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ABSTRACT 
 

 The research was carried out at Mr Sulis traditional farming in Malang started from Juli 

– August 2015. The aim of this research was order to knew the effect of giving vegetative 

decomposes to organic sludge for weights and total worms population. The materials used by 

organic sludge and Lumbricus Rubellus worms. As for the mentioned treatment was gave by 

vegetative decomposes into organic sludge media with concentration 3%, 6%, 9%, and 12%. The 

results showed that the treatment of vegetative decomposes with different levels of the percentage 

into organic sludge media was not significant effect ( P > 0.05 ) for total weight of Lumbricus 

Rubellus worms. The highest total weight was obtained with the 3% of vegetative decomposes, 

the results of total weight was 92.75 ± 12.58. While the results of this research effect by giving 

vegetative decomposers with different percentage level into organic sludge media of the total 

worms population give a significant effect (P<0.05). The total population of Lumbricus Rubellus 

worms with 3% vegetative decomposes. 
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      ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan di peternakan Bapak Sulis Kabupaten Malang pada bulan  Juli – 

Agustus 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian dekomposer 

nabati ke lumpur organik unit gas bio (LOUGB) terhadap bobot dan total populasi cacing. Bahan 

yang digunakan adalah lumpur organik dan cacing Lumbricus Rubellus. Adapun perlakuan 

pemberian dekomposer nabati yang diberikan dalam media lumpur organik dengan konsentrasi 

3%, 6%, 9%, dan 12%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penambahan bahan 

pengurai nabati dengan berbagai tingkat persentase dalam media lumpur organik tidak 

berpengaruh signifikan (P> 0,05) terhadap bobot total cacing Lumbricus Rubellus. Bobot total 

tertinggi diperoleh pada P1 dengan pemberian dekomposer nabati 3%.  Sedangkan pengaruh 

penambahan dekomposer nabati dalam LOUGB terhadap jumlah cacing memberikan pengaruh 

yang signifikan (P <0,05). Hasil tertinggi didapat pada P1 dengan 3% pemberian dekomposer 

nabati. 

Kata Kunci : Sludge Organik , Lumbricus Rubellus, Bobot Total, Jumlah Total 
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PENDAHULUAN 

 Sektor peternakan menjadi salah satu 

sektor yang dikecam dalam masalah 

lingkungan. Brata (2006) mengatakan, hal ini 

disebabkan limbah peternakan yang 

dihasilkan dapat menimbulkan polusi. 

Limbah peternakan berupa kotoran maupun 

hasil sisa pakan mengandung banyak bahan 

organik yang belum stabil, berupa CH4, NH3, 

dan senyawa karbon lainnya yang 

menyebabkan bau tak sedap dan dapat 

mengganggu perubahan lingkungan (Brata, 

2006). Salah satunya ialah limbah hasil 

penggunaan biogas. Sektor peternakan 

merupakan penghasil emisi gas setelah sektor 

transportasi, limbah peternakan perlu menjadi 

perhatian khusus dalam penanganannya.       

 Pemanfaatan limbah peternakan 

sebagai sumber energi dapat menghasilkan 

nilai manfaat yang lebih tinggi. Pada 

umumnya produk sampingan dari pembuatan 

biogas ini seringkali menjadi kendala bagi 

para pemilik biogas. Lumpur bahan organik 

sludge umumnya kurang dimanfaatkan secara 

maksimal oleh pengguna biogas, bahkan ada 

yang membuangnya ke sungai. Kotoran 

ternak mengandung unsur hara makro seperti 

nitrogen (N), posfor (P), kalium (K), kalsium 

(Ca), magnesium (Mg) dan belerang (S). Oleh 

sebab itu lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) masih memiliki unsur hara sebagai 

produk yang dapat dimanfaatkan dan 

memiliki guna (Brata, 2006).  

 Salah satu upaya yang dapat 

diterapkan dalam penanganan limbah biogas 

adalah membuatnya menjadi media 

pemeliharaan cacing tanah. Darmadi (2015) 

mengatakan bahwa cacing tanah sendiri dapat 

membantu mempercepat proses mineralisasi 

yang terjadi di tanah karena dapat 

menyediakan substrat yang baik bagi 

organisme, serta butiran-butiran kascing 

dapat memperbaiki struktur tanah. Cacing 

tanah jenis Lumbricus Rubellus memiliki 

keunggulan dan potensi yang baik, tingkat 

produktivitasnya yang tinggi, penambahan 

berat badan lebih cepat, produksi cocon, 

juvenil (anakan) dan pemeliharaannya sangat 

mudah. 

