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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Keanekaragaman  

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati adalah pusat dari biologi 

konservasi, tetapi frase “keanekaragaman hayati” (atau secara singkat 

biodiversitas) dapat mempunyai arti yang berbeda. World Wild Wildlife Dund 

(1989) dalam Indrawan (2007) mendefinisikannya sebagai “jutaan tumbuhan, 

hewan, dan mikroorganise, termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem 

rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan hidup”. Menurut Rushayati (2007) 

keragaman hayati merupakan istilah untuk menerangkan mengenai berbagai 

macam bentuk kehidupan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi tiga tingkat 

yaitu: 

a. Keanekaragaman spesies  

Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di 

bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak 

(tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak atau multiseluler). Spesies 

dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa 

karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain baik secara 

morfologi, fisiologi atau biokimia. Definisi spesies secara morfologis ini yang 

paling banyak digunakan oleh pada taksonom yang mengkhususkan diri 

untuk mengklasifikasikan spesies dan mengidentifikasi spesimen yang belum 

diketahui (Indrawan, 2007). Menurut Wijana (2014) menyatakan 

keanekaragaman spesies yang ada di dalam suatu komunitas ditentukan oleh 

kekayaan spesies dan kemerataan spesies yang ada di dalam komunitas 
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tersebut. Dalam suatu komunitas komponen kekayaan spesies dapat lebih 

mendominasi atau sebaliknya yaitu kemerataan spesies yang lebih 

mendominasi, dan atau keduanya memiliki daya kontribusi yang seimbang. 

b. Keanekaragaman genetik  

Keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik dalam satu spesies 

baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografik maupun di 

antara individu-individu dalam satu populasi. Individu dalam satu populasi 

memiliki perbedaan genetik antara satu dengan lainnya. Variasi genetik 

timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. 

Variasi genetik bertambah ketika keturunan menerima kombinasi unik gen 

dan kromosom dari induknya melalui rekombinasi gen yang terjadi melalui 

reproduksi seksual. Proses inilah yang meningkatkan potensi variasi genetik 

dengan mengatur ulang alela secara acak sehingga timbul kombinasi yang 

berbeda-beda (Indrawan, 2007). Menurut Kusuma, dkk. (2016) menyatakan 

keragaman genetik merupakan suatu variasi di dalam populasi yang terjadi 

akibat adanya keragaman di antara individu yang menjadi anggota populasi. 

Genetik dapat dijadikan kunci konservasi karena berperan penting dalam 

mempertahankan populasi dan pemulihan dari kerusakan.  Oleh karena itu, 

informasi mengenai keragaman genetik membantu dalam proses  pengelolaan 

kawasan perlindungan laut secara berkelanjutan.  

c. Keanekaragaman komunitas 

Keanekaragaman komunitas merupakan komunitas biologi yang berbeda 

serta asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing. 

Komunitas biologi didefinisikan sebagai sejumlah spesies yang menempati 
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tempat tertentu dan saling berinteraksi. Bersama dengan lingkungan fisik dan 

kimia yang terkait, komunitas biologi ini kemudian disebut ekosistem 

(Indrawan, 2007).  

 

2.2 Tinjauan Umum Kepiting Biola (Uca spp.) 

2.2.1 Ciri Umum Kepiting Biola (Uca spp.) 

Nama kepiting biola berasal dari cara makan Uca spp. jantan. Gerakan 

capit kecil yang terus menerus dari substrat ke mulut dan kembali lagi ke 

substrat mirip dengan gerakan pemain biola saat menggerakkan busur ke 

biola (capit besar) (Rosenberg, 2000). 

Karakter yang unik terdapat pada jantan dewasa yaitu ukuran salah satu 

capitnya yang sangat besar dan bisa mencapai  dua kali lebar karapasnya. 

Namun capit yang besar ini hanya berfungsi untuk menarik perhatian 

betinanya dan menakuti musuhnya. Sedangkan capit yang kecil hanya 

berfungsi untuk makan (Rosenberg, 2001). Setiap jenis Uca  spp. memiliki 

bentuk capit yang berbeda. Variasi bentuk capit ini dijadikan karakter utama 

sebagai kunci identifikasi oleh Crane (1975) untuk menentukan nama spesies. 

Sebaliknya Uca spp.  betina memiliki capit yang simetris dan morfologinya 

digunakan sebagai karakter pendukung dalam identifikasi. 

Uca spp. merupakan jenis kepiting yang memiliki  habitat di daerah 

intertidal, terutama di sekitar hutan mangrove dan pantai  berpasir. Beberapa 

jenis  Uca spp. ditemukan dalam jumlah yang  melimpah dalam habitat 

mangrove (Crane, 1975). Jumlah  kepiting biola yang ada di dunia mencapai 

97 jenis. Dari jumlah tersebut, 19  jenis sudah teridentifikasi terdapat di 
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Indonesia. Kepiting biola (Uca spp.) memiliki  karakter yang unik, memiliki 

dimorfisme seksual pada ukuran capitnya dimana ukuran salah satu capit 

jantan dewasa yang sangat besar dan bisa mencapai dua kali ukuran 

karapasnya. Salah satu fungsi capit yang besar yaitu untuk menarik perhatian 

betinanya dan menakuti musuhnya. Capit yang kecil berfungsi untuk makan 

(Rosenberg, 2000). Sumber utama makanan Uca spp. adalah bakteri yang 

perombak yang tumbuh pada sisa-sisa tumbuhan (Kochl & Wolff, 2002). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1Uca tetragonon (jantan) 

(Shih, et al., 2016) 
 

2.2.2 Klasifikasi Kepiting Biola (Uca spp.) 

Kingdom : Animalia  

Phylum   : Arthropoda  

Kelas  : Crustacea 

 Subkelas  : Malacostraca 

 Ordo   : Decapoda 

 Infraordo : Brachyura  

Superfamily  : Ocypodoidea  

 Family   : Ocypodidae  

Subfamili  : Ocypodinae  

Genus  : Uca leach, 1814 
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Subgenus  : Deltuca  

      Australuca  

      Thalassuca  

      Amphiuca  

      Boboruca  

      Afruca  

      Uca 

      Minuca  

      Celuca  

           (Burggren & McMahon, 1988) 

 Perkembangan sejarah penamaan Genus Uca dilanjutkan dengan 

pembagian menjadi beberapa subgenus. Awalnya, Bott (1973) membagi genus 

Uca menjadi dua kelompok atas dasar perbedaan grografi yaitu kelompok 

Amerika (Uca, Mesuca, dan Lactuca) dan kelompok Afrika Indo-Pasifik (Tubuca, 

Austruca, Paraleptuca, Gelasimus, Heteruca, Minuca, Planuca, Leptuca). 

Kemudian Crane (1975) membagi genus Uca menjadi 9 subgenus, pembagian 

tersebut berdasarkan pada karakter muka karapas. Empat subgenus sebagai 

kelompok muka karapas sempit (Deltuca, Thalassuca, Uca, dan Australuca) dan 

lima subgenus sebagai kelompok muka karapas lebar (Minuca, Celuca, Boboruca, 

Amphiuca, dan Afruca). Pernyataan argumentasi Crane (1975) ternyata didukung 

pula oleh argumentasi Rosenberg (2001). Menurut Rosenberg (2001) ciri 

pembeda dapat diperjelas oleh bentuk sudut orbit dan morfologi capit besar, 

sedangkan pendapat Bott (1973) dianggap kurang sempurna. Oleh karena itu 

deskripsi Crane (1975) dapat dianggap lebih mendekati kebenaran. Gambar 
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dibawah diberikan untuk menentukan variasi ciri-ciri morfologi digunakan untuk 

membedakan antar spesies (Crane,1975).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ciri taksonomi penting dari Uca: (a) major chela,dilihat dari dalam; 
(b) major chela,dilihat dari luar; (c) karapas atas; (d) karapas depan; (e) karapas 
dilihat dari depan (f) kaki jalan; (g) gonopod; (h-j) major carpus dan merus, 
(dilihat dari dalam) h) Uca seismella, (i) Uca dampieri, (j)Uca flammula.  
 Sumber: (George&Jones, 1982) 
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2.2.2.1 Subgenus Deltuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sketsa Uca dussumieri: (a) depan karapas; (b) karapas tampak atas, 
(c) karapas tampak belakang, kiri jantan; kanan betina, (d) major cheliped jantan, 
(e) minor cheliped jantan, (f) minor cheliped betina, (g) gonopod 
  Sumber: (George&Jones, 1982) 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Uca dussumieri 

