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ABSTRAK 

 
FEBRIYANA DAFITRI. Strategi Pengendalian Distribusi Lobster Air Tawar 

Capit Merah (Cherax quadricarinatus) Sebagai Spesies Invasif di Jawa Barat. 

Dibimbing oleh TARYONO dan ZAIRION. 

Lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus) merupakan 

spesies invasif yang berasal dari Australia dan Papua Nugini yang menimbulkan 

dampak negatif terhadap ekositem dan spesies lokal. Pengendalian dampak 

negatif C. quadricarinatus perlu dilakukan melalui pengendalian distribusi. 

Kebijakan mengenai pengendalian distribusi C. quadricarinatus masih belum ada 

sampai sekarang ini. Tujuan penelitian ini merumuskan strategi kebijakan dalam 

pengendalian distribusi lobster air tawar capit merah (C. quadricarinatus) sebagai 

spesies invasif di Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode ANP 

(Analytical Network Process) dan analisis jaringan komunikasi. Hasil analisis 

ANP diperoleh kriteria prioritas dalam pengendalian C. quadricarinatus yaitu cara 

berkembang biak, harga pasar, ketersediaan secara alami di alam serta aturan lokal 

mengenai distribusi lobster invasif yang mengacu ke aturan pusat. Strategi 

prioritas pengendalian distribusi C. quadricarinatus adalah larangan pelepasan 

spesies invasif (C. quadricarinatus) di perairan umum yang didukung oleh 

peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat. 

 

Kata kunci: Cherax quadricarinatus, perairan umum, spesies invasif, strategi   

pengendalian 

 

ABSTRACT 

 
FEBRIYANA DAFITRI. Distribution Control Strategy of Red claw crayfish 

(Cherax quadricarinatus) as an Invasive Species in West Java. Supervised by 

TARYONO and ZAIRION. 

Red claw crayfish (Cherax quadricarinatus) is an invasive species 

originated from Australia and Papua New Guinea which has a negative impact on 

ecosystem and local species. The controling of the negative impact of C. 

quadricarinatus need to be done through distribution control. The policies for 

controlling the distribution of C. quadricarinatus has not exist yet until now. The 

aim of this study is to formulate the policy strategy in controlling the distribution 

of red claw crayfish (C. quadricarinatus) as an invasive species in West Java. The 

analyses method is ANP (Analytical Network Process) and communication 

network analysis. According to the analysis, the priority criteria are breeding 

method, market price, natural availability in nature as well as local rules about the 

distribution of invasive crayfish which refer to central regulations. The priority 

strategy for controlling the distribustion of C. quadricarinatus is the prohibition of 

releasing invasive species (C. quadricarinatus) to inland waters which is 

supported by both of local governmental regulation of the provincial level and 

cities/districts level within the  West Java Province. 

 

Keywords: Controlling strategies, Cherax quadricarinatus, inland waters, 

invasive species 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus), dengan nama 

umum redclaw crayfish, termasuk famili Parastacidae (Jones dan Ruscoe 2000) 

merupakan salah satu lobster air tawar yang berasal dari Australia dan Papua 

Nugini (Ahyong dan Yeo 2007). Menurut Lengka et al. (2013), C. 

quadricarinatus sekarang dimanfaatkan sebagai krustasea hias maupun sebagai 

komoditas konsumsi. C. quadricanatus disebut sebagai hewan nokturnal karena 

aktif mencari makan di malam hari dan dapat memunculkan sifat kanibalismenya 

ketika berkompetisi untuk memperoleh makan dan ruang (Budiardi et al. 2008). 

Menurut Widha (2003), makanannya berupa oportunis, terutama sisa-sisa 

tumbuhan dan koloni mikroba pada dasar perairan.  

C. quadricarinatus memiliki kelebihan yaitu mempunyai fekunditas dan laju 

pertumbuhan yang tinggi. Keberadaannya di perairan terus meningkat karena 

memiliki toleransi terhadap lingkungan yang tinggi sehingga dapat bertahan 

diberbagai kondisi perairan (Dina et al. 2013). Oleh karena itu, C. 

quadricarinatus masuk ke dalam daftar Crustasea yang berpotensi sebagai spesies 

invasif (Iqbal et al. 2019). Hal ini dapat mengancam biota lain yang berada di 

ekosistem tersebut (Sugianti et al. 2014). Spesies invasif merupakan spesies yang 

diintroduksi ke lingkungan perairan secara langsung maupun tidak langsung yang 

mengubah dan mengancam keanekaragaman hayati, habitat, ekosistem, 

merugikan secara ekonomi dan mengganggu kesehatan manusia (McNeely et al. 

2001).   

Banyaknya kegiatan introduksi yang dilakukan membuat keberadaan C. 

quadricarinatus menginvasi di wilayah barat garis Wallace (Patoka et al. 2016). 

Menurut Patoka et al. (2018), introduksi C. quadricarinatus banyak dijumpai di 

Indonesia yakni di daerah Sumatera, Jawa, Papua, Pulau Batam dan Pulau Bintan. 

Keberadaan C. quadricarinatus juga dapat ditemukan di berbagai perairan Jawa 

Barat yang telah mendominasi di perairan dan bersaing dengan spesies asli yang 

ada di perairan tersebut. Hal ini dapat menurunkan biomassa makroinvertebrata, 

makrofita, perifiton, perubahan food web, modifikasi habitat, serta menularkan 

penyakit dan parasit (Patoka et al. 2016). Dampak yang telah ditimbulkan C. 

quadricarinatus berpengaruh terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya.   

Penyebarannya yang sudah meluas di perairan alami maupun di budidaya 

sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai strategi 

pengendalian distribusi spesies invasif ini, baik di perairan alami maupun 

budidaya. Strategi pengendalian distribusi C. quadricanatus memerlukan metode 

yang dapat memecahkan persoalan mengenai upaya dalam mencegah persebaran 

C. quadricarinatus sebagai spesies invasif di perairan alami dan budidaya 

khususnya di daerah Jawa Barat. Hal ini dapat membantu para pembuat keputusan 

untuk mencari alternatif yang tepat dan seimbang secara ekologi, ekonomi, 

populasi dan sosial sesuai alternatif atau solusi yang tepat dengan 

mempertimbangkan dampak serta pengaruh yang akan terjadi. 
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Perumusan Masalah 

 

Cherax quadricarinatus merupakan spesies invasif yang masuk ke 

perairan umum Indonesia, salah satunya di perairan Jawa Barat dan menimbulkan 

dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu penurunan keanekaragaman hayati 

spesies lokal di perairan, kepunahan spesies tertentu serta hilangnya spesies asli 

pada ekosistem, karena didominasi oleh spesies invasif. Hal tersebut karena 

adanya persaingan dalam memperoleh makanan antara C. quadricarinatus dengan 

spesies asli. C. quadricarinatus dikatakan sebagai spesies invasif, karena 

kemampuannya bertahan dan meningkatkan jumlah populasinya dalam waktu 

yang singkat sehingga penyebarannya di perairan alami ataupun budidaya menjadi 

luas. Penyebaran C. quadricarinatus banyak ditemukan di perairan alami maupun 

budidaya di Jawa Barat. Informasi mengenai distribusi C. quadricarinatus di 

perairan alami dan budidaya juga diperlukan dalam mendukung strategi untuk 

mengendalikan distribusinya agar di perairan alami maupun budidaya tidak 

tersebar luas tanpa terkendali.   

