumlah kepadatanya 18132 ind/ha dan  kepadatan 

relatife Scylla serrata 60,38% dan Scylla oceanica 39,62%. Pada Stasiun 2 dengan jumlah 

kepadatanya 9921 ind/ha dan kepadatan relatife Scylla serrata 59% dan Scylla oceanica 41%. 

Stasiun 3 ditemukan jumlah kepadatanya 3421 ind/ha dan kepadatan relatife Scylla serrata 

80% dan Scylla oceanica 20%. Kerapatan mangrove di tingkat pohon yaitu stasiun 1 

memiliki 3367 ind/ha dan stasiun 2 memiliki 2300 ind/ha. Kedua stasiun ini masuk dalam 

kategori baik. Pada stasiun 3 daerah yang memiliki 733 ind/ha, stasiun ini masuk dalam 

kategori. Persamaan regresi linier antara kerapatan mangrove dengan  kepadatan kepiting 

bakau yaitu Y = -275,85 + 0,6898x, artinya semakin tinggi kerapatan vegetasi mangrove 

maka semakin tinggi pula tingkat  kepadatan kepiting bakau dengan koefisien determinasi 

0.964. 
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Abstract 

 

Tembeling district has vast coastal area with its various ecosystems and biota 

interaction between and among them. Mangrove ecosystem is one of the main ecosystem of 

Tembeling. Mud crabs is known associate with mangrove ecosystem. The purpose of this 

research is to investigate the circumstances surrounding waters Tembeling village, knowing 

the density of mud crab around the mangrove forest and the relationship between the density 

of the mangrove with  mud crab. Method conducted  density a measurement using transect 

with an area of mangrove plots for trees 10 x 10m. for puppies and puppies 5 x 5m 1 x 1m. 

while the density  mud crab with catching crabs each station . Mud crab density at station 1,2 

and 3 coined the 2 species Scylla oceanica and Scylla serrata, density the number 18132 ind / 

ha and the density of Scylla oceanica relatife Scylla serrata 60.38% and Scylla oceanica 

39.62%. At Station 2 density the number 9921 ind / ha and the density of Scylla serrata 59% 

relatife Scylla oceanica 41% . At stations 3 density the number 3421 ind / ha and the density 

of relatife Scylla oceanica 80% and Scylla serrata 20%. Density of mangroves tree in the area 

of the Village Tembeling at station 1 has 3367 ind / ha and the 2 stations has 2300 ind / ha. 

Both of these stations in either category. At station 3 area that has 733 ind / ha and  these 

stations are categorized according to quality standards due to damaged. Results of correlation 

between the mangrove density with density of mud crabs is y = -281.46 + 0.6907 x, meaning 

that the higher densities mangrove vegetation, the higher the density of mangrove crab with 

with a coefficient of determination 0.964. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ekosistem hutan bakau bersifat 

khas, baik karena adanya pelumpuran 

yang mengakibatkan kurangnya aerasi 

tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta 

mengalami daur penggenangan oleh 

pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis 

tumbuhan yang bertahan hidup di tempat 

semacam ini, dan jenis-jenis ini 

kebanyakan bersifat khas hutan bakau 

karena telah melewati proses adaptasi dan 

evolusi.. 

Seluruh fauna yang hidup di 

dalam ekositem pesisir mempunyai 

peranan yang penting dalam menjaga 

keseimbangan ekologi. Sekian banyak 

fauna yang hidup terdapat beberapa 

spesies kunci (keystone species) yang 

memegang peranan yang sangat penting. 

Salah satu spesies tersebut adalah kepiting 

yang hidup di dalam ekosistem pesisir. 

Kepiting diusulkan sebagai keystone 

species di kawasan pesisir karena setiap 

aktivitasnya mempunyai pengaruh utama 

pada berbagai proses paras ekosistem. 

Peran kepiting di dalam ekosistem 

diantaranya mengkonversi nutrien dan 

mempertinggi mineralisasi, meningkatkan 

distribusi oksigen di dalam tanah, 

membantu daur hidup karbon, serta 

tempat penyedia makanan alami bagi 

berbagai jenis biota perairan (Prianto, 

2007). Dengan begitu kepiting bakau juga 

mempunyai nilai ekonomi tinggi karena 

sangat digemari masyarakat dan termasuk 

http://www.google.com/search?biw=1366&bih=634&q=penangkapan+kepiting+dengan+dan+menggunakan+transek+mengukur+kerapatan+mangrove&sa=X&ei=AsMWUrPZMoHqrQec0YCIAg&ved=0CFcQjxgwBQ
http://www.google.com/search?biw=1366&bih=634&q=penangkapan+kepiting+dengan+dan+menggunakan+transek+mengukur+kerapatan+mangrove&sa=X&ei=AsMWUrPZMoHqrQec0YCIAg&ved=0CFcQjxgwBQ
http://www.google.com/search?biw=1366&bih=634&q=penangkapan+kepiting+dengan+dan+menggunakan+transek+mengukur+kerapatan+mangrove&sa=X&ei=AsMWUrPZMoHqrQec0YCIAg&ved=0CFcQjxgwBQ
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Salinitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi


