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RINGKASAN 

  

 Limbah organik merupakan limbah yang mudah didegradasi secara alami. 

Sisa makanan dan ampas tahu merupakan bagian dari limbah organik. Sisa 

makanan dan ampas tahu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nutrisi 

yang terdapat pada limbah tersebut yaitu karbohidrat, protein, lemak, kadar abu 

dan serat kasar. Pada penelitian ini kedua limbah tersebut dimanfaatkan sebagai 

pakan cacing tanah (Lumbricus rubellus). Cacing tanah merupakan hewan 

berdarah dingin dan tidak bertulang belakang. Cacing tanah jenis ini memiiliki 

tubuh berbentuk pipih dan berwarna coklat kemerah-merahan. Cacing tanah 

dapat mendegradasi limbah organik yaitu dengan cara memakan limbah 

tersebut. Cacing jenis (Lumbricus rubellus) memiliki keunggulan lebih 

dibandingkan jenis cacing lain, karena produktivitasnya tinggi (penambahan berat 

badan, produksi telur/anakan dan produksi bekas cacing “kascing”).  

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu komposisi pakan dari campuran sisa 

makanan dan ampas tahu dengan 5 level serta faktor kedua yaitu media hidup 

cacing tanah dengan 2 level. Setiap perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 

kali, sehingga dihasilkan 30 satuan percobaan. Pengamatan meliputi bobot 

cacing tanah, produksi kokon/juvenil dan berat kascing yang dihasilkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan penambahan bobot indukan cacing tanah 

tertinggi pada perlakuan P3 yaitu campuran pakan dari 50% sisa makanan dan 

50% ampas tahu. Pertambahan jumlah anakan cacing tanah terbanyak pada 

perlakuan P4 dimana pada perlakuan tersebut cacing tanah diberi pakan 25% 

limbah makanan dan 75% limbah ampas tahu. Pada analisis kualitas kascing 

rata-rata dari semua perlakuan memiliki nilai C/N rasio antara 9,20-10,82. Pada 

pengukuran produktivitas parsial penambahan bobot induk dan jumlah anakan, 

nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan P3M1 (50% limbah makanan + 50% 

ampas tahu) dengan nilai produktivitas masing-masing sebesar 0,011 dan 

31,090, sedangkan pada pengukuran produktivitas parsial kascing, nilai tertinggi 

pada perlakuan P5M2 (75% limbah makanan + 25% ampas tahu) dengan nilai 

sebesar 0,240. 

 

Kata Kunci: Ampas tahu, Cacing tanah, Produktivitas, Sisa makanan 
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SUMMARY 

  

 Organic waste is waste that is degraded naturally. Food waste and tofu 

dregs are part of the organic waste. Nutritional value of food waste and tofu dregs 

is high enough. The nutrients contained in the waste are carbohydrates, protein, 

fat, ash and crude fiber. In this study, both the waste is used as feed earthworms 

(Lumbricus rubellus). Earthworms are cold-blooded animals and invertebrates. 

Earthworm species has a flattened body shape and reddish brown. Earthworms 

can degrade organic waste that is by eating the waste. Worm species (Lumbricus 

rubellus) has more advantages than other types of worms, because of high 

productivity (weight gain, production of eggs / chicks and former production of 

worms "vermicompost"). 

The research method used completely randomized design (CRD) with two 

factors. The first factor is the composition of the feed mixture food scraps and 

tofu dregs with 5 levels and the second factor is the medium of life earthworm 

with 2 levels. Each treatment is done repeat 3 times, so that the resulting 30 

experimental unit. Observations included the weight of earthworms, cocoon 

production / juvenile and heavy vermicompost produced.  

The results showed earthworms weight gain sires highest in treatment P3 

that the feed mixture of 50% food waste and 50% tofu dregs out. In the number of 

tillers earthworms most in P4 treatment where the treatment of the earthworms 

were fed 25% of food waste and 75% of waste tofu dregs. In the analysis of 

average quality vermicompost from all treatments had a value of C / N ratio of 

9,20-10,82. But the treatment P2M1 and P4M1 value 9. While the measurement of 

productivity, the highest value obtained in the treatment P3M1 with a productivity 

value of 0.505. On measuring productivity partial the addition of weight parent 

and the number of saplings , the highest score obtained at treatment P3M1 ( 50 % 

waste food + 50 % tofu dregs) to the value of productivity each of 0,011 and 

31,090 , while on measuring productivity partial kascing , value on the highest 

treatment P5M2 ( 75 % food waste + 25 % tofu dregs) to the value of of 0,240 . 