Cherax quadricarinatus belum terdaftar sebagai jenis ikan asing 

berbahaya yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia menurut Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No.41 Tahun 2014. Hal ini juga menjadi 

penyebab C. quadricarinatus saat ini masih banyak di Indonesia untuk 

dibudidayakan, diperjualbelikan serta dibuang begitu saja di perairan alami tanpa 

ada aturan. Kebijakan mengenai pengendalian distribusi C. quadricarinatus 

sebagai spesies invasif masih belum ada, karena peraturan khusus yang mengatur 

pengendalian distribusi atau penyebaran C. quadricarinatus belum ada sampai 

sekarang ini. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan kajian mengenai kebijakan 

pengendalian distribusi dan perdagangan C. quadricarinatus sebagai spesies 

invasif di Indonesia khususnya di Jawa Barat agar dapat dilakukan dengan tepat.   

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan dalam 

pengendalian distribusi lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus) 

sebagai spesies invasif di Jawa Barat. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar dalam 

menentukan strategi prioritas dalam mengendalikan distribusi Cherax 

quadricarinatus sebagai spesies invasif bagi spesies lokal di Jawa Barat. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan stakeholder dalam 

mengendalikan spesies invasif di perairan alami maupun budidaya serta 

pengembangan sumberdaya perikanan tawar yang lebih lestari. 
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METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2020. Lokasi 

penelitian spesies invasif lobster air tawar capit merah (C. quadricarinatus) ini 

dilakukan di beberapa daerah di Jawa Barat (Gambar 1 dan Tabel 1). Lokasi 

penelitian merupakan daerah yang terdapat C. quadricarinatus di perairan alami 

dan budidaya melalui komunitas-komunitas yang ada di media sosial dan google. 

 
Gambar 1 Lokasi penelitian Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 

 

Tabel  1 Lokasi penelitian 

Kabupaten/ Kota  Lokasi Keterangan 

Bogor 1. Danau Lido Nelayan 

Bekasi 

2. Bojong Rawalumbu Pembudidaya 

3. Jati Kramat Pembudidaya 

4. Rawalumbu Pembudidaya  

5. Setu Bekasi Pembudidaya 

Subang 6. Patokbeusi Pembudidaya 

Karawang 
7. Pewarengan Pembudidaya  

8. Jayakerta Pembudidaya 

Indramayu 9. Bantarhuni Pengepul 

Cirebon 10. Sumber Pembudidaya 

Kuningan 11. Waduk Darma Pembudidaya 

Tasikmalaya 
12. Cibodas Pasar Pengepul 

13. Bantarsari Pembudidaya 

Bandung 
14. Cikawao Dalam Pembudidaya 

15. Cililin Pembudidaya   
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Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (Tabel 2). Data 

primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara yang dipandu 

kuesioner (Lampiran 1) baik kepada responden di lokasi penelitian ataupun 

kepada pemerintah. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau referensi 

seperti jurnal, skripsi, situs internet untuk memperoleh peraturan terkait kebijakan 

pendistribusian spesies invasif serta buku terkait penunjang penelitian. Responden 

berjumlah 15 responden untuk semua lokasi penelitian yang dipilih menggunakan 

teknik snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel data yang jumlah data awalnya sedikit tetapi belum memberikan data yang 

lengkap, maka diperlukan orang lain sebagai sumber data untuk mengidentifikasi, 

memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang 

terus menerus (Nurdiani 2014). Teknik ini direkomendasikan ketika populasi 

tidak dapat dibatasi atau dirinci secara ketat serta sampel jarang ditemukan 

(Dragan dan Maniu 2013). 

 

Tabel  2 Klasifikasi jenis data dalam survei lapangan 

Jenis data Sumber data / responden Teknik 

pengambilan data 

Primer: 

- Cara berkembang biak 

- Cara budidaya 

- Kemampuan bertahan hidup 

- Kualitas habitat 

- Permintaan pasar 

- Harga pasar 

- Akses distribusi 

- Ketersediaan di alam dan  

di budidaya 

- Impor dari luar negeri 

- Pemahaman dan 

kesinambungan antar 

stakeholder 

- Pengetahuan masyarakat 

tentang spesies invasif 

- Keterlibatan masyarakat 

 

Sekunder: 

- Kelengkapan peraturan dan 

implementasi kebijakan 

- Informasi lokasi distribusi 

- Bio-ekologi Cherax 

quadricarinatus 

- Nelayan, pengepul, 

pedagang  dan 

pembudidaya lobster 

air tawar capit merah 

(C. quadricarinatus) 

- Balai Riset Pemuliaan 

Ikan 

- Ketua Koperasi Bursa 

Ikan Hias Laladon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penelitian terdahulu 

oleh Aryasa (2019) 

dan Febriana (2018) 

- PERMEN KP nomor 

41 tahun 2014 

- Keputusan Kepala 

BKIPM No. 31 tahun 

2017 

- Observasi 

- Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Studi pustaka 
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Analisis Data 

Analytical Network Process 

Analytical Network Process (ANP) merupakan teknik pengambilan 

keputusan sesuai dengan skala kebutuhan prioritas (Rahmanda et al. 2017). 

Jaringan pada metode ini memiliki kompleksitas yang tinggi, karena adanya 

feedback dari cluster satu ke cluster lain, bahkan dengan clusternya sendiri 

(Abdillah et al. 2018). Struktur jaringan kriteria strategi pengendalian ditribusi C. 

quadricarinatus sebagai spesies invasif di Jawa Barat dimasukkan ke dalam 

perangkat lunak SuperDecision. Struktur jaringan ANP (Gambar 2) disusun 

berdasarkan literature review dan diskusi dengan para ahli C. quadricarinatus 

untuk mendapatkan informasi dan permasalahan yang sebenarnya terjadi. 

 

 
 

Gambar 2 Diagram kerangka strategi pengendalian distribusi Cherax 

quadricarinatus sebagai spesies invasif di Jawa Barat 

Semua informasi dan permasalahan disusun sesuai kriteria kemudian 

dijadikan sebuah kuesioner perbandingan berpasangan. Kuesioner perbandingan 

berpasangan digunakan sebagai hasil dari kriteria dan alternatif yang disusun 

dengan SuperDecisions. Contoh kuesioner ANP (Lampiran 1), yang diberi bobot 

penilaian (Tabel 3) menggunakan matriks pairwise comparison (perbandingan 

berpasangan) antar subkriteria dengan skala bobot penilaian untuk menentukan 

subkriteria yang berpengaruh. Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner dimasukan kembali ke perangkat lunak SuperDecisions 

untuk diolah. 
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Tabel  3 Skala penilaian ANP 

Skala Penilaian Keterangan 

1  Sama pentingnya   Kedua aktivitas berkontribusi 

sama terhadap objek  2 Sedikit kepentingannya 

3  Cukup penting  Berdasarkan pengalaman dinilai 

sedikit disukai diantara kegiatan 

lainnya  
4 Cukup plus kepentingannya 

5 Kuat kepentingannya Berdasarkan pengalaman dinilai 

sangat disukai diantara kegiatan 

lainnya 
6 Kuat plus kepentingannya 

7 Sangat kuat kepentingannya Berdasarkan pengalaman dinilai 

sangat kuat disukai dan 

mendominasi diantara kegiatan 

lainnya 

8 Sangat kuat sekali kepentingannya 

9 Kepentingannya ekstrem Telah terbukti mendukung dan 

memiliki urutan tertinggi 

diantara yang lainnya 

Sumber: Saaty (2005)  

 

Rater Agreement  

Tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu 

masalah dalam satu cluster dapat diukur dengan rater agreement. Alat untuk 

mengukur rater agreement adalah Kendall’s Coefficient of Concordance atau uji 

Kendall’s (W) (Aryasa 2019). Rentang nilai W yaitu (0<W≤1). Penilaian 

responden memiliki kesepakatan yang sempurna apabila nilai W mendekati 1. 