salah satu diantara perikanan penting di 

wilayah indo pasifik. Hewan ini memiliki 

daging dan telur dengan kandungan 

protein yang cukup tinggi (Delman, 1972 

dalam Noor et al, 1992). 

Menurut Kasry (1996), hutan 

mangrove adalah merupakan tempat 

berpijah (spawing ground), mencari 

makan (feeding ground), pembesaran 

(nursery ground), dan tempat 

perlindungan. Kepiting Bakau (Scylla sp) 

merupakan spesies yang khas di hutan 

mangrove (Soim,1999).  

Di kawasan Kelurahan Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan merupakan 

kawasan potensial untuk penangkapan 

seperti penangkapan gonggong, ikan dan 

kepiting bakau, termasuk juga budidaya 

laut, budidaya air tawar maupun buidaya 

air payau. Keadaan hutan mangrove  yang 

berada di Kelurahan Tembeling sudah 

dalam keadaan kurang baik karena 

kurangnya memperhatikan kebersihan 

perairan sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan lingkungan sekitar dan 

juga terdapat aktivitas panambangan 

bauksit yang menyebabkan penurunan 

kualitas perairan dan lingkungan pesisir. 

Bila hal ini terus berlangsung tanpa dicari 

alternatif pencegahnya, akan brakibat 

terjadinya degradasi kawasan maka secara 

tidak langsung juga berdampak terhadap 

penurunan kepadatan kepiting bakau di 

kawasan Kelurahan Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan. 

Penelitian mengenai kepiting 

bakau masih sedikit dilakukan, informasi 

mengenai keberadaanya juga sangat 

kurang dan belum ada data mengenai 

kondisi perairan di Kelurahan Tembeling. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan 

penelitian di daerah Kelurahan Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kepulauan Riau 

untuk mengetahui kepadatan kepiting 

bakau disekitar mangrove dan  melihat 

bagaimana keadaanya lingkungan 

perairanya 

 

Perumusan Masalah 
1. Bagaimana keadaan lingkungan 

perairan Kelurahan Tembeling. 

2. Bagaimana tingkat kepadatan 

kepiting yang berada disekitar 

mangrove. 

3. Bagaimana hubungan kepiting bakau 

dengan kerapatan mangrove. 

 

Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini  adalah 

untuk mengetahui keadaan lingkungan 

sekitar perairan Kelurahan Tembeling, 

mengetahui  tingkat kepadatan kepiting  

disekitar hutan mangrove yang ada di 

daerah Kelurahan Tembeling, dan 

hubungan antara kepiting bakau dengan 

kerapatan mangrove 

 

Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

memberikan informasi – informasi tentang 

tingkat kepadatan kepiting bakau dan 

keadaan  mangrove terhadap penduduk 

sekitar sehingga bisa dimanfaatkan oleh 

warga sekitar dan bisa berguna untuk 

kebutuhan dan bisa dilestarikan, 

memberikan informasi kepada Dinas 

Kelautan Perikanan bagaimana kerapatan 

mangrove dengan kepadatan kepiting 

bakau yang berada di sekitar wilayah 

Kelurahan Tembeling. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Februari sampai Juli 2013 di 

Kelurahan Tembeling Kecamatan Teluk 

Bintan Kepulauan Riau.  

 

 



Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

saat penelitian adalah: 

Tabel 1. Alat dan bahan yang 

digunakan 

 

Metode  
            Sebelum melakukan pengumpulan 

data, dilakukan survey atau pengamatan 

lapangan yang meliputi keseluruhan  

kawasan hutan mangrove, data yang 

digunakan adalah data primer yang 

diambil dari pengamatan hasil lapangan 

dan wawancara kepada penduduk sekitar. 

Data sekunder diambil dari              

instansi – instansi terkait sebagai 

pendukung penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

Stasiun Penelitian 

1. Stasiun pertama yaitu daerah yang 

tidak ada pengaruh sama sekali dari 

aktivitas manusia dan hutan 

mangrove memiliki kerapatan yang 

tinggi sehingga kelihatan subur 

dengan letak geografis  1
o
0’27.94”N 

104
o
26’55.79”E . 

