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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami kemajuan pesat. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan 

terhadap kebutuhan hidup, termasuk peningkatan kebutuhan pangan sumber 

protein sumber hewani juga meningkat. Salah satu sumber protein yang diminati 

pada komoditas perikanan adalah kepiting bakau (Scylla serrata). 

Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan sumberdaya hayati perairan 

pesisir laut yang bernilai ekonomi tinggi. Kebutuhan konsumen akan kepiting 

bakau sebagian besar masih dipenuhi dari hasil penangkapan di alam. Untuk 

pertimbangan kesinambungan antara kebutuhan dengan ketersediaan produksi, 

maka perlu dikembangkan budidaya pembesaran kepiting bakau secara terkontrol. 

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 di tambak. Mengingat permintaan pasar ekspor 

akan kepiting bakau yang semakin meningkat dari tahun ke tahun maka usaha 

ekstensifikasi budidaya kepiting bakau mulai dirintis di beberapa daerah. 

Produksi kepiting di Indonesia dapat dikatakan masih berasal dari 

tangkapan alam. Meskipun usaha pembesaran dan penggemukan telah dilakukan 
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bertahun-tahun, benih yang digunakan merupakan hasil alam yang dikumpulkan. 

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 pantai 

Nusantara menjadikan negara Indonesia sebagai pengekspor kepiting bakau yang 

cukup besar dibandingkan negara pengekspor lainnya. 

Kepiting bakau sangat digemari oleh masyarakat dikarenakan rasanya 

yang lezat dengan kandungan nutrisi yang setara dengan jenis crustacea yang lain 

seperti udang yang banyak diminati baik dipasaran dalam negeri maupun luar 

negeri. Potensi pasar yang cukup besar memberi peluang bagi pengembangan 

budidaya kepiting bakau secara lebih serius dan komersial. 

Berkaitan dengan potensi nilai ekonomis yang menjanjikan dari kepiting 

bakau tersebut, hal ini menarik perhatian para petambak untuk membudidayakan 

kepiting bakau meskipun sampai saat ini usaha tersebut belum mendapatkan 

perhatian dari pemerintah. Berdasarkan peluang usaha tersebut berakibat pada 

intensitas penangkapan  kepiting bakau di alam terus mengalami peningkatan baik 

yang berukuran konsumsi maupun yang berukuran kecil sebagai benih dalam 

kegiatan budidaya. Hal ini menyebabkan beberapa daerah dilaporkan telah terjadi 

penangkapan lebih (over fishing) yang berdampak pada penurunan populasi di 

alam. 

Secara alamiah makanan kepiting bakau adalah jenis bangkai ikan dan 

sesama jenis (kanibal). Pemberian pakan merupakan hal yang mutlak dilakukan 

dalam kegiatan budidaya, salah satu faktor berhasil tidaknya dalam usaha 
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budidaya yaitu pemberian pakan atau jenis pakan. Selama ini para pembudidaya 

kepiting bakau cenderung menggunakan ikan rucah sebagai pakan. Tetapi seiring 

dengan semakin tidak menentunya kondisi alam menyebabkan persediaan ikan 

rucah menjadi tidak menentu. Oleh karena itu perlu dicari alternatif jenis pakan 

lain yang dapat digunakan pada budidaya kepiting bakau. Hal inilah yang 

mendorong dilakukannya suatu penelitian tentang pemberian pakan yang berbeda 

yaitu ikan rucah, bekicot, keong mas dan pellet terhadap pertumbuhan dan 

sintasan kepiting bakau yang dibudidayakan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana pengaruh pemberian pakan yang berbeda ( ikan rucah, bekicot, 

keong mas dan pellet ) terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting bakau 

(Scylla serrata)? 

 Jenis pakan apa yang terbaik untuk pertumbuhan dan sintasan kepiting 

bakau (Scylla serrata)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting bakau (Scylla 

serrata) dan mendapatkan alternatif pakan yang terbaik untuk pertumbuhan dan 

sintasan kepiting bakau (Scylla serrata). 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan pada kepiting bakau (Scylla 

serrata), sehingga diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai informasi bagi 

pihak yang memerlukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan pakan untuk 

menunjang keberhasilan dalam usaha budidaya kepiting bakau (Scylla serrata). 

1.5 Hipotesis 

H0  :  Diduga perlakuan pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting bakau (Scylla 

serrata). 

H1  :  Diduga perlakuan pemberian pakan yang berbeda memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting bakau (Scylla 

serrata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