 

Keywords: earthworms, food waste, productivity, Tofu dregs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak 

di Indonesia, yaitu mencapai 898.558 jiwa dengan luas wilayah 110,06 km2. 

Jumlah penduduk yang banyak maka tingkat konsumsi juga tinggi, hal ini akan 

memicu timbulan sampah yang besar. Pada umumnya sampah terbagi menjadi 

dua macam yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 

merupakan sampah basah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun, 

sayuran dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah kering yang 

tidak dapat membusuk seperti plastik, serpihan kaca, besi dan lain-lain. Menurut 

data yang diperoleh, jumlah sampah kota Malang pada tahun 2013 mencapai 

659,21 ton/hari. Sampah tersebut terdiri dari sampah organik sebesar 405,41 

ton/hari dan sampah anorganik mencapai 253,79 ton/hari. Sampah organik di 

kota Malang memiliki jumlah persentase yang besar yaitu 61,5 % (DKP, 2013). 

Jumlah tersebut sangat banyak, jika hal itu dibiarkan terus menerus maka 

sampah akan menumpuk, dikarenakan TPA tidak mencukupi atau jumlah 

sampah perhari lebih banyak daripada kapasitas TPA yang telah disediakan. 

Selain itu sampah organik juga memiliki karakteristik mudah busuk yang 

menyebabkan bau menyengat, sehingga sampah organik harus segera dilakukan 

penanganan agar tidak mencemari lingkungan. 

Limbah rumah makan dan ampas tahu merupakan bagian dari limbah 

organik. Limbah rumah makan merupakan sisa-sisa makanan yang yang telah 

dipesan oleh tamu dan tidak dihabiskan. Data yang diperoleh dari FAO (Food 

and Agriculture Organization) pada tahun 2010, jumlah limbah makanan di dunia 

mencapai 1,3 trilun ton/tahun. Jumlah limbah makanan tersebut merupakan 

jumlah yang besar, maka dari itu perlu dilakukan penanganan yang tepat. 

Makanan yang disajikan di rumah makan memiliki kandungan gizi yang banyak, 

karena pada umumnya makanan tersebut terbuat dari aneka sayuran seperti 

bayam, kangkung, wortel, kubis dan lain-lain. Menurut Palungkun (2010) sampah 

sayuran memiliki kandungan yaitu kadar air : 90%, C : 45,40%, N : 0,73%, C/N : 

62,19, temperatur : 28oC dan pH : 7. Sayuran ini banyak mengandung vitamin 

dan mineral yang bermanfaat untuk pertumbuhan cacing tanah. 
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Ampas tahu merupakan produk samping dalam bentuk padatan dari bubur 

kedelai yang diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu. Ampas tahu 

merupakan sisa hasil proses pembuatan tahu yang memiliki kandungan gizi yang 

cukup baik. Kandungan ampas tahu yaitu protein 23,62 %, Serat Kasar 22,65 %, 

Lemak 7,78 %, Abu 3,79 %, Kalsium 0,58 %, Phospor 0,22 %. Dalam keadaan 

segar ampas tahu mengandung kadar air 84,5 % dari bobotnya. Ampas tahu 

memiliki nilai nutrisi yang baik dan digolongkan kedalam bahan pakan sebagai 

sumber protein. Menurut penelitian Dzuljaman (2004), ampas tahu cocok 

dijadikan sebagai pakan ternak, karena memiliki nilai gizi tinggi yang dapat 

memacu pertumbuhan cacing tanah. Salah satu pemanfaatan limbah rumah 

makan dan ampas tahu sebagai makanan ternak yaitu digunakan untuk pakan 

cacing tanah. 

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) merupakan hewan invertebrata yang 

hidup di tanah. Cacing jenis (Lumbricus rubellus) memiliki keunggulan lebih 

dibanding jenis cacing lain, karena produktivitasnya tinggi (penambahan berat 

badan, produksi telur/anakan dan produksi bekas cacing “kascing”). Pada bidang 

pertanian, cacing dapat menghancurkan bahan organik yang ada di dalam tanah 

sehingga dapat memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Keberadaan cacing 

tanah juga dapat meningkatkan populasi mikroba yang berdampak positif bagi 

tumbuhan, seperti Rhizobium yang berguna sebagai penyedia unsur hara untuk 

tanaman dan mengembangkan sistem perakaran yang lebih sempurna. Selain itu 

cacing tanah juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, bahan baku obat-

obatan dan ramuan untuk penyembuhan penyakit yang dibuat dalam bentuk 

kapsul (Palungkun, 2010). 