(Shih, et al., 2016) 
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 Gambar diatas adalah Uca dussumieri, salah satu spesies dari subgenus 

deltuca. Ciri dari subgenus deltuca yaitu, bagian karapas apabila dilihat dari atas 

diantara tangkai mata sempit. Sudut antero-lateral selalu tajam. Margin antero-

lateral pendek, kecuali pada Uca arcuata, biasanya bergerigi halus atau manik-

manik. Ciri dari mayor cheliped, pada permukaan luar manus ditutupi dengan 

gerigi kasar dekat dengan pangkal pollex semakin besar. Spesies dari subgenus 

deltuca memiliki manus yang kasar dengan adanya gerigi. Bentuk dari gonopod 

bervariasi (Crane, 1975). Minor cheliped pada betina, pada punggung margin 

dactyl terdapat bulu-bulu namun pada margin pollex bulu-bulu sangat jarang 

(George&Jones, 1982). Gigi terkadang sedikit lebih luas, seringnya ada 2 gigi 

besar, satu berada di dekat tengah pollex, yang lain dekat dactyl.  Warna dari 

subgenus deltuca tidak mencolok. Berbeda dari subgenus yang lainnya, pada 

subgenus deltuca seringnya gelap dan kusam, cenderung kurang warna-warna 

cerah dan tanda-tanda yang mencolok. Hanya pada bagian luar major manus 

berwarna khas, biasanya berwarna keunguan, merah, atau oranye, kuning 

kecoklatan. Namun pada deltuca yang sudah dewasa, ditandai jelas dengan warna 

putih atau bintik-bintik biru cerah pada beberapa spesies (Crane, 1975). 
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2.2.2.2 Subgenus Australuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Uca signata: (a) depan karapas; (b) karapas tampak atas, (c) karapas 
tampak belakang, (d) major cheliped jantan, (e) minor cheliped jantan, (f) minor 
cheliped betina, (g) minor cheliped betina, (h) gonopod 
   Sumber: (George&Jones, 1982) 
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Gambar 2.6 Uca signata 

(Shih, et al., 2016) 
 

 Ciri karapas dari subgenus Australuca yaitu sudut antero-lateral selalu 

tajam. Bagian karapas antara tangkai mata sangat sempit. Bagian atas karapas 

selalu ada tuberculate atau butiran atau gerigi. Major cheliped, pada bagian manus 

luar selalu halus daripada subgenus deltuca, dengan gerigi kecil dan berdekatan 

pada Uca bellator. Permukaan manus halus; gerigi dekat pollex sedikit atau kecil, 

berbeda dengan subgenus deltuca dimana terdapat gerigi di margin dorsal dekat 

manus. Karakteristik betina pada subgenus Australuca yaitu, sepasang gigi pada 

cheliped kecuali pada spesies Uca bellator. Warna dari subgenus ini yaitu merah, 

coklat, merah tua, dan merah muda pada major cheliped (Crane, 1975). 
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2.2.2.3 Subgenus Thalassuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Uca tetragonon: (a) depan karapas; (b) karapas tampak atas, (c) 
karapas tampak belakang, kiri jantan; kanan betina, (d) major cheliped jantan, 
tampak luar (e) minor cheliped jantan, tampak luar (f) gonopod 

Sumber:  (George&Jones, 1982) 
 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Uca tetragonon 

(Shih, et al., 2016) 
 Karapas depan tampak sama seperti subgenus Deltuca. Tidak ada bagian 

tepi yang bergerigi atau manik-manik. Bagian karapas antara tangkai matas empit. 

Tangkai mata kecil atau sama sekali tidak lebih besar daripada alis mata. Major 

cheliped jantan, pada bagian ujung miring atau rendah, butiran atau gerigi 

semakin berkurang apabila semakin mendekati pollex luar. Minor cheliped  mirip 
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dengan subgenus Deltuca kecuali gerigi yang hampir atau seluruhnya tidak ada. 

Warna ini hanya berlaku untuk spesies Uca tetragonon dan Uca vocans. Warna 

pada kepiting muda tidak jelas warnanya daripada kepiting dewasa. Bagian luar 

manus selalu berwarna khas mulai dari orange ke merah. Warna karapas mulai 

dari kusam, abu-abu dan biru terang. Sebaran jenis  Uca spp. ini dari  Philipina, 

Malaysia dan Indonesia (Crane, 1975). 

2.2.2.4  Subgenus Amphiuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Sketsa Uca crassipers: (a) depan karapas; (b) karapas tampak atas, (c) 
karapas tampak belakang, (d) major cheliped jantan, tampak luar (e) minor 

cheliped, tampak luar (f) gonopod 
Sumber: (George&Jones, 1982) 

 

 Ciri bagian karapas diantara tangkai mata luas dibandingkan dengan 

sebagian besar subgenera lainnya, jauh lebih luas daripada di Deltuca, tetapi tidak 
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ekstrem seperti ditemukan di Minuca dan Celuca. Margin antero-lateral pendek 

sampai sedang, melengkung secara bertahap, sudut tidak tajam. Seluruh margin 

karapas tidak ada gerigi. Alis mata berkembang dengan baik, cukup luas dan 

miring. Major cheliped, margin dorsal ada serangkaian gerigi kecil, kadang-

kadang tidak jelas. Manus luar halus dibandingkan pada subgenus Deltuca dan 

Thalassuca, meskipun tidak semulus pada subgenus Celuca dan Munica; 

permukaan ditutupi dengan butiran sangat kecil, butiran semakin besar pada 

daerah manus, menebal, pinggiran kasar ditandai sepanjang tepi luarnya oleh 

deretan bintik-bintik seperti manik-manik. Warna karapas biru atau hijau dengan 

putih atau merah. Major cheliped dengan nuansa merah (Crane, 1975). 

2.2.2.5 Subgenus Boboruca 

 

 

 

Gambar 2.10 Uca (Boboruca) thayeri 

(Shih, et al., 2016) 
 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Sketsa Uca thayeri 

Sumber: (Von Hagen, 1987). 
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 Ciri bagian karapas diantara tangkai mata cukup lebar. Margin antero-

lateral halus dan sering tak jelas manik-maniknya. Alis mata panjang dan lebar, 

miring, tajam. Margin antero-lateral biasanya tumpul, jarang ada yang tajam. 

Major cheliped, dorsal dactyl dikelilingi oleh gerigi. Permukaan luar dari pollex 

dan dactyl halus, namun kadang-kadang ada gerigi kecil. Tampilan warna dari 

subgenus ini tidak ada yang cerah. Karapas berwarna gelap, kadang-kadang merah 

gelap atau oranye gelap. Namun kadang-kadang pada cheliped berwarna terang 

(Crane, 1975).  

2.2.2.6  Subgenus Afruca 

 

 

 

Gambar 2.12 Uca (Afruca) tangeri 
(Shih, et al., 2016)  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Sketsa Uca tangeri 

Sumber:  (Hediger, 1934) 
 

 Ciri-ciri bagian karapas diantara tangkai mata cukup lebar atau sedang. 

Margin antero-lateral pendek, kadang-kadang hampir tidak ada. Karapas pada 

pinggiran ada manik-manik bergerigi kecil. Major cheliped, manus luar kasar 
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dengan gerigi besar. Pada lekukan luar pollex sedikit halus. Subgenus Afruca 

jantan tidak ada yang berwarna putih. Karapas berwarna keunguan atau abu-abu, 

berwarna abu-abu oranye kuning, atau abu-abu pucat kekuningan. Mayor cheliped 

dengan merus dan carpus ungu gelap, orange kusam. Tangkai mata kekuningan; 

maxillipeds seringnya ungu kemerahan. Cheliped kecil kadang-kadang 

kekuningan atau keabu-abuan putih (Crane, 1975). 

2.2.2.7  Subgenus Uca  

 

 

 

Gambar 2.14 Uca princeps 
(Shih, et al., 2016)  

 

 

 

 

Gambar 2.15 Sketsa major cheliped dari Uca princeps. 

