
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Kecepatan moulting kepiting bakau 

Pengamatan moulting kepiting bakau ini dilakukan setiap 2 jam dan dinyatakan 

dalam satuan moulting/hari. Pengamatan dilakukan selama 16 hari. Selanjutnya hasil 

pengamatan tersebut diberikan nilai skor berdasarkan kelompok hari moulting. Nilai 

skoring moulting kepiting bakau dapat dilihat pada Tabel 5.1.  

Tabel 5.1 Nilai Skoring Kecepatan Moulting Kepiting Bakau 
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Moulting hari ke- Nilai skor 

0 s/d 3 4 

4 s/d 7 3 

8 s/d 11 2 

12 s/d 14 1 

> 14 0 

 

Tingkat kecepatan moulting kepiting bakau dengan kepadatan yang berbeda 

berdasarkan hasil skoring tercepat pada perlakuan A (kepadatan 4 ekor) dengan rata-rata 

skoring 0,75, diikuti perlakuan C (kepadatan 8 ekor) dengan rata-rata skor 0,38, 

perlakuan B (kepadatan 6 ekor) dengan rata-rata skor 0,37, perlakuan E (kepadatan 12 

ekor) dengan rata-rata skor 0,17, perlakuan D (kepadatan 10 ekor) dengan rata-rata skor 

0,10 dan kecepatan moulting terlambat pada perlakuan K (pembanding) dengan rata-rata 

skor 0,00.  

Data rata-rata skor kecepatan moulting kepiting bakau dengan kepadatan yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 5.2, sedangkan diagram rata-rata skor kecepatan 

moulting hasil perlakuan pada kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

Data selengkapnya tentang kecepatan moulting ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

Tabel 5.2 Data Rata-Rata Skor Kecepatan Moulting Kepiting Bakau dengan    Perlakuan 
Kepadatan yang Berbeda 

Perlakuan Skor±SD 

A : Kepadatan 4 ekor 

B : Kepadatan 6 ekor 

0,75±0,44 

0,37±0,22 

25 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepadatan ... Muchammad Hasanuddin 



C : Kepadatan 8 ekor 

D : Kepadatan 10 ekor 

E : Kepadatan 12 ekor 

K : Pembanding 

0,38±0,20 

0,10±0,07 

0,17±0,10 

0,00±0,00 

Berdasarkan hasil analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan signifikan (p>0,05)  

 

 

Gambar 5.1 Diagram rata-rata skor kecepatan moulting kepiting bakau dengan kepadatan 
yang berbeda. 

 

Hasil penghitungan Kruskal-Wallis Test terhadap tingkat kecepatan moulting 

kepiting bakau dengan kepadatan yang berbeda menunjukkan nilai p-value (0,426) lebih 

dari α sebesar 0,05, berarti bahwa pemeliharaan kepiting bakau dengan kepadatan yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata pada kecepatan moulting kepiting 

bakau. Hasil selengkapnya mengenai penghitungan Kruskal-Wallis Test terhadap tingkat 

kecepatan moulting kepiting bakau dengan kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
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5.1.2 Tingkat kelulushidupan kepiting bakau 

 Tingkat kelulushidupan kepiting bakau tertinggi diperoleh pada perlakuan C 

(kepadatan 8 ekor) sebesar 91,00%, diikuti perlakuan A (kepadatan 4 ekor) sebesar 

87,50%, perlakuan E (kepadatan 12 ekor) sebesar 85,50%, perlakuan B (kepadatan 6 

ekor) sebesar 83,25% dan tingkat kelulushidupan terendah diperoleh perlakuan D 

(kepadatan 10 ekor) sebesar 80,00%. Diagram rata-rata tingkat kelulushidupan kepiting 

bakau hasil perlakuan kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.2. Data 

selengkapnya mengenai tingkat kelulushidupan kepiting bakau dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

Hasil penghitungan Analisis of Variance (Anova) terhadap tingkat 

kelulushidupan kepiting bakau dengan kepadatan yang berbeda menunjukkan nilai p-

value (0,768) lebih dari α sebesar 0,05, berarti bahwa kepadatan yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan yang nyata pada tingkat kelulushidupan kepiting bakau. Hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan menunjukkan perlakuan kepadatan yang berbeda juga 

menghasilkan perbedaan yang tidak nyata pada tingkat kelulushidupan kepiting bakau. 

