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ABSTRAK 

Sumberdaya rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu jenis sumberdaya perikanan yang 
memiliki potensi tingggi sebagai komoditas ekspor. Tingginya minat terhadap sumberdaya rajungan 
dapat menyebabkan meningkatnya upaya penangkapan yang dapat berakibat pada menurunnya 
produksi serta kualitas hasil tangkapan rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stok 
rajungan yang ada di perairan Kabupaten Bangkalan melalui pola pertumbuhan, parameter 
pertumbuhan, laju mortalitas dan tingkat eksploitasi. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2021 
hingga bulan November 2021. Sampel rajungan yang diperoleh dari nelayan yang melakukan 
penangkapan menggunakan alat tangkap jaring insang serta bubu lipat sebanyak 1387 ekor dengan 
rajungan jantan sebanyak 841 ekor dan betina 546 ekor. Kisaran lebar karapas rajungan sebesar 7 cm 
– 15 cm. Ukuran lebar rajungan yang banyak tertangkap berada pada interval 10.5 cm – 11.1 cm. 
Menurut peraturan Kementerian Kelautan Perikanan No. 1 tahun 2015, ukuran lebar karapas yang 
layak untuk penangkapan rajungan apabila lebar karapas lebih dari 10 cm. Sebanyak 17% dari total 
rajungan yang tertangkap memiliki lebar karapas <10 cm sedangkan sebanyak 83% dari total rajungan 
yang tertangkap memiliki ukuran lebar karapas > 10 cm. Pola pertumbuhan rajungan jantan dan betina 
berupa allometrik positif. Nilai CW∞ sebesar 17.75, nilai K sebesar 0.55, dan t0 sebesar -0.341605 
sehingga diperoleh persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy rajungan Lt = 17.75[1-e-0.55(t+0.341605)]. 
Persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy menggambarkan laju pertumbuhan ukuran lebar karapas 
rajungan saat (t) tahun.  Laju mortalitas alami (M) rajungan sebesar 1.45, mortalitas penangkapan (F) 
sebesar 2.20, dan mortalitas total sebesar 3.65. Tingkat eksploitasi rajungan di perairan Kabupaten 
Bangkalan sebesar 0.60 atau 60% (overfishing). 

Kata kunci: Eksploitasi, mortalitas, pertumbuhan, Rajungan (Portunus pelagicus), stok. 

PENDAHULUAN 

Perikanan merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam kontribusi pertumbuhan 
perekonomian. Sektor perikanan pada beberapa negara di dunia diketahui dapat menjadi sumber 
perekonomian yang baik bahkan dapat menjadi mesin utama dalam pertumbuhan perekonomian. 
Sektor perikanan Indonesia diketahui terus mengalami peningkatan terhadap kontribusi perekonomian 
sehingga sumber daya perikanan dianggap sebagai aset penting negara yang harus dijaga dan dikelola 
agar keberlanjutannya terus terjaga (Firdaus, 2018). 

Salah satu jenis sumberdaya perikanan yang berpotensi tinggi sebagai komoditas ekspor yaitu 
rajungan. Rajungan merupakan salah satu produk perikanan yang tidak kalah penting selain udang, 
tuna, serta rumput laut. Rajungan memiliki nilai ekonomi serta permintaan pasar dari dalam dan luar 
negri yang tinggi. Tingkat produksi rajungan tangkap secara nasional pada tahun 2002 hingga 2012 
diketahui meningkat dengan rata-rata 9,79% per tahun (Anam et al., 2018).  

Pemenuhan stok rajungan di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada penangkapan di alam 
liar. Nilai ekonomi rajungan yang tinggi mengakibatkan adanya peningkatan dalam upaya 
penangkapan. Tingginya upaya penangkapan yang terus meningkat dapat mengakibatkan turunnya 
tingkat produksi serta kualitas hasil tangkapan rajungan (Setiyowati & Sulistyawati, 2019).Salah satu 
strategi pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan di Indonesia dilakukan dengan melakukan 
pembatasan ukuran minimal layak tangkap yang terdapat dalam peraturan Kementerian Kelautan 
Perikanan No. 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa rajungan yang ditangkap harus memiliki ukuran 
lebar karapas >10 cm (Agus et al., 2016)  

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi rajungan tangkap yang 
baik. Rajungan dapat ditemui di hampir seluruh wilayah perairan di kabupaten Bangkalan. Berdasarkan 
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Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur (2017) dalam Kamelia & Muhsoni (2020), total 
produksi rajungan di wilayah perairan kabupaten Bangkalan dari total produksi rajungan di provinsi 
Jawa Timur sebanyak 2.771,4 ton. Tingginya tingkat pemanfaatan rajungan yang secara terbuka di 
kabupaten Bangkalan diakibatkan oleh meningkatnya permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang 
dapat mengakibatkan penurunan populasi dan produksi rajungan. Pengelolaan yang belum maksimal 
serta minimnya informasi mengenai hasil tangkapan maupun data hasil pendugaan mengenai rajungan 
yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan rajungan dapat mengancam keberlangsungan 
hidup rajungan (Kamelia & Muhsoni, 2020). 