 (Shih, 2015) 
 

 Ciri dari subgenus Uca yaitu pada bagian dactyl dan pollex biasanya 

lebar, tidak pernah sempit. Sisi luar pollex halus. Mayor Cheliped bagian manus 

strukturnya bergerigi atau halus; margin ventral hampir selalu bergerigi, kadang-

kadang bervariasi. Carpus seluruhnya bergerigi. Warna pada subgenus ini lebih 

terang, ada pada 3 dari 6 spesies, tidak pada yang lain. Karapas kadang-kadang 

keunguan. Warna merah dan oranye pada mayor cheliped biasanya di semua 
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spesies, namun terkadang ungu. Ungu, merah keunguan, dan kusam orange sering 

terjadi pada kaki pejalan (Crane, 1975). 

2.2.2.8  Subgenus Minuca 

 

 

 

Gambar 2.16 Uca  burgersi 
(Shih, et al., 2016)  

 

 

 

Gambar 2.17 Sketsa Uca burgersi, dengan penekanan pada bentuk dan proporsi 
tangkai mata 
(Crane, 1975) 

 Bentuk umum karapas dari depan sama seperti pada subgenus Celuca 

tapi biasanya lebih luas.  Mayor cheliped, manus pada margin ventral kecuali pada 

spesies Uca panamensis dan Uca pygmaea memiliki dua baris gerigi yang 

berbeda, tidak berdekatan; pada anterior selalu lebih teratur. Permukaan luar 

manus biasanya ditutupi dengan gerigi kecil. Minor Cheliped, tepi merus tidak 

halus, namun ditandai setidaknya samar-samar dengan gerigi yang kecil sekali, 

duri kecil, atau manik-manik. Warna merah dan oranye sering ada pada major 

cheliped, namun warna ini tidak sering muncul pada kaki jalan. Pada Uca vocator 

ecuadoriensis, merah gelap meluas di karapas (Crane, 1975). 
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2.2.2.9  Subgenus Celuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Sketsa Uca mjoebergi: (a) depan karapas; (b) karapas tampak atas, 
(c) karapas tampak belakang, (d) major cheliped jantan, tampak luar (e) minor 
cheliped, tampak luar (f) gonopod. Sumber:  (George&Jones, 1982) 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Uca mjoebergi 
(Shih, et al., 2016) 
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 Ciri-ciri bagian karapas diantara tangkai mata cukup lebar. Margin frontal 

karapas, benar-benar halus tanpa gerigi. Sudut antero-lateral biasanya tajam 

dengan gerigi kecil. Carpus bertekstur halus, jarang ada gerigi. Permukaan luar 

manus biasanya halus  dibandingkan dengan spesies di Deltuca dan Afruca; gerigi 

sangat kecil, namun, selalu menutupi seluruh area, kecuali dekat dengan pollex 

dan dactyl. Biasanya gerigi lebih besar pada manus atas, tapi sekali lagi lebih 

kecil (Crane, 1975). 

2.2.3 Habitat Kepiting Biola (Uca spp.) 

 Kepiting biola ditemukan dalam berbagai habitat mikro di sekitar hutan 

mangrove. Kepiting biola masuk ke dalam liang lumpur yang digunakan sebagai 

tempat berlindung pada saat dewasa. Kepiting biola mengubur diri di pasir selama 

air pasang dan mulai mencari makan di waktu air surut (Rauf, 2016). Menurut 

Murniati (2010) Uca triangularis hidup pada substrat lumpur halus dengan kadar 

air yang cukup tinggi. Kepiting biola umumnya meliang diantara akar-akar pohon 

agak jauh dari aliran sungai.  Menurut Kasemat (2008) kepiting biola terlihat 

bersosialisasi di tempat yang panas. Mereka dapat hidup pada lingkungan bersuhu 

tinggi, karena memliki kemampuan beradaptasi pada variasi suhu dan salinitas 

yang lebar. Kepiting biola dewasa tidak dapat berenang dan jarang masuk dalam 

air, tetapi saat masih dalam bentuk plankton, kehidupan mereka dalam air.  

 Kepiting membuat lubang selebar 1,25 cm di bawah lumpur. Mereka 

membuat terowongan dan memliki lebih dari satu pintu masuk. Lubang ini 

memberikan jalan keluar jika ada predator seperti ikan, dan burungair. Kepiting 

biola mencari makan tidak jauh dari lubang, bila bahaya datang mereka akan 
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masuk ke lubang untuk melarikan diri. Lubang juga memberikan keteduhan dari 

matahari dan juga sebagai tempat bersembunyi saat pasang (Joyner, 2009).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2015) menunjukkan tujuh populasi 

kepiting biola di kawasan konservasi mangrove Pantai Panjang Bengkulu 

menempati beberapa mikrohabitat. Terdapat kecenderungan setiap spesies 

kepiting biola hanya menempati satu microhabitat. Tetapi terdapat satu species 

kepiting biola yang ditemukan pada mikrohabitat berbeda yaitu Uca perplexa 

yang terdapat baik di sekitar akar bakau maupun pada area berpasir. Keenam 

spesies kepiting biola lainnya menempati salah satu dari empat mikrohabitat di 

hutan mangrove, yaitu U. lactea di sekitar akar bakau, U. jocelynae di area 

berlumpur, U. forcipata di area berlumpur, U. triangularis di area berlumpur 

akar-akar tanaman yang mati, U. rosea di area berlumpur dan U. dussumieri di 

area berpasir.  

2.2.4 Cara Makan  

 Kepiting biola (Uca spp.) suka mengubur diri di pasir selama air pasang 

dan mencari makan di waktu air surut. Kepiting biola (Uca spp.) makan dengan 

menggunakan capit kecilnya, ia mengambi lumpur yang mengandung algae, 

detritus jamur, dan mikroba lalu memasukkannya ke mulut kemudian membuang 

kembali sisa lumpur. Sisa lumpur yang dibuang dalam bentuk bola-bola. Pada 

kepiting biola jantan hanya ada satu capit yang kecil, maka tingkat makannya 

setengah dari betina. Jantan harus menghabiskan waktu yang lama dalam sekali 

mendapatkan makan, sedangkan betina dapat dengan mudah dan cepat 

memasukkan makanan ke mulutnya, karena memiliki capit yang berukuran sama 

(Calman, 1913).  
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 Mekanisme makan kepiting Uca spp. adalah sebagai berikut, sejumlah 

substrat diletakkan di buccal cavity (celah di antara sepasang maksilliped) dengan 

menggunakan capit. Substrat ini akan dipisahkan antara materi organik dan 

anorganik oleh setae. Materi organik yang dapat dicerna ini umumnya lebih halus 

dibandingkan partikel anorganik. Setae maksilliped kedua kemudian bergetar di 

antara partikel yang terjebak di antara maksilliped pertama, sementara itu air 

dialirkan ke dalam mulut secara terus-menerus. Setae maksilliped kedua 

menggaruk partikel yang kasar, partikel yang lebih berat dilepaskan dari 

maksilliped kedua, selama gerakan ini, setae yang khusus pada maksilliped kedua 

menggaruk materi organik hingga terpisah dari materi anorganik. Materi organik 

yang telah terpisah dari materi anorganik akan melewati maksilliped kedua dan 

pertama kemudian masuk lebih dalam ke mulut. Materi organik yang masuk 

kemudian dicerna oleh mandibula. Setelah maksiliped kedua selesai menggaruk, 

sisa-sisa materi anorganik kemudian didorong kembali ke maksilliped ketiga. 

Maksilliped ketiga akan mengumpulkan dan menyatukan sisa-sisa materi 

anorganik menjadi bentuk pellet (butir) kecil yang kemudian dijatuhkan begitu 

saja atau dipindahkan dengan bantuan capit (Rosenberg, 2001). 

2.2.5 Tingkah Laku  

 Kepiting biola (Uca spp.) biasanya berjalan menyamping. Hal ini karena 

artikulasi dari kaki yang membuat cara berjalan kesamping lebih efisien. Kepiting 

biola dapat berkomunikasi dengan mengetuk atau melambaikan capit mereka. 

Kepiting cenderung agresif terhadap satu sama lain dan jantan sering berjuang 

untuk mendapatkan perhatian betina. Pada pantai berbatu, di mana hampir semua 

gua dan celah-celah ditempati, kepiting biola juga memperebutkan untuk 
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bersembunyi di lubang. Kepiting biola (genus Uca) menggali liang di pasir atau 

lumpur, yang mereka gunakan untuk beristirahat, bersembunyi, kawin dan 

melawan para penyusup.  Kepiting termasuk omnivora, makan terutama 

ganggang, dan mengkonsumsi makanan lain, termasuk bakteri dan detritus, 

tergantung  ketersediaan.  Kepiting diketahui bekerja sama untuk menyediakan 

makanan dan perlindungan untuk keluarga mereka, dan selama musim kawin 

untuk menemukan tempat yang nyaman untuk betina untuk melepaskan telurnya 

(Chan, et al., 2009). 

