
7 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Cacing Sutra 

 

Klasifikasi cacing sutra menurut Healy, (2001) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Annelida 

Kelas  : Oligochaeta 

Ordo  : Haplotaxida 

Famili  : Tubificidae 

Genus  : Tubifex 

Spesies : Tubifex sp 

 

 
Gambar 2. Cacing Sutra 

Sumber: Wijayanti 2010 

 

Cacing sutra memiliki warna tubuh kemerahan dengan panjang 4 cm dan memiliki 

diameter rata-rata 0,5 mm. Warna merah pada tubuh cacing sutra dikarenakan 

adanya Erytrocruorin yang larut dalam darah (Pennak, 1978). 
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Cacing sutra disebut sebagai cacing sutra karena memiliki tubuh yang sangat 

lembut seperti benang sutra. Cacing sutra hidup dengan membentuk koloni di 

perairan jernih yang kaya bahan organik. Kebiasaan cacing sutra yang berkoloni 

antara satu individu dan individu lain sehingga sulit untuk dipisahkan (Khairuman 

dan Sihombing, 2008). 

 

Famili Tubificid membuat tabung pada lumpur untuk memperoleh oksigen 

melalui permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut diperoleh dengan cara tubuh 

bagian posterior menonjol keluar dari tabung dan bergerak secara aktif mengikuti 

aliran air. Gerakan aktif bagian posterior Tubificid dapat membantu fungsi 

pernafasan (Rogaar, 1980 dalam Febrianti, 2004). 

 

2.2 Habitat Cacing Sutra 

 

Cacing sutra dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan yang 

mengandung bahan organik tinggi. Hidup di dasar perairan sungai atau parit 

selokan yang airnya selalu mengalir (Kotpal 1980 dalam Suharyadi 2012). 

Tubificid dapat hidup pada perairan tercemar, pada kondisi ini Tubificid mampu 

bertahan hidup karena kemampuannya untuk melakukan respirasi pada tekanan 

oksigen yang rendah (Palmer, 1968). 

 

Cacing sutra menempati daerah permukaan hingga kedalaman 4 cm. Cacing muda 

yang berbobot 0,1-5 mg dapat ditemui pada kedalaman 0-4 cm, sedangkan cacing 

dewasa yang berbobot > 5 mg dapat ditemui pada kedalaman 2-4 cm (Marian, 

1984). Pada kedalamanan tersebut terdapat perbedaan ukuran partikel sumber 
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nutrisi cacing sutra, partikel-partikel yang dimakan cacing sutra berukuran < 63 

µm (Rodriguez et al, 2001). 

 

Cacing sutra mampu bertahan hidup pada kisaran suhu 20-29 ºC (Putra, 2010) 

tetapi suhu optimal yang diperlukan bagi cacing sutra berkisar antara 20-30 ºC. 

Selain suhu, pH air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing sutra. Nilai 

pH yang rendah akan mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses 

nitrifikasi. Kisaran pH optimal untuk Tubificid yaitu 6-8 (Whitley, 1968). 

Kebutuhan kadar oksigen bagi pertumbuhan embrio cacing sutra secara normal 

berkisar antara 2,5-7,0 ppm  (Marian, 1984).  

 

Sistem flow through perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi 

cacing sutra walaupun cacing sutra dapat bertahan hidup pada kondisi oksigen 

rendah. Namun pergantian air perlu dilakukan untuk membuang kandungan 

amoniak yang bersifat racun bagi cacing sutra. Nilai amoniak pada media harus 

berkisar antara 0,01-1,76 ppm dan jika kandungan amoniak > 3 ppm merupakan 

kondisi letal bagi cacing sutra (Suprapto 1986 dalam Suharyadi 2012). 

 

Fiastri (1987) menyatakan bahwa debit air optimal bagi pertumbuhan cacing sutra 

adalah 750 ml/menit atau sekitar 3 l/ menit untuk setiap m
2 

wadah yang dipakai. 

