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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian di  Kampung Gisi, Desa Tembeling Bintan yang 

bertujuan untuk mengetahui produksi serasah mangrove, dan tingkat kelimpahan kepiting 

bakau, serta hubungan produksi serasah mangrove terhadap tingkat kelimpahan kepiting 

bakau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - April 2014. Metode yang digunakan 

adalah penentuan titik stasiun berdasarkan tingkat kerapatan mangrove. Pengumpulan 

sampel guguran serasah mangrove mengunakan jaring penangkap serasah (Litter-trap) 

ukuran mata jaring ±1 mm yang diletakkan diantara vegetasi mangrove. Sedangkan 

pengambilan sampel kepiting bakau dengan mengunakan bubu yang diletakkan tepat 

dibawah litter-trap yang telah dipasang. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata produksi 

berat serasah mangrove di Kampung Gisi, Desa Tembeling Bintan yaitu dengan bobot 

basah sebesar 35.792 g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 24.207 g/m

2
/minggu. 

Produktifitas serasah mangrove tertinggi terdapat pada stasiun I dengan bobot basah 

sebesar 42.701 g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 30.733 g/m

2
/minggu. Sedangkan 

produktifitas serasah mangrove terendah terdapat pada stasiun III dengan bobot basah 

sebesar 28.940 g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 16.822 g/m

2
/minggu. Jumlah 

kelimpahan kepiting bakau di Kampung Gisi berkisar antara 2640 – 3680 ind/ha dengan 

kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun I sedangkan kelimpahan terendah terdapat 

pada stasiun III.  Pengaruh produksi serasah mangrove terhadap kelimpahan kepiting 

bakau memiliki korelasi positif dan sebesar 68.72% data yang diperoleh dapat 

menjelaskan hubungannya. 
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ABSTRACT 

Research has been conducted in Gisi Distric, Village Tembeling Bintan which aims to 

determine the mangrove litter production, and the level of abundance of mangrove crabs, 

mangrove litter production and the relations of the mangrove crab abundance levels. This 

study was conducted in February-April 2014 The method used is based on the 

determination of the point densities in mangrove station. Sample collection avalanches 

mangrove litter catcher nets using litter ( Litter - trap ) mesh size ± 1 mm were placed 

between mangrove vegetation. While sampling using the mangrove crab traps are placed 

just below the litter - traps that have been installed. Results were obtained an average 

value of mangrove litter weight production in Gisi Distric, Village Tembeling Bintan is 

the wet weight of 35.792 g/m
2
/week and the dry weight of 24.207 g/m

2
/week. Mangrove 

litter productivity is highest at the first station with a wet weight of 42.701 g/m
2
/week and 

a dry weight of 30.733 g/m
2
/ week . While the productivity of mangrove litter lowest for 

the third station with a wet weight of 28.940 g/m
2
/week and the dry weight of 16.822 

g/m
2
/week. Number of mangrove crab abundance in Gisi Distric ranged between 2640 - 

3680 ind/ha with the highest abundance found in abundance while the lowest station I 

found on the third station. Effect of mangrove litter production of the mangrove crab 

abundance has a positive correlation of 68.72% and the data obtained can explain the 

relationship. 
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I.  PENDAHULUAN 
Kampung Gisi, Desa Tembeling 

Bintan merupakan salah satu daerah 

penangkapan beberapa jenis biota, salah 

satunya adalah kepiting bakau
(1)

. 

Menurut Sirait (1997) dalam 

Chairunnisa (2004), kelimpahan 

kepiting bakau sangat dipengaruhi oleh 

kerapatan mangrove, dimana semakin 

tinggi kerapatan mangrove maka 

guguran daun mangrove yang jatuh juga 

akan semakin banyak. Begitu juga 

dengan keberadaan  kepiting bakau, 

karena kerapatan mangrove 

mempengaruhi jumlah bobot serasah 

yang dalam hal ini merupakan makanan 

alami dari kepiting bakau. 

 Maka dari itu butuh 

dilakukannya sebuah penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

produksi serasah mangrove, seberapa 

besar tingkah kelimpahan kepiting 

bakaunya, serta bagaimana hubungan 

laju produksi serasah mangrove dengan 

tingkat kelimpahan kepiting bakau di 

Kampung Gisi Desa Tembeling Bintan. 