2.2.6 Siklus Hidup 

 Kepiting memiliki siklus hidup seperti hewan air lainnya yakni terjadi di 

luar tubuh, hanya saja sebagian kepiting meletakkan telur-telurnya pada tubuh 

sang betina. Larva kepiting biola tidak hidup bersama dalam populasi dewasa, 

tetapi hidup di perairan laut dan secara bertahap sesuai dengan pertumbuhannya 

hingga dewasa akan bergerak ke habitat asalnya. Setiap betina dapat membawa 

10.000 hingga 300.000 telur, tergantung pada ukuran tubuhnya. Sekitar 2 minggu 

setelah telur keluar, telur akan menetas sebagai larva planktonik yang disebut 

zoea. Larva zoea terbawa terbawa oleh angin dan gelombang ke teluk. Di sini 

mereka akan mengalami molting 5 kali.Sekitar 3-4 minggu sebelum berkembang 

menjadi megalop, tahap akhir larva. Megalop akan bergerak mengikuti angin dan 

arus gelombang kembali ke muara. Megalop ini mengalami molting menjadi 

juvenile, kemudian pindah ke area mangrove dan bersembunyi di dalam liang. 

Juvenil jantan dan betina tidak dapat dibedakan karena morfologinya yang serupa. 

Selama meliang juvenile mengalami molting hingga akhirnya menjadi dewasa 

(Murniati, 2008).  
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Gambar. 2.20 Silus Hidup Kepiting Biola 
Sumber: (Murniati, 2008) 

 
2.3 Biota Pasang Surut  

Pasang surut dapat di definisikan fluktualisasi muka air laut karena adanya 

gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air 

laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi 

karena jaraknya terhadap bumi lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan 

terhadap bumi lebih besar dari pada pengaruh gaya tarik matahari. Gaya tarik 

bulan yang memoengaruhi pasang surut adalah 2 kali lebih besar dari pada gaya 

tarik bumi matahari (Triatmodjo, 1999).  

Pasang surut merupakan faktor yang paling penting mempengaruhi daerah 

litorial. Naik turunnya air laut menyebabkan kondisi lingkungan pada tempat 

tersebut tidak stasbil untuk setiap saat, sehingga terdapat kehidupan lainnya yang 

sangat beragam mulai dari invertebrata, ganggang, dan biota-biota lainnya 

(Nyabakken, 1992). Menurut Nontji (1993) menyatakan bahwa pasang surut tidak 

hanya memoengaruhi lapisan atasnya saja, melainkan seluruh massa air dan 

memiliki energi yang sangat besar. Diperairan pantai, utamanya teluk-teluk 

sempit, gerakan naik turunnya muka air akan menimbulkan air pasang surut. 
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Biasanya arahnya kurang lebih bolak-balik, misalnya muka air bergerak naik, 

maka air mengalir masuk, sedangkan saat air bergerak turun arus mengalir keluar.  

Karena sifat pasang surut yang peridik, maka ia dapat diramalkan. Untuk 

meramalkan pasang surut, diperlukan data amplitudo dan beda fasa dari masing-

masing komponen pembangkit pasang surut. Komponen-komponen utama pasang 

surut terdiri daro komponen tengah harian dan harian. Namun demikian, karena 

interaksinya dengan bentuk (morfologi) pantai dan superposisi antar gelombang 

pasang surut komponen utama, akan terbentuklah komponen-komponen pasang 

surut yang baru.  

Pasang surut menyebabkan ciri-ciri keberkalaan (peridicity) dalam 

komunitas dan menimbulkan jam biologi menurut hari bulan. waktu pasang surut 

berlangsung selama 12,5 jam. Pasang naik terjadi hampir di semua tempat dua 

kali sehari dengan keterlambatan sekitar 50 menit pada hari berikutnya. Setiap 

minggu bila matahari dan bulan bekerja bersama-sama maka fluktuasi pasang 

surut meningkat sehingga disebut pasang purnama (spring tides) yaitu bila tinggi 

air surut sangat rendah sedangkan dipertengahan waktu dua minggu, tingkat 

perbedaan antara pasang naik dan pasang surut adalah paling kecil sehingga 

disebut pasang perbani (neak tides) bila matahari dan bulan seolah-olah saling 

menghilangkan pengaruhnya (Odum, 1990).  

Pertumbuhan biota laut di zona pasang surut sangat tinggi, disebabkan 

karena daerah itu merupakan tempat berlindung, dna tempat mencari makan. 

Selain itu, kondisi lingkungan pada daerah ini sangat mengeuntungkan bagi 

pertumbuhan biota laut karena adanya dukungan dari faktor fisik, kimia, dan 

biologis laut. Soemodhiharjo (1990) mengungkapkan bahwa faktor fisika-kimia 



34 
 

laut meliputi salinitas, pH, arus, suhu, dan kecerahan yang selalu berubah-ubah 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme di daerah pasang surut.  

2.4 Keadaan Umum Pantai Kelurahan Ketapang 

Pantai kelurahan Ketapang terletak di kecamatan Kademangan Kota 

Probolinggo Jawa Timur. Kelurahan ketapang secara geografis terletak di LS 

7.747855 dan LU 113.179408 tepatnya di pantai utara pantai jawa. Luas pantai 

kelurahan Ketapang ini yaitu 70 Ha, dimana luasan 70 Ha ini dibagi menjadi 2 

bagian diantaranya 40 Ha areal tambak dan 30 Ha hutan mangrove (Rahman, 

2015).  

 Wilayah di sekitar Kelurahan Ketapang dicirikan sebagai hamparan 

ekosistem berupa sungai, sawah, tambak, dan lahan tak termanfaatkan atau lahan 

dengan tumbuhan yang dibiarkan tumbuh liar. Jenis utama penyusun hutan 

mangrove di kawasan ini adalah bakau dan api-api. Kedua jenis tumbuhan 

mangrove ini paling umum dijumpai dan dikenal oleh masyarakat pesisir karena 

selain tumbuh alami di tepi pantai juga ditanam masyarakat di tepi-tepi tambak 

tradisional yang difungsikan sebagai penahan pematang tambak agar tidak 

longsor, dengan bakau sangat mendominasi dalam seluruh petak (Wilyono, 2009).  

2.5 Faktor-Faktor Lingkungan Perairan  

2.5.1 Faktor Fisika  

1) Pasang Surut  

Pasang surut (pasut) adalah proses naiknya turunnya muka laut secara 

hampir periodik karena gaya tarik benda-benda angkasa, terutama bulan dan 

matahari. Naik turunnya muka laut dapat terjadi sekali sehari (pasut tunggal) 

atau dia kali sehari (pasut ganda), sedangkan pasut yang berperilaku diantara 

keduanya disebut pasut campuran (Dahuri, dkk. 1996).  
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Pasang surut dibumi tidak hanya dipengaruhi oleh bulan dan matahari, 

tetapi faktor lain yang memperumit keadaan pasut di bumi kita. Faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan adalah:  

a. Tingkah laku gerakan air  

b. Kecondongan bulan dan matahari yang berubah-ubah mengakibatkan 

perbedaan tingginya paras air saat pasang disaat siang dan malam hari. 

Kecondongan luar biasa menyebabkan terjadinya ketidaksamaan jarak 

waktu, baik antara air pasang dan air surut berikutnya maupun antara air 

surut dengan air pasang berikutnya.  

c. Berubah-ubah jarak bulan dan bumi selama perputaran bulan 

mengelilingi bumi menyebabkan gaya tariknya berubah-ubah. 

d. Susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasut 

e. Perbedaan tinggi rendahnya paras laut pada saat pasang dan surut 

berikutnya yang dinamakan amplitudo 

f. Perbedaan paras laut antara pasang dan surut mengakibatkan terjadinya 

arus air yang dinamakan arus pasang surut (Romimohtarto dan Juwana, 

2001).  

