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Abstrak. Village Pemusiran has an area of approximately 1200 ha with a large mangrove area. 

Generally people in Pemusiran Village have livelihoods as fishermen. Most fishermen catch and 

sell the seafood, one of which is mangrove crab (Scylla sp.). Based on observations and 

interviews from several fishermen, mangrove crabs became one of the most commonly sought 

after catches because of their high economic value. However, not yet known what kind of crab 

mangrove (Scylla sp.) In the Village Pemusiran. The research is descriptive explorative that aims 

to find data about the types of mangrove crabs and To know the utilization of mangrove crab by 

the community. Field exploration activities were conducted directly by observing catches and 

interviewing fishermen especially those catching crabs in Pemusiran Village. Sampling is done 

directly at the crab collectors. The interview time is adjusted to the respondent's available time 

(does not interfere with the activity). The results showed the type of mangrove shrimp catches 

fishermen in the Village Pemusiran Scylla serrata (430 individuals) and Scylla oceanica (17 

individuals). Utilization of mangrove crab catch by residents is also made to eat (daily 

consumption) and sell it. Communities in Pemusiran Village usually process mangrove crabs 

only by frying, boiling, patched and rolled. From the results of the study can be concluded that 

the type of crab caught by fishermen in the village Pemusiran Scylla serrata and Scylla oceanica. 

Keywords: population, mangrove crab.  
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PENDAHULUAN  

 Kepiting bakau (Scylla sp.) termasuk 

kedalam sub filum krustasea yang berkaki 

sepuluh. Tubuh dilindungi oleh cangkang 

yang sangat keras, yang tersusun dari zat 

kapur. Mempunyai sepasang capit dan 

sepasang kaki dayung. Kepiting bakau 

menjadi komoditas perikanan penting di 

Indonesia sejak awal tahun 1980-an. 

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1993:9) 

permintaan akan komoditas kepiting terus 

meningkat, baik di pasaran dalam maupun 

luar negeri. 

 Kepiting bakau menjadi salah satu 

species kunci (keystone species) pada 

ekosistem pesisir karena pada setiap 

aktivitas kepiting mempunyai pengaruh 

utama pada berbagai proses di dalam 

ekosistem. Peran kepiting bakau di dalam 

ekosistem diantaranya membantu daur 

karbon, menyediakan makanan alami pada 

jenis biota perairan, mengkonversi nutrien, 

meningkatkan distribusi oksigen di dalam 

tanah, serta mempertinggi mineralisasi 

(Nontji, 2005:107).  

 Kawasan pengekspor kepiting yang 

ada di Provinsi Jambi, salah satunya yaitu 

Desa Pemusiran. Desa Pemusiran berada di 

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dengan luas 

wilayahnya 1200 ha dan berpenduduk 

sekitar 3.000 orang. Perumahan memanjang 

di sepanjang pinggir sungai pemusiran, 

dengan bentuk rumah sebagian besar adalah 

rumah panggung (rumah yang terdapat tiang 

sebagai dasarnya). Rumah-rumah tersebut 

berderet membentuk bedengan dan menyatu 

dengan jalan utama berupa jalan jerambah 

(jalan berupa papan yang bertiang). Jalan 

jerambah tersebut memanjang di pinggiran 

sungai, kemudian jalan berikutnya terletak 

sejajar di bagian belakang (Dinas Kelautan 

dan Perikanan, 2011).  

 Umumnya masyarakat di Desa 

Pemusiran bermata pencaharian sebagai 

nelayan. Sebagian besar nelayan tersebut 

menangkap dan menjual hasil lautnya, salah 

satunya yaitu kepiting bakau (Scylla sp.). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

ke beberapa nelayan di Desa Pemusiran, 

kepiting bakau menjadi salah satu jenis 

tangkapan yang paling sering dicari karena 

bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Jenis 

kepiting yang paling sering ditangkap dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat Desa 

Pemusiran untuk dikonsumsi dan di jual 

adalah jenis kepiting dari famili Portunidae 

yaitu Scylla sp. Masyarakat setempat lebih 

sering menyebutnya kepiting bakau atau 

kepiting hijau. Akan tetapi belum diketahui 

jenis-jenis apa saja kepiting bakau (Scylla 

sp.) yang ada di Desa Pemusiran.  

