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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui perbedaan morfometrik antara rajungan        
(P. pelagicus) jantan dan betina, 2) distribusi lebar total karapas rajungan, dan 3) 
menganalisis hubungan antar karakter morfometrik rajungan dengan bobot. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif eksploratif. Populasi penelitian adalah seluruh rajungan di Teluk Ekas 
selama bulan Mei-Juni 2016. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik kuota yaitu 200 
ekor rajungan yang terdiri dair 100 ekor jantan dan 100 ekor betina. Sampel diperoleh dari 
pengepul sampai mencukupi kuota yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menujukkan bahwa 
perbedaan morfometrik rajungan jantan dan betina memiliki perbedaan (p<0,05) rata-rata 
pada variabel panjang propodus capit, panjang daktilus capit, lebar merus capit, panjang 
merus capit, panjang merus kaki jalan ke-4, dan panjang daktilus kaki renang. Tidak ada 
perbedaan rata-rata antara morfometrik rajungan jantan dan betina (p>0,05) pada variabel 
lebar karapas, total lebar karapas, panjang karapas, lebar propodus capit, tinggi propous capit, 
lebar merus kaki jalan ke-4, lebar daktilus kaki renang, dan bobot tidak memiliki perbedaan 
(p>0,05). Rajungan jantan dan betina memiliki perbedaan (p<0,05) lebar abdomen dan tidak 
memiliki perbedaan (p>0,05) panjang telson. Distribusi ukuran lebar total karapas rajungan 
terbanyak berkisar antara 114,44-121,44 mm. Terdapat hubungan linier antara karakter 
morfometrik (lebar total karapas, panjang karapas, panjang propodus capit, dan lebar 
propodus capit) dengan bobot pada rajungan jantan dan betina. Hal ini menunjukkan 
morfometrik mempengaruhi bobot rajungan. 

 
Kata Kunci: perbedaan, morfometrik, rajungan 
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to determine : 1) the morphometric different between of male and female 
swimming crab, 2) the distribution of total carapace width blue swimming crab 3) analyze 
relationship between morphometric characters and weight of blue swimming crab. 
Descriptive exploratory was the typed of this research. The population of this research was all 
of the blue swimming crab in the Ekas Bay during May-June 2016. Sample of this research 
determined used quota sampling tehnique, which consists of 200 swimming crabs which is 
divided into 100 males and 100 females. Sample is gained from the collectors until the 
decided quota is enough. The results showed that the morphometric diverification of male 
and female swimming crabs have an average different (p<0.05) for variable the length of 
chelar propodus, chelar dactylus, major cheliped merus width, major cheliped merus, 4th 
periopod merus, and natatory leg dactylus lenght. There is no different in average (p>0.05) 
for morphometric of male and female swimming crabs for variable the carapace width, total 
carapace width, carapace length, chelar propodus width, chelar propodus height, 4th periopod 
merus widht, natatory leg dactylus width, and weight. Male and female swimming crabs have 
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a different in the abdomen width and have no a different in telson length. Distribution of total 
carapace width swimming crabs is most about 114,44-121,44 mm. There was linier 
relationship between morphometric (total carapace width, carapace length, chelar propodus 
lenght, and chelar propodus width) and weights, both for male and female swimming crabs. It 
shows morphometric influences the weight of swimming crabs.  
 

Keywords: Difference, Morphometric, Swimming Crab. 
 
PENDAHULUAN 

Rajungan merupakan salah satu 
jenis produksi perikanan yang memiliki 
nilai ekonomis penting. Hal ini 
disebabkan karena rajungan 
dimanfaatkan sebagai sumber pangan 
dengan harga yang mahal. Harga 
rajungan di salah satu swalayan yang 
berada di Mataram yaitu berkisar dari 
Rp103.000,00-Rp 107.000,00/kilogram. 

Tingginya harga rajungan di 
pasaran berdampak pada peningkatan 
penangkapan rajungan. Hal ini dibuktikan 
berdasarkan produksi rajungan di NTB 
mengalami peningkatan dari tahun 2013 
sampai 2014, yaitu 3.055,2 ton/tahun 
menjadi 4.738 ton/tahun (BPPD NTB, 
2014 dan BPS NTB, 2015). Kondisi ini 
juga terjadi khususnya di Lombok Timur 
yang merupakan lokasi penelitian yang 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
produksi rajungan dari tahun 2013 
sampai 2014 sebanyak 29,5 ton/tahun dan 
meningkat menjadi 140 ton/tahun.  