Hasil selengkapnya mengenai penghitungan Anova tingkat kelulushidupan kepiting 

bakau dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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Gambar 5.2 Diagram rata-rata tingkat kelulushidupan kepiting bakau hasil perlakuan 
pada kepadatan yang berbeda. 

 

5.1.3 Laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau 

 Laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau tertinggi didapat pada 

perlakuan D (kepadatan 10 ekor) sebesar 0,75% kemudian diikuti perlakuan C (kepadatan 

8 ekor) dan perlakuan E (kepadatan 12 ekor) sebesar 0,65%, perlakuan A (kepadatan 4 

ekor) sebesar 0,60%, perlakuan B (kepadatan 6 ekor) sebesar 0,45% dan berat spesifik 

harian terendah terdapat pada perlakuan K (pembanding) sebesar 0,07%. Rata-rata hasil 

pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau pada perlakuan kepadatan yang berbeda 

terdapat pada Tabel 5.4. 

Diagram rata-rata laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau hasil 

perlakuan kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.3. Data selengkapnya 

mengenai pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 

5. 
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Tabel 5.4 Data Rata-Rata Laju Pertumbuhan Berat Spesifik Harian Kepiting Bakau Hasil 
Perlakuan Kepadatan yang Berbeda. 

Perlakuan Berat kepiting (%)±SD 

A : Kepadatan 4 ekor 

B : Kepadatan 6 ekor 

C : Kepadatan 8 ekor 

D : Kepadatan 10 ekor 

E : Kepadatan 12 ekor 

K : Pembanding 

0,60±0,27a 

0,45±0,31a 

0,65±0,13a 

0,75±0,31a 

0,65±0,10a 

0,07±0,05b 

a,bS = Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang  signifikan 
(p<0,05). 

 

Gambar 5.3 Diagram rata-rata laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau 
setelah hasil perlakuan kepadatan yang berbeda. 
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Hasil penghitungan Anova laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau 

terhadap kepadatan yang  berbeda didapat p-value (0,006) lebih kecil dari α sebesar 0,05, 

berarti bahwa kepadatan yang berbeda memberikan perbedaan yang nyata pada laju 

pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau. Hasil dari Uji Jarak Berganda Duncan 

menunjukkan bahwa kepadatan yang diberikan menunjukkan hasil berbeda nyata diantara 

perlakuan tersebut. Hasil selengkapnya mengenai penghitungan Anova laju pertumbuhan 

berat spesifik harian kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 6. 

5.1.4 Laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau 

Laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau tertinggi didapat pada 

perlakuan E (kepadatan 12 ekor) sebesar 1,65% kemudian diikuti perlakuan B (kepadatan 

6 ekor) sebesar 1,54%, perlakuan A (kepadatan 4 ekor) sebesar 1,52%, perlakuan C 

(kepadatan 8 ekor) sebesar 1,49%, perlakuan D (kepadatan 10 ekor) sebesar 1,33% dan 

berat spesifik harian terendah terdapat pada perlakuan K (pembanding) sebesar 1,07%. 

Rata-rata hasil pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau pada perlakuan 

kepadatan yang berbeda terdapat pada Tabel 5.5. 

Diagram rata-rata laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau hasil 

perlakuan kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.4. Data selengkapnya 

mengenai pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Tabel 5.5 Data Rata-Rata Laju Pertumbuhan Volume Spesifik Harian Kepiting Bakau 
Hasil Perlakuan Kepadatan yang Berbeda. 

Perlakuan Berat kepiting (%)±SD 

A : Kepadatan 4 ekor 

B : Kepadatan 6 ekor 

1,52±0,62 

1,54±0,82 
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C : Kepadatan 8 ekor 

D : Kepadatan 10 ekor 

E : Kepadatan 12 ekor 

K : Pembanding 

1,49±0,41 

1,33±0,54 

1,65±0,34 

1,07±0,11 

Berdasarkan hasil analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan signifikan (p<0,05) 

 

Gambar 5.4 Diagram rata-rata laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau 
setelah hasil perlakuan kepadatan yang berbeda. 

