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ABSTRAK 

 

Kepiting bakau merupakan salah satu hasil tangkapan perikanan yang bernilai ekonomis 

penting karena permintaannya tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2013 

sampai Bulan Januari 2014 di Perairan Kampung Gisi Desa Tembeling Kabupaten Bintan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan,laju mortalitas, laju eksploitasi 

dan kondisi stok kepiting bakau di Perairan Kampung Gisi Desa Tembeling Kabupaten Bintan. 

Total sampel kepiting bakau yang diukur selama penelitian berjumlah 300 ekor Kisaran panjang 5-

12 cm terdiri atas 2 kelompok ukuran untuk kepiting bakau jantan dan betina serta 4 kelompok 

ukuran untuk gabungan keduanya. Nilai koefisien pertumbuhan (K) yang paling tinggi di dapat 

dari data betina yaitu sebesar 0,50/tahun. Sedangkan untuk hubungan panjang berat baik jantan 

betina maupun keduanya adalah allometrik negatif (pertambahan panjang kerapas lebih cepat dari 

pertambahan bobot). Laju eksploitasi kepiting bakau jantan betina maupun gabungan keduanya 

masih berada dibawah rata-rata optimum (0,5) 

 

Kata kunci : Stok, Kepiting bakau, Pertumbuhan, Hubungan Panjang Berat Mortalitas dan 

Eksploitas,Kampung Gisi 
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ABSTRACT 

 

Mud crab (scylla sp) is one of fisheries comodity that have high economic value with a lot of 

demand. This riset was conducted from Desember 2013 until Januari 2014 at “Kampung Gisi in 

Tembeling Vilage Bintan Distric”. The purpose of this riset was to invistigate the growth rate, 

mortality rate and stok condition of mud crab at “Kampung Gisi in Tembeling Vilage Bintan 

Distric”. The measured mud crab at this research was 300 individu with total length range 5-12 cm 

and was separated based on sex (female and male). Both female and male of mud crab consisted of 

two cohort whil overall measurment of to be data reproduced four cohort. The highest growth 

coefficient was from female mud crab data with value 0,50/year. The lenght and weight 

relationship for all showed negatively allometric (whil mean the rate of lenght is faster than rate of 

weight). Exploitation rate of mud crab for all data was still under optimum rate (< 0,5). 

 

Key word: Stock, Mud crab, Growth, Lenght and weight relationship,Mortality and 

Exploitation, Kampung Gisi 
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I. PENDAHULUAN 

 Kepiting bakau (Scylla sp) adalah jenis 

kepiting yang hidup di habitat mangrove/hutan 

bakau. Kepiting bakau (Scylla sp) merupakan 

komoditas ekspor bernilai ekonomis tinggi yang 

ada dari provinsi kepri. Menurut Gunarto & Cholik 

(1989) dalam Suman  (1992)  kepiting bakau  

merupakan salah komoditas perikanan yang patut 

di kembangkan karna semakin meningkatnya harga 

dan permintaannya tiap tahun. Pada tahun 1989 

ekspor nasional kepiting bakau  mencapai 4338 

Ton atau sekitar  10.121.000 US dolar 

(Suman,2012).  

 Tingginya nilai ekonomis kepiting bakau 

dalam perekonomian akan mendorong 

meningkatnya penangkapan terhadap kepiting 

bakau dialam sehingga akan memicu terjadinya 

overfishing atau tangkap lebih. sehingga perlu ada 

upaya atau kajian dan metode-metode untuk 

mempertahankan stok kepiting bakau dialam. Salah 

satu kajian awal untuk melihat kondisi kepiting 

bakau dialam adalah dengan melakukan  

kajian awal tentang penyebaran  kelompok umur 

dan parameter pertumbuhan serta mortalitas. Data 

yang di dapat dari kajian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar rekomendasi dan strategi formulasi 

regulasi untuk sumberdaya kepiting bakau. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk  Mengetahui tingkat pertumbuhan kepiting 

bakau (Scylla sp) berdasarkan nilai koefisien 

pertumbuhan (K). Mengetahui  laju mortalitas dan 

laju eksploitasi  kepiting bakau (Scylla sp) di 

ekosistem pesisir kampung Gisi. Mengetahui 

Kondisi stok kepiting bakau (Scylla sp) di 

ekosistem pesisir kampung Gisi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang potensi sumberdaya 