Nelayan di Teluk Ekas masih 
mengandalkan hasil tangkapan rajungan 
dari laut. Penangkapan berlebihan yang 
diperoleh dari laut dapat menyebabkan 
jumlah rajungan di alam semakin 
berkurang. Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 1/PERMEN-KP/2015 pasal 2 
melarangan penangkapan rajungan 
(Portunus pelagicus.) dalam kondisi 
bertelur. Pasal 3 berkaitan dengan 
rajungan (P. pelagicus.) yang dapat 
ditangkap dengan ukuran lebar total 
karapas >100 mm. Sehubungan dengan 
diberlakukannya Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia, maka nelayan harus 

menangkap rajungan sesuai dengan 
standar yang sudah ditetapkan. 

Pengamatan terhadap aturan 
penangkapan rajungan hampir tidak 
pernah dilakukan pemerintah. 
Penangkapan rajungan yang tidak sesuai 
standar dapat menyebabkan terganggunya 
struktur populasi rajungan (Kembaren et 
al., 2012). Terganggunya struktur 
populasi rajungan dapat menyebabkan 
menurunnya ukuran dan hasil tangkapan 
rajungan (Nugraheni et al., 2015). Selain 
itu, dapat menyebabkan berkurangnya 
peluang rajungan muda untuk tumbuh 
menjadi dewasa dan rajungan betina yang 
tertangkap dalam kondisi sedang 
mengerami telur tidak dapat menetaskan 
telurnya (Nugraheni et al., 2015). 

Mengacu pada permasalahan di 
atas penelitian yang terkait dengan 
morfometrik rajungan sangat mendesak 
untuk dilakukan. Data maupun informasi 
yang dapat dijadikan referensi mengenai 
morfometrik rajungan di Teluk Ekas 
belum ada sampai saat ini. Maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Perbedaan morfometrik 
antara rajungan (Portunus pelagicus) 
jantan dan betina di Teluk Ekas Lombok 
Timur sebagai bahan praktikum ekologi 
hewanologi hewan.  

 
METODE 
 

Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif eksploratif yang merupakan 
penelitian yang menggambarkan keadaan 
atau status fenomena dengan mempelajari 
hal-hal yang berhubungan dengan obyek 
yang diteliti (Arikunto, 2010). Penelitian 
ini dilaksanakan di Dusun Ujung, Desa 
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Pemongkong, Lombok Timur, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Dusun Ujung 
merupakan sentra pendaratan rajungan 

utama di Teluk Ekas. Penangkapan 
rajungan oleh nelayan dilakukan di 
sekitar Teluk Ekas (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Peta Titik Penangkapan Rajungan di Teluk Ekas Kabupaten Lombok Timur 

(Keterangan : 1. Madak Ujung, 2. Madak Gili Areng, 3. Madak Ujung Kemalik, 4.Madak 
Tuwas-Was, 5. Madak Serek, 6. Madak Borok, 7. Taket Malang, 8. Madak Tanjong, 9. 

Taket Jengking, 10. Madak Sawe, 11. Madak Selayar dan 12. Madak Popon). 
 

Variabel dalam penelitian ini ini 
adalah morfometrik rajungan (P. 
pelagicus) yang terdiri dari karapas, 
capit, kaki jalan, kaki renang, abdomen, 
dan bobot (Pinheiro, 1993; Lai et al., 
2010; Josileen ,2011; dan  Hamid, 2015. 
Masing-masing variabel morfometrik 
rajungan diukur sebagai berikut : 
1. Pengukuran karapas rajungan : lebar 
karapas (LK), lebar total karapas (LTK), 
dan panjang karapas (PK). 

 
 
  
 

 
 

Gambar 2. Prosedur Pengukuran Karapas 
Rajungan (Pinheiro et al., 1993). 

2. Pengukuran capit rajungan : lebar 
propodus capit (LPC), panjang propodus 
capit (PPC), tinggi propodus capit (TPC), 
panjang daktilus capit (LDC), lebar 
merus capit (LMC), dan panjang merus 
capit (PMC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Prosedur Pengukuran Capit 

Rajungan  (Pinheiro et al., 1993; Josileen, 
2011; dan Hamid, 2015 
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3. Pengukuran kaki jalan rajungan : lebar 
merus kaki jalan ke-4 (LMKJ Ke-4) dan 
panjang merus kaki jalan ke-4 (PMKJ 
Ke-4) 

  

 

Gambar 4. Prosedur Pengukuran Kaki 
Jalan Rajungan (Lai et al., 2010) 

