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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Cacing sutra (Tubifex. sp) merupakan pakan alami yang rata-rata 

berukuran panjang 1 - 3 cm. Ukurannya yang kecil membuat pembudidaya 

memilih cacing sutra sebagai pakan ikan hias dan benih ikan konsumsi. Cacing 

sutra dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan karena mengandung nutrisi yang tinggi, 

yaitu protein 57%, karbohidrat 2,04%, lemak 13,30%, air 87,17% dan kadar abu 

3,60% (Khairuman dkk., 2008).  

Keberadaan limbah merupakan salah satu alasan penurunan populasi 

cacing sutra di alam karena limbah dapat menurunkan kualitas air perairan, oleh  

sebab itu masyarakat mencoba untuk membudidayakan cacing sutra.. Untuk dapat 

tumbuh dan bereproduksi, cacing sutra membutuhkan nutrisi. Nutrisi tersebut 

didapatkan dari bahan organik yang telah terurai dan mengendap di dasar 

perairan. Kebiasaan makan cacing sutra adalah memakan detritus, alga benang, 

diatom atau sisa-sisa tanaman yang terlarut di lumpur (Suharyadi, 2012). Cacing 

sutra akan memilih bahan yang kecil serta lunak sebagai pakan (Isyaturradhiyah, 

1992 dalam Febrianti, 2004).  

Habitat alami Tubificidae adalah liat berlumpur atau liat berpasir 

(Marchese, 1987 dalam Syam, 2012), oleh sebab itu penelitian cacing sutra juga 

menggunakan lumpur sebagai media budidaya. Lumpur budidaya lele merupakan 

media yang potensial bagi budidaya cacing sutra. Menurut Brinkhurst (1974) 

dalam Febrianti (2004), kandungan N dalam limbah budidaya lele akan berguna 

dalam pertumbuhan bakteri. Bakteri tersebut akan menguraikan bahan organik, 

sehingga hasil perombakannya dapat menjadi nutrisi bagi cacing.  

Selain kandungan N-organik, media budidaya cacing sutra juga 

membutuhkan C-organik. Salah satu sumber C-organik yang berpotensi dalam 
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budidaya cacing sutra berasal dari jerami. Jerami mengandung C (Karbon) dan N 

(Nitrogen) dengan nilai rasio C/N berkisar 15-25 (Sulistyorini, 2005). Dengan 

kandungan tersebut diharapkan jerami mampu memperkaya unsur C pada media 

budidaya cacing sutra. Jerami yang digunakan pada penelitian adalah jerami yang 

difermentasi menggunakan bioaktivator mikroba (EM4).  

Selain kandungan C dan N, jerami juga memiliki struktur yang keras 

sehingga dapat meningkatkan porositas media budidaya cacing sutra. Porositas 

adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat dalam satuan 

volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara. Porositas mencerminkan 

tingkat kesarangan tanah untuk dilalui aliran massa air atau kecepatan aliran air 

untuk melewati massa tanah (Hanafiah, 2005). Tingkat porositas media budidaya 

yang tinggi membuat oksigen dapat bertahan di celah media, sehingga kandungan 

DO di permukaan sampai dasar media tidak berkurang. Media dengan tingkat 

porositas tinggi juga membuat cacing mudah bergerak, karena media memiliki 

banyak celah, sehingga cacing sutra tidak perlu membuat celah untuk berjalan di 

sekitar media. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai budidaya 

cacing sutra (Tubifex sp.). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh komposisi 

media yang berbeda (jerami dan lumpur budidaya lele) sebagai media budidaya 

cacing sutra terhadap biomassa dan populasi cacing sutra. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan 

informasi kepada pembudidaya, masyarakat serta peneliti lain mengenai pengaruh  

komposisi media yang berbeda (jerami dan lumpur budidaya lele) sebagai media 

budidaya cacing sutra terhadap biomassa dan populasi cacing sutra. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Cacing sutra merupakan organisme yang menjadi pilihan banyak 

pembudidaya ikan baik hias atau konsumsi untuk digunakan sebagai pakan alami. 
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Salah satu faktornya adalah karena daya cerna cacing sutra dalam usus ikan antara 

1,5 – 2 jam (Muria dkk., 2012). Selain itu cacing sutra juga mengandung vitamin 

B12, kalsium, pantotenat, asam nikotinat dan B2 (Chumaidi dkk., 1991). 

Keberadaan cacing sutra yang dibutuhkan pembudidaya membuat cacing sutra 

menjadi salah satu komoditas penting budidaya perikanan. Kebutuhan cacing 

sutra sebagai pakan alami pada tahun 2014 mencapai 1.067.565 liter (Masrurotun 

dkk. 2014). Pemberian pakan alami dapat mengurangi penggunaan pelet. Selain 

itu ikan hias lebih menyukai cacing sutra dibandingkan dengan pelet. Namun 

karena jumlahnya yang terbatas, maka pemberian pakan alami pada budidaya ikan 

juga terbatas. 