2) Suhu Air dan Suhu Tanah 

Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari, letak geografis, 

musim, kondisi awan serta proses interaksi antara air dan uadara, seperti 

panas, penguapan, dan hembusan angin. Daerah intertidal biasanya 

dipengarui oleh suhu udara selama periode yang berbeda-beda dan suhu ini 

mempunyai kisaran yang luas, baik harian atau musiman. Kisaran ini dapat 

melebihi batas toleransi organisme laut, jika pasang turun terjadi ketika suhu 
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maksimum (tropik) batas letal dapat terlampaui dan organisme dapat mati. 

Suhu air di perairan Indonesia umumnya berkisar antara 27-310C (Nontji, 

1993). 

 Suhu tanah berkisar 23-29oC, dengan kondisi yang basah, menunjukkan 

kondisi yang mendukung kehidupan kepiting biola. Suhu ekosistem 

mangrove berkisar 24,4-27,9oC (Kusmana, dkk, 2003). Menurut Saparinto 

(2011) secara umum kepiting hidup pada ekosistem mangrove, dapat bertahan 

pada suhu 23-32oC, dan menurut Kuntinyo, dkk. dalam Aslamyah dan Fujaya 

(2012) untuk pertumbuhan yang optimal diperlukan suhu 26-32oC. 

3) Substrat  

Substrat dasar merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan 

perkembangan dan keanekaragaman makrozoobenthos (Michael, 1984). 

Menurut Seki (1982), komponen organik utama yang terdapat di dalam air 

adalah asam organik, hidrokarbon, vitamin, dan hormone juga ditemukan di 

perairan. Hanya 10% dari materi organik tersebut yang mengendap sebagai 

substrat ke dasar perairan. Di samping itu adanya senyawa organik, substrat 

dasar yang berupa batu-batu pipih dan batu kerikil merupakan lingkungan 

hidup yang baik bagi makrozoobenthos.  

Substrat dasar peisisir terdiri dari bermacam-macam tipe, antara lain: 

lumpur, lumpur berpasir, pasir, dan berbatu. Substrat pasir umumnya miskin 

akan organisme, tidak dihuni oleh kehidupan mikroskopik. Kelompok 

organisme yang mampu beradaptasi pada kondisi substrat berpasir yaitu 

infauna makro (berukuran 1-10 cm) yang mampu menggali liang di dalam 

pasir, dan organisme meiofauna (berukuran 0,1-1 mm) yang hidup di antara 
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butiran pasir dalam ruang interaksi. Organisme yang dominan adalah 

crustacea, bivalvia, dan polichaeta (Michael, 1984).  

 Uca spp. merupakan jenis kepiting yang hidup dalam lubang atau 

berendam dalam subtrat dan hanya ditemukan di hutan mangrove. Menurut 

Bengen (1999) dalam Wahyudi (2014), kepiting Uca spp. akan selalu 

menggali lubang dan berdiam di dalam lubang untuk melindungi tubuhnya 

terhadap temperatur yang tinggi, karena air yang berada dalam lubang galian 

dapat membantu mengatur suhu tubuh melalui evaporasi. 

Arsana (2003) menyatakan, ukuran butir substrat sangat menentukan 

sebaran kepiting karena kepiting telah menunjukkan adaptasi morfologis 

terhadap kondisi substrat, serta berkaitan dengan lubang yang akan 

dibangunnya. Menurut Bengen (1999 dalam Wahyudi 2014) juga 

menambahkan, dilumpur-lumpur lunak di dasar hutan mangrove yang tidak 

terlalu rimbun juga banyak ditemukan kepiting dari Genus Uca. Kepiting 

tersebut dapat dijumpai di daerah yang lebih dekat ke daratan, sehingga lebih 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kering.  

2.5.2 Faktor Kimia  

1) pH air dan pH tanah 

Derajat keasaman atau pH merupakan logaritma dari kepekatan ion-ion H 

(hidrogen) yang terlepas dalam suatu cairan. Angka indeks yang umum 

digunakan mempunyai kisaran antara 0 hingga 14 dengan ketentuan, angka 

pH 7 merupakan air bersifat netral, angka pH>7 artinya air bersifat basa, 

angka pH<7 artinya air bersifat asam.  
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pH tanah hutan mangrove berada pada kisaran 6-7, meskipun ada 

beberapa nilai pH tanahnya dibawah 5. Kondisi lingkungan harus sesuai 

dengan toleransi tumbuhan penyusun ekosistem mangrove, sehingga serasah 

yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan hidup kepiting biola 

(Pamungkas 2012 dalam Supraygogi 2013). Menurut Hardjowigeno (2007) 

bakteri berkembang dengan baik pada pH 5,5 atau lebih, sehingga pada 

lingkungan tersebut, penguraian serasah mangrove dapat berjalan dengan baik 

dan mendukung kehidupan kepiting biola. Golongan reaksi tanah menurut 

kisaran pH tersaji dalam tabel 2.1 

Tabel 2.1 Penggolongan Reaksi pH Tanah menurut Kisaran pH 
 

Penggolongan  pH tanah  
Asam luar biasa <4,5 
Asam sangat kuat 4,5-5,0 
Asam kuat  5,1-5,5 
Asam sedang  5,6-6,0 
Asam lemah  6,1-6,5 
Netral  6,6-7,3 
Basa lemah  7,4-7,8 
Basa sedang  7,9-8,4 
Basa kuat  8,5-9,0 
Basa sangat kuat  >9,0 

 
(Sumber: Buckman dan Brady (1982), dalam Kordi (2012)) 
 

2) Salinitas 

Salinitas dipengaruhi karena adanya garam yang ada pada air laut. 

Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungan garam dari 

suatu perairan, yang dinyatakan ppt. Kisaran salinitas air laut berada antara 0-

40% yang berarti kandungan garam berkisar antara 0-40% g/Kg air laut. 

Secara umum, salinitas permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisaran 32-

34% (Arsy, 2004).  
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Mangrove adalah ekosistem yang memiliki salinitas lebih tinggi dari 

ekosistem darat umumnya. Tumbuhan dan hewan didalamnya mampu 

bertahan dalam kondisi salinitas yang agak tinggi. Kebanyakan spesies 

mangrove dapat hidup dalam salinitas 1-3%. Salinitas yang berkisar 16,33-

20,00 ppt atau setara dengan 1,63-2,00%. Dengan kondisi tersebut, flora dan 

fauna dapat hidup dengan baik (Suprayogi, 2014). Menurut Hutabarat dan 

Evans dalam Taqwa (2010) kisaran salinitas yang masih mampu mendukung 

kehidupan organisme makrobenthos adalah 15-35 ppt. Namun, penelitian 

yang dilakukan oleh Siburian (2014) menunjukkan salinitas kepiting Uca spp. 

berkisar antara 18-20 ppt, dan masih sesuai untuk kehidupan Uca spp. 

Salinitas yang optimum bagi crustaceae berkisar antara 23-26 ppt. Klasifikasi 

air berdasarkan salinitas tersaji dalam tabel 2.2 

Tabel 2.2 Klasifikasi Air berdasarkan Salinitas  

Sebutan/istilah Salinitas (ppt) 
Air tawar  
      Fresh water  <0.5 
      Oligohalin  0,5-3,0 
Air payau   
      Mesohalin  3,0-16,0 
      Polihalin  16,0-30,0 
Air asin   
      Marine  30,0-40,0 

 (Sumber: Mclusky (1917), dalam Kordi (2012)) 

2.6 Tinjauan Umum  Mangrove  

2.6.1 Hutan Mangrove  

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai 

atau muara sungai, yang telah menyesuaikan diri dari terpaan ombak yang kuat 

dengan tingkat salinitas yang tinggi serta tanah yang senantiasa digenangi air. 

Hutan pantai tersebut tumbuh di daerah tropis maupun subtropis (Fachrul, 2012). 
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Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh 

pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana 

terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang 

terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air 

melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu (Karuniastuti. 

2013). 

Romimohtarto (2001) menggatakan bahwa ekosistem hutan mangrove 

Indonesia memiliki biodiversitas yang tinggi di dunia dengan jumlah total kurang 

dari 89 spesies, yang terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies liana, 9 spesies 

perdu, 29 spesies epifit dan 2 spesies parasit. Vegetasi mangrove yang umum 

dijumpai di wilayah pesisir Indonesia, antara lain : (a) Api-api (Avicennia), Nyrih 

(Xylocarpus), Bakau (Rhizophora), Pedada (Sonneratia), Tanjang (Brugueira), 

Tengar (Ceriops) dan Buta-buta (Exoecaria). Menurut Dahuri (2003) menyatakan 

hutan mangrove sering kali disebut dengan hutan pasang surut, hutan payau, atau 

hutan bakau. Bakau sebenarnya hanya salah satu jenis tumbuhan yang menyusun 

hutan mangrove, yaitu jenis Rhizophora spp. Dengan demikian, pemberian istilah 

hutan bakau dinilai kurang tepat. Oleh sebab itu, ditetapkanlah istilah hutan 

mangrove sebagai nama baku untuk mangrove forest.  