Kepiting Bakau (Scylla sp)  yang ada di ekosistem 

pesisir kampung Gisi sehingga dapat dijadikan 

rujukan untuk kebijakan pemanfaatan sumberdaya 

secara optimum dan berkelanjutan serta dapat 

menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

Kepiting Bakau (Scylla sp)  merupakan 

salah satu komoditas perikanan golongan 

Crustacea yang hidup di perairan pantai, 

khususnya di hutan-hutan bakau (Mangrove). 

Perbedaan kepiting jantan dan betina adalah pada 

bentuk abdomen tubuhnya, dimana bentuk 

abdomen jantan adalah meruncing sedangkan 

bentuk abdomen kepiting betina berbentuk melebar 

(Kanna,2002).  

Kajian stok perikanan dapat diartikan 

sebagai upaya pencarian tingkat pemanfaatan yang 

dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan 

maksimum perikanan dalam bentuk bobot. Maksud 

dari kajian stok perikanan itu sendiri adalah 

memberikan saran tentang pemanfaatan yang 

optimum terhadap sumberdaya hayati perikanan  

(Sparre dan Venema, 1999). 

Menurut Sparre dan Venema (1999), konsep 

dasar dalam mendeskripsikan suatu dinamika 

sumberdaya perairan yang dieksploitasi adalah 

stok, stok diartikan sebagai suatu gugus dari satu 

spesies yang mempunyai parameter pertumbuhan 

dan mortalitas yang sama. Parameter pertumbuhan 

merupakan nilai numerik dalam persamaan dimana 

kita dapat memprediksi ukuran badan ikan setelah 

mencapai umur tertentu. Sedangkan parameter 

mortalitas mencerminkan suatu laju kematian 

hewan, yakni kematian per unit waktu, disebabkan 

oleh mortalitas penangkapan dan mortalitas alami 

(pemangsa, penyakit, dll). 

 

III.  METODE 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua 

bulan yaitu mulai Desember 2013 sampai dengan  

Januari 2014. Berlokasi di Kampung Gisi Desa 

Tembeling kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 
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Riau. Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan 

No Alat dan 

Bahan 

Kegunaan 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

5.  

 

6. 

 

7. 

 

Penggaris 30 cm 

ketelitian 0.1 cm  

 

Timbangan 2 kg 

 

Alat tulis 

 

Camera digital 

Formulir 

kuisioner 

Kepiting bakau 

(scyllasp) 

Literatur-

literatur yang 

mendukung 

penelitian 

Mengukur objek 

penelitian 

 

Menimbang  

objek penelitian 

Mencatat data  

penelitian 

Dokumentasi 

Data primer 

 

Objek Penelitian 

 

Data Sekunder 

 

 

Pengambilan sampel kepiting bakau 

dilakukan 3 kali seminggu selama 2 bulan 

sebanyak 15 ekor/pengambilan data sehingga total 

target kepiting bakau adalah 300 ekor.  

Pengukuran kepiting bakau yang dilakukan 

yaitu: pengukuran panjang, total dan bobot kepting 

bakau. Panjang total adalah panjang crapas kepiting  

yang  diukur dari kerapas sebelah kanan sampai 

kerapas sebelah kiri dan lebar kerapas diukur mulai 

dari ujung interior bagian kepala sampai ujung 

posterior bagian bawah kerapas Kanna (2002). 

Setelah melakukan pengukuran panjang 

total dilanjutkan dengan pengukuran berat kepiting 

bakau menggunakan timbangan 2 kg. Data hasil 

pengukuran tersebut dianalisis secara manual dan 

menggunakan bantuan software FISAT II Ver 1.2.2 

tahun 2005 yang dikeluarkan oleh FAO-ICLARM. 