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah deskriptif eksploratif dengan cara 

menjelaskan dan mengidentifikasi jenis-jenis 

kepiting yang berasal dari hasil tangkapan 

nelayan di Desa Pemusiran. Kegiatan 

eksplorasi lapangan dilakukan secara 

langsung dengan mengobservasi hasil 

tangkapan dan mewawancarai nelayan 

khususnya yang menangkap kepiting di 

Desa Pemusiran. Pelaksanan penelitian ini 

meliputi empat tahap yaitu pendahuluan, 

pengambilan sampel kepiting hasil 

tangkapan nelayan, identifikasi sampel dan 

analisis data. Untuk mendukung hasil 

penelitian dilakukan wawancara kepada 

beberapa nelayan, pedagang dan pengepul. 

Kegiatan pendahuluan ini berupa observasi 

lapangan dan pengurusan surat izin 

penelitian. Dari hasil observasi yang didapat 

dari beberapa wawancara dengan  warga 

sekitar bahwa kurang lebih ada 20 orang 

nelayan dan satu orang pengepul kepiting di 

Desa Pemusiran. Surat izin dari Universitas 

Jambi diberikan kepada dinas -dinas terkait 

sebagai legalitas dari kegiatan penelitian di 

Desa Pemusiran. Koleksi dan preparasi 

sampe dimulai pada saat nelayan telah 

menangkap dan mengumpulkan kepiting 

hasil tangkapannya. Pengambilan sampel 

tersebut langsung dilakukan ditempat 
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pengepul kepiting yang ada di Desa 

Pemusiran pada pukul 08:00-16:00 WIB. 

Pengambilan sampel dilakukan tiga kali 

dalam seminggu selama dua bulan. Setiap 

jenis kepiting hasil tangkapan nelayan yang 

memiliki perbedaan warna capit dan karapas 

diambil untuk diamati. Sampel dikoleksi 

dari semua hasil tangkapan yang ada di 

pengepul. Setelah pengambilan sampel, 

semua jenis-jenis kepiting yang sudah 

diambil langsung dibersihkan dan diletakkan 

di atas kertas milimeter untuk diukur, lebar 

karapas, panjang karapas, dan berat serta 

didokumentasikan. Selain itu, salah satu 

sampel yang berbeda warna karapas dan 

capit dimasukkan kedalam botol untuk 

diawetkan dan diidentifikasi.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Mata pencaharian masyarakat Desa 

Pemusiran sangat bergantung dengan 

sumber daya laut. Sebab sebagian besar 

berprofesi sebagai nelayan, salah satu hasil 

tangkapan nelayan Desa Pemusiran adalah 

kepiting bakau. Daerah yang sering 

dijadikan nelayan sebagai lokasi 

penangkapan kepiting bakau yaitu pada 

kawasan perairan mangrove Desa 

Pemusiran. 

 Lokasi nelayan menangkap kepiting 

terbagi atas beberapa tempat tergantung dari 

alat tangkap yang digunakan. Nelayan yang 

menggunakan alat tangkap jaring biasanya 

akan berlayar dari pemukiman ke arah laut, 

jaring akan dibentangkan sekitar 10-30 

meter dari pinggiran hutan mangrove. 

Berbeda dengan nelayan yang menggunakan 

alat tangkap bubu biasanya nelayan 

menelusuri anak sungai menggunakan 

perahu lalu menancapakan bubu yang sudah 

diberi umpan ke pingiran anak sungai.  