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika dan sub tropika yang khas, 

tumbuh disepanjang pantai atau mara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut 

air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari 

gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah 

pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak 

mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai 
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pertumbuhan vegertasi mangrove tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh 

di wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, 

karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang 

diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhannya (Dahuri, 2003). Hutan 

mangrove dan ekosistemnya adalah hutan yang menempati zona neritik yang 

berbatasan dengan daratan, yakni daerah pantai yang seringkali tergenang air asin 

di pantai-pantai terlindung daerah tropika dan subtropika (Fachrul, 2012).  

Pertumbuhan komunitas vegetasi mangrove secara umum mengikuti suatu 

pola zonasi. Pola zonasi berkaitan erat dengan faktor lingkungan seperti tanah 

(lumpur, pasir atau gambut), keterbukaan terhadap hempasan gelombang, 

salinitas, serta pengaruh pasang surut. Pembentukan zonasi dimuali dari arah laut 

menuju daratan, yang terdiri dari zona Avecennia, dan Sonneratia yang berada 

paling dengan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona dibelakangnnya 

berturut-turut adalah tegakan Rhizophora dan Bruguiera (Dahuri, 2003). 

Mangrove diketahui mempunyai daya adaptasi fisiologis yang sangat tinggi. 

Mereka tahan terhadap lingkungan dengan suhu perairan tinggi, fluktuasi salinitas 

yang luas dan tanah yang anaerob. Salah satu faktor yang penting dalam adaptasi 

fisiologis adalah sistem akar udara. Tidak semua tumbuhan mangrove 

memperoleh oksigen untuk akar-akarnya dari tanah yang mengandung oksigen, 

mangrove tumbuh di tanah yang tidak mengandung oksigen dan memperoleh 

hampir seluruh oksigen untuk akar-akar mereka dari atmosfer. Spesies 

Rhizophora memenuhi kebutuhan tersebut dengan akar-akar tunjang yang 

mencuat sampai satu meter atau lebih di atas permukaan tanah (Fachrul, 2012).  
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Organisme pengurai atau dekomposer yang hidup di dasar perairan 

menghancurkan luruhan daun mangrove sehingga menjadi detritus yang akhirnya 

menjadi zat hara. Kecepatan dekomposisi daun dari masing-masing spesies 

mangrove berbeda-beda. Proses dekomposisi daun Avecennia berlangsung dua 

kali lebih cepat ketimbang daun Rhizophora, masing-masing memerlukan waktu 

dua puluh hari dan empat puluh hari untuk menghilangkan setengah dari biomassa 

awal. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk strukturnya; daun Avecennia lebih 

tipis bila dibandingkan dengan daun Rhizophora (Dahuri, 2003). Proses 

dekomposisi daun mangrove menciptakan rantai makanan detritus yang komples, 

sehingga memperkaya produktivitas hewan bentos yang hidup di dasar perairan. 

Kehadiran organisme dekomposer yang melimpah merupakan sumber makanan 

bagi berbagai jenis larva ikan, udang, dan biota lainnya yang sudah beradaptasi 

sebagai pemakan dasar. Detritus yang dihasilakn tidak hanya menjadi dasar bagi 

pembentukan rantai maknan di ekosistem mangrove, tetapi juga penting sebagai 

sumber makanan dan nutrien bagi biota perairan pantai yang berada dekat dengan 

estuaria. Pengangkutan detritus ke arah perairan pantai di kontrol melalui 

mekanisme pasang-surut (Odum, 1975).  

Ekosistem utama di daerah pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem 

lamun, dan ekosistem terumbu karang. Tidak selalu ketiga ekosistem tersebut 

dijumpai, namun demikian apabila ketiganya dijumpai maka terdapat keterkaitan 

antara ketiganya. Masing-masing ekosistem mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 

Ekosistem mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrien dan bahan 

organik yang dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut. Sedangkan 

ekosistem lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan nutrien yang 
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akan dibawa ke ekosistem terumbu karang. Selain itu, ekosistem lamun juga 

berfungsi sebagai penjebak sedimen (sedimen trap) sehingga sedimen tersebut 

tidak menggangu kehidupan terumbu karang. Selanjutnya ekosistem terumbu 

karang dapat berfungi sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus 

laut (Kaswadji, 2001).  

2.6.2 Fungsi dan Peranan Mangrove  

Ekosistem mangrove memiliki peran utama sebagai daerah pemijahan 

(spawning ground), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan 

(feeding ground) sebagian besar jenis biota laut (ikan, udang dan kepiting) yang 

bernilai ekonomi penting. Keberadaan mangrove juga memiliki peranan penting 

terhadap kualitas air. Hal ini dikarenakan, mangrove dapat menyerap bahan 

organik dan dapat menyaring air sehingga air yang melalui mangrove relatif 

bersih dan mangrove juga merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan 

keseimbangan siklus biologi di suatu perairan (Arief 2003). Menurut Fachrul 

(2012) fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pesisir adalah menjadi 

penyambung darat dan laut, serta peredam gejala-gejala alam yang ditimbulkan 

oleh perairan, seperti abrasi, gelombang, badai, dan juga menjadi penyangga bagi 

kehidupan biota lainnya yang merupakan sumber penghuni masyarakat 

sekitarnya.  

Secara ekologis, mangrove memilki fungsi dalam peranannya di rantai 

makanan, sehingga dapat menunjang kehidupan kepiting. Hutan mangrove tidak 

hanya melengkapi pangan bagi kepiting, akan tetapi dapat juga menciptakan 

suasana iklim yang dapat melindungi kepiting-kepiting tersebut hidup dengan 

baik dan aman di daerah tersebut. Bentuk akar mangrove yang khas dari jenis 
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Rhizophora, Avecennia dan Sonneratia serta kondisi substrat mangrove, kubangan 

air yang saling berhubungan merupakan perlindungan bagi kepiting. Kondisi ini 

sangat penting untuk pembesaran kepiting, karena suplai makanannya yang 

tersedia dan terlindung dari pemangsa (Pramudji, 2001). Komunitas hutan 

mangrove merupakan tipe khas vegetasi daratan pasang surut di daerah pesisir. 

Daerah ini memiliki ekosistem yang kompleks dan berfungsi sebagai zona 

penyangga stabilitas ekosistem daerah vital lainnya di wilayah pesisir. Di wilayah 

tropika dan sub tropika hutan mangrove memainkan peranan penting dalam 

mengurangi keganasan erosi pesisir dan merawat fungsi hidrologi jaringan kerja 

saluran dan parit. Sehingga berdasarkan letaknya mangrove mempunyai fungsi 

ganda, baik sebagai pelindung maupun sebagai pendukung kedua ekosistem 

tersebut (Saparinto, 2011). 

Menurut Kusmana, dkk (2003) fungsi mamgrove dapat dikategorikan 

kedalam tiga macam fungsi, yaitu fungsi fisik, fungsi biologis (ekologis) dan 

fungsi ekonomis seperti dibawah ini: 

a. Fungsi fisik  

Fungsi fisik mengarove yaitu menjaga garis pantai dan tebing sungai dari 

erosi/abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, mengendalikan 

instrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan 

gelombang dan angin kencang, serta mengolah limbah organik.  

b. Fungsi biologis/ ekologis  

 Fungsi biologis mangrove yaitu menjadi tempat mencari makan (feeding 

ground), tempat memijah (spawning ground), dan tempat berkembang biak 

(nursery ground) berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya. 
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Selain itu sebagai tempat bersarang berbagai jenis satwa liar terutama burung, 

dan juga sebagai sumber plasma nutfah.  

c. Fungsi ekonomis  

 Fungsi ekonomis yaitu hasil hutan berupa kayu. Lahan untuk kegiatan 

produksi pangan dan tujuan lain (pemukiman, pertambanagn, industri, 

infrastruktur, transportasi, dan rekreasi). 

