
 

Suci Ardiyanti (A1C413030)Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 1 
 

 

 
 

30 Januari 



 

Suci Ardiyanti (A1C413030)Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 2 
 

 

KEANEKARAGAMAN KEPITING (INFRAORDO: BRACHYURA)  

DI EKOSISTEM MANGROVE DESA LAMBURKABUPATEN  

TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI BAHAN PENGAYAAN  

PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN 

 

Oleh: 

Suci Ardiyanti
1)

, Afreni Hamidah
2)

, Tedjo Sukmono
3) 

1)
Mahasiswa Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi  

2)
Dosen Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi  

Email: 
1)

suciardiani98@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 
Brachyura is known as real crab which belongs Krustasea group, which one of its habitat in 

mangrove ecosystem is one of located in Lambur village Regency of Tanjung Jabung Timur, 

Jambi. Purpose of this research was to analyze variety, habitat condition and genetic 

relationship of crab which is found in mangrove ecosystem in Lambur village. Taking sample 

was did by using hand collecting and catching device in 3 different stations. Observation 

parameter consists of species diversity index, dominance, similarity and compares habitat 

condition : kind of substrate, temperature, pH, substrate salinity found in every station, and 

phylogeny based on morphometrics data of crabs by using Minitab 16 application. According to 

research result, there were found 322 individuals from 7 species which is included in 4 families. 

Overall of diversity of crab is low with diversity index value between 0-1,18, dominance index 

value between 0,45-1, and similarity index value between 0-0,65. Condition of crab habitat in 

three station was arranged by acid soil (pH 5.6-6.2), temperature between 29.2-31.4
o
C, water 

salinity 25-32 ppt, and substrate variety was mud with soil texture almost clay. Phylogeny based 

on morphometrics data of crab (Infraorder: Brachyura) which is found in mangrove ecosystem 

is there are two major group (clade), namely group I consisting of ((Uca annulipes) and (Uca 

dussumieri and Uca forcipata)) and namely group II consisting of ((Charybdis affinis), 

(Eriphia sebana) and (Clistocoeloma sp. and Parasesarma plicatum)). 
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PENDAHULUAN 

Kepiting (Brachyura) dikenal sebagai 

kepiting sejati, termasuk dalam kelompok 

hewan Krustasea ordo dekapoda yang 

memiliki lima pasang kaki. Umumnya tubuh 

kepiting (Brachyura) ditutupi dengan karapas 

yaitu kulit luar yang keras yang terbuat dari 

zat kapur dan berfungsi melindungi tubuh 

bagian dalam kepiting.Selain itu kepiting juga 

memiliki cheliped yang terletak pada kaki 

pertama dan 4 kaki jalan.Beberapa jenis 

kepiting (Brachyura) seperti Scylla sp. 

(kepiting bakau) dan Portunus sp. (rajungan) 

merupakan hasil perikanan yang potensial.Hal 

ini karena kepiting jenis ini dapat dikonsumsi 

dan jumlahnya sangat banyak di alam.Di 

Indonesia rajungan merupakan komoditas 

perikanan yang diekspor ke berbagai negara 

seperti Amerika, Singapura, Jepang dan 

Belanda yang mencapai 60 % dari total hasil 

tangkapan rajungan (Pratiwi dan Widyastuti, 

2013:2). 

Salah satu habitat kepiting (Brachyura) 

yaitu di ekosistem mangrove.Menurut 

Widjaia dkk, (2014:265-266) keberadaan 

kepitingmangrove yang umumnya bersifat 

herbivora dan memiliki sifat penggali lubang 

menyebabkan banyak terciptanya kondisi 

aerobik yang terkurung di dalam banyak 

lubang.Daun-daun dibawa kepiting ke dalam 

lubang-lubang yang berkondisi aerobik dan 

dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil 

atau dimakannya.Selain itu, pada ekosistem 

mangrove kepiting (Brachyura)merupakan 

spesies kunci kesuburan ekosistem 

mangrove.Hal ini dikarenakan kepiting 

(Brachyura) memiliki peranan yang sangat 

penting, yaitu mengonvesi nutrient dan 

mempertinggi mineraliasi, membantu daur 

hidup karbon, dan sebagai tempat penyedia 

makanan alami bagi berbagai jeni biota 

perairan. 