4. Pengukuran kaki renang rajungan : 
lebar daktilus kaki renang (LDKR) dan 
panjang daktilus kaki renang (PDKR) 

 
 
 
 
 

Gambar 5. P.rosedur Pengukuran Kaki 
Renang Rajungan (Lai et al., 2010) 

 
5. Pengukuran abdomen rajungan : lebar 
abdomen (LA) dan panjang telson (PT). 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 6. P.rosedur Pengukuran 
Abdomen Rajungan (Pinheiro et al., 

1993) 
 

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh rajungan 
Rajungan (P. pelagicus)  di Teluk Ekas 
Lombok Timur selama bulan Mei-Juni 
2016. Sampel dari penelitian ini yaitu 200 
sampel yang terdiri dari 100 ekor 
rajungan jantan dan 100 ekor rajungan 
betina yang diambil menggunakan teknik 
kuota. Sampel diperoleh dari pengepul 

sampai mencukupi kuota yang sudah 
ditentukan.  

Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode obsevasi atau 
pengamatan. Peneliti melakukan 
observasi hasil tangkapan nelayan yang 
dikumpulkan pengepul dan memisahkan 
rajungan yang memiliki kelengkapan 
anggota tubuh sesuai jenis kelaminnya. 
Selanjutnya rajungan diukur 
morfometriknya. Morfometri rajungan 
jantan dan betina yang diukur adalah 
bagian kanan menggunakan jangka 
sorong dengan ketelitian 0,05 mm. 
Rajungan yang sudah diukur kemudian 
ditimbang menggunakan timbangan 
digital dengan ketelitian 1 g dan  
menabulasi hasil pengukuran pada tabel. 

Hasil pengukuran morfometrik 
rajungan (P. pelagicus) dianalisis terlebih 
dahulu dengan menghitung rata-rata dan 
standar deviasi (Riduwan, 2013). 
Sebelum dilakukan uji t dua sampel 
bebas, data morfometrik rajungan di uji 
normalitas, homogenitas ragamnya, dan 
distribusi frekuensi. Jika hasil uji tersebut 
tidak normal maka dilanjutkan dengan uji 
U (Mann-Whitney Test) pada taraf 
signifikan 5% (Santoso, 2003). Analisis 
yang dilakukan untuk membandingkan 
rata-rata antara rajungan jantan dan 
betina yaitu uji t dua sampel bebas 
dengan bantuan Microsoft Excel 2016 
(Santoso, 2003). Analisis data yang 
digunakan untuk menentukan distribusi 
lebar total karapas rajungan yaitu dengan 
mencari persentase data dengan alat 
bantu  program Microsoft Excel 2007. 
Sedangkan data hubungan antar karakter 
morfometrik (lebar total karapas, panjang 
karapas, lebar propdus capit, dan panjang 
propodus capit) rajungan menggunakan 
uji regresi linier sederhana pada taraf 
signifikan 5% (Santoso, 2003). 
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HASIL PENELITIAN 
1. Morfometrik Rajungan 

Ada tiga variabel yang diukur 
pada karapas rajungan yaitu lebar 
karapas, lebar total karapas, dan panjang 
karapas. Rata-rata (±SD) lebar karapas 
rajungan yang ditangkap nelayan yaitu 
91,36±8,97 mm. Rentang lebar karapas 
rajungan berkisar antara 68,00-120,45 
mm. Rata-rata (±SD) total lebar karapas 
rajungan yang tertangkap sebesar 
117,33±10,98 mm dengan kisaran 86,40-
152,30 mm. Panjang karapas rajungan 
yang tertangkap memiliki ukuran rata-
rata (±SD) sebesar 51,63±5,53 mm 
dengan kisaran 29,90-69,80 mm. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ukuran 
karapas (lebar karapas, lebar total 
karapas, dan panjang karapas) rajungan 
jantan dan betina tidak memiliki 
perbedaan secara signifikan (Tabel 1). 

