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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 – Januari 2017. 

Tujuan dari  penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kepadatan kepiting 

bakau terhadap kualitas lingkungan perairan ekosistem mangrove. Lokasi 

penelitian terletak di perairan Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang dengan titik 

pengamatan sebayak 31 titik yang tersebar disepanjang perairan Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang berdasarkan pertimbangan area penangkapan kepiting bakau 

oleh nelayan.  

 Hasil penelitian menunjukkan hubungan kepadatan kepiting bakau dengan 

kualitas lingkungan perairan pada ekosistem mangrove di Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang  merupakan hubugan yang kuat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

R  = 0,594 atau 59,4%, namun pengaruh hubungan kepadatan kepiting bakau 

dengan kualitas lingkungan perairan pada ekosistem mangrove di Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpnang  kecil dilihat dari nilai koef\isien determinasi R2 = 0,223 atau 

22,3%, karena hanya 2 variabel bebas yang berpengaruh  secara signifikan 

terhadap kepiting bakau yaitu salinitas dan serasah mangrove dengan kriteria nilai 

signifkan < 0,05. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in November 2016 – January 2017. The 

purpose of this research is to know the relationship of the Scylla sp density to the 

quality of the aquatic environment of mangrove ecosystem. The location of the 

research lies in the waters of the Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang observational 

point of  system with 31 points scattered over the waters of the Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang based on consideration of the Scylla sp area by fishermen. 

The results showed the relationship of the Scylla sp density with the 

quality of the aquatic environment on mangrove ecosystem 0f the Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang is relation a strong correlation Coefficient values seen from 

R = 0.594 or 59,4%, however the influence of the mangrove crab density 

relationship with the quality of the aquatic environment on mangrove ecosystem 

in Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang small koefisien value determination as seen 

from R2 = 0.223 or 22.3%, as only two variables that influence significantly to 

Scylla sp, namely salinity and mangrove litter with signifkan value criteria < 0.05. 
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I. Pendahuluan  

Kawasan pesisir merupakan 

sebuah ekosistem alami yang 

terbentuk puluhan tahun silam. Salah 

satu kawasan pesisir yaitu Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang tepatnya 

di Provinsi Kepulauan Riau. Flora 

yang terdapat di wilayah pesisir salah 

satunya adalah ekosistem mangrove 

seperti bakau (Rhizopora), api-api 

(Avicennia) pedada (Senneratia), 

tanjang (Bruguiera), nyirih 

(Xylocarpus), tengar (Ceriops), buta-

buta (Exoecaria) yang umumnya 

dijumpai di pesisir indonesia. 

ekosistem mangrove sebagai tempat 

berlindung dan habitat yang baik 

bagi kehidupan fauna akutik yang 

didominasi oleh Polycheta, Moluska, 

dan Crustacea (Soemodharji et al., 

1978 dalam Soviana, 2004). 

Crustacea merupakan salah satu 

kelas yang dapat hidup di lingkungan 

yang bersifat dinamis salah satunya 

yaitu kepiting bakau (Sylla sp.). 

Menurut Amir, 2013 mangrove 

di perairan Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang masih beragam yaitu  

dari spesies Rhizopora apiculata, 

Rhizopora mucronata, Brugueira 

gymnorhiza, Bruguiera cylindria, 

Lumnitzera littorea, Xylocarpus 

granatum, Avicenia marina, 

Oncesperma tigillarium, Nypa 

fruiticans, Pandanus Odoratissima, 

Aigeceras corniculatum, Aigeceras 

floridium, dan Acrostichum 

speciosum. 

