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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan budidaya ikan yang semakin berkembang  menyebabkan 

kebutuhan akan pakan menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian serius 

para peternak ikan. Berbagai macam pakan yang menjadi perhatian para peternak 

ikan, diantaranya adalah pakan alami, misalnya fitoplankton, zooplankton, cacing, 

dan maggot. Pakan alami mulai dikembangkan dengan tujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan nutrisi dan protein dalam pembenihan ikan. 

Salah satu pakan alami yang banyak dibutuhkan oleh sentra-sentra 

pembenihan ikan konsumsi dan budidaya ikan hias air tawar adalah cacing sutra 

(Tubifex sp). Cacing sutra memang sejak lama telah dimanfaatkan sebagai salah 

satu alternatif  pakan alami yang dapat dipilih untuk ikan yang dipelihara, 

terutama pada saat fase larva hingga benih. Cacing sutra juga banyak 

dimanfaatkan sebagai pakan untuk ikan hias karena memiliki kandungan nutrisi 

yang baik dan seimbang serta sangat bagus untuk pertumbuhan ikan.  

Cacing sutra memiliki kandungan protein 57% dan lemak 13%, hal ini 

berarti cacing sutra memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, berbeda 

dengan pakan pada umumnya yang hanya memiliki kandungan protein rata rata 

25-30% (Djarijah, 2005). Selama ini sebagian besar kebutuhan cacing sutra  

diperoleh  dari alam. Hal tersebut dikarenakan belum banyak yang mengetahui 

tentang cara budidaya cacing sutra. 
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Cacing sutra hidup di saluran air atau kubangan dangkal berlumpur yang 

airnya mengalir, misalnya selokan tempat mengalirnya limbah dari pemukiman 

penduduk atau saluran limbah peternakan. Saluran pembuangan limbah rumah 

tangga atau limbah peternakan umummya kaya akan bahan organik. Ini 

merupakan suplai makanan terbesar bagi cacing sutra.  

Dalam budidayanya cacing sutra membutuhkan bahan organik sebagai 

bahan makanannya. Oleh sebab itu penggunaan bahan organik sebagai media 

budidaya cacing sutra perlu dilakukan untuk menunjang pertumbuhannya. Bahan 

untuk media cacing sutra yang banyak mengandung bahan organik sebagai 

sumber makanan cacing sutra seperti jerami, ampas tahu, limbah ubi kayu 

(tapioka), atau onggok. Selain itu masih banyak bahan organik lain yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media budidaya cacing sutra antara lain  ampas tahu dan 

kotoran kambing.  

Ampas tahu memiliki kandungan bahan organik sebesar 66%, dan kotoran 

kambing 33% (Islamiyati, 2006). Selain memiliki kandungan bahan organik yang 

tinggi, kotoran kambing dan ampas tahu juga mudah diperoleh. Oleh karena itu 

penelitian ini mencoba untuk memanfaatkan ampas tahu dan kotoran kambing 

sebagai media untuk pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penggunaan ampas tahu dan kotoran kambing 

sebagai media budidaya terhadap pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp)? 

 Media manakah yang memberikan pertumbuhan cacing sutra yang terbaik? 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

 Mengetahui pengaruh penggunaan ampas tahu dan kotoran kambing 

sebagai media budidaya terhadap pertumbuhan cacing sutra (Tubifex sp). 

 Mengetahui kombinasi media yang memberikan pertumbuhan cacing sutra 

yang terbaik. 

 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang teknik 

budidaya dan media yang digunakan dalam budidaya cacing sutra (Tubifex sp) 

kepada masyarakat khususnya para pembenih ikan, sehingga petani ikan tidak 

mengalami kesulitan mendapatkan cacing sutra yang pada akhirnya akan 

memperlancar usaha pembenihan. 

 

1.5 Hipotesis 

H0: Diduga penggunaan media ampas tahu dan  media kotoran 

kambing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing 

sutra (tubifex sp). 

H1: Diduga penggunaan media ampas tahu dan  media kotoran 

kambing berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing sutra 

(tubifex sp). 

 

 

 