Menurut Spalding dkk, 1997 dalam 

Sosia dkk (2014:4) Indonesia merupakan 

Negara yang memiliki mangrove terluas di 

dunia dengan perkiraan areal seluas 3,5 juta 

hektar. Di Indonesia, mangrove terluas 

terdapat di Irian Jaya sekitar 1.350.600 ha 

(38%), Kalimantan 978.200 ha (28%) dan 

Sumatera 673.300ha (19%).Jambi merupakan 

Provinsi yang berada di Sumatera yang 

memiliki ekosistem mangrove.Ekosistem 

mangrove tersebut dapat ditemukan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah 

satunya di Desa Lambur Kecamtan Muara 

Sabak Timur. 

Ekosistem mangrove yang berada di 

Desa Lambur telah banyak mengalami 

perubahan dan kerusakan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala desa Lambur pada 

14 Februari 2017 mengatakan bahwa  50 % 

mangrove yang berada di Desa Lambur telah 

mengalami kerusakan. Kerusakan ini 

disebabkan karena adanya perkebunan warga 

yang telah dibuat sejak tahun 70-an, sehingga 

ekosistem mangrove tidak dapat menahan 

ombak pasang surut dan terus terjadi 

kerusakan sampai sekarang.Selain itu 

kerusakan mangrove juga disebabkan oleh 

adanya perambahan dan pemukiman. Menurut 

Chaniago (2015) menjelaskan bahwa 

berdasarkan data Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Jambi 2012, lahan 

mangrove di kawasan pantai timur seluas 2,1 

juta hektar, 90% di antaranya sudah 

mengalami tingkat kritis. Salah satu lokasi 

hutan mangrove yang mengalami kerusakan 

berada di wilayah pantai Desa Lambur. 

Kerusakan ekosistem mangrove ini 

menjadi ancaman bagi biota yang hidup di 

ekosistem mangrove, terutama bagi kelompok 

hewan detritivor.Salah satu biota yang 

merupakan detritivor di ekosistem mangrove 

adalah kepiting (Brachyura).Hal ini 

dikarenakan kepiting (Brachyura) 

memanfaatkan serasah dari hutan mangrove 

sebagai sumber makanan.Selain itu kepiting 

(Brachyura) juga berperan penting dalam 

menjaga keseimbangan rantai makanan di 

ekosistem mangrove. Menurut Widjaia dkk, 

(2014:19) Hutan mangrove merupakan 

sumber hara bagi rantai makanan perairan 

yang berawal dari detritus dan tempat 

sebagian besar produksi organik dikirim ke 
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perairan pantai di sekitarnya yang akhirnya 

mendukung ekosistem perairan pantai terebut.  

Beberapa penelitian mengenai kepiting 

di ekosistem mangrove telah dilakukan oleh 

Hamidy (2010) menemukan 10 jenis kepiting 

yang termasuk dalam famili Ocypodidae, 

Grapsidae, Gegarcinidae dan 

Portunidae.Suprayogi dkk, (2014) 

menemukan 3 jenis kepiting yang ketiganya 

termasuk dalam famili Ocypodidae, dan 

Saridalam penelitiannya (2004)menemukan 

11 jenis kepiting yang terdiri dari 5 famili 

yaitu Ocypodidae, Piluminidae, Sesarmidae, 

Portunidae dan Grapsidae.Di Desa Lambur 

hingga saat ini belum pernah dilakukan 

penelitian tentang kepiting,  

Berdasarkan uraiaan diatas makaperlu 

dilakukannya penelitian mengenai 

“Keanekaragaman Kepiting (Infraordo: 

Brachyura) di Ekosistem Mangrove Desa 

Lambur Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif ekplorasi yang dilakukan pada 

bulan April sampai dengan Juni 2017. Lokasi 

Penelitian ini terletak di ekosistem mangrove 

Desa LamburKabupaten Tanjung Jabung 

Timur pada 3 stasiun dengan tipologi habitat 

yang berbeda. Stasiun 1 merupakan daerah 

pemukiman yang berdekatan dengan muara 

sungai dan terpengaruh pasang surut air 

laut.Stasiun 2 merupakan pesisir terbuka yang 

dulunya merupakan ekosistem 

mangrove.Stasiun 3 merupakan ekosistem 

mangrove yang belum mengalami kerusakan 

yang masih banyak terdapat tumbuhan 

mangrove seperti Rhizippora dan Bruguiera. 