Pada saat sekarang ini, budidaya cacing mulai banyak digemari masyarakat 

karena perawatannya yang cukup mudah. Tetapi ada beberapa keluhan dari 

peternak mengenai komposisi pakan cacing tanah yang menyebabkan 

pertumbuhannya lambat. Menurut penelitian Febrita dkk (2015), komposisi pakan 

dan jenis pakan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

cacing tanah. Dalam penelitiannya penggunaan campuran pakan dengan 

komposisi 50% rumput kakawatan (Cynodon dactylon) + 50% ampas tahu dapat 

meningkatkan bobot cacing mencapai 0,153 gram/ekor. Menurut penelitian 

Hermawan (2014), tekstur dari pakan yang padat dapat menyebabkan kesulitan 

bagi cacing tanah untuk memakan pakan tersebut. Hal ini disebabkan karena 
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cacing tanah tidak memiliki gigi, melainkan cacing mencerna makanan di dalam 

ampela yang bertindak seperti gigi.  

Pada dasarnya terdapat dua hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan cacing tanah yaitu media dan pakan. Media yang dibutuhkan 

cacing dapat berupa serbuk gergaji, kotoran ternak, limbah baglog jamur, serabut 

kelapa dll. Peternak cacing tanah saat ini umumnya menggunakan media dari 

bahan limbah baglog jamur dan kotoran sapi. Hal tersebut dikarenakan limbah 

baglog jamur mudah untuk didapatkan dan bisa dibeli dengan harga yang relatif 

murah. Kotoran sapi didapatkan dari para peternak sapi, kotoran tersebut 

biasanya diambil oleh para peternak cacing tanah sebagai media. Peternak 

cacing tanah sangat membantu para peternak sapi, karena kotoran sapi jadi tidak 

menumpuk dan tidak bingung lagi membuang kotoran tersebut. Media cacing 

tanah dapat menggunakan bahan-bahan yang lembab, sedangkan pakan 

menggunakan ampas tahu, limbah pasar, limbah rumah tangga dan lain-lain. 

Pada penelitian ini akan dilakukan percobaan pengaturan komposisi campuran 

pakan dari limbah  rumah makan dan ampas tahu dengan media dari kotoran sapi 

dan baglog jamur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah komposisi campuran pakan cacing tanah (Lumbricus rubellus)  

dari limbah rumah makan dan ampas tahu yang tepat dalam budidaya 

cacing ? 

2. Bagaimanakah kualitas kascing yang dihasilkan oleh cacing tanah 

dengan pemberian pakan dari campuran limbah makanan dan ampas 

tahu ? 

3. Berapakah nilai produktivitas tertinggi cacing tanah dengan pakan dari 

campuran limbah makanan dan ampas tahu menggunakkan media 

kotoran sapi dan baglog jamur ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui komposisi campuran pakan tepat dalam budidaya 

cacing tanah (Lumbricus rubellus)  . 

2. Untuk mengetahui kualitas kascing cacing tanah yang dihasilkan dari 

campuran pakan. 
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3. Untuk mengetahui nilai produktivitas tertinggi cacing tanah dengan pakan 

campuran dari limbah makanan dan ampas tahu.  

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan pengetahuan kepada para pelaku bisnis rumah makan untuk 

tidak langsung membuang limbah sisa makanan ke lingkungan, 

melainkan digunakan sebagai pakan cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

2. Memberikan pengetahuan bahwa campuran limbah rumah makan dan 

ampas tahu yang tepat dapat meningkatkan jumlah dan berat dari cacing 

tanah (Lumbricus rubellus). 

3. Membantu Pemerintah dalam upaya penanganan limbah organik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pakan Cacing Tanah 

Cacing tanah merupakan hewan vertebrata yang biasa hidup di suhu 

yang lembab. Cacing tanah memerlukan makanan untuk bertahan hidup dan 

berkembang biak. Pakan cacing tanah berasal dari limbah organik. Cacing tanah 

akan makan apa saja yang bersifat organik dan harus lembab, karena cacing 

tanah tidak dapat makan makanan kering (Hermawan, 2014).  

Pakan yang diberikan pada cacing tanah harus memiliki kandungan 

nutrisi yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhannya. Pakan nabati cukup 

disukai oleh cacing tanah karena mengandung banyak air (Maulida, 2015). 