Analisis data yang dilakukan mencakup sebagai 

berikut:  

 

A. Distribusi Frekuensi Panjang 

Sebaran frekuensi panjang didapat  dengan 

menentukan jumlah selang kelas, lebar selang kelas 

dan frekuensi setiap kelas. Selanjutnya distribusi 

frekuensi panjang yang telah ditentukan diplotkan 

dalam sebuah grafik. Dari grafik tersebut dapat 

terlihat pergeseran distribusi kelas panjang setiap 

bulannya (Syakila, 2009).  

 

B. Identifikasi Kelompok Ukuran 

Kelompok ukuran kepiting bakau dipisahkan 

dengan metode Bhattacharya menggunakan 

bantuan software FISAT II Metode Bhattacharya 

digunakan untuk memisahan kelompok umur 

secara grafis. Pertama Tentukan suatu kemiringan 

yang bersih dari suatu distribusi normal pada sisi 

kiri dari distribusi total. Kemudian tentukan 

distribusi normal dari kohort yang pertama dengan 

menggunakan suatu transformasi ke dalam suatu 

garis lurus. Ulangi proses ini untuk distribusi 

normal berikutnya dari kiri, sampai tidak dapat lagi 

ditemukan distribusi normal yang bersih (Sparre 

dan Venema, 1999). 

 

C. Parameter Pertumbuhan  

Pendugaan parameter pertumbuhan dilakukan 

dengan menggunakan rumus pertumbuhan Von 

Bertalanffy (Sparre dan Venema, 1999) yaitu: 

 

Lt = L∞ ( 1 – e 
[– K ( t - t0 )]

) 

Selanjutnya untuk menentukan t0 digunakan 

persamaan empiris Pauly (1983) dalam Sparre dan 

Venema (1999), yaitu : 

 

log (-t0) = 0,3922 – 0,2752(log L∞) – 1,038(log K) 

L∞ adalah panjang maksimum siput 

gonggong secara teoritis (panjang asimptotik), K 

adalah Koefisien laju pertumbuhan (per satuan 

waktu) dan t0 adalah umur teoritis siput gonggong 

pada saat panjang total cangkang sama dengan nol. 

 

D. Hubungan Panjang Berat Kepiting Bakau 

Hubungan panjang berat digambarkan dalam 

dua bentuk yaitu isometrik dan alometrik (Hile 
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1936 dalam Effendi, 1997). Untuk kedua pola ini 

berlaku persamaan : 

 

W = a L
b
 

Keterangan:  

W= Berat total (gram)  

L = Panjang cangkang dan lebar kerapas, (mm)  

a dan b = Konstanta 

Untuk mendapatkan parameter a dan b, 

digunakan analisis regresi dengan Ln W sebagai y 

dan Ln L sebagai x. Untuk menguji nilai b = 3 atau 

b ≠ 3 dilakukan uji-t, (Sukimin et al., 2006 dalam 

Harmiyati, 2009) dengan hipotesis (b<3, 

pertambahan berat lebih cepat daripada 

pertambahan panjang) atau (b>3, pertambahan 

panjang lebih cepat daripada pertambahan berat). 

 

E. Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Laju mortalitas alami (M) diduga dengan 

menggunakan rumus empiris Pauly  (1980) dalam 

Sparre dan Venema (1999) sebagai berikut: 

ln M = -0.0152 – 0.279*ln L + 0.6543*ln K + 

0.463*ln T 

Selanjutnya Pauly (1983) dalam Sparre dan 

Venema (1999) menyarankan bahwa untuk 

meperhitungkan kebiasaan menggerombol dengan 

cara mengalikan persamaan diatas dengan nilai 0,8 

sehingga untuk spesies yang hidupnya 

menggerombol nilai dugaan menjadi 20% lebih 

rendah, yaitu:  