Lebar propodus capit rajungan 
memiliki rata-rata (±SD) sebesar 
11,85±2,11 mm dengan kisaran 6,60-

19,35 mm. Rata-rata (±SD) panjang 
propodus capit rajungan sebesar 
72,25±12,54 mm dengan kisaran 46,60-
117,90 mm. Tinggi propodus capit 
rajungan memiliki rata-rata (±SD) 
sebesar 19,66±3,52 mm dengan kisaran 
10,50-30,00 mm. Rata-rata (±SD) 
panjang daktilus capit rajungan sebesar 
32,96±5,65 mm dengan kisaran 14,40-
55,80 mm. Rata-rata  (±SD) lebar merus 
capit rajungan sebesar 13,90±2,07 mm 
dengan kisaran 8,60-19,90 mm. Panjang 
merus capit rajungan memiliki rata-rata 
(±SD) sebesar 46,69±9,01 mm dengan 
kisaran 29,50-78,75 mm. Ukuran capit 
rajungan jantan dan betina memiliki 
perbedaan pada ukuran panjang 
propodus, panjang daktilus, panjang 
merus, dan lebar merus capit (Tabel 1). 
Akan tetapi ukuran lebar propodus dan 
tinggi propodus capit rajungan jantan dan 
betina yang tidak memiliki perbedaan 
(Tabel 1).  

Tabel 1. Morfometrik Capit Rajungan Jantan dan Betina 

NO Variabel 
Rata-Rata (±SD) t 

hitung Db P Jantan Betina 
1 Lebar Karapas (mm) 91,79±8,76 90,93±9,20 0,68 198 >0,05 
2 Lebar Total Karapas (mm) 117,48 ±10,31 117,17±11,65 0,20 198 >0,05 
3 Panjang Karapas (mm) 52,32±5,34 50,94±5,65 1,77 198 >0,05 
4 Lebar Propodus Capit (mm) 12,10±2,14 11,60±2,05 1,87 198 >0,05 
5 Panjang Propodus Capit (mm) 79,38±12,42 65,12±7,68 9,77 198 <0,05 
6 Tinggi Propodus Capit (mm) 19,74±3,43 19,57±3,62 0,35 198 >0,05 
7 Panjang Daktilus Capit 35,43±5,89 30,48±4,14 6,85 198 <0,05 
8 Lebar Merus Capit (mm) 14,36±2,22 13,45±1,80 3,15 198 <0,05 
9 Panjang Merus Capit (mm) 52,23±8,71 41,15±5,05 11,09 198 <0,05 
10 Lebar Merus Kaki Jalan Ke-4 

(mm) 
7,50±0,81 7,34±0,83 1,39 198 >0,05 

11 Panjang Merus Kaki Jalan Ke-
4 (mm) 

27,93±4,62 22,46±2,70 10,20 198 <0,05 

12 Lebar Daktilus Kaki Renang 
(mm) 

14,19±1,87 13,68±1,87 1,91 198 >0,05 

13 Panjang Daktilus Kaki Renang 
(mm) 

24,15±3,29 22,84±2,89 2,98 198 <0,05 

14 Bobot (mm) 109,61±28,78 105,40±32,16 0,98 198 >0,05 
Keterangan : berbeda nyata (p<0.05). 



6 
 

0

20

40

60

Jantan Betina

Le
ba

r A
bd

om
en

(m
m

)

*

0

5

10

Jantan BetinaPa
nj

an
g 

Te
lso

n 
R

aj
un

ga
n 

(m
m

)

0
10
20
30
40
50
60

86
,4

0-
93

,4
0

93
,4

1-
10

0,
41

10
0,

42
-1

07
,4

2
10

7,
43

-1
14

,4
3

11
4,

44
-1

21
,4

4
12

1,
45

-1
28

,4
5

12
8,

46
-1

35
,4

6
13

5,
47

-1
42

,4
7

14
2,

48
-1

49
,4

8
14

9,
49

-1
56

,4
9

Fr
ek

ue
ns

i

Lebar Total Karapas (mm)

Rata-rata (±SD) lebar merus kaki 
jalan ke-4 rajungan sebesar 7,43±0,83 
mm dengan kisaran 5,60-10,00 mm. 
Panjang merus kaki jalan ke-4 rajungan 
memiliki rata-rata (±SD) sebesar 
25,20±4,67 mm dengan kisaran 16,40-
43,30 mm. Rata-rata (±SD) lebar daktilus 
kaki renang rajungan sebesar 13,94±1,87 
mm dengan kisaran 9,65-14,95 mm. 
Rata-rata (±SD) panjang daktilus kaki 
renang rajungan sebesar 23,49±3,16 mm 
dengan kisaran 15,60 mm-35,30 mm. 
Ukuran panjang merus kaki jalan ke-4 
rajungan dan panjang daktilus kaki 
renang rajungan jantan dan betina 
memiliki perbedaan, sedangkan ukuran 
lebar merus kaki jalan ke-4 rajungan dan 
lebar daktilus kaki renang rajungan jantan 
dan betina tidak memiliki perbedaan 
(Tabel 1).  