 

Hasil penghitungan Anova laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting 

bakau terhadap kepadatan yang  berbeda didapat p-value (0,678) lebih  dari α sebesar 

0,05, berarti bahwa kepadatan yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata 

pada laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau. Hasil dari Uji Jarak 

Berganda Duncan menunjukkan bahwa kepadatan yang diberikan menunjukkan hasil 

tidak berbeda nyata diantara perlakuan tersebut. Hasil selengkapnya mengenai 

penghitungan Anova laju pertumbuhan volume spesifik harian kepiting bakau dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 
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5.1.5  Kegemukan Kepiting Bakau 

Persentase kegemukan kepiting bakau tertinggi didapat pada perlakuan C 

(kepadatan 8 ekor) sebesar 60,80% kemudian diikuti perlakuan D (kepadatan 10 ekor) 

sebesar 57,80%, tidak berbeda nyata dengan perlakuan A (kepadatan 4 ekor) sebesar 

48,08%, perlakuan B (kepadatan 6 ekor) sebesar 38,27%, perlakuan E (kepadatan 12 

ekor) sebesar 37,89% dan berbeda nyata dengan persentase kegemukan terendah terdapat 

pada perlakuan K (pembanding) sebesar 8,97%.  

Rata-rata hasil kegemukan kepiting bakau pada perlakuan kepadatan yang 

berbeda terdapat pada Tabel 5.6. Diagram rata-rata persentase kegemukan kepiting bakau 

hasil perlakuan kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.6. Data 

selengkapnya mengenai kegemukan kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Tabel 5.6 Data Rata-Rata Kegemukan Kepiting Bakau Hasil Perlakuan Kepadatan Yang 
Berbeda. 

Perlakuan Kegemukan kepiting (%)±SD 

A : Kepadatan 4 ekor 

B : Kepadatan 6 ekor 

C : Kepadatan 8 ekor 

D : Kepadatan 10 ekor 

E : Kepadatan 12 ekor 

K : Pembanding 

48,08±17,16a 

38,27±12,72a 

60,80±18,13a 

57,80±13,63a 

37,89±11,99a 

8,97±0,48b 

a,bS = Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang  signifikan 
(p<0,05). 
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Gambar 5.5 Diagram Rata-Rata Kegemukan Kepiting Bakau Hasil Perlakuan Kepadatan 
Yang Berbeda. 

 

 Hasil penghitungan Anova kegemukan kepiting bakau terhadap kepadatan yang  

berbeda didapat p-value (0,002) lebih kecil dari α sebesar 0,05, berarti bahwa kepadatan 

yang berbeda memberikan perbedaan yang nyata pada kegemukan kepiting bakau. Hasil 

dari Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa kepadatan yang diberikan 

menghasilkan perbedaan yang nyata diantara perlakuan tersebut. Hasil selengkapnya 

mengenai penghitungan Anova kegemukan kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

5.1.6   Persentase Moulting Kepiting Bakau 

Persentase moulting tertinggi didapat pada perlakuan A (kepadatan 4 ekor) 

sebesar 32,12% kemudian diikuti perlakuan C (kepadatan 8 ekor) sebesar 18,75%, 

perlakuan B (kepadatan 6 ekor) sebesar 16,50%, perlakuan E (kepadatan 12 ekor) sebesar 

8,25% dan persentase moulting tertendah terdapat pada perlakuan D (kepadatan 10 ekor) 

sebesar 2,50%.  
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Diagram rata-rata persentase moulting kepiting bakau hasil perlakuan kepadatan 

yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.6. Data selengkapnya mengenai persentase 

moulting kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

Gambar 5.6 Diagram rata-rata persentase moulting kepiting bakau hasil perlakuan 
kepadatan yang berbeda. 