M = 0.8*exp[-0.0152 - 0.279*ln L + 0.6543* ln 

K + 0.463* ln T]  

Keterangan:  

M  = mortalitas alami  

L∞  = panjang asimtotik pada persamaan  

   pertumbuhan von Bertalanffy  

K = koefisien pertumbuhan pada  

persamaan   pertumbuhan von Bertalanffy  

T = rata-rata suhu permukaan air (
0
C) 

Laju mortalitas penangkapan (F) ditentukan 

dengan: F = Z-M. Laju eksploitasi ditentukan 

dengan membandingkan mortalitas penangkapan 

(F) terhadap mortalitas total (Z) menurut Pauly 

(1984) dalam Sparre dan Venema (1999) : 

  
 

   
 
 

 
 

 

Laju mortalitas penangkapan (F) atau laju 

eksploitasi optimum menurut Gulland (1971) 

dalam Dina (2008)  adalah: Foptimum=M dan 

Eoptimum=0,5. Jika E>0,5 menunjukkan tingkat 

eksploitasi tinggi (over fishing); E<0,5 

menunujukan tingkat eksplotasi rendah (under 

fishing); E=0,5 menunjukkan pemanfaatan optimal 

(Sparre dan Venema, 1999). 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Perikanan di Ekosistem 

Pesisir Kampung Gisi 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para 

nelayan yang menangkap kepiting bakau di sekitar 

Pesisir Kampung Gisi ditemukan 4 jenis kepiting 

bakau yang biasa di tangkap oleh para nelayan 

yaitu: jenis Scylla olivacea atau dikenal sebagai 

kepiting alow, Scylla tranquebarica atau dikenal 

sebagai kepiting sagon itam, Scylla paramosain 

atau dikenal sebagai kepiting sagon putih dan 

scylla serata atau yang lebih dikenal sebagai 

kepiting tumu. Keempat jenis kepiting bakau 

tersebut di tangkap di sepanjang pesisir Kampung 

Gisi dan sepanjang kawasan hutan bakau yang 

bersubstrat lumpur dengan alat tangkap pengait 

atau tongkah dengan musim puncak bulan Maret. 

 

 

 

 



6 
 

B. Sebaran Frekuensi Ukuran Panjang 

Kepiting Bakau (scylla sp) 

 

Panjang minimum dan panjang maksimum 

kepiting bakau yang diperoleh selama penelitian 5 

cm dan 12 cm. Sebaran ukuran panjang kepiting 

bakau selama pengamatan secara keseluruhan dan 

jantan maupun betina dapat  dilihat pada Gambar 1. 

 

a 

 

b 

 

c 

Gambar 1 : Sebaran frekuensi ukuran panjang 

kepiting bakau (scylla sp)  (a) Gabungan (b) Jantan 

(c) Betina 

 

Berdasarkan Gambar 1(a) panjang 

kepiting bakau terletak pada nilai tengah 4,8 -  11,8 

cm dengan frekuensi tertinggi pada dengan 

frekuensi tertinggi terletak pada nilai tengah 8,8 cm 

dan frekuensi terendah terletak pada nilai tengah 

11,3 cm. Garik tersebut menunjukanpada grafik 

kepiting bakau baik jantan betina maupun 

gabungan tidak terjadi pergeseran sebaran 

frekuensi ukuran panjang atau sebaran frekuensi 

ukuran panjang kepiting bakau yang berasal dari 

Kampung Gisi  adalah normal. 

