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Pada Artemia spp. Terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup dan 
Pertumbuhan Larva Kepiting Bakau (Scylla paramamosain) Stadia 
Megalopa sampai Crab. Dosen Pembimbing Muhammad Arief, Ir., M.Kes. 
dan Boedi Setya Rahardja, Ir., M.P. 
 

Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan yang 

mempunyai nilai ekonomis penting dan merupakan jenis makanan laut yang 

mempunyai kandungan protein yang tinggi sehingga menjadikan kepiting bakau 

sebagai alah satu komoditas perikanan potensial yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi. Meningkatnya permintaan terhadap komoditas kepiting bakau, maka tejadi 

peningkatan penangkapan dan eksploitasi kepiting bakau dari alam yang dapat 

mengancam kelestarian populasi kepiting bakau. Pembenihan merupakan 

alternatif untuk mempertahankan kelestarian populasi kepiting bakau. Kendala 

utama pada pembenihan kepiting bakau adalah rendahnya tingkat kelangsungan 

hidup larva kepiting bakau yang salah satunya dipengaruhi oleh kandungan nutrisi 

pakan yang tidak mencukupi pada stadia pemeliharaan larva. Salah satu pakan 

alami larva kepiting bakau adalah Artemia spp. Kandungan nutrisi Artemia spp. 

dapat ditambah dengan cara pengkayaan menggunakan minyak cumi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minyak cumi 

dan dosis pengkayaan Artemia spp. yang tepat untuk meningkatkan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan larva kepiting bakau stadia megalopa sampai crab. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang 

digunakan adalah: A (Artemia spp. yang  diperkaya minyak cumi dosis 0 g/L), B 

(Artemia spp. yang  diperkaya kuning telur ayam dosis 0,63 g/L), C (Artemia spp. 

yang  diperkaya minyak cumi dosis 0,3 g/L dan kuning telur ayam dosis 0,63 g/L), 

D (Artemia spp. yang  diperkaya minyak cumi dosis 0,6 g/L dan kuning telur 

ayam dosis 0,63 g/L), E (Artemia spp. yang  diperkaya minyak cumi dosis 0,9 g/L 

dan kuning telur ayam dosis 0,63 g/L). Parameter utama yang diamati adalah 

tingkat kelangsungan hidup, laju pertumbuhan harian, dan pertumbuhan lebar 

karapas larva kepiting bakau. Parameter penunjang yang diamati adalah kualitas 
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air (suhu, kelarutan oksigen, pH, amoniak dan salinitas). Analisis data dilakukan 

secara statistik dengan menggunakan uji ANOVA (Analysys of Variance) dengan 

tingkat kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan uji Jarak duncan α 5%. Sebagai 

alat bantu untuk melaksanakan uji statistik tersebut digunakan paket program 

SPSS 14.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan D (0,6 g/l) menghasilkan 

tingkat kelangsungan hidup tertinggi dengan rata–rata (88,33 %), terendah pada 

perlakuan A (0,0 g/l) menghasilkan nilai rata-rata (57,50 %). Perlakuan D (0,6 g/l) 

menghasilkan laju pertumbuhan harian dan pertumbuhan lebar karapas rata-rata 

tertinggi (8,802 %) dan (2,452 mm), terendah pada perlakuan A dengan nilai rata-

rata (7,608 %) dan A (2,356 mm). Kualitas air pada media pemeliharaan adalah 

suhu berkisar antara  29-310 C, pH berkisar antara 7-8, oksigen terlarut 4 mg/l, 

salinitas bekisar antara 15-20 ppt, amoniak berkisar antara 0-0,25 mg/l. 
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