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Abstrak

Penangkapan kepiting bakau langsung dari alam dilakukan dengan menggunakan berbagai
jenis perangkap dan salah satunya adalah bubu. Bubu merupakan alat tangkap ikan yang
bersifat pasif, yakni memudahkan ikan untuk masuk namun sulit untuk meloloskan diri.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hasil tangkapan kepiting bakau (Scylla serrata)
pada tangkapan bulan terang dan gelap dengan menggunakan alat tangkap bubu di Maligi Kecamatan
Sasak Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen
dengan 2 perlakuan dan 7 ulangan. Berdasarkan analisa mengunakan uji “t” dalam satuan individu
(ekor) diperoleh t hitung (0,34) < t tabel(1,960) dan dalam satuan berat (kg) diperoleh t hitung (1,78) <
t tabel (1,960). Maka pengaruh waktu penangkapan kepiting bakau tidak memberikan pengaruh
terhadap hasil tangkapan kepiting bakau.

Kata kunci : Bubu, Kepiting Bakau
Abstract
Catching mud crabs directly from nature carried out using various types of traps and one of
them is a trap . Bubu is a fishing gear which is passive , which makes it easy fish to enter but
difficult to escape . This study aimed to analyze the differences catches mud crab ( Scylla
serrata ) in catches in light and dark with the use of fishing gear traps in the District Maligi
Sasak Sphere waterside West Pasaman . This study used an experimental method with 2
treatments and 7 replications. Based on the analysis of the test using the "t" in the individual
units ( tail ) obtained by the t ( 0,34 ) < t table ( 1.960 ) and by weight ( kg ) obtained t ( 1.78 )
< t table ( 1,960 ) . Then the influence of time catching mangrove crabs does not give effect to
catch mangrove crabs .
Keywords : Bubu , crab bakau
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Gambar 2. Jumlah Individu Hasil Tangkapan Kepiting Bakau
Hasil Tangkapan Kepiting Bakau
(Scylla serrata) Pada Bulan terang dan
Gelap Dalam Jumlah Berat (kg).
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hasil tangkapan
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Gambar 3. Jumlah Berat Hasil Tangkapan Kepiting Bakau
kelamin hasil tangkapan Kepiting bakau
Jenis
Kelamin
Tangkapan.

Kepiting

Hasil

Pada bulan Terang yaitu betina 26 ekor dan
jantan 54 ekor. Sedangkan pada Bulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan
dipantai

Maligi

jenis

kepiting

Gelap Hasil tangkapan kepiting bakau

yang

adalah betina 40 ekor dan jantan 80 ekor.

tertangkap pada Bulan Terang Dan Bulan

Untuk

Gelap hanya kepiting hijau yang lebih

serrata).

Jumlah

jelas

mengenai

kelamin dapat dilihat pada tabel 3 dan

keseluruhan

Gambar 4.

Kepiting Bakau yang tertangkap sebanyak

Tabel 3. Jenis Kelamin Hasil Tangkapan
Kepiting Bakau Pada Bulan
Gelap dan Bulan Terang.

200 ekor, dengan ukuran Berat yang
bervariasi. Sedangkan Dalam Bentuk jenis
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Jenis
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Gambar 4. Jenis Kelamin Hasil Tangkapan Kepiting Bakau

Jika ditotalkan hasil pengamatan

kepiting bakau memasuki periode molting

selama penelitian jenis kelamin kepiting

dan pemijahan, dimana umpan kurang jelas

bakau yang tertangkap pada bulan terang

terlihat, dan jumlah kepiting bakau pada

dan bulan gelap yang paling banyak yaitu

bulan

hasil tangkapan kepiting jantan 134 ekor

perbedaan

dan betina 66 ekor.

pengaruh nyata terhadap tingkah laku

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap

kepiting bakau (Secylla serrata).

terang

lebih

fase

sedikit.

bulan

Bahwa

memberikan

hasil tangkapan Kepiting Bakau pada bulan

Berdasarkan pengamatan dari hasil

terang dan bulan gelap, terlihat bahwa

tangkapan kepiting bakau (scylla serrata)

Kepiting bakau yang banyak tertangkap

pada bulan terang dan bulan gelap dengan

adalah Bulan Gelap sedangkan Kepiting

menggunakan alat tangkap bubu lipat dan

Bakau yang sedikit adalah Bulan Terang.

umpan

yang

sama,

pengaruh

waktu

penangkapan kepiting bakau dapat terlihat
dalam hasil tangkapan baik dalam jumlah