 Manfaat dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi mengenai produksi serasah 

mangrove, sebagai bahan informasi 

mengenai laju produksi serasah 

mangrove terhadap tingkat kelimpahan 

                                                           
1
  Hasil survei pendahuluan di Kampung 

Gisi tanggal 5 November 2013 

kepiting bakau di ekosistem mangrove 

Kampung Gisi, Desa Tembeling Bintan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 Kepiting bakau menjalani 

sebagian besar hidupnya di ekosistem 

mangrove dan memanfaatkan ekosistem 

mangrove sebagai habitat alami 

utamanya, yakni sebagai tempat 

berlindung, mencari makan, dan 

pembesaran. Kepiting bakau 

melangsungkan perkawinan di perairan 

hutan mangrove dan secara berangsur-

angsur sesuai dengan perkembangan 

telurnya. Kepiting bakau akan beruaya 

dari perairan hutan mangrove ke 

perairan laut untuk memijah. Sedangkan 

kepiting jantan akan tetap berada di 

hutan mangrove untuk melanjutkan 

aktivitas hidupnya. Setelah memijah, 

kepiting bakau betina akan kembali 

kehutan mangrove. Demikian juga 

dengan juvenil kepiting bakau yang akan 

berimigrasi ke hulu eustuari untuk 

kemudian berangsur-angsur memasuki 

hutan mangrove (Siahainenia, 2008). 

Tumbuhan mangrove 

merupakan sumber makanan potensial 

dalam berbagai bentuk bagi semua biota 

yang hidup di ekosistem mangrove. 

Berbeda dengan ekosistem pesisir 

lainnya, komponen dasar dari rantai 

makanan di ekosistem hutan mangrove 

bukanlah tumbuhan mangrove itu 



2 
 

sendiri tapi serasah yang berasal dari 

tumbuhan mangrove. Sebagian serasah 

mangrove didekomposisi oleh bakteri 

dan fungi menjadi zat hara terlarut yang 

dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton, 

algae ataupun tumbuhan mangrove itu 

sendiri dalam proses fotosintesis; 

sebagian lagi sebagai partikel serasah 

(detritus) dimanfaatkan oleh ikan, udang 

dan kepiting. Proses makan memakan 

dalam berbagai kategori dan tingkatan 

biota ini akhirnya membentuk suatu jala 

makanan (Bengen, 2004). 

Kelimpahan kepiting bakau 

sangat dipengaruhi oleh kerapatan 

mangrove, dimana semakin tinggi 

kerapatan mangrove maka guguran 

daun mangrove yang jatuh juga akan 

semakin banyak dan keberadaan  

kepiting bakau semakin banyak, karena 

kerapatan mangrove mempengaruhi 

jumlah bobot serasah yang dalam hal ini 

sebagai makanan alami dari kepiting 

bakau. Guguran serasah daun mangrove 

merupakan persedian bahan alami bagi 

kepiting bakau, sebagian dari serasah 

tersebut terdekomposisi menjadi detritus 

dan menjadi bahan makanan alami bagi 

biota-biota lain seperti cacing, udang, 

molusca dan lain-lain (Chairunnisa, 

2004). 

III. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari - April 2014. 

Lokasi penelitian terletak di Kampung 

Gisi, Desa Tembeling Bintan. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan 

No Alat dan Bahan  Jumlah 

1 Tali rapia 1 unit 

2 Perangkap serasah 

modifikasi (Litter-

trap) 

5 unit/stasiun 

3 Bubu 5 Unit/stasiun 

4 Timbangan 

elektrik 

1 unit 

5 Oven listrik 1 unit 

 6 Kamera 1 unit 

 7 GPS 1 unit 

 8 Sampel serasah 

mangrove 

5 unit/stasiun 

 9 Sempel kepiting 

bakau 

5 unit/stasiun 

 10 Buku identifikasi 

oleh FAO (2011) 

1 unit 

 
Menurut Brown (1984) dalam 

Lestarina (2011), metode umum yang 

digunakan untuk menangkap guguran 

serasah di hutan mangrove dalam waktu 

tertentu (liner-fall) adalah dengan litter-

trap (jaring penangkap serasah) yaitu 

berupa jaring penampung berukuran 1 x 

1 meter persegi, yang terbuat dari nylon 

dengan ukuran mata jaring (mesh size) 

±1 mm dan bagian bawahnya diberi 

pemberat. Litter-trap kemudian 

diletakkan diantara vegetasi mangrove 

terdekat dengan ketinggian di atas garis 

pasang tertinggi pada setiap stasiun 
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pengamatan. Pengukuran produktifitas 

serasah dilaksanakan selama 2 bulan 

(Validasi Data) dengan selang waktu 

pengambilan 7 hari (Mahmudi et al,. 