Dengan kondisi mangrove yang 

masih beragam di duga jenis kepiting 

bakau masih banyak. Namun 

berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari nelayan kepiting 

bakau dan masyarakat setempat 

bahwa kepitng bakau  di perairan 

Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang 

mengalami penurunan setelah 

masuknya tambang bauksit. Hal ini 

di duga karena terjadinya perubahan 

lingkungan untuk kehidupan kepiting 

bakau  sehingga peneliti merasa 

perlu untuk melakukan kajian ini. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui hubungan 

kepadatan kepiting bakau terhadap 

kualitas lingkungan perairan 

ekosistem mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang 

Manfaat penelitian  ini yaitu 

untuk memberikan informasi kepada 

penduduk sekitar dan  Dinas 

Kelautan Perikanan (DKP) Kota 

Tanjungpinang  sehingga  

tersedianya data-data secara tertulis 

tentang kepadatan  dan  hubungan 

kepiting bakau terhadap kualitas 

lingkungan perairan ekosistem 

mangrove di Sungai Nyirih serta 

memilki dasar pertmbanga dalam 

pengelolaan. 

II. Metodologi Penelitian 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2016 – Januari 

2017 di perairan Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang. Peta lokasi 

penelitian disajikan pada Gambar. 7 

 

 

 



 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, ikan, tali 

rapia, meteran, buku identifikasi 

mangrove dan kepiting bakau, kertas 

lakmus, multitester, refraktometer, 

tibangan analitik, litter trap, alat tulis 

dan kamera. 

 

C. Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei 

yaitu pengamatan dan pengukuran 

langsung ke lapangan. Data yang 

diambil berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data 

yang diperoleh dari hasil pengukuran 

langsung di lokasi penelitian pada 

setiap titik koordinat meliputi, 

kepiting bakau, suhu air, substrat, 

salinitas, pH air, pH tanah, jenis 

mangrove, kerapatan mangrove, 

serasah mangrove dan hasil 

wawancara langsung dengan nelayan 

kepiting bakau di Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang. 

Data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari studi sebelumnya, 

buku, jurnal dan instansi terkait . 

D. Prosedur pelaksanaan 

a. Penentuan stasiun pengamatan 

Stasiun pengamatan ditentukan  

menggunakan metode random 

sampling (pengambilan sampel 

secara acak) (Fachrul, 2007). Jumlah 

total titik sampel yang digunakan 

pada penelitian ini berjumlah 31 titik 

yang menyebar disepanjang perairan 

Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang 

(Lampiran 1). 

b. Teknik pengambilan data 

kualitas lingkungan 

Pengambilan data kualitas 

lingkungan suhu, substrat, salinitas, 

pH air, pH tanah, jenis mangrove, 

kerapatan mangrove, dan serasah 

mangrove yang dilakukan pada 

masing-masing plot 10 x 10 m2 di 

setiap titik koordinat. 

c. Teknik pengambilan serasah 

mangrove 

Metode yang digunakan untuk 

mengukur produksi serasah hutan 

mangrove dalam waktu tertentu 

(liner-fall) adalah dengan metode 

litter-trap (jaring penangkap serasah) 

(Brown, 1984 dalam  Lestarina, 

2011).  

Pengambilan serasah mangove 

menggunakan litter-trap (jaring 

penampung) berukuran 5 x 5 meter 

persegi, yang terbuat dari nylon 

dengan ukuran mata jaring (mesh 

size) sekitar 1 mm, dan dibentangkan 

dibawah pohon mangrove (Gambar 

9). Rentang waktu pengambilan 

sampel selama 15 hari. Daun 

mangrove yang terampung dijaring 

dimasukkan kedalam kantong plastik 

lalu diberi label kemudian di 

keringkan hingga berat konnstan 



 

 

modifikasi (Ashton, 1999 dalam 

Lestarina, 2011). Serasah kering  

ditimbang dengan satuan 

gram/25m2/15 hari. 

 

d. Teknik pengambilan data 

kepiting 

Pengambilan sampel kepiting 

bakau dilakukan menggunakan bubu 

kotak persegi panjang dengan ukuran 

P x L x T (40x26x17 cm), ukuran 

mata jaring 1,5 inci dan 

menggunakan umpan ikan tak layak 

konsumsi (Gambar 10). Pemasangan 

bubu di lakukan pada setiap titik 

koordinat yang telah ditentukan pada 

saat pasang dan diambil pada saat 

surut  pengulangan dilakukan selama 

5 (lima) hari untuk memprobalitas 

data. Kemudian, sampel yang 

didapat dipisahkan berdasarkan jenis, 

alat kelamin, ukuran, berat, dihitung 

jumlah individunya dan  

diidentifikasi menggunakan buku 

Budidaya Kepiting Bakau 

Pembenihan dan Pembesaran 

(Kanna, 2002). 

