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Abstrak
Pola pertumbuhan kepiting bakau sangat penting untuk diketahui guna memprediksi ukuran
populasi stok kepiting bakau dan menerapkan strategi pengelolaan yang efektif. Pengumpulan
sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan survey berbasis hasil tangkapan nelayan.
Pengukuran lebar karapaks menggunakan mistar dan jangka sorong serta timbangan digital untuk
pengukuran berat sampel. Data kepiting bakau yang terkumpul dianalisis hubungan lebar karapaks
dan berat menggunakan persamaan regresi. Untuk melihat signifikansi perbedaan nilai b, maka
dilakukan Uji-T Student pada p = 0,05. Nilai b memberikan informasi tentang pola pertumbuhan
NHSLWLQJ EDNDX -LND E
PDND SHUWXPEXKDQ EHUVLIDW LVRPHWULN MLND E • EHUVLIDW DORPHWULN E !
alometrik positif, b < 3 alometrik negatif). Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan
diperoleh kisaran ukuran lebar karapaks kepiting jantan 61-173 mm dengan berat tubuh 54,8- 843,5
gram, sedangkan kepiting betina berkisar antara 62 ± 165 mm dan 57,8 ± 589,5 gram.
Memperlihatkan hubungan lebar karapaks dan berat untuk kepiting Jantan memiliki persamaan W
= -449,8L6,230 dengan korelasi (R2) = 0,888, sedangkan untuk kepiting betina W = -363,8L5,491
dengan korelasi (R2) = 0,886. Hasil Uji T menunjukkan Thitung < Ttabel dengan nilai (P<,0,05), maka
hubungan lebar karapaks dan berat kepiting bakau bersifat isometrik atau b = 3 baik jantan maupun
betina.
Kata Kunci: Pola Pertumbuhan, Kepiting bakau, Sinjai Timur

.
PENDAHULUAN
Kepiting bakau merupakan salah satu primadona hasil perikanan perairan payau
yang bernilai ekonomis penting. Permintaan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan
akan kandungan gizi yang tinggi dengan rasa yang lezat. Khusus untuk kepiting yang
sedang matang gonad terus mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan dalam negeri
maupun untuk keperluan ekspor. Kegiatan budidaya telah dilakukan namun belum mampu
memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar sehingga masih mengandalkan dari
penangkapan di alam. Beberapa daerah sudah mengalami tangkap lebih seperti daerah
muara sungai Cendranae Kabupaten Bone, Segara Anakan Kabupaten Cilacap, dan Taman
Nasional Kutai (Gunarto dkk, 2014; Wijaya, 2011).
Pada beberapa daerah di Indonesia kegiatan penangkapan kepiting bakau terus
dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh Wijaya dkk (2010) bahwa sumberdaya kepiting
bakau pada Habitat Mangrove Taman Nasional Kutai Kabupaten Kutai Timur telah berada
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diatas laju eksploitasi. Laju Eksploitasi kepiting bakau di Teluk Bintan Kepulauan Riau
mencapai 53,62% dengan kata lain telah terjadi tangkap lebih (Tahmid dkk, 2015). Untuk
Kabupaten Sinjai sebagai adalah salah satu daerah dengan tingkat pemanfaatan kepiting
bakau yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik perikanan Pada tahun
2012 sebanyak 48,12 ton meningkat menjadi 65,12 ton pada 2013 dan 66,15 ton pada tahun
2014 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai, 2015).
Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ukuran
kepiting bakau yang boleh ditangkap mempunyai lebar karapas minimal 15 cm dan berat
300g dan larangan menangkap kepiting yang sedang bertelur. Kebijakan ini sangat berbeda
dengan kondisi dilapangan dimana ukuran kepiting yang tertangkap relatif kecil. Untuk itu
informasi tentang lebar karapaks dan berat kepiting bakau penting untuk diketahui
berdasarkan penelitian ilmiah. Hubungan lebar karapaks dan berat penting dalam biologi
perikanan karena dapat digunakan untuk mengkonversi lebar karapaks ke berat kepiting
atau sebaliknya (Siahainenia, et al. 2016). Sedangkan menurut Viswanathan et al. (2016)
hubungan panjang berat memiliki peranan penting untuk memprediksi ukuran populasi
dari suatu stok kepiting bakau serta berperan dalam penerapan strategi pengelolaan yang
efektif.
Diperlukan data biologi, salah satunya adalah pola pertumbuhan untuk mengetahui
sejauh mana tingkat penangkapan kepiting bakau. Aktivitas penangkapan yang cenderung
tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Data biologi juga sebagai
dasar dalam manajemen dan konservasi kepiting bakau khususnya di Kabupaten Sinjai.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada
lokasi penangkapan kepiting bakau. Waktu pelaksanaan pada bulan Oktober sampai
dengan Desember 2016.