 

 

 

 

 

Tabel. 4.1 Jenis dan Jumlah Kepiting Bakau Hasil 

Tangkapan Nelayan Desa Pemusiran 

N

o 
Jenis 

Jumlah Individu Total 

Indivi

du 

 

Kol 

eksi  

I 

Kol

eksi  

II 

Kol

eksi  

III 

Kol

eksi 

IV 

1 Scylla 

serrata 

(SS) 

182 127 69 52 430 

2 Scylla 

oceanica 

(SO) 

5 3 6 3 17 

Total 187 130 75 55 447 

Keterangan:  

koleksi I  : Minggu pertama  

koleksi II : Minggu ketiga  

koleksi III : Minggu pertama  

koleksi IV : Minggu ketiga  

 Berdasarkan Tabel 4.1 Kepiting 

bakau hasil tangkapan nelayan Desa 

Pemusiran terdiri dari dua jenis yaitu Scylla 

serrata dan Scylla oceanica. Menurut 

Pratiwi (2013:36) bahwa jenis kepiting 

bakau dengan genus Scylla di Indonesia ada 

empat jenis dan, yaitu Scylla serrata, Scylla 

oceanica, Scylla tranquebarica dan Scylla 

serrata Paramamosin. Dari hasil penelitian 

diperoleh dua jenis kepiting bakau (Scylla 

spp.) dengan urutan taksonomi dan ciri 

morologi sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Crustacea 

Ordo   : Decapoda 

Famili  : Portunidae 

Genus  : Scylla 

Spesies : Scylla serrata  

Scylla Oceanica 

 

Karapas jenis scylla serrata berwarna 

merah seperti karat, bentuk alur “H” tidak 

dalam dan gerigi bagian depan karapas 

tumpul. Bentuk gerigi pada “fingerjoint” 

tidak ada yang  berubah menjadi vestigial. 

Dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai 

berikut : 

Bulan I 

Bulan II 
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Gambar 4.2  Scylla serrata 

Menurut Keenan dkk. (1998:228), 

pola poligon dan warna: chela dan kaki-

kakinya memiliki pola poligon yang 

sempurna untuk kedua jenis kelamin dan 

pada abdomen betina. Selanjutnya (Pratiwi, 

2013:92) mengemukakan bahwa warna 

karapas pada Scylla serrata bervariasi dari 

ungu, hijau sampai hitam kecoklatan; gerigi 

pada dahi: tinggi, tipis dan agak tumpul 

dengan tepian yang agak cenderung cekung 

dan membulat; gerigi pada bagian luar 

cheliped: dua gerigi tajam pada propondus 

dan sepasang gerigi tajam pada carpus. 

Gerigi  di antara mata meruncing, tepianya 

cenderung cekung. Kedua gerigi pada ruas 

siku tajam. Pola poligonal ada di semua 

kaki. Warna karapas umumnya berwarna 

hijau atau hijau kecoklatan. 

 Kanna (2002:16) warna karapas 

Scylla serrata relatif sama dengan warna 

lumpur, yaitu cokelat kehitam-hitaman pada 

karapasnya dan putih kekuningan-kuningan 

pada abdomennya. Pada propondus bagian 

atas terdapat sepasang gerigi yang runcing 

dan satu buah gerigi pada propodus bagian 

bawah.  

 Habitat hidup Scylla serrata 

biasanya di pantai yang banyak ditumbuhi 

mangrove, yang selalu terendam air laut 

sepanjang tahun, namun bisa hidup pada 

salinitas lebih rendah. Perairan dangkal 

dekat hutan mangrove, estuari dan pantai 

berlumpur. Sebaran geografis kepiting jenis 

ini merupakan yang terluas pola 

penyebarannya. Dibandingkan dengan jenis 

lainnya, jenis Scylla serrata adalah jenis 

yang terbanyak ditemukan di perairan bakau 

Indonesia (Gunarto, 2015:2). 

 Karapas jenis scylla oceanica 

berwarna hijau keabu-abuan, bentuk alur 

“H” pada karapas dalam. Bentuk gerigi 

depan tajam.  Bentuk gerigi pada 

“Fingerjoint” kedua gerigi jelas dan runcing. 

Dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Scylla oceanica 

 Menurut Keenan (1998:233), 

menyatakan bahwa pola poligon dan warna 

chela dan kaki-kakinya tanpa pola poligon 

yang jelas untuk kedua jenis kelamin dan 

pada abdomen betina saja. Warna bervariasi 

dari jingga kemerahan sampai coklat 

kehitaman. Gerigi pada dahi tumpul dan 

dikelilingi ruang-ruang yang sempit, gerigi 

pada bagian luar cheliped. Umumnya tidak 

ada gerigi pada carpus. Sedangkan pada 

bagian propondus gerigi mengalami reduksi 

dari tajam ke tumpul. Ditambahkan oleh 

Pratiwi (2013:98), yang menjelaskan bahwa 

gerigi diantara mata membulat, celah antar 

geriginya membulat dan dangkal. Gerigi 

ruas siku sisi dalam tereduksi, sisi yang luar 

kecil dan tumpul. Pola poligonal hampir 

tidak ada, warna terutama pada cheliped dan 

ruas siku berwarna jingga atau seperti 

tembaga.  

 Dari hasil penelitian kepiting bakau 

jenis Scylla serrata merupakan jenis 

kepiting yang paling banyak ditemukan, 

menurut nelayan jenis ini yang paling sering 

ditemukan pada musim hujan maupun 

kemarau, diduga jenis kepiting ini memiliki 

daya tahan hidup yang lebih tinggi. Hal ini 

mendukung pendapat Kanna (2002:7) yang 

menyatakan bahwa dari jenis Scylla lainnya 
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hanya Scylla serrata yang laju 

pertumbuhannya lebih cepat dan 

ketahanannya hidup yang lebih tinggi. Jenis 

Scylla oceanica adalah jenis yang paling 

jarang ditemukan hanya 17 individu pada 

saat penelitian. Kemudian jenis yang tidak 

ditemukan saat penelitian yaitu Scylla 

tranquebarica. Menurut penjelasan nelayan 

kepiting jenis Scylla oceanica dan Scylla 

tranquebarica memang susah serta jarang 

sekali ditemukan sejak 2 tahun terakhir, dan 

juga kondisi cuaca saat penelitian bertepatan 

dengan musim hujan. 

 Tidak ditemukannya kepiting bakau 

atau sedikitnya ditemukan dari setiap jenis 

bukan berarti kepiting tersebut tidak 

menempati habitat di daerah tersebut, karena 

distribusi sebaran kepiting bakau ketiga jenis 

tersebut mencakup seluruh wilayah perairan 

Indonesia. Menurut Sulistiono dkk. (1994) 

dalam Rachmawati (2009:35) kepiting 

bakau ditemukan di perairan payau dan 

sebagian besar tertangkap di wilayah pesisir 

perairan Indonesia. Akan tetapi, tidak 

adanya beberapa jenis kepiting bakau di 

lokasi penelitin diduga karena lokasi 

penangkapan kepiting bakau, para nelayan 

biasanya melakukan penangkapan didua 

tempat, yaitu di perairan hutan mangrove 

dan di perairan pesisir. Hal tersebut 

berkaitan dengan habitat ketiga jenis 

kepiting bakau tersebut. Scylla serrata 

biasanya berada di perairan hutan mangrove 

dengan cara meliang (burrow), sedangkan 

Scylla tranquebarica dan Scylla oceanica 

biasanya berada di perairan pesisir di sekitar 

area hutan mangrove. Menurut Mulya 

(2000:49) jenis Scylla oceanica dan Scylla 

tranquebarica biasanya ditemukan pada 

perairan terbuka sedangkan jenis Scylla 

serrata ditemukan meliang di daerah 

mangrove. 

 Ketersediaan makanan juga akan 

mempengaruhi keberadaan kepiting bakau. 

Menurut Afrianto (1992:16) bahwa kepiting 

membutuhkan pakan dalam jumlah tertentu 

untuk menunjang aktivitas pertumbuhannya. 

Jenis pakan yang dikonsumsi kepiting juga 

bervariasi, tergantung pada ukuran kepiting. 