2008).  Serasah yang sudah 

dikumpulkan tersebut ditimbang untuk 

mendapatkan nilai bobot basahnya 

(Hasudungan, 2006), lalu dimasukkan 

ke dalam kantong plastik dan diberi 

lebel, untuk selanjutnya dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan 

pengukuran terhadap bobot kering 

serasah dengan cara mengeringkan 

sampel didalam oven pada suhu 105
ᵒ
C 

hingga beratnya konstan (Ashton et al., 

1999 dalam Lestarina, 2011). 

Sampel kepiting bakau 

ditangkap dengan menggunakan bubu 

berbentuk kotak persegi empat dengan 

ukuran 50x30x20 cm. Penyamplingan 

kepiting bakau (Scylla sp) dilakukan 

dengan menggunakan Purposive 

Sampling di mana bubu akan diletakkan 

tepat dibawah litter-trap (jaring 

perangkap serasah) pada setiap stasiun 

pengamatan. Hal ini bertujuan untuk 

melihat keterkaitan langsung antara 

produksi serasah mangrove dengan 

tingkat kelimpahan kepiting bakau. 

Untuk Menganalisis data yang 

diperoleh maka digunakan rumus-rumus 

persamaan sebagai berikut: 

 

1. Analisis Data Produksi 

Serasah Mangrove 
Untuk menghitung nilai tengah 

(rata-rata) produktifitas serasah pada 

setiap stasiun pengamatan maka 

digunakan rumus (Kurniasari, 2009) 

sebagai berikut: 

    
 

   

 

Xj =                        g/m
2
/minggu 

                 n 

Keterangan: 

 Xj = Rata-rata produksi serasah stasiun 

setiap periode (minggu) 

Xi = Produksi serasah per stasiun setiap 

periode 

 n  = 5 (Litter-trap) 

 

2. Analisis Data Kelimpahan 

Kepiting Bakau 

Untuk mengetahui kelimpahan 

digunakan rumus (Bengen et al., 1992  

dalam Hasudungan, 2006) sebagai 

berikut: 

  N= 
   

 
  

Keterangan: 

N = Kelimpahan kepiting bakau (ind/ha)  

∑ni = Jumlah individu suatu jenis  

A = Luas area penangkapan/ stasiun 

(m
2
) 

Kelimpahan Relatif (Brower et al., 1990 

dalam Miranto, 2013) 

 KR = 
  

  
        

Keterangan: 

KR= Kelimpahan relatif kepiting bakau  
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ni = Jumlah individu suatu jenis,  

∑N= Total seluruh individu 

 

3. Hubungan Serasah Mangrove 

Terhadap Kelimpahan 

Kepiting Bakau 

 Untuk melihat 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 + bx 

Keterangan: 

y = Kelimpahan Kepiting Bakau 

x = Produksi serasah mangrove 

a = Konstanta 

b = Slope 

 

 Keeratan hubungan antara 

produksi serasah dengan kepadatan 

kepiting bakau dapat dilihat dari 

besarnya koefisien korelasi (r) dan 

koefisien determinasi (r
2
). Nilai 

koefisien korelasi berkisar -1 sampai +1, 

tanda negative (-) menyatakan korelasi 

negatif 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 dengan indeks tetap 

dalam derajat keeratan atau hubungan 

antar variabel. 

 

IV.  HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 
1. Produksi Serasah Mangrove 

pada Setiap Stasiun 

Pengamatan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di Kampung Gisi Desa 

Tembeling Bintan dari pengambilan 

sampel serasah mangrove sebanyak tiga 

stasiun pengamatan yang terbagi atas 

tiga katagori kerapatan mangrove yaitu 

padat, sedang dan sedikit/jarang maka 

diperoleh data rata-rata produksi berat 

serasah bobot basah dapat dilihat  pada 

tabel 2 dan gambar 1 berikut. 