 

C. Parameter Pertumbuhan (L∞, K dan t0)  

Dalam penelitian ini kelompok ukuran 

panjang sampel kepiting bakau (scylla sp) 

dipisahkan dengan metode Battacharya dan  

dilanjutkan dengan metode NORMSEP (Normal 

Separation dengan bantuan software FISAT II Ver 

1.2.2 yang dikeluarkan oleh FAO-ICLARM). Hasil 

pemisahan kelompok ukuran panjang sampel 

kepiting bakau dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kelompok ukuran panjang kepiting 

bakau (scylla sp) (a)Gabungan  (b) jantan (c) 

Betina 

Jumlah sampel kepiting bakau (scylla sp) 

yang digunakan dalam analisis parameter 

pertumbuhan adalah 300 ekor dan dapat dipisahkan 

menjadi 4 kelompok ukuran panjang untuk kepiting 

gabungan dan 2 kelompok ukuran untuk kepiting 

bakau jantan dan betina. Hasil analisis kelompok 

ukuran kepiting bakau di atas memiliki panjang 

rata‐rata, jumlah populasi dan indeks 

separasiseperti disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel  2. Sebaran kelompok ukuran 

panjang kepiting bakau (scylla sp)     menggunakan 

metode Battacharya 

No 

Lt 

(cm) 

Jumlah 

Populasi 

Stedev 

(S) 

Indeks 

Separasi 

(I) 

1 6.22 84 0.550 - 

2 8.02 90 0.630 3.051 

3 9.19 100 0.540 2.000 

4 11.03 20 0.410 3.874 

Total   294   

(a) Kepiting Bakau Gabungan 

No 

Lt 

(cm) 

Jumlah 

Populasi 

Stedev 

(S) 

Indeks 

Separasi 

(I) 

1. 6.30 27 0.50 - 

2. 8.61 140 1.337 3.165 

Total  167   

(b) Kepiting Bakau Jantan 

 

No 

Lt 

(cm) 

Jumlah 

Populasi 

Stedev 

(S) 

Indeks 

Separasi 

(I) 

1. 

6. 

02 25 0.50 - 

2. 8.81 180 0,97 3.8 

Total  133   

(c) Kepiting Bakau Betina 

 

Tabel 2 memperlihatkan hasil pemisahan 

kelompok ukuran, jumlah populasi, standar deviasi 

dan indeks separasi kepiting bakau. Indeks separasi 

(separation indeks, Si) sangat penting untuk 

diperhatikan dalam metode Battacharya dimna jika 

nilai I < 2 maka tidak mungkin dilakukan 

pemisahan kelompok ukuran karena akan terjadi 

tumpang tindih yang besar diantara sampel 

(Hasselblad (1969), Mc New & sumerflat (1987) 

dalam Sparre & Vaname,1999). Sedangkan nilai 

simpangan baku yang semakin besar menunjukkan 

bahwa sampel kepiting bakau yang didapatkan 

selama penelitian semakin tua akan memiliki 

ukuran panjang yang semakin beragam. 

Nilai indeks separasi dari hasil analisis 

pemisahan kelompok ukuran kepiting bakau 

dengan metode Battacharya adalah sebesar 3,051 

dan 2,0 serta 3,874 untuk kepiting bakau total, 

3,165 untuk kepiting bakau jantan dan 3,8 untuk 

kepiting bakau betina atau Nilai Indeks Separasi (I) 

untuk seluruh hasil pemisahan kelompok ukuran > 

2. Hal ini berarti hasil pemisahan kohort dapat 

diterima dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Sedangakan untuk koefisien 

pertumbuhan (K) dan L Infinitif (L∞) serta umur 

kepiting pada saat panjang sama dengan nol (t0) 

disajikan pada tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 . Parameter pertumbuhan berdasarkan 

model Von Bertalanffy  (K,L∞ dan t0 

No Parameter Nilai 

1. K (per tahun) 0,105 

2. L∞ 17 

3. t0 (per tahun) -11,696 

(a) Kepiting Bakau Gabungan 

No Parameter Nilai 

1. K (per tahun) 0,43 

2. L∞ 12,6 

3. t0 (per tahun) 0 

(b) Kepiting Bakau Jantan 

No Parameter Nilai 

1. K (per tahun) 0,50 

2. L∞ 11,5 

3. t0 (per thun) 0 

(c) Kepiting Bakau Betina 

Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

 Tabel 3 diatas menunjukkan nilai 

koefisien pertumbuhan (K) dan L∞ yang berbeda 

untuk masing-masing data kepiting bakau, Menurut 

Sparre & Vaname (1999) nilai koefisisen 



8 
 

pertumbuhan (K) merupakan penentu seberapa 

cepat pertambahan ukuran kerapas kepiting bakau 

mencapai panjang asimtotiknya (L∞) atau panjang 

maksimumnya nilai koefisien pertumbuhan yang 

tinggi memerlukan waktu yang singkat untuk 

mencapai panjang asimtotnya.  