E. Analisis Data 

a. Kerapatan jenis dan kerapatan 

relatif vegetasi mangrove 

Perhitungan besarnya nilai 

kuantitatif parameter mangrove 

(Fachrul, 2007) 

  
  

 
 

    
  

  
        

Keterangan: 

 K : Kepadatan jenis i 

 KR : Kerapatan relative jenis i 

 ni : Total indifidu setiap jenis 

 A : Luas seluruh petak 

 ∑n : Kerapatan seluruh jenis 

 

Setelah mendapatkan nilai 

kerapatan mangrove pada setiap jenis 

yang dijumpai, kemudian di lakukan 

perbandingan dengan kriteria baku 

mutu kerapatan mangrove oleh 

Kepmen LH No. 201 Tahun 2001. 

b. Kepadatan jenis dan 

kepadatan relatif kepiting 

bakau 

Kepadatan Jenis (Di) jumlah 

kepadatan jenis i dalam satu area ( 

Bengen, 2002 ) : 

   
  

 
 

    
  

  
       

Keterangan  

Di   : Kerapatan jenis i 

RDi: Kepadatan relatif jenis i 

ni :Jumlah total indifidu setiap 

jenis 



 

 

A   : Luas alat tangkap 

pengambilan sampel (m
2
) 

∑n : Jumlah total kerapatan 

seluruh jenis 

c. Pertumbuhan kepiting bakau  

Analisis hubungan lebar berat 

dilakukan untuk mengetahui pola 

pertumbuhan dari satu jenis kepiing 

bakau. Hasil studi hubungan berat 

mempnyai nilai praktis yang 

memungkinkan merubah nilai 

panjang kedalam harga atau 

sebaiknya. Berat dapat dianggap 

sebagai suatu fungsi dari panjangnya. 

Karena  selama pertumbuhan baik 

bentuk tubuh, panjang, dan beratnya 

selalu berubah, rumus untuk 

megukur hubungan lebar karapas dan 

berat kepiting bakau (Hile, 1936 

dalam Chairunnisa , 2004). 

 

W  = a Lb 

Log W = Log a  + Log L 

 

Berdasarkan rumus tersebut 

kemudian dilakukan regresi linier 

sederhana dengan memasukkan nilai 

lebar (L) sebagai X dan berat W 

sebagai Y, sehingga didapat 

konstanta regresi a dan b. nilai b 

pada persamaan tersebut mennjukkan 

pola pertumbuhan dengan model Y = 

a Xb (Hile, 1936 dalam Chairunnisa, 

2004). 

1. Jika nilai b = 3 maka pola 

insometrik dimana pertumbuhan 

lebar dan berat seiring; 

2. Jika nilai b > 3 maka pola positif 

dimana pertumbuhan berat lebih 

cepat dari pertumbuhan lebar; 

3. Jika nilai b < 3 maka pola 

negatif dimana pertumbuhan 

lebar lebih cepat dari 

pertumbuhan berat. 

d. Hubungan kepadatan kepiting 

bakau dengan kualitas 

lingkungan perairan di 

ekosistem mangrove 

Analisis yang digunakan untuk 

melihat korelasi hubungan kepiting 

bakau dengan kualitas lingkungan 

perairan di ekosistem mangrove 

menggunakan analisis regresi linier 

berganda (Hasan, 2004) 

Regresi linier berganda adalah 

regresi linier di mana sebuah variabel 

terikat (variabel Y) dihubungkan 

dengan dua atau lebih variabel bebas 

(variabel X). Secara umum 

persamaan yang sering digunakan 

adalah sebagai berikut (Hasan, 2004) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ 

b5X5+ b6X6+ b7X7+ b8X8+ b9X9 

Keterangan 

Y : Kepadatan kepiting bakau 

(ind/m2) 