 Cacing tanah menyukai bahan organik 

yang membusuk, baik yang berasal dari 

hewan maupun dari tumbuhan. Prasetyo 

(2011) mengatakan pakan sangat 

mempengaruhi pertumbuhan, cacing tanah 

akan meningkat bila pakan tersebut banyak 

mengandung bahan organik. Oleh karena itu 

LOUGB yang berasal dari limbah sapi perah 

yang dicampurkan dengan dekomposer nabati 

berupa campuran empon, daun kemangi, buah 

nanas, dan molasses diharapkan mampu 

menjadi media yang baik bagi 

perkembangbiakan cacing tanah Lumbricus 

Rubellus. Wiratno (2013) mengatakan bahwa 

kandungan yang terdapat dalam pengurai 

nabati seperti kunyit dapat membantu 

mempercepat proses pengomposan bahan 

organik terutama bahan-nahan seperti lignin 

dan selulosa. Pada buah nanas kandungan 

bromelin yang terdapat dalam buah nanas 

yang merupakan enzim bersifat hidrolase, 

yaitu enzim 

 

 

MATERI DAN METODE  

 Penelitian ini menggunakan media 

cacing dari lumpur organik unit gas bio yang 

ditambahkan dengan dekomposer nabati. 

Penggunaan bahan-bahan yang nabati antara 

lain empon-empon 1 kg, sayuran, buah-

buahan 1,5 kg, tetes 1 kg, air 15 liter lalu hasil 

dari pembuatan tersebut nantinya di campur 

dengan jerami dan LOUGB sebagai media 

pertumbuhan dan jumlah cacing, dan 

perbandingan 1 : 4 antara jerami padi dan 

LOUGB. Wiratno (2013) mengatakan bahwa 

kandungan yang terdapat dalam pengurai 

nabati seperti kunyit dan buah nanas dapat 

membantu mempercepat proses 

pengomposan bahan organik terutama bahan-



nahan seperti lignin dan selulosa. Sehingga 

dengan penambahan dekomposer nabati 

diharapkan pertumbuhan dan jumlah cacing 

optimal. Sedangkan alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

timbangan dengan keakuratan satu angka di 

belakang koma, higrometer yang digunakan 

untuk mengukur suhu dan kelembaban, dan 

pH meter untuk mengetahui pH yang 

dihasilkan pada media pemeliharaan cacing 

tanah. 

Penambahan dekomposer nabati di 

awal pemberian pada media LOUGB 

budidaya cacing tanah untuk mengetahui pada 

persentase berapa cacing tanah akan 

menghasilkan bobot total dan jumlah yang 

optimal, dengan menggunakan berbagai level 

masing-masing yaitu P0 tanpa penambahan 

dekomposer, juga sebagai perlakuan kontrol, 

P1 dengan penambahan 3%, P2 6%, P3 9%, 

dan P4 sebanyak 12% dari campuran LOUGB 

dan jerami padi sebanyak 1 Kg, berarti P1 

sebanyak 30 cc, P2 60 cc, P3 90 cc, dan P4 

120 cc. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Dekomposer Nabati Terhadap 

Bobot Total Cacing Tanah 

 Berdasarkan data hasil pengamatan 

bobot total cacing tanah yang dihasilkan Hasil 

perhitungan statistik menggunakan analisis 

ragam pada perlakuan bobot total cacing 

tanah dengan pemeliharaan selama 4 minggu 

pada media LOUGB, jerami, dan campuran 

dekomposer mengalami peningkatan, namun 

hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 

 

    Tabel Rataan Bobot Total Cacing Tanah (4 minggu lama pemeliharaan) 

Perlakuan Rataan Bobot Total (gram) 

P0 77,18 ± 9,22 

P1 93,13 ± 9,39 

P2 84,38 ± 7,72 

P3 81,50 ± 6,60 

P4 86,00 ± 4,08 

 