Tabel 2. Total Rata-rata Produksi 

Serasah Mangrove  Bobot Basah 
Stasiun Gbb/m

2
/bln Gbb/m

2
/mggu 

I 213.507 42.701 

II 178.670 35.734 

III 144.698 28.940 

Jumlah 536.875 107.375 

Rata-rata 178.958 35.792 

Sumber: Data Primer (2014) 

Gambar 1. Grafik Produktifitas Bobot 

Basah Serasah Mangrove per Stasiun 

 

Sumber: Data Primer (2014) 
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 Sedangkan untuk data rata-rata 

produksi berat serasah bobot kering 

dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 2 

berikut. 

Tabel 3. Total Rata-rata Produksi 

Serasah Mangrove  Bobot Kering 
Stasiun Gbk/m

2
/bln Gbk/m

2
/mggu 

I 153.665 30.733 

II 125.334 25.067 

III 84.110 16.822 

Jumlah 363.109 72.622 

Rata-rata 121.036 24.207 

Sumber: Data Primer (2014) 

 

Gambar 2. Grafik Produktifitas Bobot 

Kering Serasah Mangrove per Stasiun 

 

Sumber: Data Primer (2014) 

Dapat dilihat yaitu pada stasiun 

I yang terletak pada titik koordinat 

1
◦
2'27,00''LU, 104

◦
27'52,18''BT dengan 

tingkat kerapatan mangrove dalam 

katagori padat memiliki nilai 

produktifitas bobot basah yaitu sebesar 

42.701 g/m
2
/minggu dan bobot kering 

yaitu sebesar 30.733 g/m
2
/minggu 

merupakan produksi serasah mangrove 

tertinggi. Tingginya perolehan 

produktifitas serasah mangrove yang 

dihasilkan pada stasiun ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya tingkat kerapatan mangrove. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Moller 

dalam Soeroyo (2013) dan Zamroni 

(2008) bahwa kerapatan pohon dapat 

mempengaruhi produksi serasah dimana 

semakin tinggi kerapatan mangrove 

maka semakin tinggi pula produksi 

serasah yang dihasilkannya, begitu juga 

sebaliknya. Kerapatan mangrove di 

Kampung Gisi, Desa Tembeling ini juga 

didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan Kholifah (2014) yaitu sebesar 

2520 ind/ha. 

 Sebaliknya untuk produktifitas 

serasah mangrove terendah terdapat 

pada stasiun III yang terletak pada titik 

koordinat 1
◦
2'6.60"LU 104

◦
28'7.90" BT 

dengan bobot basah yaitu sebesar 28.940 

g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 

16.822  g/m
2
/minggu pada tingkat 

kepadatan mangrove dalam katagori 

jarang. Ada beberapa penyebab yang 

membuat rendahnya tingkat 

produktifitas mangrove yang terdapat 

pada stasiun ini salah satunya adalah 

struktur vegetasi mangrove. Hasil 

penelitian yang dilakukan Kholifah 

(2014) menunjukkan bahwa vegetasi 

mangrove yang terdapat pada stasiun ini 

masih tergolong dalam fase semai dan 

anakan sehingga kontribusi serasah yang 

dihasilkannyapun sangat rendah. 

Sementara Stasiun II yang 

terletak pada titik koordinat 
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1
◦
2'18,96''LU, 104

◦
27'59,07''BT dengan 

tingkat kerapatan mangrove dalam 

katagori sedang memiliki nilai 

produktifitas serasah diantara stasiun I 

dan stasiun II yaitu dengan bobot basah 

sebesar 35.734 g/m
2
/minggu dan bobok 

kering sebesar 25.067 g/m
2
/minggu. 

Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi produksi serasah 

mangrove yaitu faktor ketuaan atau 

umur mangrove itu sendiri. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Zamroni 

(2008) bahwa apabila umur mangrove 

melebihi titik optimum, maka serasah 

yang jatuh akan berkurang karena pada 

batang mangrove tua bagian dalamnya 

mulai keropos sehingga tajuk pohon 

mulai menyempit dan produksi 

serasahnya berkurang. Hal ini sesuai 

dengan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian dimana telah terjadi aktivitas 

penebangan yang mulai dilakukan oleh 

masyarakat Kampung Gisi terhadap 

pohon-pohon mangrove tua yang 

terdapat pada stasiun ini. Hasil 

pengamatan ini juga didukung oleh 

pernyataan Kholifah (2014) dimana 

rendahnya nilai kerapatan mangrove 

pada stasiun II jika dibandingkan dengan 

stasiun I diduga karena telah terdapat 

aktivitas manusia yang memanfaatkan 

hutan mangrove seperti penebangan 

pohon untuk konstruksi bangunan dan 

kayu bakar. 

