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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pakan alami merupakan faktor penting dalam budidaya ikan, baik ikan hias atau 

ikan konsumsi. Salah satu jenis pakan alami yang diberikan pada stadia larva ikan 

adalah cacing sutra (Tubifex sp). Cacing sutra mengandung protein yang tinggi 

(64,47%) dan baik untuk pertumbuhan ikan serta ukurannya sesuai dengan bukaan 

mulut ikan (Wijayanti, 2010; Suharyadi, 2012). Pemberian pakan cacing sutra 

dapat meningkatkan laju sintasan, pertumbuhan berat dan pertambahan panjang 

benih ikan palmas (Polypterus senegalus senegalus) dibanding dengan pemberian 

pakan Moina dan larva Culex (Wijayanti, 2010). 

 

Cacing sutra yang berada di pasaran merupakan hasil tangkapan alam yang 

berasal dari parit saluran air atau sungai-sungai yang banyak mengandung bahan 

organik, sehingga ketersediaannya di alam tidak menentu karena dipengaruhi oleh 

faktor musim dan kandungan organik yang terdapat di perairan. Cacing sutra akan 

sulit dijumpai pada saat musim hujan karena bahan organik terbawa oleh aliran air 

yang deras sehingga nutrien bagi cacing sutra tidak mencukupi (Sihombing dan 

Khairuman, 2008). 

 

Bahan organik yang tinggi dalam media merupakan faktor penentu keberhasilan 

budidaya cacing sutra karena sebagai sumber energi dan nutrien. Cacing sutra 

membutuhkan nutrien dengan nilai C-Organik dan N-Organik yang tinggi untuk 
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pertumbuhannya, maka pemilihan media dan sumber nutrien untuk cacing sutra 

sangat penting (Rodriguez et al., 2001).  

 

Media umum yang digunakan dalam budidaya cacing sutra adalah lumpur sawah, 

karena lumpur sawah merupakan media hidup cacing sutra di alam. Penelitian 

Putra 2010, menggunakan media lumpur yang mengandung C-Organik sebesar 

15,3% dengan pH 5,27 menghasilkan pertumbuhan biomassa cacing sutra sebesar 

2,6 gr. 

 

Bahan alami selain lumpur sawah yang juga berpotensi sebagai alternatif sumber 

nutrien bagi cacing sutra adalah kulit pisang kepok (Musa paradisiaca) yang telah 

difermentasi. Kulit pisang kepok yang difermentasi menggunakan probiotik, 

memiliki kandungan protein kasar dan serat kasar yang lebih tinggi (Udjianto et 

al., 2005). Kulit pisang kepok yang difermentasikan dengan jamur Rhyzopus 

oligosporus protein kasarnya meningkat sebesar 22,15% dari 3,63% ; Ca 7,59% 

dan P 2,75% (Koni 2009 dalam Koni 2013). 

 

Kulit pisang kepok dapat ditemukan dengan mudah di Provinsi Lampung, karena 

di Provinsi Lampung terdapat banyak industri keripik pisang sehingga 

menghasilkan limbah kulit pisang yang cukup melimpah. Jika hal tersebut 

dibiarkan dan tidak dimanfaatkan akan berpotensi mencemari lingkungan. Total 

produksi pisang di Indonesia mencapai 5.037.472 ton pada tahun 2006 dan 

Lampung menyumbang 535.732 ton atau 10% dari total produksi pisang nasional 

(BPPP, 2008). Sejauh ini kulit pisang kepok dimanfaatkan sebagai bahan pembuat 

nata, sebagai tepung untuk mie, penghasil etanol dan sebagai penghasil pektin 

(Purwanto, 2012; Praswati et al., 2004). Oleh karena itu, perlu dilakukan 
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penelitian yang mampu memanfaatkan limbah kulit pisang kepok agar 

menghasilkan nilai tambah terhadap kulit pisang tersebut, salah satunya adalah 

sebagai sumber nutrien untuk budidaya cacing sutra. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media kulit pisang kepok dan 

lumpur sawah pada pertumbuhan cacing sutra. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama 

pembudidaya atau petani yang bergerak dibidang perikanan untuk memanfaatkan 

kulit pisang kepok sebagai sumber nutrien untuk pertumbuhan cacing sutra. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

Budidaya ikan pada fase benih memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi. 

Salah satu penyebabnya adalah pakan yang diberikan tidak sesuai untuk benih 

ikan. Penggunaan cacing sutra sebagai pakan alami penting karena cacing sutra 

mengandung protein yang tinggi (64,47%), dan baik untuk pertumbuhan ikan 

serta sesuai dengan bukaan mulut ikan (Wijayanti, 2010; Suharyadi, 2012). 

 

Cacing sutra yang selama ini ada di pasaran merupakan hasil tangkapan alam, 

yang berasal dari parit selokan atau sungai-sungai yang mengandung bahan 

organik tinggi. Selain itu juga faktor kelangkaan cacing sutra dapat terjadi ketika 

musim hujan, karena bahan organik akan terbawa oleh aliran air yang deras 

sehingga nutrien bagi cacing sutra tidak mencukupi. 
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Guna menjaga ketersediaan cacing sutra sebagai pakan alami secara terus menerus 

perlu dilakukan budidaya cacing sutra. Faktor penentu keberhasilan budidaya 

cacing sutra adalah sumber nutrien yang berupa bahan organik dalam media 

budidaya. Media budidaya yang akan digunakan yaitu lumpur sawah yang 

ditambahkan dengan kulit pisang kepok yang telah difermentasi menggunakan 

bakteri bioaktivator. Lumpur sawah digunakan sebagai media karena merupakan 

media hidup cacing sutra di alam. 

 

Kulit pisang kepok dapat ditemukan dengan mudah di Propinsi Lampung karena 

merupakan sentra produksi keripik pisang. Banyaknya industri keripik pisang di 

Lampung menimbulkan limbah kulit pisang, sehingga pemanfaatan kulit pisang 

kepok untuk sumber nutrien cacing sutra dapat mengurangi limbah industri. Kulit 

pisang kepok yang telah difermentasi akan menghasilkan kandungan nutrien yang 

lebih tinggi seperti protein, serat kasar, P dan Ca. Kandungan tersebut berguna 

sebagai sumber nutrien cacing sutra yang akan meningkatkan pertumbuhan cacing 

sutra.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.5 Hipotesis 

 

1. H0 ; µ1 = 0 

Tidak ada pengaruh perlakuan media kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca) dan lumpur sawah terhadap pertumbuhan cacing sutra 

(Tubifex sp) pada selang kepercayaan 95%. 
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2. H1 ; µ1 ≠ µ2 

Minimal terdapat satu pengaruh perlakuan media kulit pisang kepok 

(Musa paradisiaca) dan lumpur sawah terhadap pertumbuhan cacing sutra 

(Tubifex sp) pada selang kepercayaan 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