Hasil analisisparameter pertumbuhan untuk 

kepiting bakau yang berasal dari Pesisir Kampung 

Gisi berturut-turut adalah sebagai berikut : untuk 

kepiting bakau gabungan dengan nilai K 0,105 dan 

L∞ 17 cm membutuhkan waktu 10 bulan untuk 

mencapai L∞ dengan Lt = 17 (1-e
[-0.105(t-t0]

)  , 

kepiting bakau (scylla sp) jantan dengan nilai K 

0,43 dan L∞ 12,6 membutuhkan waktu 7 bulan 

untuk mencapai L ∞ dengan Lt = 12,6 (1-e
[-0.43(t-t0]

) 

dan untuk kepiting bakau betina dengan nilai K 

0,50 dan L∞ 11,5 memiliki waktu paling singkat 

untuk mencapai L∞ yaitu 6 bulan dengan Lt = 11,6 

(1-e
[-0.50(t-t0

 Hal ini membuktikan bahwa dengan 

nilai K yang besar maka waktu yang dibutuhkan 

oleh kepiting bakau untuk mencapai L∞ akan 

semakin cepat.  

Parameter pertumbuhan (K) memegang 

peran penting dalam pengkajian stok dan 

penyusunan pengelolaan perikanan berkelanjutan. 

Menurut Wijaya (2010) nilai parameter 

pertumbuhan pada kepiting bakau tergantung pada 

masing-masing kawasan pengambilan sampel dan 

jumlah sampel yang digunakan. Lebih jelasnya 

kurva pertumbuhan kepiting bakau dari hasil 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

(c) 

Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Kepiting Bakau 

(scylla sp) (a) Gabungan (b) Jantan (c) Betina 

 

Grafik pertumbuhan kepiting bakau 

menunjukkan bahwa kepiting bakau muda 

memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan 

signifikan sedangkan ketika mencapai umur tua 

laju pertumbuhan tidak terlalu cepat bahkan 

cendrung statis.  

 

D. Hubungan Panjang Berat Kepiting Bakau 

(Scylla sp) 

Analisis hubungan panjang berat digunkan 

data panjang total dan berat basah kepiting bakau 

dengan tujuan melihat pola pertumbuhan kepiting 

bakau. Hasil analisis hubungan panjang berat 

kepiting bakau yang berasal dari Pesisir Kampung 

Gisi dapat dilihat pada Gambar 4. berikut. 
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(c) 

Gambar 4.Grafik hubungan panjang berat kepiting 

bakau (scylla sp) (a) Gabungan (b) Jantan (c) 

Betina 

 

Pola pertumbuhan kepiting bakau 

dianalisis menggunakan regresi dengan melihat 

hubungan antar panjang kerapas dan bobot kepiting 

bakau (a dan b) dimana nilai b akan menjadi 

indikator yang mendeskripsikan pola pertumbuhan 

kepiting bakau. Setelah dilakukan analisis uji t nilai 

b untuk kepiting bakau jantan maupun betina yang 

menunjukkan bahwa thit lebih besar dari ttabel 

sehingga hasil pengujian terhadap nilai b baik 

untuk kepiting jantan dan kepiting betina adalah 3< 

berarti dapat dikatakan bahwa pola pertumbuhan 

kepiting yang berasal dari pesisir Kampung Gisi 

adalah Allometrik negatif. Allometrik negatif 

adalah pola pertumbuhan yang menyatakan bahwa 

pertambahan bobot lebih lambat dibandingkan 

dengan pertumbuhan kerapas. Sama halnya dengan 

pertumbuhan kepiting bakau menurut Hartnoll 

(1982)  dalam Rachmawati (2009) dimana pola 

pertumbuhan kepiting bakau adalah alometrik. 