 

Hasil penghitungan Anova persentase moulting kepiting bakau terhadap 

kepadatan yang  berbeda didapat p-value (0,279) lebih besar dari α sebesar 0,05, berarti 

bahwa kepadatan yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata pada persentase 

moulting kepiting bakau. Hasil dari Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa 

kepadatan yang diberikan menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata diantara 

perlakuan tersebut. Hasil selengkapnya mengenai penghitungan Anova persentase 

moulting kepiting bakau dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

5.1.7   Kualitas Air  

Kualitas air merupakan faktor yang penting dalam budidaya kepiting cangkang 

lunak karena kualitas air yang bagus akan menunjang pertumbuhan optimal dan 
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kecepatan moulting dari kepiting bakau yang dibudidaya. Salah satu faktor penunjang 

pada penelitian ini adalah kualitas air yang meliputi pengukuran suhu, pH, kandungan 

oksigen terlarut dan amonnia. Hasil dari pengukuran suhu berkisar antara 29,1-33,9ºC, 

pH berkisar antara 6,79-7,77, salinitas berkisar antara 12-21 ppt, oksigen terlarut  6,0 

mg/liter dan amoniak 0,25 mg/liter. Secara lengkap hasil pengukuran kualitas air selama 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Pembahasan 

Pergantian kulit (moulting) pada kepiting bakau merupakan tahapan pertumbuhan 

kepiting yang ditandai dengan adanya proses pelepasan cangkang lama secara periodik 

dan pembentukan cangkang baru dengan ukuran yang lebih besar (Effendi, 2003). 

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran panjang atau bobot dalam kurun waktu 
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tertentu (Rusdi dan Karim, 2006). Seperti halnya Arthropoda lain, pertumbuhan pada 

kepiting bakau tergantung dua faktor yaitu frekuensi moulting (waktu antara moulting) 

dan peningkatan pertumbuhan (berapa pertumbuhan setiap moulting baru) (Wyban dan 

Sweeney, 1991). Kecepatan pertumbuhan merupakan fungsi kedua faktor tersebut, namun 

akan menurun apabila kondisi lingkungan dan nutrisi tidak sesuai (Wickins dan Lee, 

2002). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan moulting kepiting bakau tertinggi 

diperoleh pada perlakuan A (kepadatan 4 ekor) dengan rata-rata skoring 0,75, sedangkan 

kecepatan moulting paling lambat pada perlakuan K (kepadatan 1 ekor) dengan rata-rata 

skor 0,00. Hasil analisis statistik data kecepatan moulting kepiting bakau diketahui bahwa 

tidak terjadi perbedaan kecepatan moulting kepiting bakau sebagai akibat perlakuan 

kepadatan yang berbeda. Hal ini diduga karena pengaruh media pemeliharaan selama 

penelitian dilakukan di tempat yang sama, sehingga kualitas air yang didapatkan masing-

masing perlakuan menjadi sama. Pada saat terjadi proses pergantian kulit (moulting), 

kepiting memproduksi hormon moulting (ecdysteroid) dengan jumlah yang banyak untuk 

melepaskan cangkang lamanya. Secara tidak langsung hormon tersebut juga akan lepas di 

perairan tambak dan mempengaruhi kepiting lain untuk memproduksi hormon moulting 

juga (Thomton et al., 2006). Dengan demikian terjadinya proses moulting pada kepiting 

bakau tersebut hampir bersamaan dengan perbedaan waktu beberapa hari (Widaningroem 

dan Isnansetyo, 1998). Selain itu kepadatan dalam pemeliharaan kepiting juga 

berpengaruh terhadap terjadinya proses moulting, hal ini disebabkan jika kepadatan 

terlalu tinggi maka dapat menimbulkan stress karena adanya kompetisi ruang gerak 

kepiting, sehingga pergantian kulit kepiting menjadi lebih cepat (Saha et al., 2000).  

Tingkat kelulushidupan merupakan suatu nilai perbandingan antara jumlah 

organisme yang hidup di akhir pemeliharaan dengan jumlah organisme awal saat 

penebaran yang dinyatakan dalam persen. Semakin besar nilai persentase kelulushidupan 
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menunjukkan semakin banyak organisme yang hidup selama pemeliharaan (Effendie, 

2002). Tingkat kelulushidupan kepiting bakau yang tertinggi didapatkan pada perlakuan 

C (kepadatan 8 ekor) sebesar 91,00% dan tingkat kelulushidupan terendah diperoleh 

perlakuan D (kepadatan 10 ekor) sebesar 80,00%. Hasil analisis statistik terhadap data 

tingkat kelulushidupan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap 

kelulushidupan kepiting bakau akibat perlakuan kepadatan yang berbeda. Hal ini diduga 

disebabkan karena pemberian pakan yang cukup, yaitu sebanyak 15% dari berat badan 

kepiting yang sesuai dengan pernyataan Sugara (2005) yaitu pemberian pakan pada 

pemeliharaan kepiting bakau berkisar antara 5-15% setiap hari. Pakan yang diberikan 

adalah untuk menunjang tingkat konsumsi pakan kepiting, sehingga dapat digunakan 

untuk aktifitas pertumbuhan dan proses osmoregulasi.  

