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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepiting Bakau (Scylla serrata) merupakan salah satu komoditas 

perikanan yang hidup di perairan pantai, khususnya di hutan-hutan bakau 

(mangrove). Dengan sumber daya hutan bakau yang membentang luas di daerah 

kawasan pantai nusantara, maka tidak heran jika Indonesia dikenal sebagai 

pengekspor kepiting yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara 

produsen kepiting lainnya (Kanna, 2002). 

Pakan dalam usaha budidaya kepiting bakau dapat berupa pakan alami dan 

pakan buatan. Ikan rucah merupakan pakan alami atau pakan segar yang 

umumnya digunakan sebagai pakan utama dalam usaha budidaya kepiting bakau 

karena dianggap dapat menghasilkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan 

dengan pakan buatan. Permasalahan dalam penyediaan ikan rucah, yaitu pengaruh 

musim dan masa simpan yang pendek diduga dapat membantu penyebaran 

penyakit. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan alternative lain, yaitu 

penyediaan pakan buatan berupa pelet dengan kandungan gizi yang sesuai dan 

diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. 

Pada sistem budidaya saat ini, untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan  

dalam waktu singkat diperlukan pakan yang memiliki nilai gizi tinggi. Untuk 

mendapatkan pakan yang bernutrisi tinggi sangatlah sulit, terutama karena 

harganya yang relatif mahal, akan tetapi jika makanan yang diberikan nilai 

gizinya rendah, maka pertumbuhan akan terhambat. Oleh karena itu diberikanlah 

penambahan probiotik dalam budidaya. Menurut Anonim (2008), mekanisme 
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probiotik dalam tubuh adalah mengganti atau melarutkan mikroorganisme saluran 

pencernaan yang secara aktif mengubah senyawa atau membentuk turunan yang 

memiliki sifat toksik atau karsinogenik dan meningkatkan kondisi saluran 

pencernaan bagi aktivitas mikroba yang mengubah senyawa kimia, dengan 

menurunkan pH akibat produksi amonia dan metabolisme asam empedu. 

Penggunaan probiotik yang efektif akan sangat menguntungkan di berbagai 

kondisi lingkungan dan kepentingan tertentu, sehingga mikroba yang digunakan 

sebagai probiotik dapat bersifat menguntungkan. 

Probiotik memiliki kandungan bakteri yang menguntungkan seperti: 

bakteri Bacillus subtills, Bacillus licheniformis, Saccharomyces, Lactobacillus, 

Acetobacter, Pseudomonas mallei, sehingga dengan adanya kandungan bakteri 

tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan pada budidaya kepiting soka. 

Dari uraian diatas diperlukan suatu penelitian tentang pengaruh 

pemberian probiotik dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap laju 

pertumbuhan spesifik (SGR), konfersi pakan dan sintasan kepiting soka. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan probiotik pada pakan terhadap 

pertumbuhan spesifik (SGR), Konfersi pakan (FCR), dan Sintasan kepiting 

bakau? 

2. Pada dosis probiotik berapa diperoleh pertumbuhan spesifik (SGR), 

konfersi pakan dan sintasan terbaik pada kepiting bakau?  

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perngaruh penambahan probiotik pada pakan terhadap 

pertumbuhan spesifik (SGR), konfersi pakan dan sintasan kepiting bakau. 

2. Memperoleh dosis probiotik pada pakan yang terbaik utuk meningkatkan 

pertumbuhan spesifik (SGR), konfersi pakan (FCR), dan sintasan kepiting 

bakau. 

 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembudidaya 

kepiting tentang pemanfaatan probiotik untuk meningkatkan laju pertumbuhan, 

konfersi pakan dan sintasan kepiting bakau. Hasil dari laporan ini juga bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budidaya kepiting.  