Tetapi hidari tumbuhan yang bergetah atau berbau tajam seperti kunyit, kayu puti 

dan kemangi. Cacing tanah menyukai pakan yang bertekstur lembek, karena 

mudah diserap (Palungkun, 2010)  

   

2.1.1 Limbah Makanan 

 Limbah makanan adalah campuran dari bahan–bahan yang dapat 

terdekomposisi menjadi bahan organik. Limbah makanan merupakan jenis 

limbah yang melimpah dan mudah diperoleh. Limbah ini dihasilkan setiap hari 

dalam bentuk sisa bahan makanan atau lauk pauk. Limbah industri makanan 

disukai cacing tanah karena mengandung bahan organik (Gurav & Pathade, 

2011). Limbah ini di daerah pemukiman sangat banyak dan menjadi masalah 

lingkungan. Padahal limbah ini sangat baik digunakan sebagai pakan cacing 

tanah. Namun, limbah ini harus memenuhi syarat untuk pakan, yaitu rasa asin, 

minyak dan rasa pedasnya tidak berlebihan (Palungkun, 2010). Limbah makanan 

berupa nasi dan sayuran yang sudah diolah. Dalam 100 gram nasi mengandung 

129 kalori, 0,28 gram lemak, 27,9 gram karbohidrat dan 2,66 gram protein. 

Sedangkan sayuran memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin 

dan mineral (Anonim, 2015). 

 Limbah makanan yang akan diberikan ke cacing sebaiknya diblender 

terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk membuat tekstur fisik dari limbah 

makanan tersebut menjadi lebih halus. Pemberian makanan pada cacing sangat 

diperlukan, karena apabila kandungan bahan organik dalam tanah habis dan 
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tidak diberi bahan organik lainnya seperti limbah makanan, maka cacing akan 

meninggalkan tempat atau mengalami kematian (Yuliprianto, 2010). 

 

2.1.2 Ampas Tahu 

Ampas tahu merupakan limbah yang diperoleh dari industri pembuatan 

tahu. Ampas tahu yang diperoleh biasanya dalam bentuk basah dan tidak tahan 

terhadap penyimpanan terlalu lama. Ampas tahu merupakan hasil ikutan dari 

proses pembuatan tahu yang banyak terdapat di Indonesia, oleh karena itu untuk 

menghasilkan ampas tahu tidak terlepas dari proses pembuatan tahu. Ampas 

tahu merupakan limbah padat industri tahu yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan kompos. Karakteristik limbah tahu umumnya juga sangat 

tergantung pada kualitas kedelainya (Suwahyono, 2014). 

Ampas tahu merupakan limbah organik yang cepat membusuk, serta 

dapat menimbulkan masalah lingkungan yang cukup spesifik apabila tidak 

segera ditangani. Limbah ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai pakan cacing 

tanah. Menurut (Palungkun, 2010), pemberian pakan ampas tahu pada cacing 

tanah sangat baik digunakan untuk memacu reproduksi cacing tanah. Selain itu 

dengan pemberian pakan ini jumlah kokon juga akan meningkat. Memaksimalkan 

bobot dan peningkatan jumlah dari cacing tanah merupakan keinginan dari 

semua petani, sehingga perlu diperhatikan pemberian pakan yang tepat. Menurut 

Kumalasari (2008), ampas tahu memiliki kandungan gizi yang sangat baik. 

Menurut Anonim  (2011), ampas tahu memiliki kandungan N (8,66%); C (3,79%); 

H2O (51,63%) dan abu 1,21%. 

Pabrik tahu menghasilkan limbah berupa ampas tahu yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan cacing tanah, karena memiliki kandungan 

protein yang cocok untuk pertumbuhan cacing tanah yaitu 22,4 gram per 100 

gram bahan (Suprapti, 2006). Selain itu keuntungan dari ampas tahu yaitu dari 

bentuknya yang lumat/lembek dan setengah matang serta mudah dicerna, oleh 

karena itu ampas tahu merupakan pakan yang cocok untuk cacing tanah. 

 

2.3 Produktivitas 

 Produktivitas merupakan hubungan antara output (barang atau jasa) 

dengan input yang sebenarnya. Produktivitas bertujuan untuk mengelola 

sumberdaya yang efisien dan menghasilkan output yang maksimal (Wartana, 

2011).  Produktivitas berbeda dengan produksi, menurut Pribadiyono (2006), 
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produktivitas seringkali disamakan dengan produksi. Pada kenyataannya, antara 

produktivitas dan produksi memiliki arti yang berbeda. Produksi tinggi belum 

tentu produktivitas tinggi, bisa jadi produktivitasnya juga rendah. Tinggi 

rendahnya produktivitas berkaitan dengan perbandingan output dan input. 