 

2. Kelimpahan Kepiting 

Bakau (Scylla sp) 
Hasil penelitian yang dilakukan 

di Kampung Gisi ditemukan 3 jenis 

kepiting bakau yang terdiri dari Scylla 

serrata, Scylla olivacea, dan Scylla 

tranquebarica. Kelimpahan kepiting 

bakau pada stasiun I dapat dilihat pada 

tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Data Kelimpahan Kepiting 

Bakau pada Stasiun I 

N

o 
Jenis Jml 

K 

ind/ha 

KR 

% 

1 

Scylla 

serrata 17 1360 37 

2 

Scylla 

tranquebaric

a 18 1440 39 

3 

Scylla 

olivacea 11 880 24 

Jumlah 46 3680 100 

Sumber: Data Primer (2014). 

Dari tabel 4 terlihat bahwa 

jumlah kepiting bakau pada stasiun I ini 

memiliki tingkat kelimpahan tertinggi 

yaitu sebesar 3680 ind/ha. Hal ini diduga 

karena nilai pH tanah pada plot ini 

tergolong asam yaitu berkisar 5,3-6,5 

(Kholifah, 2014). Selain itu pada stasiun 

ini hutan kondisi hutan mangrove masih 

alami dan belum terdapat aktivitas 

manusia. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Bengen dalam Chairunnisa 

(2004) bahwa vegetasi mangrove 

memberikan persediaan makanan alami 

bagi kepiting bakau berupa serasah dari 

daun, ranting, buah, dan batang. Oleh 
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karena itu kondisi hutan mangrove yang 

masih alami tanpa ada aktivitas manusia 

dapat memberikan sumber makanan 

yang optimal untuk kebutuhan 

pertumbuhan kepiting bakau. Hal ini 

juga sangat berkolerasi positif dengan 

produksi serasah tertinggi yang 

dihasilkannya jika dibandingkan pada 

stasiun lain. 

 Tingkat kelimpahan kepiting 

bakau pada stasiun II berada diantara 

stasiun I dan stasiun II yaitu sebesar 

3040 ind/ha, hal ini disebabkan karena 

telah terdapat aktivitas kegiatan manusia 

yang memanfaatkan hutan mangrove. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soviana (2004) bahwa kepiting bakau 

memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap perubahan lingkungan namun 

kepiting bakau akan menghindar jika 

kehidupannya terganggu. Pemanfaatan 

secara terus menerus tanpa 

mempertimbangkan kelestarian dapat 

menyebabkan kerusakan ekosistem 

mangrove yang selanjutnya berdampak 

besar, baik secara ekologi, ekonomi, 

maupun sosial (Kordi, 2012). Hal 

tersebut juga berdampak langsung 

terhadap keberadaan dan kelangsungan 

hidup kepiting bakau. Kelimpahan 

kepiting bakau pada stasiun II dapat 

dilihat pada tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5. Data Kelimpahan Kepiting 

Bakau pada Stasiun II 

No Jenis Jm 
K 

ind/ha 

KR 

% 

1 Scylla serrata 14 1120 37 

2 

Scylla 

tranquebarica 10 800 26 

3 

Scylla 

olivacea 14 1120 37 

Jumlah 38 3040 100 

Sumber: Data Primer (2014). 

Sementara untuk tingkat 

kelimpahan kepiting bakau pada stasiun 

III memiliki nilai kelimpahan terendah 

jika dibandingkan dengan stasiun 

lainnya yaitu 2640 ind/ha. Hal ini diduga 

disebabkan oleh terlalu banyaknya 

aktivitas manusia yang terus 

berkembang pada stasiun III seperti 

aktivitas nelayan, penebangan pohon 

mangrove, dan kondisi hutan mangrove 

dengan tingkat kerapatan mangrove 

serta produksi serasah terendah sehingga 

kondisi tersebut kurang mendukung 

kehidupan kepiting bakau. Kelimpahan 

kepiting bakau pada stasiun III dapat 

dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Data Kelimpahan Kepiting 

Bakau pada Stasiun III 

No Jenis 
J

m 
K ind/ha 

KR 

% 

1 Scylla serrata 11 880 33 

2 

Scylla 

tranquebarica 10 800 30 

3 

Scylla 

olivacea 12 960 36 

Jumlah 33 2640 

10

0 

Sumber: Data Primer (2014). 
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Dari jenis dan kelimpahan 

kepiting bakau pada setiap stasiun maka 

dapat membentuk pola distribusi seluruh 

kelimpahan kepiting bakau yang ada di 

Kampung Gisi, Desa Tembeling Bintan. 