Pada masing-masing stasiun dibuat 2 

sub stasiun dalam bentuk transek.Garis 

transek sepanjang 20 m dengan jarak antar 

transek 20 m. Setiap transek terdiri dari 5 plot  

dengan ukuran 1 x 1 m dan jarak antar plot 4 

m. Penempatan garis transek pada stasiun 1 

sejajar dengan muara sungai, sedangkan pada 

stasiun 2 dan 3 garis transek ditarik dari 

pasang tertinggi ke pasang terendah. 

Penangkapankepiting dilakukan pada siang 

hari saat kondisi surut pukul 08.00-12.00 

WIBdan malam hari saat pasang. Pada 

kondisi surut kepiting yang berada di 

permukaan substrat diambil secara manual 

(hand collecting), dan kepiting yang berada di 

bawah substrat diambil dengan cara menggali 

substrat menggunakan sekop.Selain itu, 

digunakan alat tangkap berupa pancing dan 

bubu.Selain itu diambil data lingkungan yaitu 

jenis substrat, suhu, pH, dan salinitas. 

Sampel kepiting yang terkumpul diukur 

secara mofometrik.Setelah itu kepiting 

diawetkan menggunakan alkohol 70 % satu 

persatu dan dimasukkan ke dalam kotak 

spesimen. Kepiting diidentifikasi dengan cara 

mencocokkan menggunakan buku identisikasi 

Crane (1975) dan Peter K.L.Ng (1988) serta 

mengunakan website: species-

identification.org. 

 

Teknik Analisis Data 

Variabel yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi indeks keanekaragaman jenis dan 

indeks dominansi. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

Indeks Keanekaragaman Jenis(Magurran, 

2004:107)    ∑        
    

Keterangan :  

H’ =  indeks keanekaragaman Shannon 

Wienner 

ni  =  jumlah jenis individu dari jenis ke-i 

N  =  jumlah total individu dari seluruh jenis 

Pi = rasio perbandingan antara jumlah 

individu jenis-i (ni) dengan   jumlah 

individu seluruh jenis (N) 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika nilai H’ > 3 menunjukkan bahwa 

keanekaragaman jenis tinggi 

Jika nilai 1 < H’ < 3 menunjukkan bahwa 

keanekaragaman jenis sedang  

Jika nilai H’ < 1 menunjukkan bahwa 

keanekaragaman jenis rendah 

 

Indeks Dominansi (Magurran, 2004:114) 

  ∑ (  )  

Keterangan :  

D = indeks Simpson 

ni = jumlah individu tiap jenis ke i 

N  = Jumlah total seluruh individu 

∑ = Jumlah 
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dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika 0 < D < 0,5 = dominansi rendah 

Jika 0,5< D < 0,75 = dominansi sedang 

Jika 0,75< D < 1 = dominansi tinggi. 

 

 

Indeks Kemerataan (Magurran, 2004:108)  

E = 
  

   
 

Keterangan: 

E   = Indek eveness 

H’ = Indeks keanekaragaman 

S   = Jumlah Jenis 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika 0 <  E ≤ 0,4 maka kemerataan rendah, 

komunitas tertekan  

Jika 0,4 <  E ≤ 0,6 maka kemerataan sedang, 

komunitas labil 

Jika 0,6 <  E ≤ 1,0 maka kemerataan tinggi, 

komunitas stabil 

 

Hubungan kekerabatandilakukan 

dengan menggunakan Aplikasi Minitab 16. 

Data yang digunakan adalah hasil pengukuran 

morfometri kepiting yang akan dirata-ratakan. 