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji stok rajungan melalui analisis pola 
pertumbuhan, parameter pertumbuhan, laju mortalitas, dan tingkat eksploitasi di perairan Kabupaten 
Bangkalan. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi informasi status stok 
berdasarkan tingkat pemanfaatan serta pola dan parameter pertumbuhan rajungan. 

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2021 dengan interval pengambilan data 
sebanyak empat kali dalam satu bulan. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1385 ekor yang 
berasal dari nelayan yang menggunakan alat tangkap berupa jaring insang atau gill net dan bubu lipat. 
Penelitian dilaksanakan di pendaratan hasil tangkapan rajungan di Dusun Bandaran, Kecamatan 
Bangkalan dan Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Peta lokasi penelitian 
dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Analisis Data 
Pola Pertumbuhan 

Pola pertumbuhan dapat dianalisis melalui hubungan lebar karapas dengan bobot rajungan. Analisis 
hubungan lebar karapas dengan bobot menurut Permatahati et al., (2020) menggunakan persamaan 
sebagai berikut: 
W = aCWb  .......................................................................................................................................... (1) 

Keterangan: 
W  = Bobot ikan (g) 
CW   = Lebar karapas (mm) 
a dan b = konstanta 
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Nilai konstanta a dan b ditentukan melalui analisis regresi linier. Nilai b yang diperoleh akan diuji 
ketepatannya terhadap nilai b = 3 dengan uji-t dengan selang tingkat kepercayaan 95%. Menurut Arifah, 
et al., (2015), uji t dilakukan untuk menguji nilai b melalui persamaan berikut 

t = |
𝑏−3

𝑠𝑏
|  .............................................................................................................................................. (2) 

Keterangan:  
b = slope 
sb = standar deviasi nilai b 
Pengujian nilai b = 3 atau b ≠ 3 dilakukan melalui uji t dengan hipotesis sebagai berikut: 
H0 : b = 3, hubungan panjang bobot bersifat isometrik 
H1 : b ≠ 3, hubungan panjang bobot bersifat allometrik 

Untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan hasil tangkapan, bandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel 
dalam selang kepercayaan 95% sehingga dapat diambil keputusan sebagai berikut: 
Apabila nilai t hitung > t tabel : tolak H0, hubungan panjang bobot bersifat allometrik; 
Apabila nilai t hitung < t tabel : terima H0, hubungan panjang bobot bersifat isometrik. 

Parameter Pertumbuhan 

Menurut Kamelia dan Muhsoni (2020), pendugaan parameter pertumbuhan dilakukan dengan 
menggunakan model pertumbuhan von Bertalanffy (Pauly 1984) sebagai berikut: 

Lt = L∞[1-e-K(t-t0)]  ................................................................................................................................ (3) 

Keterangan: 
Lt = Ukuran lebar karapas rajungan pada saat umur rajungan n tahun (mm) 
L∞ = Lebar karapas maksimum secara teoritis (mm)  
t0 = Umur rajungan teoritis pada saat lebar karapas 0 mm 
K = Koefisien pertumbuhan per tahun 

Lebar karapas asimtotik atau L∞ serta koefisien pertumbuhan (K) ditentukan menggunakan program 
ELEFAN yang terdapat pada perangkat lunak FISAT II. Parameter pertumbuhan diperoleh melalui 
pergeseran modus sebaran lebar karapas yang berasal dari nilai Rn tertinggi. Menurut Kamelia dan 
Muhsoni (2020) nilai t0 dihitung melalui persamaan (Pauly, 1984) sebagai berikut 

Log(-t0) = -0,3922 – 0,2752 Log (L∞) - 1,038(Log K)  ....................................................................... (4) 

Laju Mortalitas dan Eksploitasi 

Parameter mortalitas menurut Sparre dan Venema (1999) dalam Kamelia dan Muhsoni (2020) terbagi 
atas mortalitas alami (M), mortalitas penangkapan (F), dan mortalitas total (Z). Laju mortalitas alami 
(M) menurut Pauly (1980) dalam Kamelia dan Muhsoni (2020) diduga melalui persamaan berikut: 