Faktor ketersediaan pakan diduga juga mempengaruhi tingginya kelulushidupan 

kepiting bakau. Ketersediaan pakan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya 

kanibalisme pada kepiting selama pemeliharaan. Tingkah laku kanibalisme terkait dengan 

sifat kepiting bakau sebagai hewan dasar, dimana terjadi tingkat kompetisi ruang tinggi. 

Salah satu cara untuk mengatasi terjadinya kanibalisme pada kepadatan yang tinggi 

adalah dengan menyediakan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kepiting 

bakau (Ali, 2004).  

Kualitas air selama pemeliharaan merupakan salah satu faktor penunjang 

kelulushidupan kepiting bakau. Kualitas air selama pemeliharaan kepiting bakau adalah 

suhu berkisar antara 29,1-33,9ºC, pH berkisar antara 6,79-7,77, salinitas berkisar antara 

12-21 ppt, oksigen terlarut  berkisar 6,0 mg/liter dan amoniak berkisar 0,25 mg/liter 

(Lampiran 11). Dengan nilai kualitas air yang didapatkan selama pemeliharaan kepiting 

bakau tersebut, diduga karena kualitas air tersebut dapat mendukung kehidupan kepiting 

bakau selama masa pemeliharaan. Kelangsungan hidup kepiting dan udang sangat 

dipengaruhi oleh kualitas air yang menjadi media tempat hidupnya, bila kualitas air tidak 
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sesuai dengan yang dibutuhkan maka kelangsungan hidup kepiting dan udang akan 

terganggu (Taqwa, 2008). Salah satu parameter fisika perairan yang sangat berperan 

terhadap kehidupan organisme air adalah temperatur (suhu). Budiarti (1998) menyatakan 

suhu optimal bagi pertumbuhan kepiting antara 28-340C. Suhu air sangat mempengaruhi 

laju metabolisme dan pertumbuhan organisme (Effendie, 2002).  

Tingkat kelulushidupan kepiting bakau pada penelitian ini tergolong tinggi yaitu 

berkisar antara 80,00%-91,00%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mirera and Mtile 

(2009) yaitu tingkat kelulushidupan kepiting bakau yang dipelihara untuk produksi 

kepiting cangkang lunak berkisar antara 70-90%. Kelulushidupan kepiting bakau yang 

tinggi diduga disebabkan selain karena ketersediaan pakan yang cukup, kualitas air yang 

mendukung kehidupan kepiting bakau dan juga didukung proses aklimatisasi pada awal 

penelitian. Aklimatitasi merupakan proses pengenalan (adaptasi) kepiting terhadap habitat 

barunya (Malik, 2009). Adaptasi kepiting bakau dilakukan secara perlahan-lahan di 

tambak pemeliharaan, karena apabila kepiting tidak dilakukan proses aklimatisasi maka 

pertumbuhan kepiting akan terhambat bahkan menimbulkan kematian (Hutasoit, 1991). 

Proses aklimatisasi diawali dengan menyiramkan air tambak ke badan kepiting secara 

perlahan-lahan, kemudian kepiting dimasukkan ke dalam wadah berisi air tambak sampai 

tubuh kepiting tenggelam di dasar wadah. Hal ini bertujuan agar kepiting dapat 

melakukan proses osmoregulasi dan penyerapan air (Malik, 2009). Walaupun sudah 

dilakukan aklimatisasi, tetapi masih terdapat beberapa kepiting yang mati, kematian yang 

terjadi diduga karena beberapa kepiting bakau tidak berhasil beradaptasi pada lingkungan 

baru. Hal ini dapat diduga karena kematian tersebut terjadi pada awal penelitian dan 

selama penelitian tidak terjadi kematian karena kanibalisme.   