X1 : Suhu  

X2 : Salinitas 

X3 : pH tanah 

X4 : Kerapatan Mangrove 

X5 : Serasah Mangrove 

a : Intercept 

b : Koefisien regresi 

 

Pengolahan data tersebut di 

lakukan dengan menggunakan 

Analisis Korelasi Pearson (SPSS) 

versi 18.00 antara kerapatan jenis 

kepiting bakau terhadap kualitas 

lingkungan di ekosistem mangrove. 



 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

A. Kondisi Umum Penelitian  

Desa Sungai Nyirih terletak di 

Kelurahan Kampung Bugis, 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, 

Provinsi Kepulauan Riau. Jarak dari 

pusat pemerintah Kecamatan sekitar 

15 km. Batas wilayah Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang yaitu sebelah 

Utara berbatasan dengan Desa 

Tembeling, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kelurahan 

Tanjungpinang Kota, sebelah Barat 

berbatasan dengan Kelurahan 

Senggarang, dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Kelurahan Air 

Raja. 

B. Parameter Fiska Kimia 

Perairan 

Hasil pengukuran parameter 

fisika kimia peraian di peraian Sunga 

Nyirih Kota Tanjungpinang dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Parameter Satuan Hasil  
Baku 

Mutu*  

Parameter Fisika 

Suhu  ºC 25 - 27 28-32 

Substrat   
Lumpur 

berpasir 
 

Salinitas  ‰ 13 - 25 s/d 34 

Parameter Kimia 

pH air  7 7 - 8,5 

pH tanah  7,2 - 8  

*Baku Mutu Berdasarkan  Kepmen 

LH No. 201 Tahun 2004 Tentang 

Baku Mutu Air Laut Untuk Biota 

Laut 

1. Suhu 

Berdasarkan hasil pengukuran, 

suhu (Tabel 2) di perairan Sungai 

Nyirih cukup berkisar antara 25-27 

ºC. Hal ini masih cocok untuk 

kehiduan  mangrove dan kepiting 

bakau. Sesuai dengan pernyataan 

Kusmana (2005) dalam Wantasen 

(2013) menyatakan bahwa mangrove 

tumbuh baik pada suhu rata-rata 

minimal lebih besar dari 20ºC dan 

perbedaan suhu musiman tidak 

melebihi 5⁰C, dan Queensland 

Departement of Primary (1989) 

dalam Chairunnisa (2004) juga 

menyatakan bahwa kepiting bakau 

dapat hidup pada perairan yang 

mempunyai suhu 12 – 35 °C dan 

tumbuh dengan cepat pada suhu 23- 

32 °C. Fealder dan Heasman (1978) 

dalam Soviana (2004) menyatakan 

perairan yang mempunyai suhu 

tinggi cenderung akan menaikkan 

tingkat pertumbuhan kepiting bakau 

dan waktu untuk dewasa menjadi 

singkat. 

2. Substrat 

Berdasarkan hasil analisis 

segitiga shepard menggunakan 

GRADISTAT (Tabel 2) jenis 

substrat yang terdapat di perairan 

Sungai Nyirih Kota Tanjungpinang 

adalah lumpur berpasir masih cocok 

untuk kehidupan mangro karena 

mangrove memiliki toleransi yang 

tinggi terhadap lingkungan, namun 

untuk kepiting bakau kurang cocok. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Noor et a.l, 2006  Mangrove 

memiliki toleransi substrat yang 



 

 

berbeda-beda tergantung jenisnya 

secara umum substrat (lumpur, pasir 

atau gambut).  Sedangkan menurut 

Gunarto (1987) dalam Rosmaniar 

(2008) kepiting bakau menyukai 

substrat lumpur sehingga mudah 

membenamkan diri dan substrat 

lumpur banyak mengandung sumber 

makanan (sumber makanan larva 

kepiting). 