Kebutuhan cacing sutra yang meningkat tidak diimbangi dengan 

ketersediaan di alam. Perubahan kondisi sungai serta selokan yang merupakan  

habitat asli cacing menjadi salah satu penyebabnya. Pada saat ini beberapa sungai 

sudah tercemar dengan limbah, baik limbah rumah tangga ataupun industri. 

Kualitas perairan yang semakin memburuk membuat beberapa organisme 

termasuk cacing sutra tidak bertahan. Serta kondisi selokan yang penuh dengan 

sampah, membuat beberapa selokan tidak dapat mengalirkan air dengan lancar, 

sehingga pada musim hujan volume air yang menumpuk membuat air meluap dan 

menghanyutkan cacing sutra serta merusak substratnya. Jumlah cacing sutra di 

alam semakin menurun pada saat musim hujan karena arus yang deras pada 

sungai atau selokan menghanyutkan substrat hidup cacing sutra (Syam, 2012). 

Hasil penangkapan cacing sutra di alam yang terbatas membuat 

masyarakat mencoba membudidayakan cacing sutra. Penggunaan bahan organik 

yang sudah tidak dimanfaatkan secara optimal namun masih memiliki kandungan 

nutrient bagi pertumbuhan cacing sutra menjadi pilihan peneliti untuk melakukan 

budidaya cacing sutra yang efisien. 

Masrurotun (2014) mengatakan penangkapan cacing sutra di alam 

diperoleh dari sungai yang memiliki dasar perairan yang berlumpur dengan aliran 

air yang tenang dan memiliki sumber bahan organik tinggi, oleh sebab itu media 

budidaya harus memiliki nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Media yang 

digunakan untuk membudidayakan cacing sutra adalah media yang mengandung 
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unsur N (nitrogen) dan C (karbon) (Hadiroseyani, 2007). Lumpur budidaya lele 

mengandung kadar 154.00 ppm N-total dan 39.03 ppm C-organik (Septiani, 

2014), sehingga berpotensi menjadi sumber nutrient untuk pertumbuhan cacing 

sutra. Kandungan bahan organik yang terdapat pada lumpur budidaya lele 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan unsur N dan C bagi cacing sutra. 

Penambahan jerami diharapkan dapat memperkaya kandungan organik 

pada media budidaya cacing sutra. Pada penelitian ini jerami yang digunakan 

difermentasi menggunakan EM4. Fermentasi atau Pengomposan merupakan 

upaya untuk mempercepat proses penguraian bahan organik (Surya, 2013). 

Berdasarkan penelitian Siburian (2006) dalam Surya (2013), pengomposan 

memberikan hasil peningkatan yang signifikan terhadap kadar hara NPK kompos 

melalui pemberian 25% konsentrasi EM4 dengan waktu pengomposan 20 hari. 

Penelitian Surya (2013) juga membuktikan bahwa fermentasi EM4 telah 

meningkatkan kadar N-total pupuk kandang ayam sebesar 1,33%. 

Penggunaan jerami juga meningkatkan porositas pada lumpur limbah 

budidaya dan memperkuat substrat. Porositas atau rongga pada lumpur sangat 

berguna bagi kondisi media budidaya, karena rongga tersebut dapat 

mempermudah oksigen untuk masuk ke substrat. Selain itu, substrat yang 

berongga akan membuat aktivitas cacing sutra menjadi lancar karena tidak 

terhalang substrat yang padat, sehingga mengurangi pemakaian energi. Aktivitas 

cacing sutra yang berkurang akan membuat penggunaan energi juga berkurang.  

Penggunaan energi yang sedikit diharapkan mampu mempercepat laju 

pertumbuhan cacing sutra, karena energi gerak akan dikonversi untuk 

pertumbuhan dan reproduksi. Suprayudi (2007) dalam Masrurotun (2014) 

mengatakan bahwa kebutuhan energi untuk hidup dan pemeliharaan tubuh harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum energi pakan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. 

Dengan begitu, pertumbuhan cacing sutra akan meningkat dan reproduksi berjalan 

baik, sehingga peningkatan biomassa akan terlihat signifikan pada akhir 

penelitian. Penelitian Syam (2012) menunjukkan penggunaan pasir pada media 

budidaya memperoleh nilai biomassa lebih tinggi dari media yang tidak 

menggunakan pasir. Menurut Syam (2012), pasir dapat mempertahankan 
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kandungan oksigen pada media dengan memperangkapkan oksigen di sela butiran 

pasir. Selain itu, pasir juga berfungsi sebagai substrat yang kokoh sehingga dapat 

bertahan menghadapi aliran air sehingga memudahkan pemanfaatan energi lebih 

kepada pertumbuhan dan reproduksi dengan memperkecil aktifitas. Kerangka 

penelitan dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

  

      Alternatif 

 

 

 

      
[ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5 Hipotesis  

1. H0 ; τ1 = 0 

Tidak ada pengaruh komposisi media yang berbeda (jerami dan lumpur 

budidaya lele) terhadap pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp) pada selang 

kepercayaan 95%. 

2. H1 ; τ1 ≠ 0 

Minimal terdapat satu pengaruh komposisi media yang berbeda (jerami 

dan lumpur budidaya lele) terhadap pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp)  

pada selang kepercayaan 95%  