Log(M) = -0,0066 – 0,279*Log (L∞) – 0,6543*(Log  K)+ 0,4634*Log(T)  .......................................... (5) 

Keterangan: 
M = mortalitas alami 
L∞ = Lebar karapas maksimum secara teoritis (mm)  
K = Koefisien pertumbuhan 
T = Rata-rata suhu permukaan air (oC) 

Mortalitas atau laju kematian penangkapan (F) ditentukan melalui persamaan sebagai berikut: 

F = Z – M  ........................................................................................................................................... (6) 

Mortalitas total (Z) diperoleh melalui metode kurva konversi hasil tangkapan (F) dengan panjang atau 
length converted catch curve yang terdapat pada aplikasi FISAT II. Laju eksploitasi menurut Pauly 
(1984) dalam Setiyowati dan Dwi (2019) diketahui dengan membandingkan nilai mortalitas 
penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z) seperti dalam persamaan: 
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E = 
𝐹

𝐹+𝑀
 = 

𝐹

𝑍
  ........................................................................................................................................ (7) 

Laju kematian penangkapan (F) optimum dan laju eksploitasi optimum menurut Gulland (1971) dalam 
Setiyowati dan Dwi (2019) adalah sebagai berikut: 
Foptimum  = M 
Eoptimum = 0,5. 
Apabila nilai E > 0,5 maka tingkat eksploitasi dinilai tinggi atau over fishing sedangkan jika nilai E < 
0,5 maka tingkat eksploitasi dinilai rendah atau under fishing. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Distribusi Frekuensi Lebar Karapas 

Hasil rajungan yang diperoleh sebanyak 1387 ekor dengan kisaran lebar karapas rajungan yang 
diperoleh selama penelitian antara 7 – 15 cm dengan rata-rata 10.94 cm. Nilai keragaman ukuran lebar 
rajungan sebesar 1.76 cm. Ukuran lebar rajungan yang paling banyak tertangkap di perairan Kabupaten 
Bangkalan yaitu berada pada interval 10.5-11.1 cm sebanyak 371 ekor sedangkan ukuran lebar 
rajungan yang paling sedikit tertangkap berada pada interval 7-7.6 cm sebanyak 5 ekor. Diagram 
distribusi frekuensi lebar karapas rajungan dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Distribusi frekuensi lebar karapas rajungan 

Menurut Budiaryani (2007) dalam Nugraheni et al., (2015), kategori rajungan dapat dilihat berdasarkan 
ukuran lebar karapasnya yaitu kategori juvenil dengan ukuran <60 mm, ukuran 60-120 mm termasuk 
dalam kategori rajungan muda, dan ukuran >120 mm rajungan dalam kategori dewasa. Berdasarkan 
hasil tangkapan yang diperoleh pada perairan Kabupaten Bangkalan, rajungan yang tertangkap 
umumnya berada dalam kategori rajungan muda hingga rajungan dewasa.  

Penangkapan rajungan telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kelautan Perikanan No. 1 tahun 
2015 yang menyatakan bahwa rajungan dapat ditangkap dengan ukuran lebar karapas lebih dari 100 
mm atau 10 cm. Berdasarkan hasil tangkapan yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebanyak 17% dari 
total rajungan yang tertangkap memiliki ukuran lebar karapas <10 cm, sedangkan sebanyak 83% dari 
total rajungan yang tertangkap memiliki ukuran >10 cm. Diagram persentase ukuran lebar karapas 
yang layak dan tidak layak tangkap dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Persentase ukuran lebar karapas layak tangkap 
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Pola Pertumbuhan 

Pola pertumbuhan dapat diketahui melalui analisis hubungan lebar karapas dengan bobot rajungan. 
Hubungan lebar karapas dan bobot rajungan dianalisis melalui persamaan W = aCWb. Uji t dengan 
selang kepercayaan 95% dilakukan untuk menguji nilai b. Hasil analisis hubungan lebar karapas dan 
bobot dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis hubungan lebar karapas dan bobot rajungan 
Jenis Kelamin t hitung t tabel b  

