
II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Klasifikasi Kepiting Bakau 

Klasifikasi Scylla paramamosain menurut King (1995) dan Keenan (1999) dalam 

Pavasovic (2004) adalah sebagai berikut : 

Filum  : Arthropoda 

Subfilum: Crustacea 

Klas : Malacostraca 

Subklas : Eucarida 

Ordo : Decapoda 

Famili : Portinuidae 

Genus : Scylla 

Spesies : Scylla paramamosain 

Genus Scylla mempunyai tiga spesies lain yaitu Scylla serata, S. oseanica dan S. 

transquebarica (Duc, 2005).  

 
2.2 Morfologi 

Kepiting memiliki bentuk tubuh yang lebar melintang. Ciri khas yang dimiliki 

bangsa kepiting adalah karapas berbentuk pipih atau agak cembung dan berbentuk 

heksagonal atau agak persegi (Afrianto dan Liviawaty, 1992). 

Kasry (1996) menjelaskan bahwa ciri kepiting bakau adalah karapas berwarna 

sedikit kehijauan, pada kiri dan kanan karapas terdapat 9 buah duri tajam, bagian depan 

diantara kedua tangkai matanya terdapat 6 buah duri. Capit kanan lebih besar daripada 

capit kiri dengan warna kemerahan pada kedua ujung capit, mempunyai 3 pasang kaki 

jalan dan 1 pasang kaki renang yang terdapat pada ujung abdomen. Sulistiono dkk (1992) 

menyatakan bahwa karapas berbentuk cembung dan halus, lebar karapas satu setengah 

dari panjangnya, bentuk alur H antara gastric dan cardiac jelas, 4 gigi triangular pada 

lengan bagian depan mempunyai ukuran sama, ruas-ruas abdomen pada kepiting bakau 5 
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jantan berbentuk segitiga sedangkan pada betina bentuknya sedikit membulat.  Morfologi 

kepiting bakau tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1  Morfologi kepiting bakau bagian dorsal. Sumber : Quinitio et al.  
(2003) 
 
 

Jenis kelamin kepiting sangat mudah ditentukan yaitu dengan mengamati alat 

kelaminnya yang ada di bagian abdomen pada ventral tubuh. Pada bagian abdomen 

kepiting jantan terdapat organ kelamin berbentuk segitiga yang sempit dan agak 

meruncing di bagian depan. Sedangkan organ kelamin kepiting betina berbentuk segitiga 

yang relatif lebar dengan bagian depan agak tumpul (lonjong) (Afrianto dan Liviawaty, 

1992). Selain dengan memperhatikan bentuk abdomennya, untuk membedakan antara 

kepiting jantan dan betina dapat dilakukan dengan melihat ruas abdomennya, pada 

kepiting jantan ruas abdomennya sempit sedangkan pada kepiting betina lebih lebar. 

Perbedaan organ kelamin tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Abdomen kepiting jantan (A) dan kepiting betina (B). Sumber : Churchill 

(2003) 
 
2.3 Habitat Kepiting Bakau 

Afrianto dan Liviawaty (1992) menjelaskan bahwa habitat kepiting beragam, mulai 

dari lingkungan air, baik tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ada beberapa jenis 

kepiting yang menyukai hidup di lingkungan berbatu, namun ada pula yang senang hidup 

diantara akar tumbuh-tumbuhan air. 

Kepiting bakau juga ditemukan di daerah estuaria, perairan pantai berlumpur dan di 

tambak air payau (Ghufron, 2007). Kisaran salinitas yang sesuai untuk pertumbuhan 

kepiting adalah pada salinitas 10 – 20 ppt (Soim, 1999). Suhu yang cocok untuk 

pertumbuhan kepiting antara 23oC – 35oC (Hutasoit, 1991). Menurut Hill (1989) bahwa 

kepiting bakau dapat dibudidayakan pada kisaran suhu 24oC – 28oC. Kandungan oksigen 

terlarut (DO) terbaik untuk pertumbuhan antara 4 – 7 ppm (Ghufron, 2007). Menurut 

Sirait (1997) kepiting bakau dapat hidup pada kondisi perairan asam yaitu daerah yang 

bersubstrat lumpur dengan pH rata-rata 6,5. Soim mengatakan pH yang sesuai untuk 

kepiting berkisar antara 7,3 – 7,8, sedangkan menurut Kasry (1996), pH yang baik untuk 

kepiting adalah 7,0-8,0. 