 Hasil pengamatan menunjukan 

bahwa penambahan bahan pengurai 

dekomposer nabati yang dicampurkan dalam 

LOUGB dengan berbagai macam level 

presentase dapat meningkatkan pertambahan 

bobot total cacing tanah namun belum 

mencapai bobot yang optimal. Hal ini diduga 

waktu pemeliharaan dan pemeraman media 

LOUGB cacing tanah yang relatif kurang 

lama. P0 yaitu tanpa perlakuan pemberian 

dekomposer nabati menghasilkan rataan 

bobot total cacing tanah terendah (77,18 ± 

9,22), namun untuk hasil rataan bobot total 

terendah dengan pemberian dekomposer 

nabati yaitu pada perlakuan P3 (81,50 ± 

6,60) dengan persentase dekomposer 9% 

sedangkan rataan bobot total tertinggi cacing 

tanah dihasilkan oleh P1 (93,13 ± 9,39) 

dengan persentase penambahan dekomposer 

nabati sebesar 3%. Febrita (2015) 



mengatakan pertumbuhan bibit cacing 

Lumbricus Rubellus membutuhkan waktu 3 

minggu, sedangkan cacing Lumbricus 

Rubellus dewasa hingga dapat bertelur 

memerlukan waktu selama 3 minggu, jadi 

total waktu pemeliharaan yang dibutuhkan 

dari bibit hingga menghasilkan cocon yaitu 6 

minggu, lalu jarak waktu cocon hingga 

menjadi cacing tanah Lumbricus Rubellus 

yang baru yaitu memerlukan waktu 2 

minggu.

Diketahui bahwa rataan hasil bobot 

total cacing tanah dari P0 mengalami 

kenaikan ke P1, lalu mengalami penurunan 

dari P1 hingga P3, lalu kembali mengalami 

kenaikan pada P4. Pertambahan bobot total 

cacing tanah tidak hanya dipengaruhi oleh 

media LOUGB dan pemberian dekomposer 

nabati dengan berbagai level presentase, 

namun suhu serta kelembaban pun menjadi 

faktor yang penting dalam pertumbuhan 

cacing tanah Lumbricus Rubellus. Brata 

(2006) mengatakan bahwa cacing tanah 

menghendaki kondisi media yang sesuai, 

terlindung dari cahaya, pH yang netral serta 

sirkulasi udara yang baik. Hutama (2015) 

menyatakan untuk mnecapai kelambaban 

dan suhu media yang optimum perlu 

dikontrol dengan penyiraman air selama tiga 

hari sekali. Cacing tanah mengandung 

sebanyak 70 sampai 95 % dari bobot 

hidupnya, sehingga kehilangan air 

merupakan masalah utama cacing tanah 

untuk mempertahankan fungsi-fungsi 

tubuhnya untuk bekerja secara normal. 

 

 

Gambar Rataan Bobot Relatif Cacing Tanah 

Hal ini disebabkan karena cacing 

tanah yang telah berumur 35-45 hari (dewasa 

kelamin) akan menghasilkan kokon setiap 7-

10 hari sekali melalui alat reproduksinya 

klitelium. Peningkatan bobot cacing yang 

dihasilkan pun tidak hanya bergantung pada 

media yang baik dan kandungan nutrisi yang 

terkandung di dalamnya, kondisi lingkungan 

yang nyaman menjadi faktor yang penting 

bagi siklus hidupnya, terutama saat cocon 

akan menetas dan menghasilkan juvenil atau 

anakan cacing tanah. Resnawati (2007) 

mengatakan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi produksi kokon adalah umur 
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cacing tanah dan suhu media. Perubahan 

suhu mempengaruhi aktivitas cacing tanah 

termasuk metabolisme, pertumbuhan, 

respirasi dan perkembangbiakannya. Jumlah 

juvenil yang dihasilkan pada setiap media 

ditentukan oleh jumlah kokon yang mampu 

menetas dalam kondisi media yang 

mendukung untuk kehidupan cacing tanah. 