2.6.3 Ekologi Pasang Surut Daerah Pantai  

Daerah pantai merupakan zona campuran atau perbatasan yang mengalami 

perubahan, baik perubahan luas areal daratan karena sedimennya atau persen 

pengurangan luas areal karena pengikisan. Sementara Ihlas (2001) 

mengungkapkan bahwa pantai merupakan daerah interaksi antara laut dan daratan 

(daerah daratan yang termasuk pantai yang masih dipengaruhi oleh daratan seperti 

pengaruh sedimentasi, sungai dan salinitas yang relative rendah (<32%) untuk 

daerah tropis). Dasar pembentukan pantai berbeda-beda, ada yang terdiri dari 

batu-batuan, lumpur, tanah liat, pasir, dan kerikil, atau campuran antara dua atau 

lebih tipe-tipe ini secara bersama-sama.  

 Substrat dasar merupakan salah satu faktor ekologis utama yang 

mempengaruhi struktur komunitas makrobenthos. Penyebaran makrobenthos 

dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe substrat. Makrobenthos yang 

mempunyai sifat pengali pemakan deposit cenderung melimpah pada sedimen 

lumpur dan sedimen lunak yang merupakan daerah yang mengadung bahan 

organik tinggi (Nyabakken, 1992). Menurut Odum (1993), menyatakan bahwa 

substrat dasar atau tektur tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi 

kehidupan organisme. Substrat di dasar perairan akan menetukan kelimpahan dan 
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komposisi jenis dari hewan benthos. Komposisi dan kelimpahan fauna 

invertebrata yang beraosiasi dengan mangrove berhubungan dnegan variasi 

salinitas dan kompleksitas substrat.  

 

2.7 Hubungan antara Ekosistem Mangrove dengan Kepitng Biola (Uca spp.) 

 Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekologis. Salah satu fungsinya 

sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari serasah 

(daun, ranting, dan buah yang gugur). Sebagian detritus ini dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan oleh fauna makrobenthos pemakan detritus, sebagian lagi 

diuraikan secara bakterial manjadi unsur hara yang berperan dalam penyuburan 

perairan.  

 Kerapatan mangrove sangat mempengaruhi produksi serasah. Semakin 

tinggi kerapatan mangrove, maka produksi serasah semakin besar. Besarnya 

produksi serasah mempengaruhi jumlah detritus dan unsur hara yang dihasilkan. 

Banyaknya detritus berpengaruh terhadap banyaknya fauna banthos yang 

memanfaatkannya sebagai makanan. Demikian pula dengan unsur hara yang 

sangat berpengaruh terhadap kesuburan alga bentik yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi banyaknya fauna makrobentos yang mengkonsumsinya (Kasmini, 

2014). Mangrove memilki fungsi dalam peranannya di rantai makanan, sehingga 

dapat menunjang kehidupan kepiting. Hutan mangrove tidak hanya melengkapi 

pangan bagi kepiting, akan tetapi dapat juga menciptakan suasana iklim yang 

dapat melindungi kepiting-kepiting tersebut hidup dengan baik dan aman di 

daerah tersebut. Bentuk akar mangrove yang khas dari jenis Rhizophora, 

Avecennia dan Sonneratia serta kondisi substrat mangrove, kubangan air yang 
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saling berhubungan merupakan perlindungan bagi kepiting. Kondisi ini sangat 

penting untuk pembesaran kepiting, karena suplai makanannya yang tersedia dan 

terlindung dari pemangsa (Pramudji, 2001). 

 

2.8 Ekosistem Mangrove di Pantai Ketapang  

 Hutan mangrove yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini terletak 

di Kelurahan Ketapang, kecamatan Kademangan kota Pobolinggo Jawa Timur. 

Kelurahan ketapang secara geografis terlatak di LS 7.747855 dan LU 113.179408 

tepatnya di pantai utara pantai Jawa, dengan luasan 70 Ha. Dimana dari luasan 70 

Ha tersebut dibagi menjadi 2 bagian diantaranya 40 Ha areal tambak dan 30 Ha 

hutan mangrove (Rahman, 2015).  

 Secara umum kawasan hutan mangrove di kelurahan Ketapang 

mempunyai topografi relatif datar dan bergelombang ringan. Dengan keadaan 

tanah berpasir dan lumpur. Sungai di kawasan pantai ketapang umumnya dangkal 

dan pendek. Sungai yang terus mengalir diantaranya sungai yang terletak di barat 

kelurahan ketapang sendiri dan bagian timur kelurahan ketapang, serta terdapat 

teluk di tengah kelurahan ketapang.   Berdasarkan hasil penelitian dari Rahman 

(2015) terdapat 4 jenis mangrove yang ada di pantai ketaang yaitu Rhizophora 

apiculata, Avecennia officinalis, Avicennia alba, Sonneratia alba.  

 

2.9 Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar  

2.9.1 Pengertian Sumber Belajar  

Menurut Mulyasa (2009), sumber belajar dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah 
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informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Dalam 

hal ini nampak adanya beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing 

memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan 

sumber belajar lain. Didukung oleh pendapat dari Warsita (2008), sumber belajar 

adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang 

diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar 

secara individual.   

2.9.2 Jenis-jenis  Sumber Belajar 

Sesungguhnya sumber belajar itu banyak jenisnya. Adapaun sumber belajar 

itu meliputi pesan (message), orang (people), bahan (materials), alat (device), 

teknik (tehnique), lingkungan (setting), dan lainnya yang bisa digunakan untuk 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar dan menambah 

pengetahuannya. Dengan sumber belajar tersebut, maka siswa mendapatkan 

fasilitas yang dapat memungkinkan untuk belajar dengan baik (Warsita, 2008).  

a. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat 

berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, pesan 

ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.  

b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, 

dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, pustakawan, instruktur, pelatih 

olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti dan masih banyak lagi, bahkan 

termasuk peserta didik itu sendiri. 

c. Bahan merupakan perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-pesan 

pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu ataupun oleh 
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dirinya sendiri. Contohnya, buku teks, modul, kaset program video, program 

slide suara, film, dan lain-lain. 

d. Alat adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menyajikan 

pesan tersimpan dalam bahan. Contohnya, OHP, proyektor slide, tape 

recorder, video/CD player, komputer, proyektor film, dan lain-lain.  

e. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam 

menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang untuk menyampaikan pesan. 

Misalnya demontrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem 

pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap muka dan sebagainya.  

f. Latar/lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran 

tempat eserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan dibedakan 

menjadi dua macam yaitu lingkungan fisik contohnya. Gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium. Sedangkan lingkungan non fisik contohnya tata 

ruang. 

2.9.3 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

 Beberapa kriteria memilih sumber belajar menurut (Rohani, 2004) 

berdasarkan tujuan antara lain:  

a. Sumber belajar untuk memotivasi 

 Sumber belajar untuk memotivasi terutama berguna untuk memotivasi 

mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan. Misalnya dengan memanfaatkan 

gambar-gambar yang menarik.  

b. Sumber belajar untuk pengajaran 

 Penggunaan sumber belajar dalm rangka mencapai tujuan pengajaran; 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang biasanya dipakai oleh guru untuk 
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meperluas bahan pelajaran, melengkapi kekurangan, sebagai kerangka bahan 

yang sistematis. 

c. Sumber belajar untuk penelitian  

 Merupakan bentuk yang dapat diobservasi, analisis, dan dicatat secara 

teliti. Jenis sumber belajar ini diperoleh langsung di tengah masyarakat atau 

lingkungan. Sedangkan sumber belajar yang di rancang dapat dibentuk melalui 

rekaman video ataupun audio. 

d. Sumber belajar untuk presentasi  

 Penggunaan sumber belajar untuk mendukung presentasi, misalnya: 

penggunaan alat, pendekatan dan metode, strategi pengajaran, dan sebagainya.  

2.9.4 Media Boklet  

2.9.4.1 Pengertian Booklet  

Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk 

buku yang berisi tulisan dan gambar (Suiraoka & Supariasa, 2012). Suleman 

(1998) dalam Hapsari (2013) booklet merupakan media komunikasi yang 

termasuk dalam kategori media garis bawah.  Sesuai sifat yang melekat pada 

media garis bawah, pesan yang ditulis pada media tersebut berpedoman pada 

beberapa kriteria yaitu: menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat dan 

ringkas. Selain itu penggunaan huruf tidak kurang dari 10 pt, dikemas menarik 

dan kata yang digunakan ekonomis. Rahmawati dalam Criswanto (2015), booklet 

adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 

halaman bolak-balik yang berisi tulisan dan gambar. Booklet merupakan akronim 

dari buku dan leaflet, artinya media booklet merupakan perpaduan antara leaflet 

dengan buku atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. 