Apabila nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0 maka adanya 

ketidaksepakatan antar jawaban responden dengan kuesioner atau jawaban 

bervariatif (Hasim et al. 2016). Uji Kendall’s (W) dapat dihitung dengan rumus 

berikut. 

 

W  
 

 a   
 

 

 

Keterangan:  

              ( 1   U)
2 
  ( 2   U)

2 
      ( P   U)

2 

 a      (n    U)
2 
  (2n   U)

2 
      (pn    U)

2 

U            ( 1    2    P)   p 
 

Keterangan:  

U = Rata-rata peringkat tiap kriteria 

S  = Kuadrat deviasi 

W = Kendall’s Coefficient  

p  = Jumlah kriteria 

n  = Jumlah responden (orang) 

T 1,2,P = Total peringkat kriteria ke-1,2, ,p 
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Analisis Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan kelompok perantara yang memiliki 

hubungan satu sama lain dan turut serta dalam proses pemindahan barang dari 

produsen ke konsumen (Putri et al. 2018). Analisis saluran distribusi 

menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis. Sistem Informasi 

Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola, mentransformasi, memanipulasi, menganalisis serta 

memanggil data-data bereferensi geografis (Kholil 2017). Data yang digunakan 

dalam pembuatan peta distribusi dan pemanfaatan C. quadricarinatus bersumber 

dari data koordinat survei lapang. Koordinat diplotkan ke dalam peta dasar untuk 

mengetahui arah distribusi dan pemanfaatan C. quadricarinatus di Jawa Barat.  

 

Analisis Jaringan Komunikasi 

Analisis jaringan komunikasi merupakan metode untuk mengetahui 

interaksi manusia dalam sistem atau komunitas yang dihubungkan oleh arus 

komunikasi terpola (Zulkarnain et al. 2015). Analisis jaringan komunikasi ini 

menggunakan software UCINET. UCINET merupakan perangkat lunak open 

source digunakan untuk pengolahan data yang memberikan gambaran bentuk 

jaringan yang ada. Selain itu dipadukan dengan netdraw sehingga terlihat jelas 

hubungan di antara para pendistribusi C. quadricarinatus. Selanjutnya, data 

tersebut dianalisis dan diolah kembali untuk mencari data sentralitas lokal (degree 

centrality), tingkat kedekatan (closeness), tingkat kebersamaan (betweenness) dan 

eigenvektor (eigenvector)  untuk mengetahui hubungan yang terjalin di antara 

para pembudidaya, pengepul dan nelayan C. quadricanatus di Jawa Barat 

(Zusrony et al. 2019).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil 

 

Karakteristik budidaya Cherax quadricarinatus 

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten 

Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung (daerah Cililin) dan 

Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten yang budidaya C. quadricarinatus 

menggunakan kolam beton dengan diberi pakan pelet dan tanaman. Pembudidaya 

yang menggunakan kolam beton atau kolam semen menganggap lobster ini tidak 

mengganggu karena lobster ini tidak dapat melubangi kolam dan budidayanya 

juga terkontrol. Berbeda dengan budidaya C. quadricanatus di Waduk Darma, 

Kabupaten Kuningan yaitu menggunakan keramba jaring apung, serta pakannya 

berupa pellet, ikan mati yang masuk ke jaring dan tumbuhan yang ada di sekitar 

waduk. Kesulitan budidaya di keramba jaring apung yaitu lobster ini dapat 

melubangi jaring dan lepas ke Waduk Darma. Lobster yang lepas terus 

berkembang biak dan tersebar sehingga menjadi invasif bagi spesies lokal di sana 

yaitu hilangnya spesies udang regang. Budidaya C. quadricanatus di Kabupaten 

Bandung yaitu daerah Cikawao Dalam menggunakan bak fiber yang diberi pakan 

sama seperti di kolam beton. Kesulitan budidaya di bak fiber yaitu lobster-

lobsternya mudah memanjat dinding bak karena bak fiber tidak terlalu dalam.   
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Karakteristik tangkapan alam Cherax quadricarinatus 

 Lobster air tawar capit merah C. quadricarinatus (Gambar 3) di Danau 

Lido merupakan hasil tangkapan alam. Nelayan menagkap C. quadricarinatus 

malam hari karena sifatnya sebagai hewan nokturnal yang keluar di malam hari 

untuk mencari makan. Hal ini membuat C. quadricarinatus mudah untuk 

ditangkap dengan bubu, jaring dan serokan. Habitat C. quadricarinatus terdapat di 

pinggir danau, semakin ke tengah lobster ini sulit untuk ditemukan. Makanannya 

di Danau Lido yaitu organisme yang mati di dasar atau makan tumbuhan yang 

hidup di dasar. Ketika molting keberadaannya akan terancam oleh lobster lain 

karena terjadinya kanibalisme antar sesama C. quadricarinatus. Hasil tangkapan 

alam ini sebelumnya dipesan oleh restoran seafood dan pembudidaya C. 

quadricarinatus yang ada di Jabodetabek.  

 

 
 

Gambar 3 Lobster air tawar capit merah (Cherax quadricarinatus) 

Sumber : Aryasa (2019) 

 

Distribusi Cherax quadricarinatus di Jawa Barat  

Cherax quadricarinatus terdapat di delapan Kabupaten di Jawa Barat yaitu 

Bogor, Bandung, Cirebon, Indramayu, Karawang, Tasikmalaya, Bekasi dan 

Kuningan. Pola persebaran lobster air tawar capit merah C. quadricarinatus di 

Jawa Barat (Gambar 4).  
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Gambar 4 Distribusi Cherax quadricarinatus di Jawa Barat   

Pola persebaran C. quadricarinatus digambarkan menggunakan ArcMap 

10.7. Pada Gambar 3 menunjukkan lokasi yang terdapat C. quadricarinatus yang 

ditangkap di alam maupun dibudidayakan untuk dijadikan sebagai lobster hias, 

konsumsi dan dibudidayakan kembali. Peta tersebut juga menjelaskan lokasi 

pendistribusian C. quadricarinatus di beberapa daerah di Jawa Barat. Berdasarkan 

Gambar 3 didapatkan bahwa hasil tangkapan alam C. quadricarinatus di Danau 

Lido dan hasil budidaya di Kampung Ciranji, Kecamatan Setu Bekasi memiliki 

memiliki sentra-sentra pendistribusian C. quadricarinatus terbanyak untuk 

dijadikan konsumsi serta lobster hias atau dibudidayakan kembali. Sementara itu, 

lokasi lain di Jawa Barat tergolong masih rendah dalam pendistribusian C. 

quadricarinatus. 