 

 

 

Pengaruh Dekomposer Nabati Terhadap 

Jumlah Cacing Tanah 

 Berdasarkan data hasil pengamatan, 

pengaruh penambahan dekomposer nabati 

dengan berbagai level presentase pemberian 

dalam media LOUGB dan campuran jerami 

terhadap jumlah cacing tanah Lumbricus 

Rubellus. Setelah dilakukan perhitungan 

statistik menggunakan analisis ragam, 

menunjukan bahwa jumlah cacing setelah 

pemeliharaan selama 4 minggu dengan 

media LOUGB, jerami, dan campuran 

dekomposer mengalami peningkatan, hasil 

analisis ragam menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05)  terhadap 

jumlah total cacing tanah Lumbricus 

Rubellus, adapun hasil rataan bobot total 

cacing tanah dapat dilihat pada Tabel rataan 

jumlah cacing tanah berikut.                           .

 

Tabel Rataan Jumlah Cacing Tanah (4 minggu lama pemeliharaan) 

Perlakuan Jumlah (Ekor) 

P0   88,50 ± 8,74a 

P1 107,00 ± 5,89a 

P2   91,75 ± 5,91a 

P3   91,00 ± 5,72b 

P4   98,25 ± 7,23c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom menunjukkan perlauan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05)

 

 Berdasarkan Tabel rataan jumlah 

cacing tanah, hasil penelitian ini sesuai pada 

penambahan bahan pengurai dekomposer 

nabati dengan berbagai level presentase yang 

dicampur dengan LOUGB dapat 

meningkatkan jumlah populasi cacing tanah. 

Jumlah cacing yang dihasilkan memang 

banyak, namun sebagian besar cacing tanah 

yang dihasilkan masih berupa juvenil, cacing 

belum menghasilkan bobot yang optimal, 

siklus hidup cacing tanah berawal dari 

cocon, cacing muda juvenil, cacing 

produktif, dan cacing tua. Dalam 

perkembangannya butuh waktu 14-21 hari 

bagi cocon agar menetas dan menghasilkan 

juvenil, dan setiap cocon akan menghasilkan 

1-8 ekor anak atau juvenil. Cocon cacing 

tanah berdiameter sekitar 1.2 cm (Subowo, 

2008). Butuh waktu agar juvenile mencapai 

cacing dewasa serta menghasilkan bobot 

yang optimal. 

 



 

 Berdasarkan rataan jumlah relatif 

cacing tanah Lumbricus Rubellus yang telah 

disajikan pada Gambar 3. menunjukan 

bahwa rataan relatif dari P0-P1 mengalami 

penurunan, namun mengalami kenaikan dari 

bobot relatif P3-P4 dengan bobot relatif P4-

P5. 

 

 
Gambar Jumlah Relatif Cacing Tanah 

 

 Berdasarkan Gambar jumlah relatif 

cacing tanah, jumlah relatif cacing tanah 

pada media LOUGB hasil terendah terdapat 

dalam media LOUGB pada perlakuan 

perlakuan 3. Hal ini disebabkan adanya 

predator seperti semut dan kelabang yang 

masuk, sehingga menyebabkan turunnya 

populasi jumlah cacing. Subowo (2008) 

mengatakan siklus produktif cacing tanah 

berkisar 40-60 hari. Hal ini dikarenakan 

cacing tanah memiliki kemampuan untuk 

memperbanyak jumlahnya dalam waktu 

yang singkat. Cacing tanah yang telah 

berumur 35-45 hari (dewasa kelamin) akan 

menghasilkan cocon setiap 7-10 hari sekali 

melalui alat reproduksinya klitelium. 

Banyaknya jumlah cacing yang dihasilkan 

pun tidak hanya bergantung pada media yang 

baik dan kandungan nutrisi yang terkandung 

di dalamnya, kondisi lingkungan yang 

nyaman menjadi faktor yang penting bagi 

siklus hidupnya, terutama saat cocon akan 

menetas dan menghasilkan juvenil atau 

anakan cacing tanah.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

pada media lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) pemberian dekomposer nabati 

pada berbagai level persentase dalam media 

LOUGB dapat meningkatkan bobot total dan 

jumlah cacing tanah Lumbricus Rubellus, 

serta campuran dekomposer nabati pun 

mampu mengurangi bau dari LOUGB.     

 

Saran 

Perlu dilakukannya penelitian lebih 

lanjut mengenai lamanya pemeliharaan 

cacing tanah Lumbricus Rubellus pada media 

LOUGB, serta perlu adanya perhatian 

khusus dari suhu, pH, dan kelembaban, 

dengan begitu maka pertumbuhan cacing 

tanah yang di pelihara akan optimal.   
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