(slope) 
Hipotesis Pola pertumbuhan 

Jantan 6.290878 1.962795 3.3325 t hitung > t 
tabel; tolak H0 

Allometrik positif 

Betina 2.294201 1.964334 3.1635 t hitung > t 
tabel; tolak H0 

Allometrik positif 

Berdasarkan uji t yang dilakukan untuk rajungan jantan diketahui nilai t hitung > t tabel yang berarti 
tolak H0 sehingga rajungan jantan memiliki pola pertumbuhan allometrik. Nilai b pada rajungan jantan 
diketahui sebesar 3.3325 yang berarti b > 3 sehingga pola pertumbuhan rajungan jantan diketahui 
sebagai allometrik positif atau pertumbuhan bobot lebih cepat dibanding pertumbuhan lebar karapas. 
Hasil analisis diperoleh grafik persamaan regresi dari hubungan lebar karapas dan bobot yaitu W = 
0.031CW3.3325 dengan nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0.91435 yang menunjukkan bahwa 
pertumbuhan lebar karapas memiliki pengaruh sebesar 91% terhadap bobot rajungan. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al., (2018) yang dilakukan terhadap rajungan jantan 
yang berasal dari perairan teluk Banten dengan nilai b = 3.430 dan jenis pola pertumbuhan allometrik 
positif. Grafik hubungan lebar karapas dan bobot ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini. 

 

Gambar 4. Grafik hubungan lebar karapas dan bobot rajungan jantan 

Uji t yang dilakukan terhadap rajungan betina diperoleh hasil berupa nilai t hitung > t tabel yang berarti 
tolak H0 sehingga rajungan betina memiliki pola pertumbuhan allometrik. Nilai b pada rajungan betina 
diketahui sebesar 3.1635 yang berarti b > 3 sehingga pola pertumbuhan rajungan betina diketahui 
sebagai allometrik positif atau pertumbuhan bobot lebih cepat dibanding pertumbuhan lebar karapas. 
Hasil analisis diperoleh persamaan hubungan lebar karapas dengan bobot rajungan yaitu W 
0.0433CW3.1635 dengan nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0.89229 yang berarti bahwa 
pertumbuhan lebar karapas memiliki pengaruh terhadap bobot sebesar 89%. Hasil penelitian memiliki 
nilai yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2019) terhadap rajungan 
betina yang berasal dari perairan utara Lamongan, Jawa Timur dengan nilai b sebesar 2.9883 dan pola 
pertumbuhan isometrik. Grafik hubungan lebar karapas dan bobot rajungan betina ditunjukkan pada 
gambar 5 dibawah ini. 

y = 0.031CW3.3325

R² = 0.91435
N = 841

0

50000

100000

150000

200000

0 20 40 60 80 100 120

Jantan



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

120 
 

 

Gambar 5. Grafik hubungan lebar karapas dan bobot rajungan betina 

Parameter Pertumbuhan 

Hasil analisis parameter pertumbuhan, panjang asimtotik, dan umur teoritis rajungan saat panjang 
sama dengan nol disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Parameter pertumbuhan berdasarkan model Von Bertalanffy  

Parameter Nilai 

K(per tahun) 0.55 

CW∞ (mm) 17.75 

t0 -0.34 

Hasil estimasi parameter pertumbuhan rajungan dilakukan dengan menggunakan program ELEFAN I 
dari FISAT dapat diketahui bahwa nilai CW∞ sebesar 17.75 cm, koefisien pertumbuhan (K) sebesar 
0.55, dan umur teoritis rajungan diduga sebesar -0.34. Hasil analisis menunjukkan persamaan 
pertumbuhan Von Bertalanffy pada rajungan di perairan Kabupaten Bangkalan berupa: Lt = 17.75[1-e-

0.55(t+0.34)]. Kurva pertumbuhan Von Bertalanffy rajungan di perairan Kabupaten Bangkalan dapat terlihat 
pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Kurva pertumbuhan Von Bertalanffy 

Nilai koefisien pertumbuhan atau K merupakan nilai kecepatan pertumbuhan untuk mencapai ukuran 
maksimal. Nilai K pada rajungan di perairan Kabupaten Bangkalan sebesar 0.55/tahun. Nilai K rajungan 
yang lebih besar dari 1 (>1) memiliki arti bahwa pertumbuhan rajungan termasuk dalam kategori cepat 
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yang mengakibatkan semakin besarnya nilai K maka semakin cepat pula pertumbuhan rajungan untuk 
mencapai ukuran maksimalnya. Laju pertumbuhan yang cepat dapat menandakan bahwa rajungan 
memiliki umur yang lebih pendek serta lebar karapas asimtotik yang cenderung kecil. Hasil penelitian 
serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati dan Dwi (2019) pada rajungan di perairan 
pantai utara Jepara, Jawa Tengah yang memiliki nilai K sebesar 0.72 dengan lebar karapas asimtotik 
172.09 mm atau 17.2 cm. 

