
RINGKASAN 

 
Wisnu Wardhana. Identifikasi Dan Prevalensi Penyakit Jamur Pada 
Kepiting Bakau (Scylla Paramamosain) Di Tambak Pemeliharaan Di 
Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dosen 
Pembimbing : Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes dan Dr. Gunanti Mahasri, Ir., 
M. Si. 
 

Kepiting bakau (Scylla serrata) adalah jenis kepiting yang hidup di habitat 

mangrove/hutan bakau. Kepiting bakau merupakan komoditas ekspor disamping 

rajungan (Portunus pelagicus). Scylla serrata adalah spesies kepiting bakau yang 

dominan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 80% dari total pendaratan kepiting 

bakau adalah dari spesies ini. Kepiting bakau yang bernilai sebagai sumber 

makanan dan pendapatan di Kosrae, Negara Bagian Micronesia, juga mengalami 

penurunan jumlah populasi, akibat tekanan penangkapan yang dipengaruhi oleh 

distribusi penduduk dan lokasi usaha perikanan komersial. Populasi kepiting 

bakau secara khas berasosiasi dengan hutan mangrove yang masih baik, sehingga 

hilangnya habitat akan memberikan dampak yang serius pada populasi kepiting. 

Dilaporkan bahwa penyakit jamur bersifat patogen dan dapat menyebabkan 

kematian massal bagi kepiting bakau. Ketersediaan kepiting bakau masih belum 

mencukupi pemintaan pasar meskipun permintaan dan harga yang relatif 

meningkat. Salah satu penyebabnya adalah penghasil tambak kepiting bakau 

justru agak lambat dan cenderung menurun disebabkan oleh tingginya mortalitas 

yang disebabkan oleh penyakit. Salah satu penyakit yang berbahaya adalah jamur. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui jenis dan prevalensi 

jamur yang menyerang kepiting bakau (Scylla paramamosain) di Kecamatan 

Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 

 Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey. Pengambilan 

sampel dilakukan sekali sebanyak 40 ekor dengan kisaran ukuran karapas kepiting 

antara 6-10 cm yang berumur 2-4 bulan dari tambak. Jumlah masing-masing 

sampel ikan yang diambil sebesar 1% dari jumlah total populasi kepiting. 

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis dan prevalensi 

jamur yang meyerang kepiting bakau (Scylla paramamosain) di Kecamatan 
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Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan parameter penunjang 

dalam penelitian ini yaitu nilai kualitas air yang meliputi pH, temperatur, amonia 

dan Oksigen terlarut yang diukur selama kegiatan pengambilan sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 sampel yang diambil dari 4 

tambak, 36 ekor kepiting positif terinfeksi jamur. Jenis jamur yang menyerang 

kepiting bakau adalah Lagenidium dan Aspergillus niger. Nilai rata-rata 

prevalensi jamur yang menyerang kepiting bakau yaitu 90%. 
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