Sebuah perusahaan harus dapat mengukur seberapa besar produktivitas yang 

akan dicapai. Permasalahan yang terjadi di perusahaan dapat diketahui dari 

pengukuranntersebut dan diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan yang 

dapat menanggulangi permasalahan tersebut (Mulyadi, 2007).  

Produktivitas dapat diukur secara kuantitatif. Model pengukuran 

produktivitas yang paling sederhana yang dikemukakan oleh Gaspersz (2000), 

dimana produktivitas dapat dilakukan melalui pendekatan output/input. Pada 

penelitian mengenai produktivitas cacing tanah dengan pemberian pakan yang 

berbeda, pengukuran produktivitas akan bermanfaat untuk mengetahui 

campuran pakan yang menghasilkan produktivitas paling tinggi. Produktivitas 

cacing tanah juga disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan sekitar atau 

media. Media yang memiliki suhu rendah disukai cacing tanah, selain itu bahan 

organik yang terdapat didalam media atau pakan yang diperlukan cacing tanah 

untuk bertahan hidup atau berkembang biak (Anwar, 2007).  Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Sucipta dkk (2015), produktivitas cacing tanah tertinggi yaitu 

pada media dengan campuran kotoran sapi dan sayuran. Produktivitas cacing 

tanah dapat diukur dengan parameter pertambahan berat bobot, jumlah 

kokon/anakan, dan kascing yang dihasilkan.  

 Cacing tanah memerlukan bahan organik untuk dimakan. Bahan organik 

berasal dari sampah organik seperti limbah makanan dan ampas tahu. Pada 

perhitungan produktivitas terdapat input dan output. Input yang digunakan dalam 

perhitungan produktivitas cacing tanah yaitu makanan yang diberikan dan media 

hidup. Pada output yaitu pertambahan bobot, jumlah kokon/juvenil dan kascing. 

Produktivitas yang tinggi apabila input minimum sedangkan output maksimum. 

 

2.4 Media Hidup Cacing Tanah 

Cacing tanah merupakan hewan yang memerlukan media untuk hidup. 

Pertambahan bobot cacing tanah merupakan indikasi dari pertumbuhan cacing 

tanah karena mendapatkan nutrisi yang cukup dari media yang sesuai, 

sebaliknya bobot cacing tanah akan menurun apabila kandungan nutrisi pada 

media sedikit (Garg, 2011). Hasil dari penelitian kotoran sapi merupakan salah 
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satu media hidup cacing tanah (Ilyas, 2009). Kotoran sapi merupakan sisa 

metabolisme dari proses pencernaan sapi. Kotoran sapi sangat cocok untuk 

media cacing tanah. Kotoran sapi memiliki kandungan protein yang tinggi 

(Febrita, 2015). Selain itu cacing tanah lebih menyukai kotoran sapi karena 

kandungan nitrogen yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kotoran hewan 

lainnya (Hanafiah, 2010). Kandungan nitrogen yang tinggi akan menyebabkan 

cacing tanah mati. Penggunakan media kotoran sapi untuk cacing tanah akan 

lebih baik jika didekomposisi terlebih dahulu. Dekomposisi bertujuan untuk 

menguraikan zat kompleks menjadi lebih sederhana dan mengurangi kadar 

amoniak dalam kotoran sapi. Kandungan nutrisi pada kotoran sapi dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Kotoran Sapi 

Karakteristik Kimia Persentase (%) 

Hemisellulosa 18,6  

Sellulosa 25,2 

Lignin 20,2 

Nitrogen 1,67 

Fosfat 1,11 

Kalium 0,56 

Sumber : Sihotang (2010) 

 Setiap hari satu ekor sapi dapat menghasilkan kotoran lebih dari 10 kg, 

sehingga kotoran sapi berpotensi dijadikan sebagai media untuk cacing tanah 

karena jumlah ketersediaan yang banyak (Zalizar dkk, 2013). Penggunaan media 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan cacing tanah. Limbah 

organik merupakan media yang baik bagi cacing tanah, sehingga kotoran sapi 

dan limbah organik lainnya sangat cocok digunakan untuk cacing tanah 

(Susetyorini, 2007). 