menurut Wijaya (2010) dari nilai 

koefisisen korelasi (r) dapat diketahui keeratan 

hubungan antara panjang kerapas dan bobot 

tubuhnya, sehingga dapat ditentukan apakah 

individu dalam suatu populasi dapat diduga bobot 

tubuhnya dengan mengetahui ukuran tubuhnya atau 

tidak. Nilai koefisisen korelasi (r) kepiting bakau 

jantan dan betina yang berasall dari pesisir 

kampung Gisi berturut-turut 0,44 dan 0,77, hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara panjang 

kerapas dan bobot tubuh lebih erat pada kepiting 

bakau betina dibandingkan kepiting bakau jantan. 

 

Penelitian Chakarabarti & Shainenia 

(2008) dalam Wijaya (2010) menyatakan bahwa 

kepiting bakau jantan memiliki sifat seksualitas 

dimorfisme, dimana kepiting bakau jantan lebih 

berat dibandingkan dengan kepiting bakau betina 

pada ukuran kerapas yang sama. Menurut Wijaya 

(2010) kepiting bakau betina memiliki pola 

pertumbuhan alometrik dikarnakan kepiting betina 

cendrung menggunakan asupan makanannya untuk 

molting dan proses kematangan gonad (bertelur). 

Pola pertumbuhan kepiting jantan yang berasal dari 

pesisir Kampung Gisi adalah Allometrik negatif. 

Hal ini dikarnakan pada kepiting bakau jantan 

molting lebih jarang terjadi dan asupan makanan 

banyak digunakan untuk memanjangkan dan 

membesarkan chela (capit). 

 

E. Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

 

Laju mortalitas adalah laju kematian yang 

didefinisiskan sebagai jumlah individu yang mati 

dalam suatu satuan waktu. Laju mortalitas total 

dapat disebabkan karna adanya laju mortalitas 

alami atau laju mortalitas akibat penangkapan. 

Mortalitas alami pada kepiting bakau disebabkan 

karana kepiting bakau tidak pernah tertangkap 

sehingga mati alami karana umur tua atau karena 

daya dukung lingkungan yang rendah misalnya 

akinbat perubahan lingkungan yang ekstrim atau 

tidak tercukupinya makanan (Sparre & 

Vaname,1999). 

Mortalitas total (Z)   digambarkan sebagai nilai 

numerik dari kemiringan (slop) garis regresi antar 

logaritma N/dt terhadap umur relatif kepiting bakau 

yang tertangkangkap, dan dihitung dari persamaan 

pertumbuhan von Bertalanffy yang dikenal dengan 

y = 2,1397x + 1,2427 
R² = 0,5928 
N =133 ekor 
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model kurva hasil tangkapan. Sedangkan Mortalitas 

Alami (M) di cari menggunakan rumus Pauly 

(1980) dalam  (Sparre & Venema 1999) dengan 

suhu rata-rata permukaan perairan tembeling 29
0
C 

(Hafiz 2013). Nilai laju mortalitas total,laju 

mortalitas alami dan mortalitas akibat penangkapan 

dapat dilihat pada gambar 5 dan tabel 5. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

(c) 

Gambar 5. Kurva hasil tangkapan menggunakan 

metode Plot Jones dan Zalinge dengan estimasi 

nilai Laju mortalitas total  (Z) kepiting bakau. (a) 

Gabungan (b) Jantan (c) Betina 

 

Tabel 5. Tabel mortalitas dan laju eksploitasi pada 

kepiting bakau 

Laju Nilai  

(per tahun) 

Mortalitas total (Z) 0,854 

Mortalitas alami (M) 0,486 

Mortalitas 

penangkapan (F) 