 

Pemanfaatan Cherax quadricarinatus 

Cherax quadricarinatus menjadi tangkapan alam dan dibudidayakan di 

beberapa daerah di Jawa Barat. C. quadricarinatus dimanfaatkan sebagai 

komoditas konsumsi, hias dan budidaya hanya sebagian kecil dimanfaatkan untuk 

riset atau penelitian. Peta sebaran pemanfaatan C. quadricarinatus di Jawa Barat 

disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Pemanfaatan Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 

Peta pemanfaatan C. quadricarinatus di Jawa Barat diperoleh melalui 

informasi dari pengepul, pembudidaya dan nelayan C. quadricarinatus serta 

dibuat berdasarkan pola persebaran pada peta distribusi C. quadricarinatus. Peta 

ini menunjukkan pemanfaatan C. quadricarinatus di Jawa Barat yang ditangkap 

di alam maupun di budidaya untuk dimanfaatkan selanjutnya menjadi lobster hias, 

konsumsi atau bahkan dibudidayakan kembali. Berdasarkan Gambar 5 didapatkan 

hasil tangkapan alam ataupun budidaya C. quadricarinatus dijadikan konsumsi 

rumahan dan restoran serta lobster hias atau dibudidayakan kembali. Lokasi yang 

pemanfaatannya kompleks atau lebih banyak yaitu di Desa Cililin, Bandung dan 

jalan Bantarsari, Tasikmalaya. Distribusi pemanfaatan di lokasi lain hanya 

terbatas pada kegiatan budidaya, konsumsi atau hanya sebagai lobster hias saja. 

 

Aspek yang paling berpengaruh terhadap pengendalian distribusi Cherax 

quadricarinatus 
Hasil input data dari responden diperoleh nilai Normalized by Cluster yang 

menggambarkan nilai bobot dari setiap kriteria dan pengaruh antar kriteria (Tabel 

4). Aspek yang memilki pengaruh paling tinggi dalam menentukan strategi 

pengendalian distribusi C. quadricarinatus adalah aspek ekologi dan aspek 

ekonomi. Hal ini dalam menentukan kebijakan strategi pengendalian distribusi C. 

quadricarinatus di Jawa Barat menunjukan bahwa aspek ekologi dan aspek 

ekonomi menjadi paling dominan karena berpengaruh sangat besar dibandingkan 

aspek lain. Adapun perbedaan nilai antara aspek ekologi dan aspek ekonomi 

tergolong kecil, tetapi kedua aspek ini memiliki pengaruh yang sama. 
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Tabel  4 Nilai aspek pengendalian 

Aspek Nilai Aspek Persentase (%) 

Aspek ekologi 0,3037 30,37 

Aspek ekonomi 0,3034 30,34 

Aspek populasi  0,2101 21,01 

Aspek sosial 0,1828 18,28 

Jumlah 1 100 

 

Nilai prioritas kriteria pengendalian distribusi C. quadricarinatus di Jawa 

Barat dari setiap aspek (Tabel 5) diperoleh yaitu ketersediaan secara alami di alam 

(K8) dengan nilai prioritas tertinggi. Hal ini karena banyaknya ketersediaan 

makanan di alam serta lobster ini merupakan lobster pemakan segalanya 

(omnivora) sehingga membuat lobster capit merah ini semakin banyak 

berkembang biak di alam. Kriteria kedua yang menjadi prioritas yaitu aturan lokal 

mengenai distribusi lobster invasif yang mengacu ke aturan pusat (K10). Hal ini 

karena aturan lokal sendiri dalam mengatasi distribusi lobster invasif ini belum 

ada atau belum jelas sehingga perlu ada pembuatan aturan lokal yang mengacu ke 

aturan pusat (K10) mengenai distribusi spesies invasif.  

 

Tabel  5 Nilai prioritas kriteria pengendalian distribusi 

Kode Kriteria pengendalian Cherax 

quadricarinatus 

Normalized by 

Cluster 

Limiting 

Ekologi 

K1 Cara berkembang biak 0,3920 0,0466 

K2 Kemampuan bertahan hidup 0,3254 0,0386 

K3 Kualitas habitat 0,2826 0,0334 

Ekonomi 

K4 Akses distribusi 0,2743 0,0322 

K5 Harga pasar 0,3814 0,0458 

K6 Permintaan pasar 0,3443 0,0405 

Populasi 

K7 Tersedia dengan cara diimpor dari 

luar negeri 

0,1547 0,0170 

K8 Tersedia secara alami di alam 0,4606 0,0507 

K9 Tersedia dengan cara budidaya 0,3847 0,0423 

Sosial 

K10 Aturan lokal mengenai distribusi 

lobster invasif yang mengacu ke 

aturan pusat 

0,4003 0,0429 

K11 Pemahaman dan kesinambungan 

antar stakeholder 

0,2998 0,0324 

K12 Pengetahuan masyarakat tentang 

spesies invasive 

0,2999 0,0323 
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Prioritas dari kriteria pada setiap aspek yang diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Aspek ekologi  

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa pada aspek ekologi yang memiliki 

pengaruh terbesar dalam pengendalian C. quadricarinatus yaitu cara berkembang 

biak (K1). Hal ini karena C. quadricarinatus dapat memiliki kemampuan 

berkembang biak yang cepat serta memiliki fekunditas yang relatif tinggi sesuai 

dengan kondisi habitat dan makanan yang tersedia. 

 
Keterangan: K1-K3 mengacu pada Tabel 5 

 

Gambar 6 Tingkat prioritas kriteria aspek ekologi dalam pengendalian distribusi 

Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 

 

b. Aspek ekonomi 

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa pada aspek ekonomi yang menjadi 

prioritas dalam pengendalian distribusi C. quadricarinatus di Jawa Barat yaitu 

harga pasar (K5). Hal ini karena harga pasar (K5) dari C. quadricanatus saat ini 

masih tergolong cukup tinggi karena harganya yang cukup tinggi ini membuat 

para pembudidaya, pengepul dan nelayan berfikir akan mendapatkan keuntungan 

yang tinggi jika membudidayakan dan menangkap lobster ini terus menerus. 

 
Keterangan: K4-K6 mengacu pada Tabel 5 

 

Gambar 7 Tingkat prioritas kriteria aspek ekonomi dalam pengendalian distribusi 

Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 
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c. Aspek populasi 

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa pada aspek populasi yang menjadi 

prioritas dalam pengendalian distribusi C. quadricarinatus di Jawa Barat yaitu 

tersedia secara alami di alam (K8). Hal ini karena ketersediaannya secara alamii 

dialam sangat banyak. Penyebaran lobster ini di perairan alami sudah tidak 

terkendali lagi sehingga mengganggu ekosistem dan spesies asli perairan tersebut. 