Selanjutnya dicari ukuran relatif dengan cara 

membagi hasil rata-rata dengan salah satu 

rata-rata karakter. Ukuran relatif  dimasukan 

ke dalam aplikasi minitab 16 dan 

menghasilkan diagram dendogram. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Kepiting (Brachyura)yang ditemukan 

yaitu 7 spesies yang termasuk dalam 4 famili, 

yaitu Ocypodidae, Portunidae, Grapsidae dan 

Eriphiidae. Spesies kepiting (Brachyura) yang 

ditemukan pada masing-masing stasiun 

penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Jumlah dan Jenis kepiting 

(Brachyura) yang ditemukan 

No Famili Nama Spesies 
Stasiun Tot

al 
I II III 

1 

Ocypodidae 

Uca dussumieri - 2 - 2 

2 Uca annulipes - 9 6 15 

3 Uca forcipata 47 30 35 112 

4 

Grapsidae 

Parasesarma 

plicatum 
- - 18 18 

5 
Clistocoeloma 

sp. 
- - 2 2 

6 Eriphiidae Eriphia sebana - 68 97 165 

7 Portunidae 
Charybdis 

affinis 
- - 8 8 

Jumlah 47 109 166 322 

 

Data indeks keanekaragaman, dominansi, dan 

kemerataan kepiting (Brachyura) pada tiga 

stasiun penelitian disajikan pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Indeks Keanekaragaman, dominansi 

dan kemerataan Kepiting (Brachyura) 

No Indeks 
Stasiun 

Kategori 
I II III 

1 Keanekaragaman 

Jenis (H’) 

0 0,91 1,18 Rendah-

Sedang 

2 Dominansi (D) 1 0,45 0,39 Rendah-

Tinggi 

3 Kemerataan (E) 0 0,65 0,65 Rendah-

Sedang 

Pada setiap stasiun diambil data 

lingkungan yang meliputi, jenis substrat, 

suhu, pH, dan salinitas yang ada di setiap 

stasiun.Berikut hasil data lingkungan 

disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3.Data lingkungan pada masing-masing 

stasiun 

No Lokasi 
Suhu 

(ºC) 
pH 

Salinitas 

(ppt) 

Jenis 

Substrat 

1 
Stasiun 

I 
29,2 5,7 25 

Liat 

berdebu 

2 
Stasiun 

II 
31,4 6,2 30 Liat 

3 
Stasiun 

III 
30,3 5,6 32 Liat 

Hubungan kekerabatan kepiting 

(Brachyura) ditentukan berdasarkan 

pengukuran 10 karakter morfometri yang 

selanjutnya dijadikan ukuran ukuran relatif  

Ukuran relatif dimasukkan ke dalam aplikasi 

Minitab 16 dan menghasilkan diagram 

dendogram. Diagaram dendogram disajikan 

pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Diagram Dendogram Kepiting (Brachyura); 

1. Uca dussumieri; 2.Uca annulipes;3. Uca forcipata; 

4.Parasesarma plicatum;5. Clistocoeloma sp.; 

6.Eriphia sebana:7. Charybdis affinis 
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B. PEMBAHASAN 

Indeks Keanekaragaman Jenis 

Nilai indeks keanekaragaman jenis 

menunjukkan tingkat keanekaragaman 

kepiting (Brachyura) yang ada di setiap 

stasiun penelitian.Nilai indeks 

keanekaragaman di stasiun penelitian secara 

keseluruhan tergolong rendah dengan nilai 

berkisar 0-1,81. Nilai indeks keanekaragaman 

stasiun 1 dan stasiun 2 tergolongrendah, 

sedangkan stasiun 3 tergolong 

sedang.Rendahnya nilai indeks 

keanekaragaman pada stasiun 1 dan 2 tidak 

terlepas dari kondisi habitat dan spesies 

kepiting yang ada di dalam ekosistem 

mangrove.Ekosistem yang tidak stabil dan 

mengalami kerusakan menyebabkan hanya 

kepiting tertentu yang mampu hidup di 

dalamnya.Adanya beberapa spesies yang 

jumlahnya ditemukan lebih besar 

menyebabkan keanekaragaman suatu 

ekosistem.Jumlah individu yang tidak merata 

setiap spesies berkaitan dengan pola adaptasi 

masing-masing spesies dan tersedianya 

habitat yang menunjang seperti pasang surut, 

makanan dan kondisi lingkungan (Gita, dkk, 

2015:66). 