Penentuan stasiun sampling dilakukan dengan metode cluster

sampling dengan dasar pertimbangan keterwakilan lokasi penangkapan kepiting bakau di
Kecamatan Sinjai Timur. Pengumpulan data sampel dilakukan dengan menggunakan
pendekatan survey berbasis hasil tangkapan nelayan (Fisher-based survey) (Dumas et al.
2012). Pengukuran sampel dilakukan mengukur lebar karapaks menggunakan mistar dan
jangka sorong serta timbangan digital untuk pengukuran berat sampel.
dilakukan setiap minggu selama penelitian.

Pengukuran
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Data kepiting bakau yang terkumpul dianalisis hubungan lebar karapaks dan berat
menggunakan persamaan regresi W = aLb, dimana W adalah berat (gram), dan L adalah
lebar karapaks (mm), sedangkan nilai a dan b adalah konstanta (Effendie, 2002). Untuk
melihat signifikansi perbedaan nilai b, maka dilakukan Uji-T Student pada p = 0,05 (Zar,
2010). Nilai b memberikan informasi tentang pola pertumbuhan kepiting bakau. Jika b =
PDND SHUWXPEXKDQ EHUVLIDW LVRPHWULN MLND E •

EHUVLIDW DORPHWULN E !

DORPHWULN

positif, b < 3 alometrik negatif).

HASIL
Pengukuran lebar karapaks dan berat tubuh kepiting bakau dilakukan pada hasil
tangkapan yang dikumpulkan oleh nelayan penangkap kepiting di Kecamatan Sinjai Timur.
Hasil tangkapan kepiting bakau selama penelitian sebanyak 580 ekor yang terdiri dari 308
ekor untuk kepiting jantan dan 272 ekor kepiting betina. Struktur ukuran dan hubungan
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Gambar 1. Struktur ukuran kepiting bakau jantan dan betina
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lebar karapaks dan berat kepiting yang tertangkap disajikan pada Gambar dibawah ini.
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Gambar 2. Hubungan Lebar Karapaks dan Berat Kepiting Bakau Jantan
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Gambar 3. Hubungan Lebar Karapaks dan Berat Kepiting Bakau Betina

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan diperoleh kisaran ukuran lebar
karapaks kepiting jantan 61-173 mm dengan berat tubuh 54,8- 843,5 gram, sedangkan
kepiting betina berkisar antara 62 ± 165 mm dan 57,8 ± 589,5 gram.

Berbeda halnya

dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tahmid dkk (2015a) di Ekosistem mangrove
Teluk Bintan Kepulauan Riau yakni jantan 64 ± 172 mm dan berat 70- 147 gram,
sedangkan betina 67 ± 166 mm dengan berat 60 - 810 gram. Hoek dkk (2015) di Teluk
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Bintuni Papua Barat yakni jantan 5,1 ± 15,3 cm dengan berat 50- 750 gram, betina 5,6 ±
15,9 cm dengan berat 50 - 550 gram. Santosa (2011) di Perairan Segara Anakan Kabupaten
Cilacap, jantan 32,5 ± 122,5 mm dengan berat 53,75- 286,08 gram, sedangkan betina 74 ±
120,5 mm dengan berat 69,38 - 229,08 gram.
Jumlah tangkapan didominasi pada ukuran 97 ± 108 mm, beberapa didapatkan telah
matang gonad. Namun sangat berbeda dengan yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri
Kelutan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 yakni ukuran yang boleh ditangkap adalah lebih
dari 15 cm. Dominansi hasil tangkapan kurang dari 15 cm sehingga perlu sosialisasi lebih
yang intens di tingkat nelayan. Pada beberapa daerah ukuran kepiting yang tertangkap
berbeda-beda namum kepiting jantan lebih mendominasi dibandingkan dengan kepiting
betina.