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran panjang atau bobot dalam kurun 

waktu tertentu, untuk menunjukkan adanya pertumbuhan diantaranya adalah dengan 

menghitung pertumbuhan berat dan panjang kepiting (Rusdi dan Karim, 2006). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepadatan ... Muchammad Hasanuddin 



Pertumbuhan kepiting dapat terjadi apabila energi yang disimpan lebih besar 

dibandingkan dengan energi yang digunakan untuk aktifitas tubuh (Kumlu and Kir, 

2005). Kepiting memperoleh energi melalui pakan yang dikonsumsi dan digunakan untuk 

berbagai aktifitas termasuk untuk keperluan osmoregulasi (Karim, 2005). Salah satu 

aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan kepiting adalah moulting. Pengertian moulting 

berkenaan dengan proses pelepasan secara periodik cangkang lama dan pembentukan 

cangkang baru dengan ukuran yang lebih besar (Taqwa, 2008). Pertambahan panjang dan 

berat tubuh akan terhambat bila tidak didahului dengan ganti kulit (moulting) (Affandi 

dan Tang, 2002). 

Laju pertumbuhan berat spesifik harian kepiting tertinggi didapatkan pada 

perlakuan D (kepadatan 10 ekor) sebesar 0,75% dan terendah terdapat pada perlakuan K 

(pembanding) sebesar 0,07%. Hasil analisis statistik terhadap data pengamatan laju 

pertumbuhan berat spesifik harian kepiting bakau menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

antara perlakuan A, B, C, D dan E terhadap perlakuan K (pembanding). Hal ini diduga 

karena adanya kepadatan yang menyebabkan terjadinya kompetisi ruang gerak dan pakan. 

Kepadatan pada pemeliharaan kepiting bakau sangat berpengaruh pada pertumbuhan, hal 

ini terjadi karena sifat kepiting yang sangat agresif terhadap pakan yang diberikan 

(Hutasoit, 1991). Adanya sifat agresif terhadap pakan tersebut, menyebabkan kompetisi 

pakan menjadi besar apabila pemeliharaan kepiting dilakukan dengan kepadatan yang 

tinggi (Fujaya, 1988). Suhu perairan diduga juga mempengaruhi pertumbuhan kepiting 

bakau. Menurut Hill (1989) suhu perairan mempengaruhi pertumbuhan, aktifitas dan 

nafsu makan kepiting bakau. Suhu air yang lebih rendah dari 200C dapat mengakibatkan 

aktifitas dan nafsu makan kepiting menurun drastis, pada saat itu pertumbuhan akan 

berhenti. Perairan yang mempunyai suhu yang tinggi cenderung menaikkan angka 

pertumbuhan kepiting bakau (Rosmaniar, 2008).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh kepadatan ... Muchammad Hasanuddin 



Rata-rata kegemukan tertinggi terdapat pada perlakuan C (kepadatan 8 ekor) 

sebesar 60,80% dan persentase kegemukan terendah terdapat pada perlakuan K 

(pembanding) sebesar 8,97%. Hasil analisis statistik terhadap data kegemukan kepiting 

bakau menunjukkan perbedaan yang nyata perlakuan A, B, C, D dan E terhadap 

perlakuan K (pembanding) sebagai akibat perlakuan kepadatan yang diberikan. Hal ini 

diduga karena adanya aktifitas kepiting pada fase mendekati pergantian kulit (moulting) 

keadaan kepiting relatif gemuk karena konsumsi pakannya meningkat. Pada saat akan 

melakukan proses moulting, kepiting akan mengumpulkan energi melalui pakan dan 

lingkungannya untuk proses metabolisme dan cadangan energi setelah proses moulting 

(Chang, 1995). Setelah moulting, kepiting mengalami pertumbuhan berat rata-rata 20-

30% dari berat awalnya (Malik, 2009).  