Umumnya pada sebagian besar spesies tropis akan memiliki nilai koefisien pertumbuhan yang relatif 
tinggi dengan panjang asimtotik yang rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor kondisi perairan tropis 
yang mempunyai kelimpahan pakan alami yang melimpah sehingga dapat digunakan oleh biota untuk 
melakukan proses metabolisme yang lebih cepat, namun proses pertumbuhan dapat terganggu oleh 
aktivitas penangkapan yang tinggi maupun akibat faktor predasi pada perairan (Kembaren, Ernawati, 
& Suprapto, 2012). 

Laju Mortalitas dan Tingkat Eksploitasi 

Estimasi mortalitas dianalisis menggunakan aplikasi FISAT II melalui metode pendekatan kurva hasil 
tangkapan yang dilinearkan melalui nilai lebar karapas rajungan. Nilai laju mortalitas total, mortalitas 
alami, dan mortalitas penangkapan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 7. 

Tabel 3. Laju mortalitas dan tingkat eksploitasi rajungan di Perairan Kabupaten Bangkalan  

Laju Nilai(per tahun) 

Mortalitas alami (M) 1.45 
Mortalitas penangkapan (F) 2.20 
Mortalitas total (Z) 3.65 
Eksploitasi (E) 0.60 

 

 

Gambar 7. Kurva hasil tangkapan yang dilinearkan berdasarkan lebar karapas rajungan 

Hasil analisis laju mortalitas alami di perairan Kabupaten Bangkalan sebesar 1.45 per tahun, laju 
mortalitas penangkapan sebesar 2.20 per tahun, dan laju mortalitas total rajungan sebesar 3.65 per 
tahun dengan suhu rata-rata perairan selat Madura pada bulan Agustus hingga Oktober sebesar 30.1oC 
sehingga didapatkan nilai tingkat eksploitasi sebesar 0.60 atau 60%. Nilai mortalitas alami lebih rendah 
dibandingkan dengan mortalitas penangkapan. Mortalitas penangkapan diakibatkan oleh kegiatan 
penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Faktor yang berpengaruh pada mortalitas penangkapan 
yaitu jenis alat tangkap, intensitas penangkapan, jenis serta daya kapal yang digunakan dalam aktivitas 
penangkapan, serta kondisi habitat (Setiyowati, 2016).  

Tingkat eksploitasi dapat dikatakan telah mencapai ambang batas atau overfishing apabila nilai Eopt > 
0.5. berdasarkan hasil analisis pendugaan tingkat eksploitasi rajungan di perairan Kabupaten 
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Bangkalan memiliki nilai sebesar 0.59 yang artinya upaya penangkapan telah melampaui batas 
eksploitasi maksimal sebesar 0.5 atau 50%, sehingga estimasi tingkat eksploitasi menunjukkan adanya 
indikasi tekanan akibat penangkapan terhadap stok rajungan di perairan Kabupaten Bangkalan. Hasil 
penelitian memiliki nilai yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati (2016) yang 
melakukan penelitian terhadap rajungan di Perairan Laut Jawa Kabupaten Jepara dengan nilai laju 
eksploitasi sebesar 0.10 atau 10% yang berarti upaya penangkapan masih belum melebihi batas 
eksploitasi maksimal dan masih berada dibawah nilai optimum. 

Nilai mortalitas akibat penangkapan dipengaruhi oleh nilai eksploitasi. Jika tingkat eksploitasi semakin 
meningkat maka nilai mortalitas penangkapan akan semakin meningkat pula. Laju mortalitas 
penangkapan yang tinggi serta menurunnya laju mortalitas alami dapat menunjukkan adanya growth 
overfishing atau peningkatan penangkapan secara berlebihan yaitu semakin menurunnya rajungan 
dewasa akibat rajungan muda yang tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang (Sparre 
& Venema, 1999). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ukuran lebar karapas 
rajungan yang paling banyak tertangkap selama penelitian di Perairan Kabupaten Bangkalan berada 
pada interval 10.5 – 11.1 cm. Pola pertumbuhan rajungan jantan dan betina di perairan Kabupaten 
Bangkalan yaitu allometrik positif. Laju pertumbuhan (K), lebar karapas asimtotik (CW∞), serta umur 
saat lebar karapas 0 (t0) rajungan masing-masing sebesar 0.55 per tahun, 17.75 cm, dan -0.34 tahun. 
Persamaan Von Bertalanffy yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh yaitu Lt = 17.75[1-e-

0.55(t+0.34)]. Laju mortalitas alami (M) rajungan sebesar 1.45 serta laju mortalitas penangkapan (F) 
sebesar 2.20 sehingga diketahui besarnya tingkat eksploitasi rajungan di perairan Kabupaten 
Bangkalan sebesar 0.60 atau 60% yang berarti tingkat eksploitasi telah melebihi ambang batas serta 
laju mortalitas total (Z) sebesar 3.65. 
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