0,37 

Eksploitasi (E) 0,43 

(a) Kepiting Bakau Gabungan 

Laju Nilai 

 (per tahun) 

Mortalitas total (Z) 1,929 

Mortalitas alami (M) 1,33 

Mortalitas 

penangkapan (F) 

0,6 

Eksploitasi (E) 0,31 

(b) Kepiting Bakau Jantan 

Laju Nilai  

(per tahun) 

Mortalitas total (Z) 1,975 

Mortalitas alami (M) 1,5 

Mortalitas 

penangkapan (F) 

0,5 

Eksploitasi (E) 0,24 

(c) Kepiting Bakau Betina 

Sumber : Data primer diolah Tahun 2014 

 Tabel 5 memperlihatkan bahwa mortalitas 

alami kepiting bakau lebih tinggi dibandingkan 

dengan mortalitas akibat penangkapan. Menurut 

syakila (2009) dalam Febrianti (2013) nilai 

mortalitas akibat penangkapan di pengaruhi oleh 

laju eksploitasi, semakin tinggi tingkat eksploitasi 

maka mortalitas penangkapannya akan meningkat. 

Tabel 5 juga memperlihatkan bahwa laju 

eksploitasi kepiting bakau betina adalah sebesar 

0,24 dan mortalitas penangkapannya adalah 0,5 jika 

dibandingkan dengan laju eksploitasi menurut 

Gulland  (1971) yaitu sebesar 0,5, maka laju 

eksploitasi kepiting bakau di pesisir kampung gisi 

berada dibawah nilai optimum menurut Gulland. 

Hal ini berkaitan dengan cara-cara penangkapan 

kepiting bakau yang masih tradisional dan 

kelestarian ekosistem mangrove yang masih terjaga 

di ekosisitem pesisir Kampung Gisi. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil analisis stok kepiting bakau di 

Ekosistem Pesisisr Kampung Gisi dapat diketahui 

bahwa : 

Tingkat pertumbuhan kepiting bakau gabungan 

yang ada di kampung Gisi adalah 0,105 per tahun 

dengan persamaan Von Bertalanffy 

Lt=17(1e
[0.43(tt0]

) untuk kepiting bakau jantan 

adalah 0,43 per tahun dengan persamaan Von 

Bertalanffy  Lt=12,6(1e
[0.43(tt0]

) untuk kepiting 

betina adalah 0,5 per tahun dengan persamaan Von 

Bertalanffy Lt = 11,5 (1-e
[-0.5(t-t0]

).  

 Nilai Mortalitas (Z) adalah 0,85/tahun dan laju 

eksploitasi (E) adalah 0,43/tahun untuk populasi 

total, untuk populasi kepiting jantan Nilai 

Mortalitas (Z) adalah 1,929/tahun dan laju 

eksploitasi (E) adalah  0,31/tahun sedangkan untuk 

populasi kepiting bakau betina Nilai Mortalitas (Z) 

adalah 1,975/tahun dan laju eksploitasi (E) adalah 

0,24/tahun. 

Kondisi stok kepiting bakau (Scylla sp) yang 

berasal dari Ekosistem Pesisisr Kampung Gisi 

masih dalam kedaan baik dan pemanfaatnnya 

belum optimum, hal ini ditandai dengan rendahnya 

nilai laju eksploitas (E) dan nilai mortalitas alami 

(M) yang lebih tinggi dibandingkan nilai mortalitas 

akibat penangkapan (F). 

 

A. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan 

penulis antara lain : 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi mortalitas alami Kepiting 

Bakau dan efektifitas penggunaan alat 

tangkap. 

2. Perlu juga diperhatikan cara-cara 

penangkapan Kepiting Bakau yang dapat 

mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan 

Kepiting Bakau. 

3.  Ekosistem mangrove dan lamun yang ada 

di pesisir Kampung Gisi perlu 

ditingkatkan kelestariannya untuk menjaga 

habitat dan kelangsungan hidup Kepiting 

Bakau. 
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