Oleh karena itu berpengaruh dalam pengendalian distribusi lobster ini. 

 

 
Keterangan: K7-K9 mengacu pada Tabel 5 

 

Gambar 8 Tingkat prioritas kriteria aspek populasi dalam pengendalian distribusi 

Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 

 

d. Aspek sosial 

Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa pada aspek sosial yang menjadi prioritas 

dalam pengendalian distribusi C. quadricarinatus di Jawa Barat yaitu aturan lokal 

mengenai distribusi lobster invasif yang mengacu ke aturan pusat (K10). Hal ini 

karena aturan lokal mengenai distribusi lobster invasif belum ada sehingga sangat 

penting untuk dibuatnya aturan tersebut agar dapat dikendalikannya distribusi C. 

quadricarinatus sebagai spesies invasif.   

 
Keterangan: K10-K12 mengacu pada Tabel 5 

 

Gambar 9 Tingkat prioritas kriteria aspek sosial dalam pengendalian distribusi 

Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 
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Alternatif pengendalian distribusi spesies invasif lobster air tawar Cherax 

quadricarinatus di Jawa Barat 

Hasil literature review dan diskusi dengan para ahli didapatkan alternatif 

strategi dan prioritasnya untuk pengendalian distribusi C. quadricarinatus di Jawa 

Barat (Tabel 6). Prioritas strategi pengendalian distribusi C. quadricarinatus di 

Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi yaitu larangan pelepasan spesies invasif 

di perairan alami sesuai dengan PERDA (S1). Hal ini dikarenakan, adanya 

larangan pelepasan spesies invasif (C. quadricarinatus) di perairan umum yang 

didukung oleh peraturan daerah (S1) dimaksud agar para pembudidaya, pengepul 

ataupun nelayan yang telah membudidaya dan menangkap lobster ini tidak 

melepas begitu saja lobster ini keperairan alami. Nilai kesesuaian atau 

kesepakatan (Kendall’s Coefficient of Concordance) yang didapatkan dari para 

responden sebagai narasumber sebesar 0,68 (Lampiran 2). Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kesesuaian jawaban para responden cukup tinggi.  

 

Tabel  6 Nilai prioritas strategi pengendalian distribusi 

Kode Strategi Normalized by 

Cluster 

Limiting 

S1 larangan pelepasan spesies invasif (C. 

quadricarinatus) di perairan umum yang 

didukung oleh peraturan daerah  

0,3793 0,1724 

S2 Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah terhadap para nelayan, 

pengepul dan pembudidaya 

0,3786 0,1721 

S3 Penambahan predator di alam maupun di 

budidaya untuk menghentikan distribusi 
0,2421 0,1100 

 

Jaringan Komunikasi Pembudidaya, Nelayan dan Pengepul Lobster Cherax 

quadricarinatus 

 Jaringan komunikasi pendistribusian Cherax quadricarinatus di Jawa 

Barat merupakan pola interaksi yang terjadi dalam mencari, memberi dan 

menerima informasi yang berkaitan dengan pendistribusian C. quadricarinatus. 

Jumlah aktor yang terlibat yaitu 31 aktor dan terdapat pada Tabel 7. Tabel tersebut 

menginformasikan lokasi serta posisi aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan 

komunikasi berdasarkan disitribusi C. quadricarinatus di Jawa Barat. 

 

Tabel  7 Lokasi jaringan komunikasi 

No Nama aktor Lokasi Posisi dalam jaringan 

komunikasi 

1 Andas  Danau Lido, Bogor Nelayan 

2 Doni Parung, Bogor Pengepul 

3 Zainul Bojong Rawalumbu, Bekasi Pembudidaya 

4 Riski Rawalumbu, Bekasi Pembudidaya  

5 Yusuf Pondok Gede, Bekasi Pembudidaya  

6 Anto Cilebut, Bogor Pengepul 

7 Muin  Jati Kramat, Bekasi Pembudidaya 

8 Aprianasrullloh  Setu Bekasi, Bekasi Pembudidaya 
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No Nama aktor Lokasi Posisi dalam jaringan 

komunikasi 

9 Karma Jonggol, Bogor Pembudidaya 

10 Ikhsan Patokbeusi, Karawang Pembudidaya dan peneliti 

11 Abde Pewarengan, Karawang Pembudidaya  

12 Munawir Jayakerta, Karawang Pembudidaya 

13 Andri Bantarhuni, Indramayu Pengepul 

14 R. Andi Sumber, Cirebon  Pembudidaya dan 

pengepul 

15 Nana  Waduk Darma, Kuningan Pembudidaya dan 

pengepul 

16 H. Apuk Dawuan, Cirebon  Pembudidaya  

17 Nonok Waduk Darma, Kuningan Pembudidaya 

18 Firman  Waduk Darma, Kuningan Pembudidaya 

19 Toni Waduk Darma, Kuningan Pembudidaya 

20 Siska Mandirancan, Kuningan Pengepul 

21 Sonhaz Cibodas Pasar, Tasikmalaya Pembudidaya dan 

pengepul 

22 Ahong Cibodas Pintu, Tasikmalaya Pengepul 

23 Taufik Bantarsari, Tasikmalaya Pembudidaya 

24 Heru Pangandaran Pembudidaya 

25 Dicky Majalaya, Bandung Pembudidaya 

26 Husni Cimahi, Bandung  Pembudidaya 

27 Faisal Singaparna, Tasikmalaya Pembudidaya 

28 Tian Singaparna, Tasikmalaya Pembudidaya 

29 Komaruddin  Cikawao Dalam, Bandung  Pembudidaya 

30 Anwar Cililin, Bandung Pembudidaya   

31 Ucup Gedebage, Bandung Pengepul 

 

Jaringan komunikasi antar aktor dalam pendistribusian C. quadricarinatus 

(Gambar 10). Pola jaringan komunikasi pendistribusian C. quadricanatus yang 

terpusat pada Bapak Taufik yang berada di Bantarsari, Tasikmalaya. Bapak 

Taufik memiliki jumlah hubungan komunikasi lebih banyak daripada aktor-aktor 

lain dalam jaringan komunikasi pendistribusian C. quadricarinatus.  

 
Gambar 10 Jaringan komunikasi Cherax quadricarinatus di Jawa Barat 
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Analisis jaringan komunikasi (Tabel 8) menggunakan empat indikator 

pengukuran yaitu sentralitas lokal (degree centrality), tingkat kedekatan 

(closeness), tingkat kebersamaan (betweenness) dan eigenvektor (eigenvector). 

Nilai rata-rata indeks sentralitas yang diperoleh menggambarkan masing-masing 

responden rata-rata mampu menghubungi satu orang dalam mencari informasi 

untuk mendistribusikan lobster. Nilai indeks kedekatan yang diperoleh rendah 

akan semakin baik karena memperlihatkan jarak yang dekat setiap aktor untuk 

menghubungi aktor lain dan semakin besar kemampuan aktor dalam menghubungi 

semua aktor dalam jaringan komunikasi. Nilai indeks kebersamaan maksimum 

yang diperoleh berarti individu tersebut memiliki kendali komunikasi dalam 

pendistribusian C. quadricarinatus. Nilai indeks eigenvektor yang diperoleh 

paling tinggi menggambarkan seberapa penting individu tersebut atau seberapa 

banyak relasi yang dibentuk oleh individu tersebut dalam pendistribusian C. 

quadricarinatus.  