Pada stasiun penelitian 1 dan 2, 

ekosistem mangrove telah banyak mengalami 

kerusakan dan perubahan ekosistem.Hal ini 

dikarenakan pada stasiun 1 merupakan daerah 

pemukiman warga yang berada pada tepi 

muara sungai.Kondisi ini menyebabkan tanah 

pada stasiun 1 selalu tergenang akibat pasang 

dan surut, sehinggnga menjadikan daerah 

berlumpur yang selalu basah.Kondisi ini yang 

menyebabkan hanya kepiting tertentu yang 

dapat beradaptasi.Pada penelitian hanya 

ditemukan kepiting U.forcipata.U.forcipata 

mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut 

karena U.forcipataU.forcipata merupakan 

spesies kepiting yang memiliki adaptasi yang 

tinggi sehingga dapat ditemukan pada stasiun 

1 yang memiliki kondisi berlumpur. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hasan (2015:679) 

U.forcipata hidup pada substrat yang 

berlumpur hitam yaitu substrat yang terdapat 

banyak serasah-serasah, atau daun-daun 

tanaman bakau yang membusuk, sehingga 

lumpur menjadi hitam dan berair 

Pada stasiun 2 ditemukan spesies yang 

lebih banyak dibandingkan stasiun 1 yaitu 4 

pesies kepiting, namun hasil perhitungan 

indeks keanekaragaman menunjukkan bahwa 

keanekaragaman di stasiun 2 masih rendah. 

Rendahnya keanekaragaman di stasiun 2 

disebabkan telah terjadinya kerusakan 

ekosistem mangrove dikarenakan abrasi 

pantai.Abrasi ini pun terjadi karena mangrove 

tidak dapat lagi menahan ombak pasang surut 

yang disebabkan perambahan kayu mangrove 

dan pengalihan fungsi lahan mangrove 

menjadi perkebunan kelapa oleh 

warga.Sehingga mangrove tidak dapat 

menahan ombak pasang surut dan terjadi 

abrasi setiap hari.Kerusakan mangrove ini 

menyebabkan ketidakstabilan ekosistem 

dimana adanya tekanan dari lingkungan yang 

mengganggu ekosistem dan mengakibatkan 

berkurangnya jumlah dan spesies yang hidup 

di dalamnya.Menurut Krebs dalam Wijana 

(2014:29) komunitas di dalam lingkungan 

fisik yang relatif stabil mempunyai 

keanekaragaman jenis yang lebih tinggi dari 

pada komunitas yang lingkungannya tidak 

stabil. 

Stasiun 3 memiliki nilai indeks 

keanekaragaman yang paling tinggi yaitu 1,18 

dengan kategori sedang.Hal ini menunjukkan 

kondisi lingkungan pada stasiun 3 masih 

cukup stabil sehingga dapat ditemukan 

spesies yang lebih banyak.Banyaknya spesies 

kepiting yang ditemukan karena masih 

banyaknya sumber makanan bagi 

kepiting.Sumber makanan ini berasal dari 

serasah yang dihasilkan dari tumbuhan 

mangrove yang ada pada stasiun penelitian. 

Berbeda dari kedua stasiun lainnya, pada 

stasiun 3 masih banyak terdapat tumbuhan 

mangrove seperti Rhizhopora sp., dan 

Bruguiera sp. Banyaknya tumbuhan 

mangrove mempengaruhi keanekaragaman 

kepiting yang hidup didalamnya, sesuai 

dengan pendapat Rauf dkk (2016:83) 

Keanekaragaman jenis yang tinggi akan 

dipengaruhi oleh keberadaan vegetasi 

mangrove, ini disebabkan oleh vegetasi 

mangrove merupakan suatu ekosistem pantai 

yang khas dan berbeda dengan ekosistem 

pantai lainnya. Hasil pengukuran pH juga 
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menunjukkan di stasiun 3 memiliki pH 

terendah yaitu 5,6. Sehingga kondisi substrat 

di stasiun menjadi asam yang menunjukkan 

bahwa banyaknya materi terurai dari serasah 

daun mangrove sehingga dapat ditemukan 

banyak spesies kepiting (Brachyura) di 

stasiun 3.Derajat keasaman yang tinggi 

mendukung keberadaan organisme pengurai 

untuk menguraikan bahan-bahan organik 

yang jatuh di lingkungan mangrove, sehingga 

tanah mangrove mempunyai tingkat 

keasaman yang tinggi (Gita, 2015:41). 