Kepiting yang masih berbentuk larva 

menyukai pakan berupa plankton atau kutu 

air yang berukuran kecil. Jika telah 

mencapai fase megalopa, kepiting menyukai 

organisme yang berukuran relatif besar. 

Kepiting yang telah dewasa lebih senang 

memakan bangkai bahkan memakan sesama 

jenisnya (canibal). 

 Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat 

di Desa Pemusiran lebih dominan 

menggunakan alat tangkap berupa bubu. Hal 

ini dikarenakan penggunaan bubu lebih 

mudah dan kepiting yang tertangkap tidak 

akan rusak atau mati meskipun dalam waktu 

yang cukup lama (±12 jam). Biasanya 

nelayan menggunakan bubu pada saat air 

laut sedang pasang. Untuk penempatan alat 

tangkap tersebut nelayan biasanya 

menancapkan bubu yang sudah diberi kayu 

pancang di tepian anak sungai di sekitar 

Desa Pemusiran yang sebelumnya sudah 

diberi umpan berupa potongan ikan. Bubu 

harus terendam air karena jika tidak akan 

dimakan hewan lain seperti biawak yang 

akan merusak bubu yang bisa merugikan 

nelayan itu sendiri.   

 Selain bubu sebagaian masyarakat 

Desa Pemusiran juga menggunakan jaring 

untuk menangkap kepiting, akan tetapi 

sudah sangat jarang digunakan. Hal ini 

dikarenakan kepiting yang tertangkap 

mudah rusak karena terlilit jaring dan hanya 

mampu bertahan ± 6 jam. Selain itu, 

masyarakat juga sering dirugikan karena 

jaring lebih cepat sobek oleh kepiting. Untuk 

penempatan jaring dilakukan pada saat air 

laut mulai pasang karena pada saat kondisi 

tersebut waktu yang tepat untuk menurunkan 

jaring sehingga jaring dapat terbentang 

lebar. Biasanya proses pembentangan alat 

tangkap jaring ini memakan waktu ±30 

menit setelah keberadaan di atas laut, 
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kemudian jaring dibiarkan semalaman dan di 

ambil keesokan harinya pada saat air akan 

mulai surut. Sama halnya dengan alat 

tangkap kait, alat tangkap ini juga sudah 

sangat jarang digunakan oleh masyarakat 

Desa Pemusiran karena tingkat kesulitannya 

lebih tinggi. 

 Hasil tangkapan Kepiting bakau di 

Desa Pemusiran selain untuk dijual ke 

pengepul, hasil tangkapan juga 

dimanfaatkan oleh warga untuk pemenuhan 

gizi berupa protein yang terkandung pada 

daging kepiting bakau tersebut. Kebanyakan 

dari masyarakat mengkonsumsi sendiri hasil 

tangkapan kepiting mereka. Masyarakat di 

Desa Pemusiran biasanya mengolah kepiting 

bakau hanya dengan digoreng, direbus, 

disambal dan digulai.  

 Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan, masyarakat di Desa Pemusiran 

lebih sering mengolah kepiting bakau 

dengan cara merebusnya saja karena 

menurut mereka prosesnya lebih cepat dan 

mudah di bandingkan dengan digoreng, 

disambal dan digulai. 
 

KESIMPULAN  

 Jenis kepiting bakau hasil tangkapan 

nelayan di Desa Pemusiran terdiri dari dua 

jenis yaitu Scylla serrata dan Scylla 

oceanica keduanya termasuk dalam famili 

Portunidae. Pemanfaatan hasil tangkapan 

kepiting bakau oleh warga juga dibuat untuk 

pemenuhan gizi berupa protein. Kebanyakan 

dari masyarakat mengkonsumsi dan menjual 

hasil tangkapan kepiting mereka. 

Masyarakat di Desa Pemusiran biasanya 

mengolah kepiting bakau hanya dengan 

digoreng, direbus, disambal dan digulai. 

Belum adanya pembudidayaan kepiting 

bakau di sekitar Desa Pemusiran yang 

dilakukan oleh masyarakatnya. 
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