3. Salinitas 

Berdasarkan hasil pengukuran 

salinitas di Sungai Nyirih (Tabel 2) 

berkisar antara 13 – 25 ‰ dan masih 

di kategorikan perairan payau. 

(Effendi, 2003) dan masih cocok 

untuk kehidupan mangrove dan 

kepiting bakau. Sesuai dengan 

pernyataan Wantasen (2013),  

menyatakan bahwa tumbuhan 

mangrove dapat tumbuh subur di 

daerah estuaria dengan salinitas 10 

ppt - 30 ppt. Salinitas yang tinggi 

akan berdampak pada tajuk 

mangrove yang semakin jauh dari 

tepian perairan, menjadi kerdil dan 

jenis spesiesnya berkurang. 

Sedanggkan menurut Hill (1982) 

dalam Chairunnisa (2004),  

menyebutkan bahwa Scylla sp. 

mampu menoleransi salinitas sampai 

60 ‰ tapi pada umumnya toleransi 

kepiting bakau berkisar antara 2 – 50 

%o. Kepiting bakau hidup dengan 

baik pada kisaran salinitas 10 – 35 ‰ 

(Kodri, 1997 dalam Chairunnisa, 

2004). 

 

 

 

4. pH air 

Berdasarkan hasil pengukuran 

pH air di Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinag (Tabel 2) adalah 7 

(normal) dan sangat cocok untuk 

kehidupan mangrove dan keiting 

bakau. Sesuai dengan pernyataan 

Wantasen (2013) yang mengatakan 

bahwa rentang toleransi pH sekitar 

6,0-9,0 dan mangrove tumbuh 

optimal pada kisaran  pH antara 7,0-

8,5. Sedangkan menurut Adha 

(2015), kepiting bakau dapat tumbuh 

dan berkembang baik pada derajat 

keasaman yang relatif lebih basa. 

Derajat keasaman yang sesuai untuk 

kepiting bakau adalah  7,2-7,8 

Namun kepiting bakau dapat hidup 

pada kondisi pH yang berubah-ubah. 

5. pH tanah 

Berdasarkan hasil pengukuran 

pH tanah, di perairan Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang (Tabel 2) 

berkisar antara 7,2 – 8 (bersifat basa) 

dan masih cocok untuk kehidupan 

mangrove dan kepiting bakau. Sesai 

pernyataan Handayanto (2007) 

dalam Kholifah (2014) menyatakan 

bahwa sebagian besar tanaman dan 

organisme tanah menyukai pH netral 

berkisar 6-7 karena ketersediaan 

unsur hara cukup tinggi pada nilai 

pH ini. 

C. Parameter Biologi 

1. Komposisi vegetasi mangrove 

Jenis mangrove yang dijumpai di 

periran Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang dapat dilihat Pada 

Tabel 3. 

 



 

 

No Jenis 
Nama 

setempat 

1 Rhizophora 

apiculata 

Bakau 

minyak 

2 Rhizophora 

mucroata 

Bakau 

itam 

3 Rhizophora 

stylsa 

Bako-

kurap 

4 Burgueira  

gymnorhiza 

Pertut  

5 Lumnetzera 

littorea 

Teruntun 

(merah) 

6 Xylocarpus 

granatum 

Nyireh  

7 Aigiceras 

floridum 

Mange-

kasihan 

2. Kerapatan vegetasi mangrove 

Berdasarkan hasil pengukuran 

kerapatan  mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang untuk 

setiap jenis berada dalam kisaran < 

1000 tegakan/ha (Gambar 12 ) dan 

termasuk dalam kategori rusak 

(jarang) Kepmen LH No. 201 tahun 

2004 tentang kategori baku mutu dan 

pedoman penentuan kerusakan 

mangrove. 

 

Dengan kondisi mangrove yang 

rusak jarang membuat habitat 

kepiting bakau terganggu, karena 

adanya tekanan dari lingkungan, 

namun kepiting bakau mempunyai 

adaptasi yang tinggi sehingga 

keberadan kepiting masih ada tetapi 

dalam jumlah yang sedikit 

(Chairunnisa, 2004). 