2. Stasiun 2, kawasan dibelakang 

pemukiman sehingga adanya limbah 

rumah tangga yang mempengaruhi 

keadaan hutan mangrove dan kepiting 

bakau. Keadaan hutan tersebut 

terdapat penebangan didekat 

pemukiman. Letak geogfrafisnya 

1
o
0’36.56”N 104

o
27’0.86”E. 

3. Stasiun 3, kawasan penambangan 

bauksit yang sudah tiga tahunan 

penambangan itu berlangsung di 

daerah Kelurahan Tembeling 

sehingga membuat rusaknya 

kehidupan mangrove. Letak 

geografisnya 1
o
1’9.08”N 

104
o
27’36.58”E.     

 

Pengambilan Sampel Kepiting 

Bakau 
Kepiting Bakau yang diambil 

sebagai sampel dilakukan dengan 

menggunakan Purposive Sampling di 

setiap stasiun area dan memakai 

perangkap kepiting bakau yang disebut 

bubu injab, dengan ukuran tinggi 20 cm 

dan jari – jarinya 87 cm (luas bubu injab 

5,846 m
2
) dengan umpanya berupa ikan 

pari dan pada setiap masing – masing 

stasiun pengamatan dipasang 5 bubu injab 

sebagai ulangan.  

 Peletakan perangkap dan  

pengambilan kepiting bakau dilakukan 

pada saat surut. Pemasangan bubu injab 

dilakukan 10 hari. Metode pengukuran 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

kepiting bakau yang ada di dalam 

perangkap kemudian di amati 

kepadatanya. Cara pengumpulan data 

yaitu dengan cara mencatat masing-

masing obyek yang di teliti dan kemudian 

di masukan ke dalam table.  

 

Pengambilan Data Mangrove 
Pengambilan data mangrove 

dilakukan dengan menghitung jumlah 

mangrove dalam  plot, pada masing-

masing plot contoh yang berukuran 10 x 

10 m
2
. Setiap petak contoh 10 x 10 m

2
 

terdapat pengukuran untuk vegetasi 

tingkat pohon, pengukuran 5 x 5 m
2
 untuk 

kerapatan tingkat anakan dan  1 x 1 m
2
 

untuk kerapatan tingkat semai.  

 Nama  Jumlah 

 

  

 

Alat 

 

 

 

   

pH meter 1 unit 

DO meter 1 unit 

Thermometer 1 unit 

Refraktometer 1 unit 

Alat – alat tulis 1 unit 

Tali 1 unit 

Bubu Injab 15 unit 

Meteran dan GPS 1 unit 

 

Bahan 

Kepiting bakau - 

Ikan pari 15 ekor 



 Metode pengukuran dilakukan 

dengan cara menghitung jumlah  

mangrove dalam plot  kemudian di amati 

kerapatannya. Cara pengumpulan data 

yaitu dengan cara mencatat masing-

masing obyek yang di teliti dan kemudian 

di masukan ke dalam table. Dari hasil 

pengumpulan data maka saya 

menganalisis data tersebut. 

 

 Pengambilan Data Kualitas Air 

Pengambilan data kualitas air 

diambil dari setiap lokasi penelitian pada 

saat pasang dengan pengecekan parameter 

fisika dan kimia yang mendukung 

meliputi suhu (
o
C), pH, DO (mg/l), 

Salinitas(‰), tekstur subtrat dan pasut. 

Analisis Data 
Data yang berhasil dikumpulkan 

dalam penelitian ini diolah kemudian 

ditabulasikan dalam bentuk tabel dan 

gambar, kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan sifat dan jenis data untuk 

dianalisis secara deskriptif sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan tentang 

kondisi . Selain itu, dapat mengungkap 

permasalahan yang terjadi dan berusaha 

untuk mencari pemecahan permasalahan 

tersebut.  