Rata-rata (±SD) lebar abdomen 
rajungan sebesar 23,83±12,37 mm 
dengan kisaran 10,10-60,00 mm. Rata-
rata (±SD) panjang telson rajungan 
sebesar 6,71±0,86 mm dengan kisaran 
3,05-10,20 mm. Hasil analisis uji U 
(Mann-Whitney Test) menunjukkan 
bahwa lebar abdomen rajungan jantan 
dan betina memiliki perbedaan secara 
signifikan (z=-12,22; dk=198; P<0,05) 
(Gambar 7). Disisi lain, rajungan jantan 
dan betina tidak menunjukkan adanya 
perbedaan pada panjang telsonnya 
(z=0,98; dk=198; P>0,05) (Gambar 7).  

Rajungan hasil tangkapan nelayan 
di Teluk Ekas memiliki bobot rata-rata 
(±SD) secara keseluruhan yaitu 
107,51±30,49 g dengan kisaran 39-200 g. 
Bobot tubuh rajungan jantan dan betina 
tidak memiliki perbedaan secara 
signifikan (Tabel 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 7. Perbandingan Rata-Rata Abdomen Rajungan Jantan dan Betina. Batang galat 
menunjukkan ±1 SD, tanda * berbeda nyata = p<0.05. 

2. Proporsi Hasil Tangkapan 
Rajungan  

Kisaran ukuran lebar total karapas 
rajungan di Teluk Ekas yang tertinggi 
diperoleh pada rentang 114,44-121,44 
mm yaitu sebanyak 49 ekor. Kisaran 
ukuran lebar total karapas rajungan yang 
terendah pada rentang 149,49-156,49 mm 
yaitu sebanyak 1 ekor. Data distribusi 
frekuensi lebar total karapas rajungan 
disajikan pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Data distribusi frekuensi lebar 
total karapas rajungan 



7 
 

8%

92%

Proporsi Lebar Total Karapas 
Rajungan Betina

LTK < 100 mm

LTK >100 mm

1%

99%

Proporsi Lebar Total Karapas 
Rajungan Jantan

< 100 mm

>100 mm

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proporsi lebar total karapas 
rajungan betina di bawah 100 mm lebih 
tinggi dibandingkan lebar total karapas 
rajungan jantan (Gambar 9). Proporsi 
total lebar karapas rajungan di bawah 100 
mm yaitu 4,5% dan lebar total karapas di 
atas 100 mm yaitu 95,5%. Proporsi hasil 

tangkapan nelayan dengan ukuran 
rajungan betina yang sudah matang 
gonad sebesar 55% dan yang belum 
matang gonad sebesar 45%. Proporsi 
rajungan betina yang tertangkap dalam 
kondisi bertelur (ovigerous) relatif rendah 
yaitu sekitar 16%.  

 
 
 
 

 

 

 
Gambar 9. Persentase Lebar Total Karapas (LTK) Rajungan Jantan dan Betina. 
 

3. Hubungan Karakter Morfometrik dengan Bobot Rajungan  
Hubungan panjang/lebar total karapas dengan bobot rajungan di Teluk Ekas 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan regresi linier (Gambar 10 dan 11). Secara umum, 
hubungan antara panjang karapas dengan bobot rajungan dapat dilihat dari koefisien 
determinasi (R2). Berdasarkan koefisien determinasi (R2), proporsi data dapat dijelaskan 
melalui persamaan regresi.  

Gambar 10. Hubungan karakteristik Morfometrik dengan Bobot Rajungan Jantan di 
Perairan Teluk Ekas ( Keterangan : A. Lebar Total Karapas, B. Panjang Karapas, C. Lebar 

Propodus Capit dan D. Panjang Propodus Capit). 
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Gambar 11. Hubungan Karakteristik Morfometrik dengan Bobot Rajungan Betina di Perairan 
Teluk Ekas ( Keterangan : A. Lebar Total Karapas, B. Panjang Karapas, C. Lebar Propodus Capit 

dan D. Panjang Propodus Capit).
PEMBAHASAN 
1. Morfometrik Rajungan 

Morfometrik karapas (lebar 
karapas, lebar total karapas, dan panjang 
karapas) rajungan jantan dan betina di 
Teluk Ekas tidak memiliki perbedaan 
secara signifikan. Hal ini berbanding 
terbalik dengan temuan sebelumnya yang 
dituliskan oleh Hamid (2015) yang 
menyatakan terdapat perbedaan 
morfometrik (lebar total karapas dan 
panjang karapas) rajungan jantan dan 
betina di setiap stasiun. Penelitian 
sebelumnya menemukan bahwa terdapat 
perbedaan morfometrik karapas (lebar 
total karapas dan panjang karapas) 
rajungan jantan dan betina di setiap 
stasiun (Hamid, 2015). 