Banyaknya kepiting jantan yang tertangkap diduga karena pada saat operasi

penangkapan dilakukan sebahagian kepiting betina melakukan pemijahan di laut lepas dan
cenderung menjauhi ekosistem mangrove. Berdasarkan siklus hidupnya kepiting betina
setelah melakukan perkawinan akan bermigrasi ke laut dalam atau menjauhi pantai untuk
mencari lingkungan perairan yang sesuai terutama suhu dan salinitas untuk melepaskan
telur-telurnya (Karim, 2013).
Secara umum ukuran berat tubuh kepiting jantan juga lebih berat daripada betina,
hal ini disebabkan karena pada kepiting jantan terutama yang berukuran dewasa memiliki
ukuran capit yang lebih besar dibandingkan dengan kepiting betina. Sehingga pada ukuran
lebar karapas yang sama, kepiting jantan cenderung lebih berat daripada kepiting betina.
Wijaya dkk (2010) menyatakan bahwa kepiting jantan memiliki bobot tubuh lebih berat
dari bobot tubuh kepiting betina, karena chela menambah bobot tubuhnya. Menurut
Siahainenia (2008) bahwa kepiting bakau memiliki sifat seksualitas dimorfisme, dimana
kepiting jantan cenderung menjadi lebih berat dibanding kepiting betina pada lebar karapas
yang sama. Ukuran capit yang besar pada kepiting bakau jantan dewasa kelamin sangat
berfungsi ketika mendekap atau mengepit kepiting bakau betina selama masa percumbuan
yakni ketika kedua individu kepiting bakau ini berada dalam posisi berpasangan (doublers),
serta untuk membalik tubuh kepiting bakau (Tahmid, 2016).
Pada Gambar 2. memperlihatkan hubungan lebar karapaks dan berat untuk kepiting
Jantan memiliki persamaan W = -449,8L6,230 dengan korelasi (R2) = 0,888, sedangkan
untuk kepiting betina (Gambar 3.) W = -363,8L5,491 dengan korelasi (R2) = 0,886. Korelasi
menunjukkan nilai positif antara lebar karapaks dengan berat kepiting bakau. Artinya
penambahan lebar karapaks berhubungan erat dengan berat tubuh, atau dengan kata lain
dengan mengetahui lebar karapaks maka berat tubuh kepiting dapat diduga. Nilai b yang
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diperolah adalah 6,230 untuk kepiting jantan dan 5,491 untuk kepiting betina. Hasil Uji T
menunjukkan Thitung < Ttabel dengan nilai (P<,0,05), hal ini menunjukkan bahwa hubungan
lebar karapaks dan berat kepiting bakau bersifat isometrik atau b = 3 baik jantan maupun
betina. Pola pertumbuhan bersifat isometrik yaitu pertumbuhan lebar karapaks dan berat
sama. Menurut Effendie (2002) pertumbuhan secara proporsional antara panjang dan berat
disebut pertumbuhan isometrik.

Pola pertumbuhan isometrik juga didapatkan oleh

Siahainenia et al.(2016) di Seram Bagian Barat. Namun secara umum beberapa daerah
pola pertumbuhan kepiting bakau cenderung bersifat alometrik positif dan negatif. Analisis
pertumbuhan digunakan untuk mengetahui ukuran rata-rata biota di suatu populasi pada
waktu tertentu dan untuk membandingkan kondisi biota di daerah perikanan yang berbeda
atau pada daerah yang sama dengan strategi manejemen yang berbeda (Rachmawati, 2009).

KESIMPULAN
Kepiting bakau hasil tangkapan didominasi oleh kepiting bakau jantan dengan lebar
karapaks 61 -173 mm berat 54,8 -843,5 gram, sedangkan kepiting betina 62 -165 mm berat
57,8 -589,5 gram. Ukuran hasil tangkapan didominasi pada ukuran kurang dari 15 cm
baik jantan maupun betina. Pola Pertumbuhan bersifat isometrik atau b = 3 dimana
pertubuhan lebar karapaks proporsional dengan berat tubuh baik untuk kepiting jantan
maupun kepiting betina.
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