 

Indeks Dominansi 

Indeks dominansi menunjukkan ada 

atau tidaknya spesies yang mendominasi di 

suatu ekosistem.Berdasarkan hasil 

perhitungan indeks dominansi pada ketiga 

stasiun diketahui bahwa nilai dominansi 

tertinggi terdapat pada staiun 1 sedangkan 

nilai terendah pada stasiun 3.Tingginya nilai 

dominansi pada stasiun 1 berarti terdapat 

spesies yang mendominansi, dimana di 

stasiun 1 hanya ditemukan satu spesies yaitu 

U. forcipata.Sebaliknya pada stasiun 3 

ditemukan 6 spesies dengan jumlah yang 

lebih banyak. Meskipun pada stasiun 3 

terdapat spesies-spesies yang memiliki 

kepadatan seperti Uca forcipata dan Eriphia 

sebana, tetapi beberapa spesies lain memiliki 

komposisi yang hampir sama sehingga tidak 

ada spesies yang mendominansi di stasiun 3.  

Nilai indeks dominansi berbanding 

terbalik dengan nilai indeks keanekaragaman. 

Stasiun 1 memiliki keanekaragaman yang 

rendah dan dominansi yang tinggi.Sedangkan 

stasiun 3 memiliki keanekaragaman yang 

sedang dengan dominansi yang rendah. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingginya dominansi 

dapat mempengaruhi keanekaragaman jenis, 

sesuai dengan pendapat Estradivari dkk 

(2009:5) jika nilai indeks keanekaragaman 

(H’) menurun maka akan ada jenis yang 

mendominasi dari jenis-jenis lainnya. 

Besarnya nilai dominansi akan mengarahkan 

ke kondisi komunitas menjadi labil atau 

tertekan. 

Indeks Kemerataan 

Indeks kemerataan menunjukkan 

kemerataan penyebaran spesies pada setiap 

stasiun. Nilai indeks kemerataan paling tinggi 

terdapat pada stasiun 2 dan 3 yaitu 0,65 yang 

tergolong sedang, sedangkan stasiun 1 

memiliki nilai indeks kemerataan paling 

rendah yaitu 0 dan tergolong rendah. Nilai 

indeks kemerataan lebih tinggi dari 0,5 

mengindikasikan bahwa komunitas labil, 

sedangkan jika nilai indeks kemerataan lebih 

rendah dari 0,5 maka komunitas berada dalam 

kondisi tertekan (Estradivari dkk, 2009:5).  

Berdasarkan hal tersebut maka 

diketahui bahwa stasiun 1 berada dalam 

kondisi yang tertekan dimana seluruh 

ekosistem mangrove telah berubah menjadi 

pemukiman dan kondisi yang selalu tergenang 

menyebabkan menjadi berlumpur.Kondisi 

seperti ini mengakibatkan hanya 

ditemukannya 1 spesies pada stasiun 

1.Sedangkan stasiun 2 dan 3 berada dalam 

kondisi labil, terutama pada stasiun 2. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ekosistem pada 

stasiun 2 dan 3 labil terkena tekanan dari 

lingkungan yang menyebabkan berkurangnya 

jenis kepiting yang ada pada ekosistem, 

sehingga penyebaran jenis kepiting menjadi 

tidak merata.  