2.4 Makanan dan Kebiasaan Makan 

Kepiting bakau muda dan dewasa bersifat pemakan segala dan pemakan bangkai 

(omnivorous scavenger), namun cenderung carnivorous (pemakan hewan) dan pemakan 

sesama jenis (cannibal). Alternatif pakan yang bisa diberikan antara lain ikan rucah segar, 

ikan rucah kering tawar, kulit sapi/kambing, keong sawah, siput dan berbagai jenis kerang 
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(Moosa et al., 1985). Kepiting bakau dewasa hidup di sekitar hutan mangrove dan 

memakan akar-akarnya. Capit kepiting yang besar memungkinkan menyerang musuhnya 

dengan ganas dan merobek makanannya (Hutching dan Sesanger, 1987). Sobekan-

sobekan makanan tersebut dimasukkan ke mulut dengan menggunakan kedua capitnya. 

Waktu makan kepiting bakau tidak tentu, tetapi lebih aktif mencari makan pada malam 

hari daripada siang hari karena kepiting bakau tergolong hewan nocturnal yang aktif di 

malam hari (Kasry, 1996).  

Sirait (1997) menyatakan bahwa larva kepiting bakau lebih bersifat pemakan 

plankton, khususnya larva stadia zoea. Jenis plankton yang digunakan sebagai pakan 

larva kepiting adalah chlorella, rotifer dan artemia. Pada saat larva mencapai stadia crab, 

pakan yang diberikan berupa udang kecil dan cacahan cumi (Kanna, 2002).  

 
2.5 Pertumbuhan  

Kepiting bakau tumbuh ditandai dengan terjadinya pergantian kulit, karena 

kepiting mempunyai kulit luar (eksoskeleton) keras yang tidak bisa tumbuh dan kulit 

tersebut harus diganti apabila terjadi pertumbuhan, proses ini disebut moulting. Beberapa 

hari sebelum moulting, kepiting mulai memasukkan air ke dalam tubuhnya dan mulai 

mengembang seperti balon. Proses tersebut membantu kepiting untuk melepaskan 

cangkang lama sehingga bagian karapas akan terbuka (Stevens, 2000). 

Selama terjadinya moulting, kepiting rentan untuk diserang dan dimakan kepiting 

lain yang tidak mengalami moulting, sehingga terjadi kanibalisme diantara kepiting. 

Kepadatan dalam pemeliharaan kepiting perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya 

kanibalisme pada saat kepiting mengalami proses moulting (Sugara, 2005). Padat 

penebaran pada pemeliharaan kepiting bakau dalam karamba apung adalah 25 ekor/m2. 

Kepadatan kepiting akan menyebabkan terjadinya kompetisi pakan dan ruang gerak 

(Kanna, 2002). 

 
2.6 Pergantian Kulit (Moulting) 
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Phelan dan Grubert (2007) menjelaskan bahwa perkembangan kepiting ditandai 

dengan terjadinya proses pergantian kulit (moulting). Semakin sering terjadi pergantian 

kulit, maka pertumbuhannya semakin cepat. 

Selama masa pertumbuhan, kepiting bakau akan mengalami pergantian kulit antara 

17-20 kali, tergantung kondisi lingkungan dan pakan yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan. Proses ganti kulit pada zoea berlangsung relatif cepat  yaitu sekitar 3-4 

hari, sedangkan pada fase megalopa, proses dan interval pergantian kulit relatif lama 

yaitu setiap 15 hari (Stevens, 2000). Setiap ganti kulit, tubuh kepiting akan bertambah 

besar sekitar 1/3 kali ukuran semula (Ghufron, 2007). Proses pergantian kulit pada zoea 

relatif cepat yaitu 3-4 hari. Pada fase kepiting muda terjadi pergantian kulit sebanyak 

lebih dari 6 kali dengan rentang waktu setiap moulting sekitar 30-35 hari (Bunc, 2009).  