3. Serasah mangrove 

Serasah merupakan bagian dari 

pohon yang telah mati/ gugur berupa 

daun, bunga, alat reproduksi, dan 

ranting  yang berfungsi sebagai 

produsen pertama dalam rantai 

makanan. Guguran serasah berbeda 

setiap jenisnya  dapat dilhat pada 

Tabel 4. 

Sumber 
Lokasi 

Penelitian 

Jenis 

mangrove 

Produksi 

serasah 

(g/m
2

/hari) 

Eong et 

al., 1982  

Matang, 

Malaysia  

R. apiculata 

dan 

Bruguierra 

sp 

2,09 – 

3,51  

Asthon 

et al., 

1999  

Peninsular

, Malaysia  

R. 

mucronata 

dan R. 

apiculata 

2,79  

Soenarjo

, 1999  

Kaliuntu, 

Rembang  

Rhizopora 

sp dan A. 

marina 

2,08  

Pribadi, 

1998  

Teluk 

Bintuni, 

Papua  

Rhizopora 

sp dan 

Bruguierra 

sp 

3,04  

Kitamur

a, 1997  

Teluk 

Benoa, 

Bali  

R. apiculata 3,81  

Hidayant

i, 2004 

Kepulaun 

Seribu, 

Jakarta 

Rhizhopora 

mucronata 

4,21 

Ulqody, 

2008  

Tanjung 

Api-api, 

Sumatera 

Selatan  

A. marina 

dan S. 

caseolaris 

2,99  

Lestarina

, 2011 

Pulau 

Panjang, 

Banten  

S. alba, R. 

apiculata; R. 

stylosa; B. 

Gymnorhiza

; A. alba, L. 

racemosa, 

A. floridum 

0,346  

Sumber : Lestarina (2011) 

Berdasarkan hasil analisis 

produksi serasah mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang berkisar 



 

 

antara 71,49  - 299,83  g/25m
2
/15hari 

(Gambar 13) atau 0,19 – 0,79 

g/m
2
/hari. Hal ini tergolong rendah 

dengan wilayah lain (Tabel. 4) 

disebabkan oleh  kerapatan 

mangrove, jenis mangrove dan besar 

tegakan mangrove. Sesuai dengan 

pernyataan  Soeroyo (2003) dalam  

Zamroni dan Rohyani (2008) 

menyatakan Semakin tinggi 

kerapatan pohon, maka semakin 

tinggi produksi serasahnya, dan 

semakin rendah kerapatan pohon 

maka semakin rendah produksi 

serasahnya. 

Gambar 13. Serasah Mangrove di 

Perairan Sungai Nyirih 

Kota Tanjungpinang 

D. Kepiting Bakau 

1. Jenis kepitig bakau 

Kepiting bakau yang dijumpai di 

perairan Sungai Nyirih Kota 

Tanjungpinang terdapat 2 jenis yaitu 

jenis  Scylla serata dan Scylla 

oceanica. Kepiting bakau jenis ini 

telah mengalami penurunan dilihat 

dari hasil penelitian sebanyak lima 

kali penggulanggan dalam jangka 

waktu 1 minggu setiap pemasangan 

serta wawancara dengan nelayan 

(kepiting bakau) setempat. Menurut 

nelayan hal ini disebabkan oleh 

aktivitas tambang bauksit yang 

merusak hutan mangrove. 