Ukuran capit rajungan jantan dan 
betina memiliki perbedaan pada ukuran 
panjang propodus, panjang daktilus, 
panjang merus, dan lebar merus capit. 
Akan tetapi ukuran lebar propodus dan 
tinggi propodus capit rajungan jantan dan 
betina yang tidak memiliki perbedaan. 
Hasil yang sama juga ditemukan oleh 

Hamid (2015) yang menunjukkan bahwa 
panjang propodus dan tinggi propodus 
capit rajungan jantan dan betina betina 
berbeda di setiap stasiun (Hamid, 2015).  

Kaki renang rajungan memiliki 
ukuran yang lebih besar jika 
dibandingkan kaki jalan rajungan 
(Sunarto, 2012). Ukuran panjang merus 
kaki jalan ke-4 rajungan dan panjang 
daktilus kaki renang rajungan jantan dan 
betina memiliki, sedangkan ukuran lebar 
merus kaki jalan ke-4 rajungan dan lebar 
daktilus kaki renang rajungan jantan dan 
betina tidak memiliki perbedaan. 

Hasil analisis uji U (Mann-
Whitney Test) menunjukkan bahwa lebar 
abdomen rajungan jantan dan betina 
memiliki perbedaan secara signifikan. 
Hal ini sama dengan hasil yang 
didapatkan di Teluk Lasongko (Hamid, 
2015) melaporkan lebar abdomen 
rajungan jantan dan betina memiliki 
perbedaan. Secara morfologi rajungan 
betina memiliki ukuran abdomen lebih 
besar dibandingkan rajungan jantan.  
Disisi lain, rajungan jantan dan betina 

y = 6.8438x + 25.995
R² = 0.191

0
50

100
150
200
250

0 5 10 15 20Bo
bo

t R
aj

un
ga

n 
(g

)

Lebar Propodus Capit (mm)

C

B 



9 
 

tidak menunjukkan adanya perbedaan 
pada panjang telsonnya. 

Bobot tubuh rajungan jantan dan 
betina tidak memiliki perbedaan secara 
signifikan. Hasil penelitian Hamid (2015) 
membuktikan bobot rajungan jantan dan 
betina berbeda di setiap stasiun. 
Perbedaan bobot rajungan bervariasi 
karena beberapa faktor. Faktor yang 
mempengaruhi yaitu kondisi habitat (tipe 
substrat dan kepadatan lamun), kualitas 
air, periode penangkapan, dan jenis 
kelamin. Rajungan jantan memiliki bobot 
lebih tinggi dari rajungan betina karena 
betina lebih banyak mengeluarkan energi 
untuk reproduksi sedangkan penggunaan 
energi pada jantan lebih banyak 
dimanfaatkan untuk pertumbuhan 
(Sunarto, 2010; Kembaren, 2012; Sunarto 
2012).  

Ukuran dan bobot rajungan jantan 
cenderung lebih besar dibandingkan 
rajungan betina, kecuali pada lebar 
abdomen dan panjang telson. Beberapa 
penelitian sebelumnya juga menemukan 
hal yang sama yaitu ukuran dan bobot 
tubuh rajungan jantan lebih besar 
dibandingkan rajungan betina (Matsuura 
et al., 2000; Sunarto, 2010; Kembaren, 
2012; Sunarto, 2012). Ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi ukuran 
rajungan jantan lebih besar dibandingkan 
rajungan betina, diantaranya adalah 
perbedaan kondisi lingkungan, tekanan 
penangkapan di masing-masing lokasi, 
habitat dengan substrat berpasir dan 
kepadatan lamun. 