 

 

Stevens (2000) menjelaskan bahwa sebelum moulting, kepiting mengabsorbsi 

sejumlah kalsium karbonat dari karapas yang lama (eksoskeleton) untuk membantu 

pembentukan cangkang baru, kemudian mensekresi enzim untuk memisahkan cangkang 

lamanya dari lapisan epidermis. Sehari sebelum ganti kulit, kepiting mulai memasukkan 

air ke dalam tubuhnya dan karapas mulai mengembang seperti balon. Kejadian ini 

bertujuan untuk membantu lepasnya cangkang. Kepiting melepaskan sendiri karapas lama 

dengan cara mendorong dan menekan semua bagian tubuh secara berurutan. Proses ini 

membutuhkan waktu sekitar 15 menit. 

Setelah moulting, tubuh kepiting penuh dengan air. Pada masa ini, kepiting tidak 

bisa diberi makan. Air yang diabsorbsi ke dalam tubuh kepiting berfungsi untuk 

membantu cangkang pada ukurannya yang baru yaitu 33% lebih besar dari cangkang 

lama. Cangkang lunak kepiting akan terbentuk sekitar 6-12 jam dan akan mencapai 

pengerasan sempurna dalam waktu 2-4 hari. Proses pengerasan cangkang akan berhenti 

apabila kepiting diangkat dari air (Zinski, 2006). Selain untuk pertumbuhan, moulting 
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juga membantu untuk melepaskan parasit dan hewan lain yang tumbuh pada cangkang. 

Serta  membantu melepaskan cangkang yang dirusak bakteri yang menurunkan kualitas 

kitin pada eksoskeleton (Stevens, 2000). 

 
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kulit (Molting) 

2.7.1 Kesehatan benih kepiting 

Kesehatan benih merupakan satu diantara faktor yang menunjang keberhasilan 

dalam usaha pemeliharaan kepiting. Kesehatan benih kepiting mencakup kondisi kepiting 

yang sehat, bebas penyakit dan kelengkapan anggota tubuh. Benih kepiting yang sehat 

dapat diketahui melalui pergerakan kaki dan matanya. Benih kepiting merespon dengan 

gerakan capit yang cepat apabila merasa ada ancaman dan rangsangan (Buwono, 1993). 

Cara praktis untuk mengetahui benih kepiting yang sehat adalah dengan cara menarik 

kaki renangnya kea rah belakang. Apabila refleksi kembalinya kaki renang ke depan 

masih berlangsung cepat maka benih tersebut masih sehat, namun apabila sudah lambat 

berarti kepiting sudah kurang sehat (Syafitrianto, 2009). 

Benih kepiting yang sehat juga bisa dilihat dari kelengkapan kaki-kakinya. 

Hilangnya capit akan berpengaruh pada kemampuan untuk memegang makanan. Warna 

karapas benih kepiting yang kurang sehat adalah kemerah-merahan dan pudar serta 

pergerakannya lamban (Sugara, 2005). 

Penyakit yang biasa ditemukan pada benih kepiting adalah penyakit yang 

disebabkan oleh jamur dan bakteri vibrio. Kepiting bakau terserang penyakit pada saat 

kondisi lingkungan media pemeliharaan tidak stabil, misalnya fluktuasi suhu yang terlalu 

tinggi dan kadar oksigen terlalu rendah (Kanna, 2002). 

 
2.7.2 Nutrisi kepiting bakau 

Kepiting bakau tidak dapat tumbuh seperti hewan lainnya, karena  mempunyai 

cangkang luar (eksoskeleton) yang tidak dapat tumbuh. Kepiting harus mengganti 

cangkang agar bisa tumbuh, proses ini disebut sebagai moulting. Untuk proses tumbuh, 
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kepiting membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang tepat, akan mendukung proses pertumbuhan 

dan moulting. 

Sebelum melakukan pergantian kulit, kepiting menyerap sejumlah kalsium 

karbonat dari eksoskleton yang lama, kemudian mensekresi enzim untuk memisahkan 

cangkang lama dari lapisan epidermis. Lapisan epidermis tersebut mengeluarkan lapisan 

kulit baru yang lunak seperti kertas untuk menggantikan cangkang lama (Stevens, 2000). 