 

Kerapatan Hutan Mangrove 
Perhitungan besarnya nilai kuantitatif 

parameter mangrove adalah sebagai 

berikut : 

Kerapatan(batang/ha)  

=   
                           

                  
           

Kerapatan Relatif  

=  
                     

                       
  100%         

 

 

Tabel 2. Kriteria Baku Kerapatan 

Mangrove 

 

Kriteria Baku Kerapatan 

(Pohon/ha) 

Padat ≥ 1.500 

Sedang ≥1.000 –  <1.500 

Jarang (rusak) < 1.000 
Sumber: Keputusan Menteri Negara ingkungan Hidup  

No. 201 Tahun 2004 

 Kemudian jenis kepiting bakau 

dan masing – masing jenis dihitung 

kepadatan dan kepadatan relatif sebagai 

berikut: 

Kepadatan (Brower et al. 1990) 

 

  
  

 
 

 

       Keterangan :   K  = Kepadatan Jenis 

      Ni = Jumlah Individu 

suatu jenis 

                     A  = Luas Area 

    

Kepadatan Relatif (Brower et al. 1990) 

   
  

∑ 
       

 

      Keterangan   :  ni  = Jumlah individu 

                              ∑  = Total Seluruh 

                                      Individu   

 

Hubungan Kepiting Bakau dengan 

Vegetasi Mangrove 
 Untuk meihat hubungan antara 

dua variabel (x dan y) yang berbeda, 

dilakukan pengujian model regresi 

sederhana. Dari data kerapatan mangrove 

dan kepadatan kepiting bakau. Rumus 

yang digunakan adalah: 

  

 y = a  +  b x 

 

y  = Kepadatan Kepiting Bakau 

x  = Kerapatan Mangrove 



a   = Konstanta 

b  = slope 

 

 Keeratan hubungan antara 

kerapatan mangrove dengan kepadatan 

kepiting bakau dapat dilihat dari besarnya 

koefisien korelasi (r) dan koefisiens 

determinasi (R
2
). Nilai koefisien korelasi 

berkisar -1 sampai +1, tanda negative (-) 

menyatakan korelasi negative dan tanda 

positif (+) menyatakan korelasi positif. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 

0 sampai 1. Koefisien determinasi 

menggambarkan besarnya variasi indeks 

tetap (y) dapat diterangkan oleh indeks 

bebas (x). Sedangkan koefisien korelasi 

menggambarkan besarnya hubungan 

antara indeks bebas dengban indeks tetap.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh dari data – 

data penelitan yang telah dilakukan bahwa 

rata – rata nilai fisika kimia pada setiap 

stasiun selama tiga hari yaitu sebagai table 

berikut: 

 

Tabel 3. Hasi pengamatan kualitas air 

fisika – kimia 

 

 
Dari hasil data yang didapat 

bahwa kualitas air yang berada di 

Kelurahan Tembeling masih tergolong 

baik berdasarkan Keputusan Menteri 

Negara ingkungan Hidup No. 201 Tahun 

2004. 

 

 

Pasang-Surut (Pasut) 

Penentuan pasang surut didapat 

dari beberapa informasi dari masyarakat 

nelayan setempat yang bisa di jadikan 

acuan untuk melakukan penelitian, 

nelayan setempat bisa memperkirakan 

terjadinya pasang dan surut dan data 

pasang-surut di dapat dari instansi terkait 

yaitu data dari markas Lantamal TNI AL 

Tanjungpinang 

 

Tabel 4. Hasil Data Kepadatan 

Kepiting Bakau dan Kepadatan 

Rerlatif. 

  

JENIS 

STASIUN I STASIUN II STASIUN III 

K 

(Ind/ha) 

KR 

(%) 

K 

(Ind/ha) 

KR 

(%) 

K 

(Ind/ha) 

KR 

(%) 

Scylla 

Serrata 

10948 60.38 5816 59 2737 80 

Scylla oceanic 7184 39.62 4105 41 684 20 

Total 18132 100 9921 100 3421 100 

 

 Tingginya niai kepadatan relatife 

dari species Scylla serrata pada Stasiun I 

disebabkan karena Stasiun I memiliki nilai 

kerapatan mangrove yang tinggi, hidup 

pada perairan yang memiliki kandungan 

oksigen terlarut lebih dari 4 mg/liter. 

Keadaan air yang menunjukkan bahwa 

Stasiun I masih sesuai sebagai habitat 

kepiting bakau.  