Baglog jamur merupakan media yang digunakan untuk pertumbuhan 

jamur. Baglog jamur terbuat dari campuran serbuk gergaji, dedak, kompos, 

sekam dan lain-lain (Wahyuni, 2013). Pada pembudidayaan jamur tiram, baglog 

jamur dapat digunakan selama +7 bulan. Setelah lebih dari setahun baglog 

tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai kompos. Limbah budidaya jamur tiram 

memang dapat merepotkan. Tidak jauh berbeda dengan memindahkan limbah 

dari pemotongan kayu ke lingkungan. Limbah jamur tiram berupa media tanam 

baglog yang telah tidak produktif, tetapi sebenarnya masih bisa diambil 
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manfaatnya. Kebutuhan jamur di Indonesia pada tahun 2015 sekitar 17.500 ton 

per tahun. Dengan jumlah yang banyak tersebut dapat menimbulkan baglog 

jamur yang sangat banyak.  Baglog jamur memiliki kandungan protein yang 

cukup. Hal tersebut cocok digunakan sebagai media hidup cacing tanah 

(Kurniawan, 2008). Kandungan unsur hara baglog jamur dapat dilihat pada Tabel 

2.2 berikut : 

Tabel 2.2. Kandungan Unsur Hara Limbah Baglog jamur 

No Unsur Hara Satuan 

1 C 49 % 

2 N 0,6 % 

3 P 0,7 % 

4 K 0,02 % 

5 Na 0,003 % 

6 Ca 1,6 % 

7 Mg 0,34 % 

8 Mn 4,2 % 

9 Zn 4,4 % 

10 Fe 38,8 % 

11 Cu 0,33 % 

Sumber : Sulaeman (2011) 

 

2.5 Cara Pemberian Pakan Cacing 

Cacing tanah merupakan hewan yang cukup potensial, karena mudah 

dibudidayakan, cepat berkembangbiak, media dan pakannya mudah diperoleh 

serta memiliki kandungan nutrisi yang tinggi (Resnawati dkk, 2007). Tetapi salah 

satu kesalahan dari peternak cacing tanah yaitu cara pemberian pakan yang 

kurang tepat. Pemberian pakan merupakan pekerjaan yang paling penting untuk 

peternak cacing tanah. Pakan yang tepat memberikan pengaruh bagi 

pertumbuhan cacing tanah. Bahan pakan cacing tanah merupakan limbah 

organik dari hewan maupun tumbuhan. Pada cacing tanah tidak ada pakan 

khusus yang diproduksi dan dikomersilkan. Pemberian pakan sesuai dengan 

prosedur dapat memberikan dua manfaat, yaitu dapat menyuplai kebutuhan 

pakan cacing tanah dan sekaligus memperbaiki peredaran udara di dalam tanah. 

Hal ini dikarenakan setiap seminggu sekali media dan pakan diaduk. Cara 

pemberian pakan cacing tanah sebenarnya tidak sulit apabila perternak 
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mengikuti prosedur pemberian pakan dengan baik. Menurut Palungkun (2010), 

pemberian pakan pada cacing tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Siapkan bahan pakan berupa bahan organik yang sudah mengalami 

proses pelapukan, baik berupa campuran kompos, sayuran, kotoran 

ternak dan sampah organik lainnya. Jumlahnya sama dengan bobot 

cacing tanah. 

2. Campurkan bahan pakan dengan air dan dihancurkan hingga tekstur nya 

menjadi seperti bubur. 

3. Tebarkan pakan secara merata di permukaan media, tetapi tidak 

menutupi seluruh media. Sekitar 2-3 cm dari tepi sekeliling  wadah media 

tidak ditaburi pakan. 

4. Tutup bagian yang ditaburi pakan dengan penutup dari bahan yang tidak 

tembus cahaya. Potongan batang  pisang dapat dijadikan penutup karena 

lingkungan media dapat tetap lembab. 

5. Jumlah pakan yang diberikan pada hari selanjutnya tergantung yang 

tersisa. Bila ada pakan yang tersisa jumlah pakan dikurangi atau 

pemberian pakan dapat dilakukan 2 hari sekali. 

Kondisi yang tepat cacing tanah dapat makan sebanyak berat dari 

bobotnya. Sebagai contoh, 1 kg cacing tanah dapat memakan pakan 1 kg. 

