
I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Budidaya kepiting bakau sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Luasnya 

penyebaran komoditas kepiting bakau menjadikan Indonesia sebagai negara sentra 

produksi kepiting bakau (Sugara, 2005). Walaupun demikian, teknologi yang diterapkan 

pembudidaya kepiting bakau masih sederhana sehingga produksinya belum optimal 

(Mulya, 2000). Seperti pada produksi kepiting cangkang lunak, sebagian besar masih 

menggunakan budidaya sistem baterai. Hal ini terjadi karena budidaya kepiting cangkang 

lunak sistem massal belum diketahui berapa kepadatan optimal dalam pemeliharaannya.  

Kepiting bakau merupakan salah satu sumber daya perikanan pantai yang 

mempunyai nilai ekonomis penting. Pemanfaatan secara komersial komoditas ini makin 

meningkat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun tujuan ekspor (Ghufron, 2007). 

Volume ekspor kepiting dari Jawa Timur meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 

volume ekspor mencapai 10.457 ton, selanjutnya meningkat menjadi 12.199 ton pada 

tahun 2007 dan mencapai 19.000 ton pada tahun 2008 (Statistik Perikanan Jawa Timur, 

2009). 

Permintaan akan komoditas kepiting yang terus meningkat, baik di pasaran dalam 

maupun luar negeri, telah menjadikan organisme ini sebagai salah satu komoditas andalan 

untuk ekspor mendampingi komoditas udang windu. Menurut data Statistik Perikanan 

Jawa Timur (2009), kepiting merupakan salah satu komoditi utama ekspor, disamping 

udang dan tuna. Permintaan yang terus meningkat ini bukan hanya disebabkan rasa 

daging yang sangat gurih, tetapi juga disebabkan oleh kandungan gizi yang cukup tinggi 

(Afrianto, 1992). 

Sebagai makanan lezat dan bergizi tinggi, kepiting bakau banyak diminati dan 

menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi. Berbagai bentuk olahan kepiting maupun 

kepiting segar, dewasa ini banyak dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Tetapi dalam 
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bentuk segar, bagian tubuh kepiting bakau yang dapat dimakan (edible portion) hanya 

mencapai 40%, sedangkan bagian yang tidak dapat dimakan mencapai 60%, terutama 

karapas yang banyak mengandung zat kapur dengan kandungan protein dan lemak rendah  

(Ghufron, 2007). Guna lebih meningkatkan nilai ekonomis kepiting, produsen berusaha 

memproduksi kondisi khusus seperti kepiting bertelur dan kepiting cangkang lunak (shoft 

shell) (Duc, 2005). Kepiting cangkang lunak, memungkinkan persen bagian tubuh yang 

dapat dimakan menjadi meningkat, disamping kemudahan untuk menikmatinya. Di 

pasaran, kepiting cangkang lunak ini memiliki harga jual lebih tinggi dibanding kepiting 

biasa. Menurut Bunc (2009) harga kepiting cangkang lunak di pasaran cukup tinggi, 

sekitar Rp50.000 – Rp75.000/kg tergantung ukurannya. Semakin besar ukurannya 

semakin tinggi pula harganya. 

Kepiting cangkang lunak merupakan kepiting yang memiliki karapas dengan 

kondisi lunak, tidak keras. Dalam budidaya,  kepiting cangkang lunak  dipanen ketika 

sedang mengalami proses pergantian kulit (moulting). Pada saat moulting, kepiting 

melepas cangkangnya dan mengganti dengan cangkang baru yang masih lunak.  

Produksi kepiting cangkang lunak pada dasarnya dilakukan seperti budidaya 

kepiting pada umumnya, hanya kepiting tersebut dipanen pada saat moulting. Mengingat 

harga jual yang lebih tinggi, dewasa ini para pembudidaya berusaha mempercepat 

terjadinya moulting dengan berbagai metode seperti dengan rangsangan melalui 

manipulasi pakan, manipulasi lingkungan dan teknik mutilasi. Hingga saat ini teknik 

mutilasi yaitu dengan mematahkan capit dan kaki jalan kepiting merupakan cara yang 

paling praktis untuk mempercepat terjadinya moulting dan dapat diterapkan secara massal 

(Syafitrianto, 2009) 

Metode mutilasi pada budidaya kepiting cangkang lunak masih terdapat 

kekurangan, karena mematahkan capit dan kaki jalan kepiting. Meskipun tujuan untuk 

mempercepat moulting tercapai, tetapi organ-organ kepiting tersebut tidak lengkap 

sehingga akan mengurangi kualitas dari kepiting cangkang lunak dan harga jual kepiting 
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cangkang lunak yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, untuk mencapai 

tujuan mempercepat moulting dan menghasilkan kepiting cangkang lunak yang 

berkualitas maka dalam penelitian ini digunakan metode pemeliharaan secara massal 

dengan kepadatan yang berbeda. Padat penebaran dalam pemeliharaan kepiting 

berhubungan dengan ruang gerak yang ada dalam satuan luas tempat pemeliharaan. 

Besarnya tingkat kompetisi antar inidividu terhadap ruang gerak menyebabkan terjadinya 

stress pada kepiting (Alit, 2009). Tingkat stress yang terjadi pada kepiting secara tidak 

langsung akan mempengaruhi terjadinya pergantian kulit (moulting) pada kepiting 

(Ghufron, 2007). Dengan demikian diharapkan pergantian kulit kepiting menjadi lebih 

cepat dan menghasilkan kepiting cangkang lunak yang berkualitas dengan padat tebar 

yang ideal dalam pemeliharaannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

: 

1) Apakah terdapat perbedaan kecepatan pergantian kulit (moulting) kepiting bakau 

yang dipelihara secara massal dalam karamba dengan kepadatan yang berbeda ? 

2) Berapa kepadatan optimal kepiting bakau yang dipelihara secara massal dalam 

karamba untuk memproduksi kepiting cangkang lunak ? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 
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1) Untuk mengetahui perbedaan kecepatan pergantian kulit (moulting) kepiting 

bakau yang dipelihara secara massal dalam karamba dengan kepadatan yang 

berbeda. 

2) Untuk mengetahui kepadatan optimal kepiting bakau yang dipelihara secara 

massal dalam karamba untuk memproduksi kepiting cangkang lunak. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang kepadatan optimal yang digunakan untuk produksi kepiting cangkang lunak yang 

berkualitas.  
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