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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cacing sutera atau yang biasa disebut cacing rambut adalah cacing kecil 

halus berwarna merah kecoklatan. Cacing ini memang hidup di tempat dengan 

aliran air yang lancar. Sekilas cacing ini terlihat sangat kecil dan tidak berguna, 

padahal hewan ini mempunyai manfaat besar. Sebagai contoh, cacing ini 

dijadikan pakan untuk ikan-ikan hias. Protein yang tinggi dan lemak yang cukup 

akan membuat ikan peliharaan menjadi sehat dan bernilai jual tinggi. 

 Kebutuhan untuk pakan ikan inilah yang membuat usaha cacing sutera 

terus berkembang. Selain harga yang cukup murah dan kandungan gizi yang baik, 

cacing ini mempunyai keunggulan dibandingkan satwa harapan lain. Siklus hidup 

yang cepat dan bentuknya yang kecil, tidak memakan banyak tempat untuk 

pemeliharaan, reproduksi berlangsung dengan cepat, sehingga keuntungan yang 

akan diperoleh dari pemeliharaan dan usaha cacing sutera ini akan menghasilkan 

sesuatu yang lebih banyak.  

Dalam pemeliharaan cacingsutera, biasanya dilakukan pemupukan dalam 

media tempat budidaya tersebut, yang bertujuan untuk menambah makanan baru 

di dalam media pemeliharannya. Pemupukan dalam jumlah banyak sekaligus, 

pada awal pemeliharaan menyebabkan penurunan kualitas air seperti kekurangan 

oksigen dan naiknya kadar ammonia, yang bahkan diikuti dengan populasi cacing 
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yang lambat bahkan kematian. Hal ini disebabkan pupuk yang masuk akan 

mengalami dekomposisi terlebih dahulu sebelum dipakai oleh cacing.  

Proses dekomposisi membutuhkan oksigen sehingga tingkat dekomposisi 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada air. Pada 

penelitian ini akan dibahas pengaruh mediaterhadap persentase pertumbuhan 

populasi dan biomassa cacing sutra yang tinggi, dengan parlakuan feses ayam, 

tepung ikan dan dedak. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah komposisi media budidaya yang diujikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan cacing sutra(Tubifex sp)? 

2. Komposisi media manakah yang dapat mempercepat proses pertumbuhan 

cacing sutra(Tubifex sp)? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari komposisi media yang diujikan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp) dengan media 

yang diujikan.   

2. Untuk mengetahui komposisi media yang tepat dalam pertumbuhan cacing 

sutra (Tubifex sp). 
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3.  Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media yang diujikan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bekal ilmu di waktu yang akan 

datang, juga sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian terkait dengan pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp)tersebut.  

 

1.5. Hipotesa 

H0 : Diduga perbedaan komposisi media tidak memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan cacing sutra(Tubifex sp). 

H1 : Diduga perbedaan komposisi media dapat memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan cacing sutra(Tubifex sp).   

 