  

Tabel  8 Analisis jaringan komunikasi 

Indeks 

jaringan 

komunikasi 

Sentralitas 

lokal 

Tingkat 

kedekatan 

Tingkat 

kebersamaan 

Eigenvektor 

Rata-rata 1,419 803,692 1,226 0,084 

Maksimum  7 900 16,5 0,601 

Minimum  0 720 0 0 

 

Pembahasan 

Aspek- aspek dalam mencapai alternatif strategi pengendalian distribusi C. 

quadricarinatus yang perlu diperhatikan yaitu aspek ekologi, ekonomi, populasi, 

dan sosial. Aspek ekologi yang memiliki nilai prioritas yaitu cara berkembang 

biak. Hasil wawancara diperoleh bahwa lobster ini dapat berkembang biak dengan 

cara bertelur dan jumlah telur yang dihasilkan banyak. Menurut Iqbal et al. (2019), 

jumlah telur rata-rata C. quadricarinatus yaitu 212 ± 65 butir telur. Jumlah telur 

yang dihasilkan berbeda pada setiap lobster, dipengaruhi oleh ukuran dan bobot 

lobster. Menurut Doupe et al. (2004), C. quadricarinatus mampu bereproduksi 

dengan cepat dan berkembang biak setiap tahunnya sehingga menyebar hampir 

keseluruh ekosistemnya dan populasinya tidak hanya berkembang di daerah awal 

introduksi saja (Dina et al. 2013).  

Pada aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap keberadaan C. 

quadriacrinatus yaitu harga pasar. Hasil wawancara diperoleh harga C. 

quadriacrinatus tergolong tinggi dengan harga yang ditetapkan bervariasi. Harga 

yang ditetapkan pembudidaya, pengepul dan nelayan yaitu Rp 100.000-Rp 

170.000 per kilogram dan Rp 350.000,- per set untuk satu set berjumlah 8 atau 10 

ekor indukan. Harga yang ditetapkan tersebut jauh lebih mahal dari harga C. 

quadriacrinatus di Danau Maninjau sekitar Rp 25.000 perkilogram (Dina et al. 

2013) dan menurut Aryasa (2019) harga jual C. quadriacrinatus di Danau Lido 

Rp 10.000 per ekor untuk ukuran konsumsi. Harga pasar yang meningkat juga 

mempengaruhi permintaan pasar.  
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Pada aspek populasi yang berpengaruh terhadap keberadaan C. 

quadriacrinatus yaitu ketersediaan secara alami di alam. Ketersediaan alami di 

alam mempengaruhi penyebaran lobster ini banyak di perairan serta banyak 

ditangkap untuk dibudidayakan kembali. Menurut Moor (2002), jumlah C. 

quadriacrinatus yang banyak di perairan alami ini sulit untuk dikendalikan. 

Banyaknya ketersediaan makanan di alam membuat C. quadricanatus semakin 

banyak bereproduksi dan berkembang biak. Menurut Iskandar (2003), C. 

quadricanatus merupakan lobster pemakan segalanya (omnivora) yang tersedia di 

perairan alami. 

Pada aspek sosial yang berpengaruh terhadap keberadaan C. 

quadricarinatus yaitu aturan lokal mengenai distribusi lobster invasif yang 

mengacu ke aturan pusat. Peraturan pusat sendiri hanya mengatur mengenai 

larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah 

Indonesia sedangkan distribusi lobster invasif C. quadricarinatus belum terdaftar 

dalam larangannya. Peraturan tersebut terdapat pada PERMEN KP No. 41 tahun 

2014 Pasal 1 poin satu (Febriana 2018). Aturan lokal mengenai distribusi spesies 

invasif C. quadricarinatus sendiri belum ada sampai sekarang. Aturan lokal yang 

belum ada membuat para pembudidaya, nelayan bahkan pengepul bebas 

melakukan distribusi C. quadricarinatus ke berbagai daerah dan lokasi perairan di 

Indonesia. Adanya peraturan lokal ini dapat menghentikan kegiatan pelepasan dan 

pendistribusi lobster invasif ini ke berbagai wilayah.  

Distribusi lobster air tawar capit merah (C. quadricarinatus) di Jawa Barat 

diambil berdasarkan 15 lokasi yang dilakukan wawancara. Hasil tangkapan alam 

C. quadricarinatus di Danau Lido memiliki pendistribusian C. quadricarinatus 

terbanyak untuk dijadikan konsumsi serta lobster hias atau dibudidayakan kembali. 

Hal ini dikarenakan keberadaan C. quadricarinatus telah ada sejak tahun 1990-an 

yang membuat lobster ini telah lama menyebar di Danau Lido dan distribusinya 

sudah tersebar kemana saja sehingga terjadi pemanfaatan C. quadricarinatus 

(Febriana 2018). Hasil budidaya di Kampung Ciranji, Kecamatan Setu Bekasi 

memiliki pendistribusian terbanyak. Hal ini dikarenakan kondisi alam Kota 

Bekasi ideal untuk budidaya lobster air tawar yang bersuhu sedang yaitu 24-29 ºC 

dengan pH 6-8 serta kondisi air tanah di daerah ini juga potensial untuk budidaya 

lobster (Amelia 2017). Hal ini membuat budidaya lobster ini banyak serta 

meningkatnya permintaan atas lobster ini sehingga dapat didistribusikan kemana 

saja.  

Lokasi sentra pemanfaatan C. quadricarinatus yang terbanyak yaitu di Desa 

Cililin (Bandung) dan jalan Bantarsari (Tasikmalaya). Lokasi lain di Jawa Barat 

tergolong masih rendah dalam pemanfaatan C. quadricarinatus, hanya terbatas 

dibudidaya, konsumsi atau hanya sebagai lobster hias. Lokasi tersebut menjadi 

sentra pemanfaatan C. quadricarinatus terbanyak karena ketersediaan lahan yang 

luas, pasokkan air yang melimpah dan dekat dengan sungai, kondisi lingkungan 

yang sesuai, permintaan pasar yang tinggi dan keterlibatan saluran distribusi yang 

banyak. Hal ini sejalan dengan Baker et al. (2008), bahwa C. quadricarinatus 

merupakan spesies yang secara fisik tumbuh relatif cepat di berbagai kondisi 

lingkungan perairan tawar. Variasi faktor seperti faktor petumbuhan, perilaku, 

persyaratan gizi, dan makanan mempengaruhi kenaikan berat badan dan 

kelangsungan hidup lobster, sehingga dapat berkembang biak cepat dan 

pemanfaatan distribusinya kompleks (Patoka et al. 2018).   
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Jaringan komunikasi antar pembudidaya, pengepul dan nelayan diperlukan 

untuk mendapatkan informasi pendisribusian C. quadricarinatus. Berdasarkan 

nilai indeks sentralitas lokal masing-masing pengepul, nelayan atau pembudidaya 

rata-rata mampu menghubungi satu orang dalam mencari informasi distribusi 

lobster. Hal ini dikarenakan masing-masing responden melakukan transaksi jual-

beli melalui media sosial saja sehingga dalam mencari informasi mengenai 

distribusi masih rendah secara langsung dan individunya tidak terlalu aktif dalam 

jaringan komunikasi. Nilai maksimum indeks sentralitas lokal yaitu lima, ini 

dikarenakan kondisi budidaya yang besar dan informasi yang diperoleh melalui 

orang-orang yang sama atau pelanggan. Sentralitas lokal tinggi umumnya adalah 

seorang yang aktif dalam jaringan komunikasi (Rahmawati 2017).   