 

Data lingkungan  

Kondisi habitat kepiting di ekosistem 

mangrove Desa Lambur sebagai berikut: 

1. Suhu 

Suhu sangat berpengaruh bagi 

organisme yang hidup di ekosistem 

mangrove.Pengukuran suhu dilakukan pada 

tanah yang basah (lumpur).  Suhu di setiap 

stasiun berkisar 29,2ºC – 31,4ºC dan secara 

umum suhu di ekosistem mangrove desa 

lambur tergolong normal untuk kepiting 

(Brachyura). Menurut Putriningtias (2014:9) 

Suhu di ekositem mangrove dipengaruhi oleh 

intensitas cahaya matahari yang mengenai 

permukaan perairan. Wilayah mangrove yang 

berada lebih menjorok ke pantai relative 

memiliki suhu yang lebih tinggi dikarenakan 

kerapatan mangrove yang lebih kecil.Suhu 

ekosistem mangrove yang berkisar antara 25 
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–30ºC tergolong normal untuk kehidupan 

kepiting. 

2. pH 

Hasil pengukuran pH di ekosistem 

mangrove saat penelitian rata-rata bersifat 

asam berkisar antara 5,6 – 6,2. Hal ini 

dikarenakan banyaknya serasah yang 

dihasilkan dari tumbuhan yang ada di 

ekosistem mangrove sehingga kondisi tanah 

menjadi asam.Kondisi ini pun sesuai dengan 

habitat kepiting (Brachyura).pH terendah 

yaitu di stasiun 3 (5,6) yang mengindikasikan 

banyaknya bahan organik yang membusuk 

dan terurai, hal ini diperkuat dengan pendapat 

Gita (2015:41) menjelaskan bahwa derajat 

keasaman yang tinggi mendukung keberadaan 

organisme pengurai untuk menguraikan 

bahan-bahan organik yang jatuh di 

lingkungan mangrove, sehingga tanah 

mangrove mempunyai tingkat keasaman yang 

tinggi. 

3. Salinitas 

Salinitas di setiap stasiun penelitian 

berbeda-beda yang diakibatkan letak stasiun 

yang berbeda-beda. Salinitas saat penelitian 

tergolong normal untuk kehidupan kepiting 

yaitu berkisar 25 ppt - 32 ppt.Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kanna dalam Gita (2015:42) 

berdasarkan daur hidup kepiting dalam 

menjalani kehidupannya melewati kondisi 

berbagai perairan. Saat pertaman kali kepiting 

di tetaskan, salinitas air laut berkisar 29 ppt - 

33 ppt dan kepiting dapat hidup dengan baik 

pada kisaran salinitas 10 ppt -35 ppt.Tinggi 

rendahnya salinitas di ekosistem mangrove 

sangat ditentukan oleh masuknya air laut saat 

pasang dan air tawar dari muara sungai. 

4. Jenis Substrat 

Pada setiap stasiun penelitian memiliki 

substrat lumpur yang banyak mengandung 

bahan organik.Hal ini terlihat pada lumpur 

dibawahnya berwarna hitam dikarenakan 

adanya serasah dan daun-daun mangrove 

yang membusuk. Uji tekstur tanah 

menunjukkan hasil yang hampir sama yaitu 

liat. Kondisi tanah seperti ini mendukung 

untuk kehidupan kepiting.Menurut Rauf dkk 

(2016:84) Hutan mangrove yang memiliki 

substrat lumpur yang kaya organik sebagai 

sumber makanan jenis hewan, terutama 

hewan krutasea. Kondisi lingkungan yang 

mendukung untuk kehidupan kepiting jenis 

kepiting tertentu akan mengakibatkan 

pertambahan jumlah jenis yang terdapat pada 

lingkungan tersebut akan semakin banyak 

dengan jumlah jenis yang semakin beragam.  

 

Hubungan Kekerabatan Berdasarkan 

Karakter Morfometri 

Berdasarkan diagram dendogram pada 

Gambar 1 diketahui ada dua kelompok besar, 

yaitu kelompok I , terdiri dari ((Uca 

annulipes), (Uca dussumieri, dan Uca 

forcipata))dan kelompok II terdiri dari 

((Charybdis affinis), (Eriphia sebana), 

(Clistocoeloma sp.dan Parasesarma 

plicatum)).Pada kelompok pertama semua 

speies kepiting termasuk dalam famili 

Ocypodidae dan kelompok kedua spesies 

kepiting termasuk dalam famili Portunidae, 

Eriphiidae dan Grapsidae, kedua kelompok 

ini memiliki persamaan sebanyak 24,15. 