PEMBAHASAN
Waktu penangkapan kepiting bakau

individu (ekor) maupun berat (kg). Pada

yang baik adalah saat air pasang karena

bulan gelap hasil tangkapan kepiting bakau

kepiting akan keluar dari sarangnya dan

dengan jumlah 120 ekor, berat 15,2 kg dan

bergerak aktif untuk menemukan makanan,

jantan 80 ekor, betina 40 ekor. Sedangkan

waktu pasang surut di alam yang selalu

pada bulan terang hasil tangkapan kepiting

berubah

bakau dengan jumlah 80 ekor, berat 7,5 kg

akan

berpengaruh

terhadap

pemilihaan waktu operasi yang dilakukan

dan jantan 54 ekor, betina 26 ekor.

nelayan. Umumnya pemasangan bubu

Dari apa yang di jelaskan di atas

dilakukan pada sore hari dan hauling

dapat diketahui bahwa hasil tangkapan

dilakukan keesokan harinya. Pola ini telah

kepiting bakau pada bulan terang dan gelap

menjadi pengetahuan umum bagi nelayan

dengan mengunakan bubu lipat

dan dianggap merupakan waktu paling

umpan sangat berpengaruh terhadap tujuan

ideal

penangkapan.

untuk

mendapatkan

hasil

yang

optimal.
Pada pase bulan gelap kepiting

Pada

dan

prinsipnya

penangkapan dengan menggunakan umpan
adalah

untuk

memikat

bakau aktif mencari makan dimana umpan

Tertariknya

lebih jelas terlihat dan bauknya tajam,

disebabkan oleh rangsangan berupa bau,

jumlah kepiting bakau bulan gelap lebih

rasa dan bentuknya.

banyak. Sedangkan dibulan terang kepiting
bakau kurang aktif mencari makan karena

kepiting

terhadap

kepiting.
umpan

KESIMPULAN
1.

SARAN

Waktu berpengaruh terhadap hasil

Dari hasil penelitian yang kami

tangkapan kepiting bakau baik bulan

peroleh

dari

terang maupun bulan gelap, dari segi

tangkapan kepiting bakau yang lebih

jumlah individu (ekor) maupun dalam

banyak

bentuk berat (Kg). Perlakuan A (hasil

tangkapan bulan gelap). Oleh sebab itu

tangkapan kepiting bakau pada bulan

kami sarankan kepada masyarakat nelayan

gelap ) lebih banyak yaitu 120 ekor,

agar dapat melakukan penangkapan di

jika dirata-ratakan 17 ekor, dalam

bulan gelap. Karena kepiting bakau di

perlakuan B ( hasil tangkapan kepiting

bulan terang kurang aktif mencari makan,

bakau pada bulan terang) lebih sedikit

memasuki periode molting dan pemijahan.

adalah

pengaruh

waktu

perlakuan

A

hasil

(hasil

yaitu 80 ekor, jika dirata-ratakan 11,43
ekor, dalam

jumlah berat (Kg)

perlakuan A (hasil tangkapan kepiting
bakau pada bulan gelap) lebih berat
15,2 kg, jika dirata-ratakan 2,171 Kg,
sedangkan hasil tangkapan kepiting
bakau pada bulan Terang lebih ringan
yaitu 7,5 kg, jika dirata-ratakan 1,071
Kg.
2.

Berdasarkan

hasil analisis statistik

dengan uji “t” taraf 95% waktu tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap
hasil tangkapan kepiting bakau pada
bulan terang dan bulan gelap dalam
jumlah individu (ekor) adalah

hasil

analisis statistik menunjukan t hitung
0,34 < t tabel 1,960 sedangkan dalam
jumlah berat analisis statistik t hitung
1,78 > t tabel 1,960.
3.

Pengaruh

waktu

hasil

tangkapan

kepiting bakau pada bulan terang dan
gelap memberikan pengaruh sangat
nyata.

DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2013. Statistik
Daerah Kecamatan Sasak Ranah
Pasisie. Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat.
Kasry, A., 1996. Buddaya Kepiting Bakau
dan Biologi Ringkas. Penerbt
Bhratara-Jakarta, Jakarta.
Romola, R., 2013. Study On Cathifish
(Clarias batrachus) Behavior In
The Capture Process By Pvc
Trap.University Of Riau, Riau.
Septianingsih, Ririn,I., dan S. Andi. 2013.
Penggunaan Jenis dan Bobot
Umpan Yang Berbeda Pada Bubu
Lipat Kepiting Bakau. Fakultas
Pertanian,
Universitas
Sultan
Ageng Tirtayasa. Jakarta. 7
Halaman.