Kepiting bakau untuk jenis Scylla 

serrata dan Scylla tranquebarica 

memiliki distribusi kelimpahan yang 

beraturan disebabkan  genus ini dapat 

hidup pada habitat yang paling sesuai di 

dasar perairan dan mangrove, baik itu 

karena faktor fisika kimia perairan 

maupun tersedianya bahan makanan 

yang cukup. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Suin (2002) dalam 

Rosmaniar (2008) bahwa faktor fisika 

kimia yang hampir merata pada suatu 

habitat serta tersedianya makanan untuk 

kelangsungan hidup organisme di 

dalamnya dapat menentukan hidup 

organisme tersebut secara beraturan. 

Distribusi kelimpahan kepiting bakau 

antar stasiun penelitian juga dapat dilihat 

dalam bentuk grafik pada gambar 3 

berikut ini.  

Gambar 3. Grafik Distribusi 

Kelimpahan Kepiting Bakau  

 

Sumber: Data Primer (2014) 

 

Kelimpahan kepiting bakau di Kampung 

Gisi, Desa Tembeling Bintan yang 

diperoleh berkisar 2640 – 3680 ind/ha. 

 

3. Hubungan Serasah Mangrove 

Terhadap Kelimpahan 

Kepiting Bakau 

Kepiting Bakau merupakan 

salah satu biota yang hidup di dalam 

mangrove, dan mempunyai peranan 

ekologis yang sangat penting dalam 

rantai makanan (Sirait, 1997 dalam 

Chairunnisa, 2004). Hutan mangrove 

tidak hanya merupakan habitat bagi 

kepiting bakau tetapi juga memberikan 

persediaan makanan alami bagi kepiting 

bakau berupa produksi guguran serasah 

mangrove. Untuk melihat keterkaitan 

antara produksi serasah mangrove 

dengan kelimpahan kepiting bakau, 

maka digunakan analisis regresi liniear 

sederhana. 

Berdasarkan perhitungan 

statistik maka, diperoleh nilai p-value 

(0.0001509) > signifikasi (0.05). Berarti 

dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa persamaan regresi linear 

sederhana tersebut dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antar 

variabel yang diteliti. Data hasil 

perhitungan regresi linear sederhana, 

menunjukkan nilai Adjusted R-squared 

sebesar 0.6872 yang berarti sebesar 

68.72%  data yang diambil dapat 
0 2000 4000 

K 

(ind/ha) 

Distribusi Kelimpahan 

Kepiting Bakau 

Stasiun III 

Stasiun II 

Stasiun I 
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menjelaskan hubungan antara Produksi 

Serasah Mangrove terhadap Tingkat 

Kelimpahan Kepiting Bakau, dengan 

sisa 31.28% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Persamaan regresi linear sederhana 

untuk kedua variabel yang diteliti yaitu 

produksi serasah mangrove dan 

kelimpahan kepiting bakau adalah : 

Kelimpahan Kepiting Bakau = -2.183 + 

0.041 Produksi Serasah Mangrove. 

Berdasarkan hasil tersebut maka, 

produksi serasah mangrove pada setiap 

kenaikan I satuan serasahnya memiliki 

hubungan yang positif  dengan 

peningkatan kelimpahan kepiting bakau 

sebesar 0.041 satuan (bila diasumsikan 

nilai variable yang lainnya tetap). Grafik 

regresi linear sederhana dapat dilihat 

pada gambar 4 berikut. 

Gambar 4. Grafik Regresi Linear 

Sederhana 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer (2014). 