 Pada Stasiun II hanya didapatkan 

1 species yaitu Scylla serrata. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa factor 

lingkungan perairan yang kurang 

mendukung bagi kehidupan kepiting 

seperti penebangan pohon mangrove yang 

dilakukan oleh aktivitas manusia seperti 

adanya limbah rumah tangga sehingga 

membuat habitat kepiting bakau tidak 

nyaman dan sulit berkembang, 

 Pada Staiusn III tidak didapatkan 

kepiting bakau karena kurangnya 

kerapatan mangrove yang tidak 

mendukung kehidupan kepiting bakau dan  

tekstur tanah yang didapati berbentuk 

berbatu dan lempung berliat. Arriola 

kualitas air stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3 

DO 6.73 6,3 5,8 

Ph 7,48 7,48 7,55 

Salinitas 29,7 30,2 30,8 

Suhu 31,6 31,8 32,3 

Subtrat 
Lempung 

Berdebu 

Lempung 

Berpasir 

berbatu 

dan 

lempung 

berliat 



(1940) dan Hill (1974) dalam Kasry 

(1996) menyatakan kepiting bakau 

melangsungkan perkawinan di perairan 

bakau dan secara berangsur – angsur 

sesuai dengan perkembangan telurnya 

yang betina akan beruara ke laut menjauhi 

pantai mencari perairan yang kondisinya 

cocok untuk melakukan pemijahan, 

sedangkan kepiting jantan yang 

melakukan perkawinan atau yang telah 

dewasa akan tetap berada di pearian 

bakau, tambak, sela – sela akar bakau atau 

paling jauh di sekitar perairan pantai yaitu 

pada bagian – bagian perairan berlumpur 

yang makanannya berlimpah, dari 

pernyataan tersebut sudah jelas bahwa 

tidak mampu kepiting bakau bisa 

berkembang dalam kondisi yang seperti 

ini, apa lagi dengan kerapatan mangrove 

tergolong rusak. 

Dari hasil pengamtan kerapatan 

mangrove di daerah Kelurahan 

Tembeling pada stasiun 1 yaitu untuk 

tingkat pohon 3367 ind/ha, anakan 

5200 ind/ha dan semai 16667 ind/ha 

dan stasiun 2 yaitu tingkat pohon 2300 

ind/ha, anakan 4800 ind/ha dan semai 

10000 ind/ha. Kedua stasiun ini masuk 

dalam kategori baik karena lebih dari 

1500 pohon ind/ha. Pada stasiun 3 

daerah yang memiliki tingkat 

kerapatan pohon 733 ind/ha, anakan 

3467 ind/ha dan semai tidak ada, 

stasiun ini masuk dalam kategori rusak 

menurut baku mutu karena kurang dari 

1000 ind/ha. 

Dari hasil data diatas 

menunjukan bahwa kondisi kerapatan 

mangrove dan kepadatan kepiting 

bakau yang tertinggi adalah stasiun 1 

karena kondisi yang masih alami 

sehingga kehidupan kepiting bakau 

masih terjaga dengan baik dan perlu di 

pertahankan konsidisi alamnya. 

Dari hasil hubungan antara 

kerapatan mangrove dan kepadatan 

kepiting bakau dapat di lihat pada 

masing-masing persamaan linear 

dimana x adalah mangrove dan y 

kepiting bakau, dapat di tunjukan oleh 

persamaan linear y = -281.46 + 

0.6907x dengan koefisien determinasi 

0.964 atau sebesar 96.4%. variable 

kerapatan mangrove dan tingkat 

kepadatan kepiting bakau maka di 

dapat korelasi positif dimana maka 

artinya semakin tinggi keraptan 

vegetasi mangrove maka semakin 

tinggi pula tingkat  kepadatan kepiting 

bakau dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hasil Regresi Linier 

Sederahana 

Kesimpulan 

 Dari hasil pengamtan bahwa di 

stasiun 1 memiliki kerapatan 

mengrove dan kepadatan kepiting 

bakau lebih besar dari pada stasiun 2 

dan 3 karena masih alaminya keadaan 

wilayah stasiun 1. Dari hasil ini bias 

dibuktikan dengan regresi linier 

sederhana dimana y = -281,46 + 

0,6907 x  dengan nilai koefisien 

determinasi 0,964 atau sebesar 96,4%. 
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KERAPATAN MANGROVE 



Saran 

 Untuk melengkapi data penelitian 

mengenai kerapatan mangrove dan 

kepadatan kepiting bakau di Kelurahan 

Tembeling perlu di lakukan penelitian 

mengenai pengaruh kandungan organik di 

hutan mangrove sebagai sumber makanan 

kepiting bakau dan menggunakan 

perangkap yang lebih bervariasi dan 

umpan yang bervariasi juga. Untuk 

mempertahankan populasi kepiting maka 

diperlukan kebijakan pemerinta untuk 

membatasi pengambilan populasi 

kepiting, pengaturan perangkap yang 

optimal supaya tidak menghilangkan 

populasi kepiting dan  menjaga kelestrian 

mangrove sebagai habitat kepiting bakau.  
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