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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Budidaya ikan semakin berkembang,  kebutuhan akan pakan menjadi salah 

satu masalah yang menjadi perhatian serius dari akuakulturis yang bergerak di 

bidang ini. Salah satu pakan yang menjadi kebutuhan bagi kegiatan budidaya 

adalah pakan alami. Ada berbagai macam pakan alami yang menjadi perhatian 

para akuakulturis, seperti fitoplankton, zooplankton, cacing sutra, dan maggot. 

Pakan alami dikembangkan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan sebagai first feeding dalam pembenihan ikan. 

Pakan alami yang banyak dibutuhkan oleh pembudidaya ikan salah 

satunya adalah cacing sutra. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan akan cacing 

sutra didapat dari alam. Hal tersebut dikarenakan teknologi budidaya dari cacing 

sutra ini belum berkembang dengan baik, sehingga masih mengandalkan 

tangkapan dari alam. Kebutuhan cacing sutra berasal dari sentra-sentra 

pembenihan ikan konsumsi dan budidaya ikan hias air tawar. Proses pengambilan 

cacing sutra dari alam membutuhkan penanganan khusus dan ketelatenan agar 

didapatkan cacing yang tahan dan dapat hidup di luar habitatnya hingga dapat 

didistribusikan kepada konsumen. 

Ketergantungan pasar terhadap komoditas cacing sutra dari tangkapan 

alam sebenarnya tidak menguntungkan bagi pembenih ikan karena biasanya 

kualitas cacing sutra tidak baik, bahkan cenderung dapat menyebabkan timbulnya 
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penyakit pada bibit ikan dan bahkan dapat menyebabkan kematian masal. 

Timbulnya penyakit ini disebabkan cacing sutra membawa bahan pencemar dari 

asalnya, karena asal tangkapan dari perairan yang tercemar dan juga membawa 

jamur serta bakteri. Meskipun biasanya pembenih ikan akan mencuci dahulu 

cacing sutra dan merendam dalam air dengan kandungan methyllin blue rendah 

sebelum diberikan pada bibit ikan. Oleh karena itu cacing sutra perlu 

dibudidayakan. 

Cacing sutra hasil budidaya mempunyai beberapa kelebihan yaitu: 

kualitasnya baik jika dibandingkan  dengan tangkapan dari alam, aman, dan 

ukurannya seragam, serta kuantitas dan kontinuitas produksi dapat dijaga. 

Kualitas cacing sutra yang baik dapat dilihat dari pertumbuhan dan 

kelimpahannya yang optimum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh padat tebar terhadap kelimpahan dan pertumbuhan cacing 

sutra. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

• Bagaimana pengaruh perbedaan padat tebar terhadap kelimpahan dan 

pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp)? 

• Berapakah padat  tebar yang memberikan kelimpahan dan pertumbuhan 

cacing sutra (Tubifex sp) yang terbaik? 
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1.3 Tujuan 

• Untuk mengetahui pengaruh perbedaan padat tebar terhadap kelimpahan 

dan pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp). 

• Untuk mengetahui padat tebar  yang memberikan kelimpahan  dan 

pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp) yang terbaik. 

 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya pembudidaya cacing sutra tentang padat tebar yang baik 

pada budidaya  cacing sutra (Tubifex sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