 

Hasil perhitungan regresi linear 

sederhana yang menunjukkan hubungan 

positif antara dua variable di lokasi 

penelitian, hal ini dapat diartikan bahwa 

variasi kelimpahan kepiting bakau dapat 

diterangkan oleh makanan alaminya 

(serasah). Hal ini disebabkan karena di 

lokasi penelitian yaitu Kampung Gisi, 

Desa Tembeling, Bintan memiliki 

kawasan mangrove yang luas. Kondisi 

ekosistem mangrove yang tergolong 

masih bagus dengan kawasan yang 

sebagian besarnya belum terganggu 

aktivitas manusia, sehingga  

memberikan suplay yang cukup banyak 

bagi kehidupan organisme perairan 

melalui produksi serasahnya dengan 

rata-rata bobot konstan (bobot kering) 

sebesar 24.207 g/m
2
/minggu. 

 

V. KESIMPULAN DAN 

SARAN 

 
1 Kesimpulan 

Produksi serasah mangrove di 

Kampung Gisi, Desa Tembeling Bintan 

yaitu dengan bobot basah sebesar 35.792 

g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 

24.207 g/m
2
/minggu. Produksi serasah 

mangrove tertinggi terdapat pada stasiun 

I dengan sumbangan produktivitas bobot 

basah sebesar 42.701 g/m
2
/minggu dan 

bobot kering sebesar 30.733 

g/m
2
/minggu. Pada stasiun II memiliki 

produktifitas serasah tergolong sedang 

yaitu dengan bobot basah sebesar 35.734 

g/m
2
/minggu dan bobot kering sebesar 

25.067 g/m
2
/minggu, sedangkan pada 

stasiun III memiliki nilai produktifitas 

serasah mangrove terendah yaitu dengan 

y = -2.183 + 0.041x 
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bobot basah sebesar 28.940 

g/m
2
/minggu dan bobot kering 16.822 

g/m
2
/minggu. 

Jumlah kelimpahan kepiting 

bakau (Scylla sp) di Kampung Gisi, 

Desa Tembeling Bintan berkisar antara 

2640 – 3680 ind/ha. Kelimpahan 

kepiting bakau tertinggi terdapat pada 

stasiun I yaitu sebesar 3680 ind/ha 

dengan kelimpahan relatif Scylla serrata 

37%, Scylla tranquebarica 39%, dan 

Scylla olivacea 24%. Kelimpahan 

kepiting bakau di stasiun II berada 

diantara stasiun I dan III yaitu sebesar 

3040 ind/ha dengan kelimpahan relatif 

Scylla serrata 37% , Scylla 

tranquebarica 26%, dan Scylla olivacea 

37%. Sementara kelimpahan kepiting 

bakau terendah terdapat pada stasiun III 

yaitu 2640 ind/ha dengan kelimpahan 

relatif Scylla serrata 33% , Scylla 

tranquebarica 30%, dan Scylla olivacea 

36%.  

Hasil analisis regresi linear 

sederhana antara kelimpahan kepiting 

bakau dengan produksi serasah 

mangrove menghasilkan persamaan Y = 

-2.183 + 0.041x artinya setiap kenaikan 

produksi serasah mangrove 1 satuan 

akan meningkatkan kelimpahan kepiting 

bakau sebesar 0.041 atau setiap 

kenaikan 1000 satuan produksi serasah 

mnagrove dapat meningkatkan 41 ind/ha 

kepiting bakau. nilai Adjusted R-squared 

sebesar 0.6872 yang berarti sebesar 

68.72%  data yang diambil dapat 

menjelaskan hubungan antara Produksi 

Serasah Mangrove terhadap Tingkat 

Kelimpahan Kepiting Bakau, dengan 

sisa 31.28% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 
2. Saran 

A. Perlu adanya penelitian tentang 

produksi serasah berdasarkan 

perbedaan terhadap jenis 

masing-masing mangrove yang 

ada di Kampung Gisi, Desa 

Tembeling, Bintan sehingga 

diperoleh jenis mangrove apa 

yang paling memberikan 

kontribusi terbesar dalam 

produksi serasahnya. 

B. Perlu adanya penelitian lanjutan 

tentang produksi serasah dengan 

berdasarkan perbedaan pada 

musim kemarau dan hujan. Hal 

ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pola laju 

produktivitas serasah bulanan 

secara lebih lengkap. 

C. Diharapkan pemerintah 

memberi penyuluhan mengenai 

cara melestarikan hutan 

mangrove dan membudidayakan 

kepiting bakau yang baik, 

dengan memperhatikan prinsip-

prinsip konservasi 
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(perlindungan, pemanfaatan, 

dan pelestarian) kepada 

masyarakat Kampung Gisi, 

Desa Tembeling, Bintan. 
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