Menurut Sulmartiwi (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cacing 

sutra tertinggi adalah dengan debit air 525 ml/menit. Sedangkan Shafrudin et al 

(2005) memberikan debit air 300 ml/menit atau 1,87 l/menit untuk setiap m
2 

wadah yang dipakai. 
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2.3 Sumber Nutrisi Cacing Sutra 

 

Media yang digunakan untuk budidaya cacing sutra merupakan sumber makanan 

bagi cacing sutra. Media yang memiliki bahan organik tinggi sangat penting dan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing sutra. Pada media yang kondisi bahan 

organiknya rendah maka sulit ditemukan cacing sutra (Suharyadi, 2012). 

 

Tubificid memanfaatkan sumber nutrisi berupa bakteri atau pertikel-partikel 

organik hasil dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri. Kandungan N-Organik 

dan C-Organik dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Nilai C/N Organik yang 

rendah dapat menyebabkan jumlah bakteri pada media relatif rendah sehingga 

sumber makanan untuk cacing sutra sedikit (Brinkhurst dalam Febrianti, 2004). 

 
Bakteri memegang peranan penting dalam dekomposisi nutrien organik di dalam 

kegiatan produksi akuakultur (Hargreaves, 1998 dalam Hadi, 2006). Hasil 

dekomposisi bahan organik oleh bakteri berupa detritrus. Cacing sutra 

memanfaatkan ganggang berfilamen, diatom dan detritus berbagai tanaman 

sebagai sumber makanan (Pennak, 1978). Sumber nutrisi cacing sutra berupa 

partikel-partikel yang ukurannya < 63 µm. Setiap kedalaman sedimen memiliki 

ukuran partikel yang berbeda (Rodriguez et al, 2001). 

 

Berdasarkan hasil analisis uji proksimat kulit pisang kepok yang sudah 

difermentasi didapatkan nilai C sebesar 6,29 %, N sebesar 0,57 % dan nilai C/N 

rasio adalah 11,03 %. Penelitian Bintaryanto (2013) menghasilkan cacing sutra 

terbanyak pada media campuran limbah kertas 700 gram dan kompos 500 gram 

dengan C/N Rasio 13,932%. 
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2.4 Reproduksi dan Siklus Hidup Cacing Sutra 

 

Perkembangbiakan cacing sutra dapat dilakukan dengan cara pemutusan ruas. 

Ruas cacing sutra yang terputus dapat hidup dan berkembangbiak kembali, selain 

itu cacing sutra merupakan jenis hermaprodit tetapi diperlukan sperma dari cacing 

lain dalam proses pembuahan sel telur. Cacing sutra betina mengeluarkan telur 

yang telah matang dan telur tersebut akan dibuahi oleh cacing lain. (Supeni, et al., 

1994 dalam Johari 2012). Telur dari cacing sutra ditaruh di bawah sedimen 

substrat, hal itu bertujuan untuk melindungi perkembangan embrio dari organisme 

lain (Lobo, et al, 2011). 

 

Telur cacing sutra berkembang di dalam kokon sampai menjadi embrio. Proses 

perkembangan embrio keluar dari kokon dilakukan secara enzimatik 

(Puslitbangkan 1990 dalam Suharyadi 2012). Berdasarkan penelitian Lobo, et al, 

2011 menyatakan adanya hubungan antara berat individu dengan jumlah telur 

dalam kokon. Tingginya temperatur pada media dapat meningkatkan metabolisme 

sehingga frekuensi reproduksi cacing sutra meningkat. Perkembangan embrio 

sampai menjadi cacing dewasa berkisar 7 minggu. Waktu peletakkan kokon 

sampai menetas menjadi cacing muda adalah 12-18 hari dan peletakkan kokon 

tersebut tidak berpengaruh terhadap substrat media (Lobo, et al, 2011). 
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Gambar 3. Siklus Hidup Cacing Sutra 

Sumber: Suharyadi, 2012 

 

 

Pada penelitian Febriyani, 2012 cacing sutra yang dipelihara pada media 

campuran lumpur sawah dan kotoran ayam mencapai puncak pertumbuhan 

tertinggi pada hari ke-40 pemeliharaan. Pada penelitian Febriyanti, 2004 puncak 

pertumbuhan cacing sutra juga terjadi pada hari ke-40 pemeliharaan dengan media 

kotoran ayam, sedangkan pada penelitian Suharyadi, 2012 puncak pertumbuhan 

cacing sutra pada hari ke-21 dengan media pemeliharaan kotoran ayam. Pada 

media pemeliharaan berupa kotoran ayam cacing sutra dapat tumbuh dengan baik 

berkisar antara hari ke-20 sampai hari ke-40. 

