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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan sumberdaya hayati perairan 

pesisir laut yang bernilai ekonomi tinggi. Pada mulanya kepiting bakau hanya 

dianggap hama oleh petani tambak, karena sering membuat kebocoran pada 

pematang tambak. Tetapi setelah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, 

maka keberadaannya banyak diburu dan ditangkap oleh nelayan untuk 

penghasilan tambahan dan bahkan telah mulai dibudidayakan secara tradisional.  

Stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata) adalah salah satu biota yang 

merupakan komoditas perikanan pada habitat perairan pantai, khususnya di 

daerah hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove yang ada di seluruh wilayah 

Indonesia sebagai pengekspor juvenil kepiting bakau yang cukup besar 

dibandingkan negara pengekspor lainnya. Juvenil kepiting bakau sangat 

disenangi oleh masyarakat mengingat rasanya yang lezat dengan kandungan 

nutrisi sejajar dengan crustacea yang lain seperti udang yang banyak diminati 

baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Potensi pasar yang cukup besar 

memberi peluang bagi pengembangan budidaya kepiting juvenil secara lebih 

serius dan komersial. 

Secara alamiah kepiting bakau pada saat telur menetes masih berada di 

perairan estuari atau laut untuk fase juvenil ini hidup di perairan laut menuju ke 

perairan berhutan bakau karena terbawa arus dan air pasang, sedangkan 

makanannya adalah jenis bangkai ikan atau sesama jenis (kanibal) juga pemakan 

segala. Pada saat telur yang baru menetas di perairan estuari atau laut disebut 



2 
 

stadia pre-zoea hanya dalam waktu 30 menit berubah menjadi stadia zoea 1 

sampai zoae 5 yang masih makanannya Artemia salina, Tetraselmis, Chlorella, 

rotifer (Brachionus sp). Sedangkan pada fase megalopa atau juvenil, proses dan 

interval pergantian kulit berlangsung lama 17 – 26 hari yang ukuran tubuhnya 

semakin besar, sehingga tidak lagi diberi pakan artemia melainkan dapat 

memakan cacahan cumi – cumi, udang kecil dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

pemberian pakan yang diberikan pada juvenil kepiting bakau yakni ikan rucah, 

usus ayam, keong mas dan pellet terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting 

bakau yang di tambak Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil, 

Pasuruan, Jawa Timur 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jenis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan 

mutlak dan sintasan  stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata) ? 

2. Jenis pakan manakah yang memberikan pertumbuhan mutlak dan 

kelulushidupan terbaik pada stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata) ? 

1.3  Tujuan 

1. Untuk mengetahui jenis pakan yang terbaik untuk stadia juvenil kepiting 

bakau (Scylla serrata) selama penelitian 

2. Untuk  mengetahui pertumbuhan mutlak stadia juvenil kepiting bakau (Scylla 

serrata) yang terbaik dari berbagai jenis pakan tersebut selama penelitian 

1.4  Kegunaan 

       Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai salah satu upaya  untuk  

meningkatkan pertumbuhan pada stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata),  

sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak yang 
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memerlukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan pakan untuk menunjang 

keberhasilan dalam usaha budidaya stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata). 

1.5 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan 

informasi terkait pakan yang berbeda pada proses budidaya kepada masyarakat 

khususnya para pembudidaya stadia juvenil kepiting bakau (Scylla serrata)
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