Kegemukan kepiting bakau tertinggi didapatkan pada kepadatan 8 ekor, tetapi 

kegemukannya mengalami penurunan pada kepadatan 10 dan 12 ekor. Hal tersebut 

diduga karena media pemeliharaan yang digunakan selama penelitian memiliki daya 

dukung yang terbatas terhadap pertumbuhan kepiting bakau. Daya dukung (carrying 

capacity) merupakan kemampuan dari lingkungan perairan untuk mendukung kehidupan 

dan pertumbuhan ikan atau organisme akuatik lainnya yang hidup pada perairan tersebut 

(Mukti dkk., 2003). Daya dukung adalah faktor yang dihadapkan pada biota oleh adanya 

keterbatasan lingkungan, misalnya ketersediaan pakan, kepadatan, suhu, oksigen terlarut 

dan pH (Kenchington dan Huson, 1984). Daya dukung yang merupakan gambaran dari 

kapasitas penyangga lingkungan yaitu kemampuan ekosistem dalam mendukung 

kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitasnya, 

kemampuan adaptasi dan pertumbuhan (Sunu, 2001).   

Pada penelitian ini hasil pengamatan suhu perairan berkisar antara 29,1-33,9ºC. 

Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan pernyataan Marie dan Lairance (2002) bahwa 

suhu yang optimal untuk produksi kepiting cangkang lunak ada pada suhu di atas 25ºC, 
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apabila suhu lebih rendah dari 25ºC maka proses moulting akan lebih lambat, sebaliknya 

bila suhu lebih tinggi maka moulting akan terjadi lebih cepat. Nilai pH pada penelitian 

berkisar antara 6,79-7,77. Kepiting dapat hidup baik pada pH 6-9 (Boyd, 1991). pH air 

yang rendah akan menyebabkan kesulitan dalam ganti kulit dimana kulit menjadi lunak 

serta kelangsungan hidup menjadi rendah (Chien, 1992). Kondisi perairan yang bersifat 

sangat asam maupun sangat basa dapat membahayakan kelangsungan hidup organisme 

karena menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi (Rosmaniar, 2008). 

Salinitas pada penelitian berkisar antara 12-21 ppt. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Rusdi dan Karim (2006) yang menyatakan bahwa salinitas optimum untuk pertumbuhan 

kepiting adalah 10-22 ppt. Dalam media budidaya, salinitas selain dapat mengontrol 

tingkat kelayakan habitat, juga sangat berperan dalam mempengaruhi aktifitas organisme 

(Karim, 2005). Diantara krustasea tingkat tinggi, kepiting memiliki pengaturan osmosis 

(cairan tubuh) yang berkembang cukup baik. Adanya kombinasi antar permeabilitas 

tubuh yang didukung oleh kerangka luar membuat kepiting mampu mengatur konsentrasi 

cairan tubuhnya dengan baik (Nybakken, 1992). Hal tersebut diduga sebagai alasan yang 

tepat keberhasilan hidup kepiting bakau pada berbagai kisaran salinitas yang luas (Sheen 

dan Wu, 1999).  

Kandungan oksigen terlarut pada penelitian berkisar pada 6,0 mg/liter. Hasil 

tersebut sesuai dengan pernyataan Chien (1992) yaitu kandungan oksigen terlarut yang 

optimum bagi kepiting dan udang adalah di atas 4 mg/liter. Kandungan oksigen terlarut 

sangat mempengaruhi metabolisme tubuh udang dan kepiting (Haliman dan Adijaya, 

2005). Kekurangan oksigen terlarut akan membahayakan organisme air karena dapat 

menyebabkan stress, mudah terkena penyakit dan bahkan kematian (Stickney, 1979). 

Kandungan amoniak pada penelitian adalah berkisar antara 0,25 mg/liter. 

Amoniak akan bersifat akut pada kisaran 1.0-1,5 mg/liter (Nana dan Putra, 2008). 

Amoniak merupakan salah satu hasil sampingan dari proses perombakan bahan organik di 
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dalam air yang bersifat racun (Taqwa, 2008). Kandungan oksigen terlarut yang tinggi 

akan menyebabkan kandungan amoniak menjadi rendah karena dioksidasi menjadi NH4 

yang dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam proses fotosintesis (Widigdo dan 

Soewardi, 1999). Konsentrasi amoniak dalam air sangat tergantung pada pH, suhu dan 

salinitas. Jika pH atau suhu meningkat maka kandungan amoniak akan meningkat relatif 

tinggi (Stickney, 1979).  
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