 

 

2. Keadatan kepiting bakau 

Jumlah kepiting bakau dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Jenis Jumlah K 

(ind/m
2
) 

K 

(ind/ha) 

Scylla 

serata 
5 0,017 170,678 

Scylla 

oceanica 
4 0,014 136,542 

Jumlah 0,031 307,220 

 

Hasil perhitungan menunjukkan 

kepadatan kepiting bakau (Tabel 5) 

tergolong rendah yakni 0,031 ind/m
2 

atau 307,22 ind/ha. Hal ini di 

karenakan kerapatan mangrove 

dalam kategori rusak (Gambar 13)  

sehingga makanan alami (serasah) 

dan kehidupan kepiting bakau 

terganggu. Menurut  Hill (1982) 

dalam Gita (2015) menyatakan 

bahwa perairan hutan mangrove 

sangat cocok untuk kehidupan 

kepiting bakau, karena menjamin 

ketersediaan sumber makanan seperti 

bentos dan serasah. 

Faktor lain yang mempengaruhi 

kepiting bakau yakni penangkapan 

kepiting bakau di ekosistem 

mangrove tidak dilakukan secara 

selektif, sehingga kepiting bakau 

yang sedang matang gonad dan siap 

memijah pun tertangkap dan tidak 

mempunyai kesempatan untuk 

melakukan regenerasi. Ancaman 

terhadap kepting bakau tidak hanya 

penangkapan saja tetapi juga oleh 

kerusakan ekosistem mangrove 

seperti pengambilan kayu. Tekanan 

terhadap kepiting bakau yang secara 



 

 

terus menerus menyebabkan 

penurunan populasi yang lama 

kelamaan menyebabkan kepunahan 

(Kodri, 2012). 

3. Pertumbuhan kepiting bakau  

Analisis regresi hanya bisa 

dilakukan pada (Scylla sp.) betina 

saja, untuk  (Scylla sp.) jantan tidak 

bisa di lakukan karena kepiting 

jantan  yang tertangkap hanya satu 

ekor (lampiran 8) sehingga tidak 

memenuhi syarat regresi linier 

sedehana. Hasil analisis regresi 

dilihat pada (Lampiran 7) dan 

hubungan berat - lebar karapas 

(Scylla sp.) betina dapat dilihat pada 

Gambar 14. 

 

Hasil regresi hubungan berat dan 

lebar karapas (Scylla sp.) betina 

dengan persamaan W  = 1,569 – 

0,514 log L. Nilai koefisien korelasi 

R = 0,496 atau 49,6 % memiliki 

hubungan yang lemah atau sedikit. 

Santosa (2004) menyatakan jika R 

mendekati 1, atau -1 maka terjadi 

hubungan liner yang kuat antara 

variabel Y dan X dan jika r 

mendekati 0 maka terjadi hubungan 

sedikit antara variable Y dan X. Nilai 

b = 0,514 kurang dari 3 bearti 

memiliki pola negatif dimana 

pertumbuhan lebar lebih cepat dari 

pertumbuhan berat. Hasil ini 

didikung oleh penelitian Tanod 

(2000) dalam Chairunnisa (2004) 

tentang pola pertumbuhan kepiting 

bakau (Scylla serata, Scylla 

tranqebarica, dan Scylla ocenica) 

dan menyimpulkan pola 

pertumbuhan dari ketiga spesies 

tersebut adalah negatif atau 

pertumbuhan lebar lebih cepat dari 

pertumbuhan berat. Hal ini 

disebabkan setiap melakukan 

(moulting) pelepasan cangkang berat 

tubuh kepiting akan bertambah  

sekitar 1/3 kali dari sebelumnya dan 

panjang karapas meningkat 5-10 mm 

(sekitar dua kali  dari ukuran semula) 

pada kepiting dewasa. 

E. Hubungan Kepadatan Kepiting 

Bakau Dengan  Kualitas 

Lingkungan Perairan 

Regresi kepadatan kepiting bakau 

dengan suhu, salinitas, pH tanah, 

Kerapatan mangrove, serasah 

mangrove  dapat dilihat ada Tabel 7. 
Model B Sig. 

(Constant) 4206.28 .436 

Suhu -149.71 .254 

Salinitas -87.450 .012 

pH  Tanah 151.07 .768 

Kerapatan 

Mangrove 

-.132 .444 

Serasah mangrove 5.015 .017 

 

Hubungan dan pengaruh kepiting 

bakau dengan suhu, salinitas, pH 

tanah, Kerapatan mangrove, serasah 

mangrove dapat dilihat pada Tabel 8. 