 

2.5 Manfaat Cacing Sutra 

 

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

Hal tersebut dikarenakan benih tidak memperoleh pakan yang sesuai, baik jenis 

ataupun jumlahnya. Pada stadia larva atau benih, pakan alami baik untuk 

pertumbuhan benih ikan (Suharyadi, 2012). Cacing sutra dapat dimanfaatkan 
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sebagai pakan alami untuk larva atau benih ikan karena cacing sutra memiliki 

bentuk tubuh yang sesuai dengan bukaan mulut larva atau benih ikan. Cacing 

sutra juga memiliki peran di perairan sebagai bioindikator, semakin tinggi 

kandungan logam berat dalam air dan tanah maka kandungan logam pada cacing 

sutra akan tinggi (Santoso dan Hernayanti, 2004). 

 

Cacing sutra memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pakan alami lain seperti Moina dan larva Culex. Kandungan protein cacing sutra 

64,47%, Moina 37,38%, dan larva Culex 57,5%. Berikut adalah tabel kandungan 

antara cacing sutra, Moina, dan larva Culex. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi cacing sutra, Moina, dan larva Culex. 

Kandungan Gizi 

(%) 

Pakan 

Moina Larva Culex Cacing sutra 

Kadar air 99,8 87,19 11,21 

Protein kasar 37,38 57,5 64,47 

Lemak kasar 13,29 13,5 17,63 

Serat kasar 0 2,04 0 

Abu 11 3,6 7,8 

BETN 38,33 23,36 0,06 

Sumber: Wijayanti, 2010 

 

2.6 Media Budidaya Cacing Sutra 

2.6.1 Lumpur Sawah 

 

Lumpur sawah mempunyai peran penting sebagai substrat untuk media tempat 

tinggal cacing sutra. Selain itu juga bahan organik yang terkandung dalam lumpur 

sawah merupakan sumber nutrien bagi cacing sutra (Hardjowigeno, 2002). 

Lumpur sawah memiliki kandungan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium untuk sumber 

nutrien cacing sutra. Lumpur sawah umumnya mengandung 74-85% bahan 
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organik yang mengandung senyawa beracun. Sehingga lumpur sawah perlu diolah 

dengan fermentasi agar bakteri yang berasal dari fermentasi mampu merubah 

senyawa beracun pada lumpur sawah (Hermawan, 2001) 

  

Pada penelitian sebelumnya yang menggunakan perbandingan lumpur sawah dan 

lumpur Lapindo menyatakan bahwa lumpur sawah menghasilkan pertumbuhan 

bobot cacing sutra lebih baik dibanding lumpur lapindo. Pada proporsi 100% 

lumpur sawah menghasilkan biomassa cacing sutra tertinggi dengan pertambahan 

bobot 1,1 gr dari bobot awal. Hal ini dikarenakan kandungan C-Organik lumpur 

sawah lebih tinggi dari lumpur Lapindo (Jaya, 2010). 

 

Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan tinggi cacing sutra pada media 

lumpur sawah dikarenakan lumpur sawah merupakan media hidup cacing sutra di 

alam. Sehingga cacing sutra tidak perlu beradaptasi terhadap lingkungan yang 

baru (Jaya, 2010).  

 

2.6.2 Kulit Pisang Kepok 

 

Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan menurut 

(Tjitrosoepomo, 2000) adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Devisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa paradisiaca L 
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Gambar 4. Pisang Kepok 

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014 

 

Pisang merupakan buah-buahan tropis yang paling banyak dihasilkan dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Pemanfaatan buah pisang yang besar 

untuk berbagai jenis makanan, akan menghasilkan limbah berupa kulit pisang. 

