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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 

sampai dengan 26 September 2014 di Jl. Durian RT 02/08 

Dsn. Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. 

Malang. Penelitian dilakukan selama 4 minggu sesuai dengan 

masa pemeliharaan cacing tanah yang dipanen pada umur 4 

minggu. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Alat: 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Timbangan analitik (Camry) 

b. Termometer 

c. pH meter 

d. Higrometer (Mannix) 

e. Cetok 

f. Rege 

g. Kain puring 

h. Sarung tangan 

i. Alat tulis 

3.2.2. Bahan: 

Bahan yang digunakan sebagai media adalah: 

a. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB = sludge)  

b. Jerami padi kering  

c. Air  

d. Cacing tanah (Lumbricus rubellus) dewasa 

kelamin umur 4 minggu dengan jumlah 50 cacing 
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dan 50 gram di setiap unit percobaan (media), 

cacing tanah didapat dari Kelompok Tani Sri 

Mulyo yang berada di jalan S. Supriyadi 

9A/42,RT 07 – RW 04, Sukun-Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan. Percobaan yang digunakan adalah 

persentase pada level penambahan air meliputi: 

a. 10% untuk P1 

b. 15% untuk P2 

c. 20% untuk P3 

d. 25% untuk P4 

e. 30% untuk P5 

 Perlakuan yang akan dilakukan sebanyak 5 perlakuan 

dan setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali (5x4), sehingga 

terdapat 20 unit percobaan. Adapun perlakuan dan ulangan 

dapat dilihat seperti Tabel 1, dimana setiap unit percobaan 

terdiri dari 50 gram cacing tanah dan 300 gram/media kering 

dari hasil fermentasi campuran jerami padi kering dan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio selama 3 minggu dan dikeringkan panas 

matahari selama 8 jam untuk menghentikan aktifitas 

mikroorganisme fermentasi setelah proses pengomposan. 

Persentase penambahan dan penyiraman air mengacu 

pada hasil analisa laboratorium unsur hara dengan nilai kadar 

air 51,40%, sehingga perlu penambahan air untuk mencapai 

hasil produksi yang maksimal. Menurut Edwards and Lofty 

(1977), kondisi optimal untuk budidaya cacing tanah (Eisenia 

foetida) meliputi suhu 15-20
o
C (kondisional 4-30

o
C) ; 

kelembaban 80-90% (kondisional 60-90%) dan pH 5-9. Hasil 
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penelitian Brata (2006) yang menyatakan penyiraman air 

terbaik pada media tumbuh cacing tanah (Eisenia foetida) 

adalah sebesar 30%, sehingga didapatkan persentase sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Perlakuan dalam penelitian 

Perlakuan Komposisi Ulangan 

1 2 3 4 

P1 Media Kering + 10% air     

P2 Media Kering + 15% air     

P3 Media Kering + 20% air     

P4 Media Kering + 25% air     

P5 Media Kering + 30% air     

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Analisis unsur hara media 

Media awal cacing tanah dianalisis unsur hara 

di Laboratorium Dinas Pertanian, Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang. Analisis tersebut meliputi: 1) C, 2) 

N, 3) C/N, 4) BO dan 5) Kadar Air. 

3.4.2 Analisis proksimat media 

Media awal cacing tanah dianalisis proksimat 

di Laboratorium Nutrisi dan Bahan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisis 

tersebut meliputi: 1) BK, 2) Abu, 3) BO, 4) PK, 5) 

SK, dan 6) LK 

3.4.3 Penambahan air 

Penambahan air di awal pemberian pada 

media kering menggunakan berbagai level pada P1, 

P2, P3, P4 dan P5 masing-masing 10%, 15%, 20%, 
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25% dan 30%. Selanjutnya setiap 3 hari sekali pada 

perlakuan yang sama. 

3.4.4 Penggunaan media 

Media kering yang telah ditambahkan air 

dengan berbagai level siap digunakan sebagai media 

pertumbuhan cacing. Cacing tanah yang digunakan 

adalah cacing tanah (Lumbriccus rubellus) dengan 

lama pemeliharaan selama 4 minggu. Setiap satu hari 

sekali cacing diberi pakan sludge yang telah dipatus 

selama 1 hari dan pemberian dilakukan tanpa level, 

diamati suhu dan kelembapan media pertumbuhan. 

Parameter yang digunakan meliputi pertambahan 

bobot, populasi dan produksi kokon cacing tanah. 

3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 Pertambahan Bobot Cacing Tanah 

Bobot cacing tanah pada awal pemeliharaan 

diukur terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan 

digital. Bobot cacing kembali diukur pada akhir 

pemeliharaan, sehingga dapat diketahui pertambahan 

bobot cacing tanah pada setiap unit percobaan dengan 

menghitung selisih antara bobot cacing tanah akhir dan 

bobot cacing tanah awal. 

3.5.2 Pertambahan Populasi Cacing Tanah 

Populasi cacing tanah pada awal pemeliharaan 

dihitung terlebih dahulu dan pada akhir pemeliharaan 

dihitung kembali, sehingga dapat diketahui pertambahan 

jumlah cacing tanah pada setiap unit percobaan dengan 

menghitung selisih antara jumlah cacing tanah akhir dan 

jumlah cacing tanah awal. 
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3.5.3 Produksi Kokon Cacing Tanah 

Produksi kokon cacing tanah dihitung pada akhir 

pemeliharaan, penghitungan dilakukan dengan cara 

sederhana yaitu menghitung satu per satu kokon yang 

dihasilkan pada setiap unit percobaan. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ditabulasi dan 

dianalisis dengan analisis variansi dari percobaan yang 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan model tetap (Fix Model). Model matematis untuk RAL 

adalah (Astuti, 2007): 

Yij = µ + 𝛼𝑖 + εij 

Keterangan: 

Yij  : hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke 1,2,3,4 

µ  : Nilai rata-rata (mean) harapan 

αi  : pengaruh perlakuan ke-i 

εij  : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan –j 

i  : 1,2,3,4,5 

j  : 1,2,3,4 

Hasil pengamatan dianalisis ragam menggunakan 

tabel analisis ragam, adapun tabel anova yang digunakan 

untuk menganalisis dapat dilihat seperti Tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis Ragam dari metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 

SK Db JK KT Fhitung F5

% 

F1

% 

Perlakuan t-1 JKp  JKp/(t-1) KTp/KTg   

Galat t(r-1) JKg JKg/t(r-1)    

Total tr-1 JKT     

Apabila perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel 

yang diamati maka analisis dilanjutkan dengan Uji jarak 

Berganda Duncan (Hanafiah, 2004). 

DMRT 1% = R.  
KTG

r
 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Media kering : media cacing tanah dari hasil 

pengeringan kompos jerami padi dan LOUGB 

2. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) / sludge : 

Lumpur organik yang keluar dari unit gas bio atau 

sisa produksi pembuatan biogas. 

3. Pupuk Kompos : merupakan bahan organik, seperti 

daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-

rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur,  

carang-carang serta kotoran hewan yang telah 

mengalami proses dekomposisi oleh 

mikroorganisme pengurai, sehingga  dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. 

4. Bahan Organik (BO) : bahan yang mudah 

mengalami pelapukan secara alami 



24 
 

5. Biogas : gas yang dihasilkan dari proses penguraian 

bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada 

kondisi yang relatif kurang oksigen (anaerob) 

6. Bobot cacing tanah : bobot cacing tanah per media 

pengamatan 

7. Populasi cacing tanah :populasi cacing tanah per 

media pengamatan 

 