 
2.7.3 Lingkungan  

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap moulting antara lain adalah salinitas 

air. Moulting dapat berlangsung baik pada air yang bersalinitas tinggi maupun rendah 

tetapi lebih efektif pada saat salinitas rendah. Salinitas yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan karena proses pelepasan cangkang kepiting menjadi sulit. Tetapi pada 

salinitas rendah, proses pergantian kulit dapat berlangsung aman, tanpa mengganggu 

pertumbuhan. Kekerasan cangkang, yang menggambarkan konsentrasi garam-garam 

penyusun cangkang, dapat dilunakkan dengan adanya kondisi media sekitarnya yang 

bersalinitas rendah (Buwono, 1993). 

Hill (1976) menyatakan bahwa salinitas berpengaruh terhadap setiap fase 

kehidupan kepiting bakau, terutama pada saat moulting. Perubahan salinitas 

mempengaruhi sifat fungsional dan struktur organisme kepiting bakau dan dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan salinitas. Anwar dkk (1984) menjelaskan bahwa 

kepiting bakau akan mengubah konsentrasi cairan tubuhnya sesuai dengan lingkungannya 

melalui kombinasi osmosis dan difusi. 

 
2.7.4 Hubungan kepadatan dan moulting  

Padat tebar pada budidaya kepiting bakau merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan kepiting. Dimana pertumbuhan merupakan sebuah 

perubahan ukuran dari individu yang meningkat serta dapat diukur dalam  panjang, berat 

atau energi (Wootton, 1995). Pertumbuhan pada kepiting bakau tergantung dua faktor 
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yaitu frekuensi moulting (waktu antara moulting) dan peningkatan pertumbuhan (berapa 

pertumbuhan setiap moulting baru) (Wyban dan Sweeney, 1991). Pengertian moulting 

berkenaan dengan proses pelepasan secara periodik cangkang yang sudah tua dan 

pembentukan cangkang baru dengan ukuran yang lebih besar (Taqwa, 2008). 

Kepiting yang dipelihara secara massal dalam wadah pemeliharaan sangat terkait 

dengan sifat dasar kepiting yaitu kanibalisme, dimana terjadi tingkat kompetisi ruang 

yang tinggi sehingga mengakibatkan kepiting menjadi stress (Stickney, 1979).  Hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya stimulasi hormon moulting sehingga dapat mempercepat 

terjadinya pergantian kulit pada kepiting bakau (Mykles, 2001). Selain itu, peristiwa 

terjadinya pergantian kulit (moulting) secara periodik menyebabkan kondisi kepiting yang 

lemah dan rentan terhadap pemangsaan (Suprayitno et al., 1986).  

 
2.8 Wadah Pemeliharaan Kepiting 

Kepiting bakau dapat dipelihara di tambak menggunakan hampang (karamba 

pagar), karamba dan karamba apung.  Wadah-wadah tersebut dipilih untuk usaha 

budidaya yang disesuaikan dengan tujuan produksi. Tambak dan hampang umumnya 

digunakan untuk pembesaran, sedangkan karamba dan karamba apung untuk 

penggemukan (Afrianto dan Liviawaty, 1992). 

Produksi kepiting cangkang lunak (shoft shell) pada umumnya dipelihara dalam 

karamba. Karamba umumnya digunakan untuk pemeliharaan kepiting di tambak. 

Karamba dibuat dalam bentuk tancap atau apung untuk pemeliharaan secara massal dan 

sistem baterai untuk pemeliharaan secara individu (Ghufron, 2007). 

Karamba pemeliharaan untuk kepiting bakau dapat berupa kotak yang terbuat dari 

rangkaian potongan bambu secara melintang. Lebar potongan bambu 1-2 cm dan panjang 

1,7 cm. Pembuatan karamba bambu dilakukan dengan cara merangkai potongan bambu 

secara teratur dengan jarak 1 cm sehingga terdapat celah diantara rangkaian potongan 
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bambu. Karamba tersebut dilengkapi dengan pelampung berupa potongan bambu utuh 

pada kedua sisi panjang yang berlawanan (Kanna, 2002). 

Penempatan karamba dalam petak tambak di dekat pintu masuk/keluar air. Posisi 

karamba sebaiknya menggantung berjarak 15 cm dari dasar perairan yang tujuannya agar 

sisa pakan yang tidak termakan jatuh ke dasar perairan tidak mengendap di dalam 

karamba (Sugara, 2005). 
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