Hasil indeks kedekatan yang diperoleh berbeda-beda, hal ini sesuai jumlah 

ikatan masing-masing responden butuhkan untuk menghubungi semua titik dalam 

suatu sistem pendistribusian C. quadricarinatus (Scott 2000). Nilai indeks 

kedekatan yang rendah menunjukkan semakin besar kemampuan individu dalam 

menghubungi semua individu dalam jaringan komunikasi dan sedikitnya jarak 

yang harus ditempuh atau dilalui oleh individu untuk menghubungi semua 

individu dalam jaringan komunikasi (Putri et al. 2018). Berdasarkan hasil yang 

diperoleh terdapat nilai indeks kebersamaan yang maksimum dan minimum. 

Indeks tingkat kebersamaan diperoleh bahwa individu yang memiliki nilai 

kebersamaan maksimum berarti individu tersebut memiliki kendali komunikasi 

dalam jaringan komunikasi pendistribusian lobster (Rahmawati 2017). Hal ini 

karena yang memiliki nilai maksimum merupakan pembudidaya C. 

quadricarinatus terbesar di Kabupaten Tasikmalaya dan melakukan 

pendistribusian lobster ke beberapa daerah di Jawa Barat serta di luar Jawa Barat.  

Nilai indeks eigenvektor yang diperoleh masing-masing aktor dari 0-0,601. 

Aktor yang memperoleh nilai eigenvektor paling tinggi menunjukkan seberapa 

penting aktor tersebut dalam jaringan komunikasi atau menggambarkan seberapa 

banyak relasi yang dibentuk oleh aktor tersebut dalam pendistribusian C. 

quadricarinatus (Putri et al. 2018). Aktor yang paling terlibat dalam jaringan 

komunikasi pendistribusian C. quadricarinatus di sekitaran Jawa Barat yaitu 

Bapak Taufik di daerah Bantarsari, Tasikmalaya. Bapak Taufik memiliki 

pengaruh paling kuat dalam pendistribusian C. quadricarinatus yang memilki 

hasil budidaya terbesar di Kabupaten Tasikmalaya bahkan di Jawa Barat. Aktor 

tersebut berperan sebagai komunikator dalam menentukan strategi pengendalian 

distribusi C. quadricarinatus serta mensosialisasikan strategi pengendalian 

distribusi tersebut dan dampak yang ditimbulkan sebagai spesies invasif. Aktor 

tersebut berperan dalam mendorong masyarakat menerima suatu pembaharuan 

sangat besar  (Rogers dan Kincaid 1981).  

Menurut Saoud et al. (2013), distribusi C. quadricarinarus banyak di 

perairan alami bahkan di budidaya, karena tidak adanya aturan mengenai 

distribusi C. quadricarinarus di Jawa Barat. Alternatif pengendalian distribusi 

yang prioritas yaitu larangan pelepasan spesies invasif ini di perairan umum 

(waduk, danau, situ dan sungai) sesuai dengan peraturan daerah baik pada tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat. Sosialisasi larangan pelepasan 

spesies invasif di perairan umum ini dapat dibuat dalam sebuah poster dan pamflet 

agar masyarakat mengetahui tentang spesies invasf ini serta dampak yang 

ditimbulkannya. Selain itu, alternatif ini akan menekan jumlah populasi C. 
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quadricarinarus di perairan umum daratan serta menekan jumlah nelayan yang 

menangkap lobster ini di alam untuk didistribusikan di daerah Jawa Barat. 

Larangan ini juga menghentikan tindakan pembudidaya dalam melepaskan lobster 

ini ke alam jika tidak ingin membudidayakan. Karena, menurut Holmes et al. 

(2009), spesies invasif yang sudah menyebar dikelola dengan pengawasan dan 

pemberantasan spesies tersebut.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

 

Larangan pelepasan spesies invasif (C. quadricarinatus) di perairan umum 

yang didukung oleh peraturan daerah baik pada tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi prioritas strategi kebijakan pengendalian 

distribusi C. quadricarinatus. Alternatif kebijakan ini menjadi prioritas 

berdasarkan tingkat pengaruh dari aspek ekologi, ekonomi, populasi dan sosial 

yang disusun dalam struktur jaringan ANP.   

 

Saran 

Saran pengendalian distribusi lobster air tawar capit merah (C. 

quadricarinatus) sebagai spesies invasif di Jawa Barat yaitu larangan pelepasan 

spesies invasif di perairan alami sesuai dengan PERDA dapat dilakukan dengan 

tepat agar distribusi C. quadricarinatus di perairan dapat diatasi. Perlu adanya 

pengendalian distribusi C. quadricarinatus di budidaya agar dapat dikontrol dan 

tidak dibuang ke alam sembarangan. Perlu adanya aturan daerah yang dibuat 

untuk mengatur mengenai spesies invasif C. quadricarinatus agar tindakan yang 

dilakukan tepat sesuai aturan yang ada.   
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi 

A. Identitas Expert 

Nama  : Andas suganda  

Profesi/Jabatan : Petani lobster Cherax quadricarinarus 

Lama Bekerja : 25 tahun 

No. Hp  : 089605641983 

Email  : - 

Alamat  : Rt 01/ Rw 01, Desa Lebak Muara Jaya 

 

B. Pertanyaan  

Petunjuk pengisian: beri tanda checklist (V) pada kolom isian sesuai 

dengan tingkat kepentingan atau tingkat kontribusi dari masing-masing 

kriteria. 

 

1. Untuk menentukan strategi pengendalian distribusi lobster air tawar 

(Cherax quadricarinatus) sebagai spesies invasif secara umum, masalah apa 

yang penting untuk menjadi prioritas? 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masalah ekologi       v v  

Masalah ekonomi          v 

Masalah sosial        v  

Masalah populasi     v     

 

2. Untuk alternatif strategi larangan pelepasan spesies invasif di perairan 

alami sesuai dengan peraturan yang ada, masalah apa yang penting untuk 

menjadi prioritas? 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masalah ekologi     v     

Masalah ekonomi          v 

Masalah sosial        v  

Masalah populasi      v    

 

3. Untuk alternatif strategi pembatasan kuota distribusi oleh pemerintah,  

masalah apa yang penting untuk menjadi prioritas? 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masalah ekologi      v    

Masalah ekonomi        v  V 

Masalah sosial       v   

Masalah populasi     V     
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

4. Untuk alternatif strategi penambahan predator di alam maupun di 

budidaya, masalah apa yang penting untuk menjadi prioritas? 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masalah ekologi       V   

