
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Selama ini masyarakat mengenal kepiting sebagai hewan yang suka membuat 

lubang, terutama di pematang kolam, sehingga sering menyebabkan kerusakan. 

Selain itu kepiting juga dianggap sebagai salah satu hama ikan maupun udang 

yang sangat dibenci oleh para petani. Pandangan tersebut secara berangsur-angsur 

mulai berubah, bahkan kepiting sudah menjadi salah satu makanan favorit yang 

banyak dicari konsumen, karena daging dan telur kepiting bernilai gizi tinggi, 

dagingnya tebal dan gurih serta mempunyai rasa yang spesifik. Kandungan gizi  

setiap 100 gram daging kepiting bakau mengandung protein sebesar 13,6 gram, 

lemak 3,8 gram, hidrat arang 14,1 gram dan air sebanyak 68,1 gram (Afrianto dan 

Liviawati, 1995). 

Kepiting bakau (Scylla sp) merupakan salah satu komoditas perikanan yang 

hidup di pantai, khususnya di hutan-hutan bakau (mangrove), kepiting bakau 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik di pasar domestik (dalam negeri) 

maupun pasar manca Negara (luar negeri), terutama kepiting sudah matang gonad 

dan gemuk. Sampai saat ini permintaan kepiting bakau cenderung meningkat, baik 

dari dalam maupun luar negeri. 

Salah satu sumber daya hayati perairan bernilai ekonomis tinggi dan potensial 

untuk dibudidayakan adalah kepiting bakau (Scylla serrata). Kepiting bakau 

merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak dijumpai di perairan 

Indonesia terutama perairan payau di sepanjang pantai yang banyak ditumbuhi 
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tanaman bakau (mangrove). Dari keseluruhan pantai tersebut, yang potensial 

sebagai lahan tambak sekitar 1,2 juta Ha, sedang yang baru dimanfaatkan untuk 

tambak udang sekitar 300.000 Ha. Sisanya berupa lahan tidur  (belum 

dimanfaatkan). Peluang memanfaatkan potensi lahan tidur tersebut untuk 

budidaya kepiting masih terbuka lebar. 

Kepiting Soca adalah kepiting bakau fase ganti kulit (moulting) atau kepiting 

lemburi. Kepiting dalam fase ini mempunyai cangkang yang lunak sehingga dapat 

dikonsumsi secara utuh. Kepiting cangkang lunak yaitu kepiting yang dipanen 

pada saat kepiting ganti kulit (moulting). 

Keunggulan kepiting lunak (soft crab) tidak repot memakannya karena 

kulitnya tidak perlu disisihkan. Selain itu nilai nutrisinya juga lebih tinggi, 

terutama kandungan chitosan dan karotenoid yang biasanya banyak terdapat pada 

kulit semuanya dapat dikonsumsi. Bukan hanya dagingnya yang mempunyai nilai 

komersil, kulitnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Kulit kepiting diekspor 

dalam bentuk kering sebagai sumber chitin, chitosan dan karotenoid yang 

dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat, kosmetik, pangan, 

dan lain-lain. 

Kepiting merupakan menu restoran yang sangat disukai masyarakat. Negara 

tujuan ekspor kepiting meliputi : Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 

Malaysia dan sejumlah Negara di kawasan Eropa. Pada musim-musim tertentu 

harga kepiting melonjak seiring dengan permintaan yang juga meningkat terutama 

pada perayaan-perayaan penting seperti hari Imlek serta hari besar lainnya. Pada 

saat-saat tersebut harga kepiting hidup ditingkat pedagang pengumpul dapat 
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mencapai Rp. 100.000,- per Kg yang pada hari biasa hanya Rp. 40.000,- grade CB 

(betina besar berisi/bertelur, ukuran >200 gr/ekor) dan Rp.30.000,-  untuk LB 

(jantan besar berisi, ukuran >500 gr 

 
1000 gr/ekor). Kepiting lunak atau Soca 

harganya dua kali lipat lebih tinggi. Di pasar internasional, harga kepiting bakau 

grade CB dapat mencapai 8.40 

 

9.70 U$ per Kg sedangkan grade LB dihargai 

6.10 

 

9.00 U$ per Kg. Ukuran >1000 gr (Super crab) harganya 10.5 U$ per Kg 

(Muskar, 2008). 

Selama ini, untuk melunakkan cangkang kepiting, nelayan biasanya 

menggunakan cara mencopot kaki-kakinya. Teknik mutilasi dengan cara 

memotong kaki jalan dan capit pada kepiting bakau dengan tujuan agar dapat 

mempercepat pergantian kulit (moulting). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh mutilasi kepiting bakau (Scylla serrata) terhadap     

kecepatan moulting dengan ukuran yang berbeda. 

2. Pada ukuran berapa kecepatan  moulting yang tercepat pada kepiting 

bakau (Scylla serrata) melalui cara mutilasi.  

3. Bagaimana pengaruh mutilasi terhadap Survival rate (SR)  kepiting bakau 

(Scylla serrata).   

4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh mutilasi kepiting bakau (Scylla serrata) terhadap 

kecepatan moulting dengan ukuran yang berbeda. 
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2. Mendapatkan ukuran kepiting bakau (Scylla serrata) yang tepat untuk 

menghasilkan kecepatan  moulting yang tercepat. 

3. Mengetahui pengaruh mutilasi terhadap Survival rate (SR) kepiting bakau 

(Scylla serrata).  

1.3 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pihak yang 

memerlukannya sebagai upaya untuk meningkatkan produksi kepiting bakau 

cangkang lunak (Soca) secara cepat pada unit-unit usaha produksi Soca. 

1.4 Hipotesis 

H0: Diduga perbedaan ukuran  tidak berpengaruh terhadap kecepatan                       

moulting dan Survival rate (SR) kepiting bakau (Scylla serrata) melalui 

metode mutilasi 

H1:  Diduga perbedaan ukuran dapat berpengaruh pada kecepatan moulting  

dan Survival rate (SR) kepiting bakau (Scylla serrata) dengan metode  

mutilasi.         
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