Hasil yang berbeda didapatkan 
oleh Hamid (2015) menunjukkan bahwa 
ukuran rajungan jantan relatif lebih kecil 
dari rajungan betina. Kondisi ini 
disebakan karena habitat (tipe substrat 
dan kepadatan lamun) dan kualitas air 
antar stasiun berbeda. Karakteristik 
morfometrik rajungan yang tertangkap 
pada lokasi yang dangkal dengan tipe 

substrat pasir dan ditumbuhi lamun 
cenderung lebih kecil dibandingkan 
dengan yang ditemukan pada lokasi yang 
dalam dengan tipe substrat pasir 
berlempung dan tidak ditumbuhi lamun 
(berupa hamparan pasir) (Hamid, 2015). 
Penelitian ini identik dengan yang 
ditemukan di Perairan Makasar, yaitu 
rajungan yang tertangkap di kedalaman 
dangkal dengan substrat berpasir lebih 
kecil dari pada yang tertangkap pada 
bagian dalam dengan substrat berlumpur 
(Asphama et al., 2015). 
2. Proporsi Hasil Tangkapan 

Rajungan  

Distribusi ukuran lebar total 
karapas rajungan terbanyak di Teluk Ekas 
berkisar dari 114,44-121,44 mm. Kisaran 
ukuran lebar total karapas rajungan jantan 
yang tertinggi diperoleh pada rentang 
117,53-123,53 mm. Kisaran ukuran lebar 
total karapas rajungan betina yang 
terendah pada rentang 107,43-114,43 
mm. Ukuran lebar total karapas rajungan 
ini tidak jauh berbeda dengan penelitian 
Hamid (2015) di Teluk Lasongko. 
Distribusi ukuran lebar total karapas 
rajungan di Teluk Ekas lebih besar dari 
pada lebar total karapas rajungan yang 
tertangkap di Perairan Mayangan 
(Hermanto, 2004). Kondisi ini berbeda 
dengan di Perairan Betahwalang yang 
menunjukkan bahwa ukuran lebar total 
karapas rajungan yang tertangkap lebih 
besar dibandingkan dengan di Teluk Ekas 
(Kurnia et al., 2014). Adanya variasi 
kelas ukuran lebar total karapas berkaitan 
dengan variasi kondisi substrat yang 
terdiri dari komposisi sedimen tipe 
substrat, kepadatan padang lamun dan 
kualitas air (khususnya suhu, kecepatan 
arus, salinitas dan kecerahan) (Hamid, 
2015).  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proporsi lebar total karapas 
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rajungan betina di bawah 100 mm lebih 
tinggi dibandingkan lebar total karapas 
rajungan jantan. Hasil tangkapan nelayan 
di Teluk Ekas sebagian besar sudah 
memenuhi standar yang telah 
diberlakukan oleh Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015. 
Masih terdapat hasil tangkapan rajungan 
jantan dan betina di bawah ukuran 
minimal layak tangkap masing-masing 
dengan persentase 1% dan 8%. Hasil 
tangkapan rajungan betina di bawah 
ukuran layak tangkap lebih tinggi 
dibandingkan rajungan jantan. Hal ini 
berbeda dengan hasil tangkapan di Teluk 
PGN, Labuhan Maringgai, Lampung 
Timur tergolong rajungan muda atau 
dibawah ukuran minimal layak tangkap 
(Kurnia et al., 2014). Pemberlakuan 
ukuran layak tangkap (legal size) untuk 
jenis rajungan akan menjaga kelestarian 
sumberdaya rajungan dan pasokan bahan 
baku industri pengalengan rajungan yang 
masih mengandalkan hasil tangkapan dari 
laut.  

Ukuran minimal layak tangkap 
yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 1/PERMEN-KP/2015 belum bisa 
melindungi rajungan betina yang belum 
matang gonad. Berdasarkan hasil 
penelitian Hidayati (2016) menunjukkan 
bahwa rajungan betina yang baru matang 
gonad memiliki total lebar karapas 
sebesar 114,48 mm. Proporsi hasil 
tangkapan nelayan dengan ukuran 
rajungan betina yang sudah matang 
gonad sebesar 55% dan yang belum 
matang gonad sebesar 45%. Proporsi 
rajungan betina yang tertangkap dalam 
kondisi bertelur (ovigerous) relatif rendah 
yaitu sekitar 16%. Kondisi ini sama 
dengan hasil yang didapatkan di Perairan 
Betahwalang dan sekitarnya yang 
menunjukkan rajungan betina non-

ovigerous relatif lebih besar dari rajungan 
betina ovigerous (Ningrum, et al., 2015).  
3. Hubungan Karakter 