Semakin besar nilai similaritas (semakin 

pendek level jarak) menunjukkan semakin 

banyak kesamaan antara variabel.Hal ini 

berarti semakin dekat hubungan 

kekerabatannya (Wahyudi, 2007:32). 

Pada kelompok I terdiri dari 2 

kelompok yaitu kelompok III (U. 

annulipes)dan kelompok V (U.dussumieri dan 

U.forcipata) yangmemiliki nilai persamaan 

sebanyak 91,49. Sedangkanpada kelompak V 

yaitu U.dussumieri dan U. forcipata memiliki 

nilai persamaan 92,79.Hal ini menunjukan 

ketiga kepiting tersebut memiliki hubungan 

kekerabatan yang sangat dekat dengan nilai 

persamaan yang tinggi, terutama 

U.dussumieri dan U.forcipata. Secara 

karakter morfologi yang diukur ketiga spesies 

kepiting ini hampir sama, namun yang paling 

berbeda antara  ketiganya yaitu karakter lebar 

muka karapas (LMK).Lebar muka karapas 

(LMK) U.annulipeslebih lebar dibandingkan 

U.dussumieri dan U.forcipata (Gambar 2). 
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Gambar 2. Perbandingan lebar muka karapas kepiting, 

(a) U.Annulipes; (b) U.forcipata; (c) U.dussumieri  

Kelompok II terdiri 3 kelompok yaitu 

kelompok IV, kelompok VI, dan kelompok 

VII. Kelompok IV yaitu ((C.affinis), 

(E.sebana)) yang memiliki nilai persamaan 

sebanyak 84,42. Kelompok VI yaitu 

((E.sebana), (Clistocoeloma sp. dan 

P.plicatum)) dengan nilai persamaan 86,74. 

Kelompok VII terdiri dari (( E.sebana), 

(P.plicatum)) dan memiliki nilai persamaan 

89,57.Besarnya angka persamaan 

menunjukkan semakin dekatnya hubungan 

kekerabatan antar spesies, oleh karena itu 

dapat diketahui bahwaP.plicatum dan 

Clistocoeloma sp. memiliki banyak 

persamaan karakter morfometri dan diduga 

memiliki hubungan kekerabatan yang 

dekat.P.plicatum dan Clistocoeloma sp. lebih 

berkerabatan dekat dengan memiliki 

persamaan karakter yang sama yaitu lebar 

muka karapas atau jarak antar mata yang 

sama. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

keanekaragaman Kepiting (Brachyura) di 

ekosistem  mangrove Desa Lambur 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat 

disimpulkan:  

1. Keanekaragaman jenis Kepiting 

(Brachyura) di ekosistem  mangrove  

Desa Lambur Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur secara keseluruhan tergolong 

rendah dengan nilai indeks 

keanekaragaman berkisar 0-1,18.  

2. Kondisi habitat Kepiting (Brachyura) di 

ekosistem mangrove Desa Lambur yaitu 

memiliki suhu antara 29,2ºC-31,4ºC,  pH 

tanah bersifat asam (5,6-6,2), salinitas air 

25-32ppt, dan jenis substrat adalah 

lumpur dengan tekstur tanah rata-rata liat. 

3. Hubungan kekerabatan kepiting 

(Brachyura) yang ditemukan di ekosistem 

mangrove yaitu berdasarkan karakter 

morfometri diketahua Uca dussumieri 

memiliki hubungan kekerabatan yang 

lebih dekat dengan Uca forcipata 

dibandingkan dengan Uca annulipes 

dengan nilai persamaan antara Uca 

dussumieri dan Uca forcipata yaitu 

92,79. Parasesarma plicatum dan 

Clistocoeloma sp.memiliki hubungan 

kekerabatan yang lebih dekat 

dibandingkan dengan Eriphia sebana dan 

Charybdis affinis, dengan nilai 

persamaan antara Parasesarma plicatum 

dan Clistocoeloma sp. yaitu 89,57. 
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