Struktur dan komponen pada isi booklet sama seperti buku pada umumnya yaitu 
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ada pendahuluan, isi, dan penutup. Bahan ajar ini memiliki beberapa kriteria 

seperti: 1) menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat, ringkas, dan sesuai 

EYD; 2) menggunakan huruf besar dan tebal; 3) penggunaan huruf tidak kurang 

dari 10 pt; 4) dikemas dengan menarik; 5) harus sesuai dengan isi yang 

disampaikan; 6) materi menarik dan membuat masyrakat termotivasi.  

2.9.4.2 Keunggulan Booklet  

Menurut Ewles (1994) dalam Criswanto 2015  media booklet memiliki 

keunggulan, yaitu: (1) pengguna dapat menyesuaikan dari belajar mandiri; (2) 

Pengguna dapat melihat isinya pada saat santai; (3) Informasi dapat dibagi dengan 

keluarga dan teman, (4) Mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki serta mudah 

disesuaikan; (5) Mengurangi kebutuhan mencatat; (6) Dapat dibuat secara 

sederhana dengan biaya relatif murah; (7) Awet; (8) Daya tampung lebih luas; (9) 

Dapat diarahkan pada segmen tertentu. 

Menurut Kemm dan Close dalam Criswanto 2015 booklet memiliki 

beberapa kelebihan diantaranya a) dapat dipelajari setiap saat karena desain 

berbentuk buku, b) memuat informasi relative lebih banyak dibandingkan dengan 

poster, selain itu booklet mempunyai beberpa kelebihan yaitu a) mampu 

memberkan infromasi yang lengkap, b) bisa dibawa kemana-mana terdokumentasi 

sehingga mudah diperoleh bila diperlukan.  

2.9.4.3 Manfaat Booklet  

Menurut Sandy (2016) sebagai media komunikasi manfaat booklet adalah 

sebagai berikut:  

a. Menimbulkan minat sasaran pendidikan  

b. Membantu di dalam mengatasi banyak hambatan  

c. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat  
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d. Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada orang lain 

e. Mempermudah penyampaian bahasa pendidikan  

f. Mempermudah penemuan informasi oleh sasaran pendidikan 

g. Mendorong keinginan orang untuk mengetahui lalu memahami dan akhirnya 

mendapatkan pengertian yang lebih baik  

h. Membantu mengakkan pengertian yang diperoleh  

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa booklet dapat 

digunakan untuk proses pembelajaran secara mandiri. Penggunaan booklet 

sebagai bahan ajar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

secara umum serta siswa-siswi pada khususnya.  

2.9.4.4 Kekurangan Booklet 

 Booklet sebagai media cetak memiliki keterbatasan yaitu :  

a. Perlu waktu yang lama untuk mencetak tergantung daripesan yang akan 

disampaikan dan alat yang digunakan untuk mencetak 

b. Pesan atau informasi yang terlalu banyak dan panjang akan mengurangi niat 

untuk membaca media tersebut. 

c. Perlu perawatan yang baik agar media tersebut tidak rusak dan hilang. 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai mediacetak, 

booklet memiliki kelebihan dapat dibuat dengan mudah dan biaya yang relatif 

murah serta lebih tahan lama dibandingkan dengan media audio dan visual serta 

juga audio visual. Booklet biasanya digunakan untuk tujuan peningkatan 

pengetahuan, karena booklet memberikan informasi yang lebih spesifik.  

2.9.4.5 Prinsip Penyususnan Booklet 
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Menurut Masnur Muslich (2010), terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan booklet yang layak digunakan di sekolah, yaitu : 

1. Aspek isi materi pada booklet. 

Materi atau isi booklet harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijadikan 

dasar dalam penulisan booklet karena materi diharapkan dapat membantu 

pencapaian tujuan pendidikan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni (ipteks), mengembangkan kemampuan bernalar, materi booklet 

dapat mendorong pembacanya untuk dapat bernalar atau berpikir. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam booklet, yaitu : 

a. Relevansi, booklet yang baik memuat materi yang relevan dengan tuntunan 

kurikulum yang berlaku, relevan dengankompetensi yang harus dimiliki 

oleh lulusan tingkatpendidikan tertentu. Selain itu relevan dengan 

tingkatperkembangan dan karakteristik siswa yang akanmenggunakan 

booklet tersebut. 

b. Adekuasi atau kecukupan. Kecukupan mengandung arti bahwa booklet 

tersebut memuat materi yang memadai dalam rangka mencapai kompetensi 

yang diharapkan.  

c. Keakuratan, mengandung arti bahwa isi materi yangdisajikan dalam booklet 

benar-benar secara keilmuan, mutakhir, bermanfaat bagi kehidupan, dan 

pengemasan materi sesuai dengan hakikat pengetahuan. 

d. Proporsionalitas, berarti uraian materi booklet memenuhi keseimbangan 

kelengkapan, kedalaman, dan keseimbangan antara materi pokok dengan 

materi pendukung. 
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2. Apek Penyajian 

Booklet yang baik meyajikan bahan secara lengkap, sitematis, berdasarkan 

pertimbangan urutan waktu, ruang, maupun jarak yang disajikan secara teratur, 

sehingga dapat mengarahkan kerangka berpikir (mind frame) pembaca melalui 

penyajian materi yang logis dan sistematis. Penyajian booklet mudah dipahami 

dan familiar dengan pembaca, penyajian materi dapat menimbulkan suasana 

menyenangkan, penyajian materi dapat juga dilengkapi dengan ilustrasi untuk 

merangsang pengembangan kreativitas. 

3. Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Keterpahaman bahasa atau ilustrasi meningkatkan keterpahaman pembaca 

terhadap bahasa dan ilustrasi, penulis harus menggunakan bahasa dan ilustrasi 

yang sesuai dengan perkembangan kognisi pembaca, menggunakan ilustrasi yang 

jelas dan dilengkapi dengan keterangan. Ketepatan penggunaan bahasa seperti 

menggunakan ejaan, kata dan istilah dengan benar dan tepat, kalimat dengan baik 

dan benar, paragraf yang harmonis dan kompak. 

4. Aspek Grafika 

Grafika merupakan bagian dari booklet yangberkenaan dengan fisik 

booklet seperti: ukuran booklet , jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna dan 

ilustrasi. Ketepatan penggunaan gambar, foto atau ilustrasi sesuai dengan ukuran 

dan bentuk, warna gambar yang sesuai dan fungsional. Semua komponen tersebut 

membuat siswa akan menyenangi booklet yang dikemas dengan baik dan akhirnya 

juga menikmati untuk membaca booklet tersebut.  
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2.10  Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini secara skematis dapat disusun sebagai 

berikut: 

 Hutan mangrove di 
pantai Kelurahan 

Ketapang 

1. Penurunan luas
lahan hutan
mangrove

2. Memancing udang
dengan alat sundu

3. Kegiatan mencari
kepiting, cacing
laut, dan tiram

4. Mendaratkan
perahu di sekitar
hutan mangrove

5. Pembuangan
limbah  rumah
tangga

Keanekaragaman kepiting 
biola (Uca spp.) dapat 
berkurang sehingga 
keseimbangan ekosistem 
terganggu 

Habitat 

Reptil  Aves Insecta Crustacea 

Uca spp. 

Berperan penting  

Fungsi ekologi 
1. Sebagai rantai

makanan
2. Meningkatkan aerasi

tanah daratan
mangrove

3. Mempercepat
dekomposisi serasah

4. Membantu penyebaran
seedling mangrove

Sumber belajar biologi dalan 
bentuk booklet 

1. Indeks keanekaragaman
2. Indeks kemerataan
3. Indeks dominansi

meliputi   

Identifikasi keanekaragaman 
kepiting biola (Uca spp.) di 
kawasan hutan mangrove 
pantai kelurahan Ketapang 
kota Probolinggo  

Faktor mempengaruhi 
adaptasi  

Fisika: 
1. Jenis

substrat
2. Suhu

substrat
3. Suhu air

Kimia: 
1. pH substrat
2. pH air
3. Salinitas air