Morfometrik dengan Bobot 
Rajungan  
Hubungan panjang/lebar total 

karapas dengan bobot rajungan di Teluk 
Ekas menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan regresi linier. Hal ini sesuai 
dengan besarnya koefisien determinasi 
(R2) rajungan jantan dan betina yang 
menunjukan bahwa terdapat hubungan 
erat antara panjang/lebar total karapas 
dengan bobot baik pada rajungan jantan 
maupun betina, sehingga morfometrik 
mempengaruhi bobot rajungan. 
Hubungan panjang/lebar total karapas 
dengan bobot rajungan jantan lebih cepat 
dibandingkan rajungan betina, karena 
koefisien determinasi rajungan jantan 
lebih besar dibandingkan rajungan betina. 
Kondisi ini sesuai dengan penelitian 
sebelumnya yang menyatakan bahwa 
terdapat hubungan panjang/lebar total 
karapas dengan bobot rajungan jantan 
lebih cepat dibandingkan rajungan betina 
(Sunarto, 2010; Kembaren, 2012; Sunarto 
2012).   

Koefisien determinasi lebih tinggi 
pada hubungan lebar total karapas dengan 
bobot rajungan dibandingkan hubungan 
dengan panjang karapas dengan bobot 
rajungan. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang menyatakan 
bahwa kecepatan pertambahan lebar total 
karapas lebih cepat dari kecepatan 
pertambahan panjang (Hermanto, 2004; 
Josileen, 2011; Sunarto, 2012; dan 
Rasheed et al., 2014). Berdasarkan 
kondisi tersebut memperlihatkan 
pertumbuhan rajungan cenderung 
melebar daripada memanjang. Beberapa 
penelitian sebelumnya juga menemukan 
bahwa terdapat hubungan erat antara 
panjang karapas dengan berat baik pada 
rajungan jantan maupun betina 
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(Hermanto, 2004; Josileen, 2011; 
Sunarto, 2012; dan Rasheed et al., 2014).  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan regresi linier 
antara panjang propodus capit dengan 
bobot baik pada rajungan jantan dan 
betina, sehingga morfometrik 
mempengaruhi bobot rajungan. Pada 
rajungan jantan dan betina tidak terdapat 
hubungan erat antara lebar propodus capit 
dengan bobot rajungan.  Hal ini 
disebabkan karena nilai koefisien 
determinasi pada panjang propodus capit 
lebih tinggi dari lebar propodus capit. 
Sehingga pertumbuhan ukuran bobot 
lebih erat dengan pertumbuhan ukuran 
panjang propodus capit dibandingkan 
dengan pertambahan ukuran lebar 
propodus capit. Berdasarkan hal tersebut 
memperlihatkan pertumbuhan propodus 
capit rajungan cenderung memanjang.  
 
KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Morfometrik rajungan jantan dan 

betina di Teluk Ekas memiliki 
perbedaan rata-rata pada variabel 
panjang propodus capit, panjang 
daktilus capit, panjang merus capit, 
lebar merus capit, panjang kaki jalan 
ke-4, panjang kaki renang, dan lebar 
abdomen. Rajungan jantan dan betina 
tidak memiliki perbedaan rata-rata 
pada variabel lebar karapas, lebar total 
karapas, panjang karapas, lebar 
propodus capit, tinggi propodus capit, 
lebar kaki jalan ke-4, dan lebar kaki 
renang, panjang telson, dan berat. 

2. Distribusi ukuran lebar total karapas 
rajungan terbanyak di Teluk Ekas 
berkisar antara 114,44 - 121,44 mm 
dan terendah antara 149,49 - 156,49 
mm. 

3. Terdapat hubungan yang linier antara 
morfometrik (lebar total karapas, 
Terdapat hubungan yang linier antara 
morfometrik (lebar total karapas, 
panjang karapas, panjang propodus 
capit, dan lebar propodus capit) 
dengan bobot baik pada rajungan 
jantan maupun betina. Hal ini 
menunjukkan bahwa morfometrik 
mempengaruhi bobot rajungan.  

 
SARAN 
 

 Berkaitan dengan penelitian ini, 
maka peneliti mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Peneliti selanjutnya 
sebaiknya melakukan penelitian lanjutan 
untuk mengetahui hubungan tingkat 
kematangan gonad dengan karakter 
morfometrik rajungan, 2) Perlu dilakukan 
penelitian dengan lokasi yang berbeda 
sehingga dapat diketahui distribusi 
ukuran rajungan di setiap perairan di 
Nusa Tenggara Barat, 3) Perlu dilakukan 
penelitian morfometrik rajungan pada 
bagian tubuh sebelah kiri dan 4) 
Pemerintah dan perangkat desa 
melakukan penyuluhan mengenai standar 
ukuran layak tangkap rajungan dan 
memberikan sanksi bagi yang melanggar 
sebagai efek jera. 
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