Namun, disarankan untuk memberikan makanan setengah dari berat tubuh 

cacing tanah di awal pemeliharaan yang selanjutnya disesuaikan dengan 

kemampuan makan cacing tanah. Apabila jumlah pakan terlalu banyak, media 

pemeliharaan akan menjadi bau karena cacing tidak dapat memproses semua 

makanan sebelum makanan membusuk, apabila terlalu sedikit maka cacing 

tanah akan kelaparan (Hermawan, 2014). Pemberian pakan cacing tanah juga 

dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung 

(Maulida, 2015). Cara langsung yaitu pakan diberikan secara langsung tanpa 

melalui tahap fermentasi. Cara langsung ini cocok untuk jenis pakan yang sudah 

lunak dan siap pakai, seperti ampas tahu, ampas singkong, dedak dan limbah 

makanan. Pada pemberian pakan cara tidak langsung yaitu pakan cacing tanah 

yang memiliki tekstur agak keras dan kasar perlu dibusukkan atau difermentasi 

terlebih dahulu. Namun, lama pembusukan tidak boleh terlalu lama karena akan 

memicu tumbuhnya belatung. Contoh pakan yang perlu difermentasi adalah sisa 

sayuran, dedaunan dan kotoran hewan. Fermentasi berhasil apabila bahan tidak 
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berbau, hanya berbau manis seperti karamel dan tidak mengandung gas 

(Guntoro, 2013). 

 

2.6 Kandungan dan Manfaat Cacing Tanah 

 Cacing tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak terutama 

protein. Alamsyah (2012), mengemukakan cacing tanah merupakan hewan yang 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, relatif sama dengan tepung ikan. 

Komposisi nutrisi dalam cacing tanah yaitu protein kasar 60-72%, lemak 7-10%, 

abu 8-10% dan energi 900-4100 kalori/g. Protein yang terdapat di dalam cacing 

tanah terdiri dari 13 asam amino. Komposisi asam amino dalam cacing tanah 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3. Kandungan Asam Amino dalam Cacing Tanah 

Asam Amino Komposisi (%) 

- Arginin 4,13 

- Fenilalanin  2,25 

- Histidin  1,56 

- Isoleusin  2,58 

- Leusin 

- Lisin 

4,84 

4,33 

- Methionin  2,18 

- Threonin  2,95 

- Valin  

- Sistin 

- Glisin 

- Serin 

- Tirosin 

3,01 

2,29 

2,92 

2,88 

1,36 

Sumber : Hermawan (2014) 

 Cacing tanah memiliki banyak manfaat bagi manusia, hewan maupun 

tumbuhan. Sejak zaman dahulu, cacing tanah dikenal oleh bangsa Cina sebagai 

obat tradisional dari berbagai macam penyakit. Cacing tanah diyakini menjadi 

obat yang ampuh untuk mengobati demam, tifus, stroke dan nyeri perut (Maulida, 

2015). Selain digunakan sebagai obat-obatan, cacing tanah juga digunakan 

sebagai bahan baku untuk industri kosmetik (Sinha, 2010). Menurut beberapa 

ahli cacing tanah memiliki manfaat untuk menghaluskan, melembutkan dan 

meregenarasi sel kulit yang sudah mengalami penuaan. Di beberapa negara 

maju, seperti Italia, Amerika dan Kanada cacing tanah dimanfaatkan sebagai 
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solusi untuk mendegradasi sampah organik kota. Di bidang pertanian, cacing 

tanah memiliki manfaat menghancurkan bahan organik, serta memperbaiki 

aerasi dan struktur tanah. Keberadaan cacing tanah dapat mempengaruhi unsur 

hara yang terdapat didalam tanah (Anwar, 2007). Dengan adanya cacing tanah 

lahan menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi baik. 

Keberadaan cacing tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang 

menguntungkan (Palungkun, 2010). Di bidang peternakan cacing tanah 

merupakan sumber protein yang baik untuk makanan ternak, karena dapat 

memberikan dampak potensial terhadap pertumbuhan hewan ternak seperti 

ayam, ikan, bebek dst (Zakaria, 2012). 

Selain itu cacing tanah juga menghasilkan kotoran yang dinamakan 

dengan kascing. Kotoran tersebut dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Menurut 

Roslim dkk (2013), pupuk kascing sangat bermanfaat bagi tanaman karena 

mengandung lebih banyak mikroorganisme, mineral anorganik dan bahan 

organik yang mudah diserap oleh tanaman. Kascing mengandung banyak unsur 

hara dan zat penunjang pertumbuhan bagi tanaman. Menurut penelitian Arifah 

(2015), tanaman Pakcoy yang diberi kascing tumbuh lebih baik dari pada yang 

diberi pupuk kompos. 