R R Square 
Adjustd R 

Square 

.594a .352 .223 

Dari hasil regresi hubungan 

kepadatan kepiting bakau terhadap 

kualitas lingkungan perairan pada 



 

 

ekosistem mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpnang 

ditentukan oleh koefisien korelasi r = 

0,594  atau sebesar 59,4% dan 

merupakan hubugan yang kuat 

karena nilai r mendekati 1 (Santosa, 

2004). Namun pengaruh hubungan 

kepadatan kepiting bakau terhadap 

kualitas lingkungan perairan pada 

ekosistem mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang  kecil, 

dilihat dari nilai koefisien 

determinasi  R2 = 0,223 atau sebesar 

22,3% hal ini dikarenakan hanya 2 

variabel bebas yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepiting 

bakau karena memilki nilai < 0,05 

dengan persamaan linier Y = 

4206,287 + (-87,450Salinitas) + 

(5,015Serasah mangrove). 

Salinitas memiliki hasil yang 

secara signifikan berpengaruh 

terhadap kelimpahan kepiting bakau. 

Hal ini karena nilai salinitas yang 

didapatkan pada setiap titik 

pengamatan memiliki perbedaan 

yang terlihat jelas. Terjadinya 

perubahan ini dipengaruhi oleh aliran 

air tawar yang masuk ke perairan. 

Selain salinitas serasah mangrove 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepadatan kepiting  bakau 

tekait dengan makanan alami 

(serasah) kepitinng bakau. Hal ini 

disebabkan karena lokasi penelitian 

memiliki mangrove yang luas ± 32 

ha (sumber citra satelit) dan memiliki 

jenis mangrove dan ukuran pohon 

yang bebeda-beda. 

 

IV. Penutup  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulan bahwa hubungan 

kepadatan kepiting bakau terhadap 

kualitas lingkungan perairan pada 

ekosistem mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang  

merupakan hubungan yang kuat, 

namun pengaruh hubungan 

kepadatan kepiting bakau terhadap 

kualitas lingkungan perairan pada 

ekosistem mangrove di Sungai 

Nyirih Kota Tanjungpinang  kecil, 

karena hanya 2 variabel bebas yang 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepiting bakau yaitu 

salinitas dan serasah mangrove.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan parameter lingkungan 

yang di uji masih dalam kategori bisa 

ditoleransi oleh kepiting bakau, 

tetapi keberadaan kepiting bakau 

tergolong rendah. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lanjut mengenai 

hubungan kepadatan kepiting bakau  

terhadap laju produksi serasah 

mangrove  per jenis, parameter kimia 

seperti nitrat, fosfat, serta kandungan 

logam berat lainnya sehingga bisa 

dilakukan pengelolaan lanjutan 

terhadap kepadatan kepiting bakau. 

 

C. Rekomendasi Pengelolaan 

Rekomendasi yang peneliti 

berikan : 

1. Dilakukannya pengelolaan 

mangrove seperti pelarangan 

penebangan hutan atau 

penebangan tebang pilih, 

pemanfaatan kawasan yang 

tidak melebihi daya dukung 

lingkungan, dan melakukan 

reboisasi atau penanaman 



 

 

kembali hutan mangrove. 

Reboisasi atau penanaman 

kembali hutan mangrove 

dilakukan secara efektif 

dengan memperhatikan 

beberapa pertimbangan yaitu: 

Pemilihan lokasi penanaman 

yang tepat, yaitu area didalam 

kawasan mangrove bukan 

diarea luar mangrove dan 

keterlibatan masyarakat dan 

instansi terkait atau 

pemerintah dalam penanaman, 

pemeliharaan, dan 

pengawasan mangrove. 

2. Adanya pembatasan 

penangkapan kepiting bakau 

dalam segi ukuran dan 

kepiting matang gonad atau  

pemeliharaan menggunakan 

teknik budidaya Sylvofishery. 
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