Bobot kulit pisang mencapai 40% dari buahnya, dengan demikian kulit pisang 

menghasilkan limbah dengan volume yang besar (Tarigan, 2012). 

 

Produksi pisang di Indonesia tahun 2002 adalah 4.384.384 ton dengan konsumsi 

pisang tahun 1999 sebesar 8,27 kg/kapita/tahun (Direktorat Tanaman Buah, 2004 

dalam Praswasti et al 2004). Pada tahun 2006 total produksi pisang di Indonesia 

mencapai 5.037.472 ton dan Lampung menyumbang 535.732 ton atau 10% dari 

total produksi pisang nasional (BPPP, 2008). 

 

Kulit pisang kepok mengandung protein kasar 3,63%, lemak kasar 2,52%, serat 

kasar 18,71% dan posfor 2,06% (Koni 2009 dalam Koni 2013). Selama ini kulit 

pisang digunakan sebagai makanan ternak untuk daerah pedesaan dan cenderung 

sebagai limbah diperkotaan, sehingga perlu adanya pemanfaatan lebih optimal 

dari kulit pisang. 
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Kulit pisang kepok yang difermentasikan menggunakan probiotik meningkatkan 

kandungan protein kasar dan serat kasarnya (Udjianto et al, 2005). Menurut Koni 

(2009) kulit pisang kepok yang difermentasikan dengan jamur Rhyzopus 

oligosporus akan meningkatkan kandungan dari kulit pisang kepok. Berikut 

adalah kandungan nutrien kulit pisang kepok. 

Tabel 2. Kandungan nutrien kulit pisang kepok 

Kandungan nutrien 
Presentase (%) 

A B 

Protein kasar (%) 3,63 22,15 

Lemak kasar (%) 2,52 2,63 

Serat kasar (%) 18,71 15,75 

Ca (%) 7,18 7,59 

P (%) 2,06 2,75 

Sumber: (Koni 2009 dalam Koni 2013). 

Keterangan: A : Kulit pisang kepok tanpa fermentasi 

  B : Kulit pisang kepok yang difermentasi 

 

2.6.4  Fermentasi 

 

Proses fermentasi dapat menurunkan pH yang disebabkan karena akibat 

pembentukan senyawa-senyawa seperti pembentukan asam asetat, asam piruvat 

dan asam laktat yang dapat menurunkan pH cairan. Pembentukan senyawa asam 

tersebut yang dapat membuat fermentasi akan berbau asam (Ferry, 2008). 

Aktifitas mikroba dalam proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh nutrien dalam 

substrat. Mikroorganisme membutuhkan energi untuk dapat merombak senyawa 

kompleks menjadi senyawa sederhana. Hasil fermentasi akan meningkatkan 

kandungan bahan organik dan C/N rasio dalam bahan yang difermentasi 

(Suswardany, et.,al, 2006). 
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Kulit pisang kepok yang akan difermentasi dipotong-potong kecil kemudian 

dimasukkan dalam kantung plastik atau tempat tertutup agar proses fermentasi 

sempurna (Koni, 2009). Ciri-ciri fermentasi sempurna yaitu memiliki bau harum, 

tekstur tidak kaku, tidak busuk dan tidak berjamur (BPTP, 2011). Selain itu 

penambahan bakteri aktivator mempercepat proses pematangan fermentasi 

sehingga mencapai warna kematangan yang lebih cepat. Perubahan warna dalam 

proses fermentasi dapat dikatakan baik jika warnanya telah menjadi coklat 

kehitaman (Murbandono, 2000 dalam Nur, 2009). 

 

Pada penelitian Bengngo, 2013 menyatakan waktu fermentasi terbaik 

menggunakan Mikroorganisme Lokal (MOL) bonggol pisang ambon adalah 

selama 7 hari karena menghasilkan C:N sebesar 14,19% dan kemampuan 

mikroorganisme untuk tumbuh optimum dapat mencapai 70 koloni bakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