Masalah ekonomi         v  

Masalah sosial         V 

Masalah populasi      v    

 

5. Dalam kriteria ekologi, elemen masalah apa yang penting untuk menjadi 

prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cara berkembang biak       v   

Kemampuan bertahan hidup          v 

Kualitas habitat        v  

 

6. Dalam kriteria ekologi untuk menentukan alternatif strategi larangan 

pelepasan spesies invasif di perairan alami sesuai dengan peraturan yang 

ada, elemen masalah apa yang penting untuk menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cara berkembang biak        v  

Kemampuan bertahan hidup         v  

Kualitas habitat         v 

 

7. Dalam kriteria ekologi untuk menentukan alternatif strategi pembatasan 

kuota distribusi oleh pemerintah, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cara berkembang biak       v   

Kemampuan bertahan hidup          V 

Kualitas habitat        v  

 

8. Dalam kriteria ekologi untuk menentukan alternatif strategi penambahan 

predator di alam maupun di budidaya, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cara berkembang biak        v  

Kemampuan bertahan hidup        v   

Kualitas habitat         V 

 

9. Dalam kriteria ekonomi, elemen masalah apa yang penting untuk menjadi 

prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Akses distribusi          V 

Harga pasar        v   

Permintaan pasar        v  
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

10. Dalam kriteria ekonomi untuk menentukan alternatif strategi larangan 

pelepasan spesies invasif di perairan alami sesuai dengan peraturan yang 

ada, elemen masalah apa yang penting menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Akses distribusi        v   

Harga pasar          V 

Permintaan pasar        v  

 

11. Dalam kriteria ekonomi untuk menentukan alternatif strategi pembatasan 

kuota distribusi oleh pemerintah, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Akses distribusi        v   

Harga pasar          v 

Permintaan pasar        v  

 

12. Dalam kriteria ekonomi untuk menentukan alternatif strategi penambahan 

predator di alam maupun di budidaya, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Akses distribusi          v 

Harga pasar        v   

Permintaan pasar        v  

 

13. Dalam kriteria sosial, elemen masalah apa yang penting menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pengetahuan masyarakat tentang 

spesies invasif 

   
v 

     

Aturan lokal mengenai distribusi 

lobster invasif yang mengacu 

keaturan pusat 

        

V 

Pemahaman dan kesinambungan 

antar stakeholder 

     
V 

   

 

14. Dalam kriteria sosial untuk menentukan alternatif strategi larangan 

pelepasan spesies invasif di perairan alami sesuai dengan peraturan yang 

ada, elemen masalah apa yang penting menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pengetahuan masyarakat tentang 

spesies invasif 

      
v v  

Aturan lokal mengenai distribusi 

lobster invasif yang mengacu 

keaturan pusat 

      

  V 

Pemahaman dan kesinambungan 

antar stakeholder 

      
V   
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

15. Dalam kriteria sosial untuk menentukan alternatif strategi pembatasan kuota 

distribusi oleh pemerintah, elemen masalah apa yang penting menjadi 

prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pengetahuan masyarakat tentang 

spesies invasif 

    
v    

 

Aturan lokal mengenai distribusi 

lobster invasif yang mengacu 

keaturan pusat 

    

  v  

 

Pemahaman dan kesinambungan 

antar stakeholder 

    
   V 

 

 

16. Dalam kriteria sosial untuk menentukan alternatif strategi penambahan 

predator di alam maupun di budidaya, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pengetahuan masyarakat tentang 

spesies invasif 

      
 V  

Aturan lokal mengenai distribusi 

lobster invasif yang mengacu 

keaturan pusat 

      

  v 

Pemahaman dan kesinambungan 

antar stakeholder 

      
v   

 

17. Dalam kriteria populasi, elemen masalah apa yang penting menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tersedia secara alami di alam         v 

Tersedia dengan cara budidaya        V  

Tersedia dengan cara diimpor dari 

luar negeri 

      
v   

 

18. Dalam kriteria populasi untuk menentukan alternatif strategi larangan 

pelepasan spesies invasif di perairan alami sesuai dengan peraturan yang 

ada, elemen masalah apa yang penting menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tersedia secara alami di alam         v 

Tersedia dengan cara budidaya        V  

Tersedia dengan cara diimpor dari 

luar negeri 

      
v   
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

19. Dalam kriteria populasi untuk menentukan alternatif strategi pembatasan 

kuota distribusi oleh pemerintah, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tersedia secara alami di alam         V 

Tersedia dengan cara budidaya        v  

Tersedia dengan cara diimpor dari 

luar negeri 

      
V   

 

20. Dalam kriteria populasi untuk menentukan alternatif strategi penambahan 

predator di alam maupun di budidaya, elemen masalah apa yang penting 

menjadi prioritas? 

Sub kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tersedia secara alami di alam        v  

Tersedia dengan cara budidaya         V 

Tersedia dengan cara diimpor dari 

luar negeri 

      
V   

 

21. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah cara berkembang biak? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

v  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 V 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
v  

 

22. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah kemampuan bertahan hidup? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

      

  V 

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

      
 v  

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

      
V   
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23. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah kualitas habitat? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

      

 V  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

      
  v 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

      
v   

 

24. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah akses distribusi? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

      

  v 

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

      
 V  

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

      
v   

 

25. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah harga pasar? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

V  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 v 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
V  

 

26. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah permintaan pasar? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

V  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 v 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
V  
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

27. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah pengetahuan masyarakat tentang spesies invasif? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

v  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 V 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
v  

 

28. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah aturan lokal mengenai distribusi lobster invasif yang mengacu 

keaturan pusat? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

v  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 V 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
v  

 

29. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah pemahaman dan kesinambungan antar stakeholder? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       

v  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

       
 V 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

       
v  

 

30. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah tersedia secara alami di alam ? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

       v  

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 
        V 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  
  v       
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Lampiran 1 Contoh kuesioner penelitian yang sudah diisi (Lanjutan) 

 

31. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah tersedia dengan cara budidaya? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

      

  v 

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

      
 V  

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

      
V   

 

32. Strategi pengendalian distribusi mana yang menjadi prioritas untuk elemen 

masalah tersedia dengan cara diimpor dari luar negeri? 

Strategi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Larangan pelepasan spesies 

invasif di perairan alami sesuai 

dengan peraturan yang ada 

      

  v 

Pembatasan kuota distribusi oleh 

pemerintah 

      
  v 

Penambahan predator di alam 

maupun di budidaya  

      
V   

 

Lampiran 2 Nilai rater agreement dari analisis ANP  

U 150 Jumlah total ranking dibagi dengan jumlah elemen 

S 87750 Selisih kuadrat total perangkingan pada elemen ke-i 

dengan nilai U 

Max S 128250 Nilai S dengan syarat maksimal 

W 0,68 Nilai kesepakatan (rater agreement), W=S/Max S 

 

Lampiran 3 Perhitungan analisis jaringan komunikasi pada UCINET 
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Lampiran 3 Perhitungan analisis jaringan komunikasi pada UCINET (Lanjutan) 
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Lampiran 3 Perhitungan analisis jaringan komunikasi pada UCINET (Lanjutan) 
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