 

2.7  Hipotesis 

Diduga dengan pemberian pakan organik dari limbah makanan dan 

limbah ampas tahu dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan cacing tanah.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di Perumahan Joyogrand blok EE6, Kelurahan 

Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pembuatan pakan dilaksanakan 

di Laboratorium Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan selama 

60 hari, pada bulan April sampai Mei 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pot dengan diameter 13 

cm dan tinggi 15 cm, thermometer air raksa, rak, alat penyemprot, sarung 

tangan, timbangan digital, cangkul, pH meter, ayakan tanah, kamera digital dan 

alat penghancur (blender). 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) berumur 2,5 bulan yang didapat dari CV. RAJ Organik Kota 

Malang, kotoran sapi, limbah baglog jamur, tanah berhumus, limbah makanan 

didapat dari warung Ai yang berada di jalan Sigura-Gura Malang dan limbah 

ampas tahu yang berasal dari tempat produksi tahu yang berada di jalan Bunga 

coklat Malang. Limbah ampas tahu yang digunakan dalam keadaan basah dan 

segar.  

 

3.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian pemanfaatan limbah makanan dan ampas tahu untuk pakan cacing 

dilakukan pada skala laboratorium 

2. Pakan dari limbah makanan terdiri dari nasi dan macam-macam lauk-pauknya 

(sayur, ikan, ayam dll) 

3. Lauk pauk limbah makanan berupa sayur sop, sayur kare, tempe, ayam, ikan 

dan tahu. Sambal tidak termasuk 
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3.4  Rancangan Percobaan 

 Metode yang digunakan data penelitian ini adalah percobaan 

laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

dua faktor yaitu komposisi pakan dan media hidup. Faktor satu merupakan 

komposisi pakan yang terdiri dari 5 level dan faktor kedua merupakan media 

hidup yang terdiri dari 2 level. Dari kombinasi kedua faktor tersebut didapatkan 

10 perlakuan dan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali. 

- Faktor 1. Komposisi Pakan  

 P1 : 100% limbah makanan 

 P2 : 100% limbah ampas tahu 

 P3 : 50% limbah makanan + 50% limbah ampas tahu 

 P4:  25% limbah makanan + 75% limbah ampas tahu 

 P5 : 75% limbah makanan + 25% limbah ampas tahu  

- Faktor 2. Media Hidup 

 M1 : baglog jamur 

 M2 : kotoran sapi 

Media Hidup M1 M2 

Komposisi Pakan 

P1 P1M1 P1M2 

P2 P2M1 P2M2 

P3 

P4 

P5 

P3M1 

P4M1 

P5M1 

P3M2 

P4M2 

P5M2 

Keterangan : 

- P1M1 : limbah makanan 10 gram dengan media baglog jamur 100 

                     gram dan tanah 100 gram 

- P1M2 : limbah makanan 10 gram dengan media kotoran sapi 100 

                     gram dan tanah 100 gram 

- P2M1 : ampas tahu 10 gram dengan media baglog jamur 100 gram  

                     dan tanah 100 gram 

- P2M2 : ampas tahu 10 gram dengan media kotoran sapi 100 

                     gram dan tanah 100 gram 

- P3M1 : limbah makanan 5 gram dan ampas tahu 5 gram dengan  
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media baglog jamur 100 gram dan tanah 100 gram 

- P3M2 : limbah makanan 5 gram dan ampas tahu 5 gram dengan  

media kotoran sapi 100 gram dan tanah 100 gram 

- P4M1 : limbah makanan 2,5 gram dan ampas tahu 7,5 gram dengan  

media baglog jamur 100 gram dan tanah 100 gram 

- P4M2 : limbah makanan 2,5 gram dan ampas tahu 7,5 gram dengan  

media kotoran sapi 100 gram dan tanah 100 gram 

- P5M1 : limbah makanan 7,5 gram dan ampas tahu 2,5 gram dengan  

media baglog jamur 100 gram dan tanah 100 gram 

- P5M2 : limbah makanan 7,5 gram dan ampas tahu 2,5 gram dengan  

media kotoran sapi 100 gram dan tanah 100 gram 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

A. Penyiapan tempat media hidup 

-  Disiapkan rak untuk menaruh pot tempat perlakuan 

- Bahan media kotoran sapi difermentasi dahulu untuk menurunkan kadar 

Amonia 

- Bahan-bahan untuk media yaitu kotoran sapi, baglog jamur dan tanah 

dicampur dan dimasukkan kedalam pot 

- Media biak yang dimasukan kedalam pot diukur menggunakan penggaris 

dengan ketinggian 5 cm dari permukaan pot 

-  Media biak siap digunakan 

B.   Pemilihan Cacing Tanah 

Cacing tanah yang dipilih yaitu cacing tanah yang sehat, tidak cacat dan 

berusia produktif. Cacing tanah yang produktif yaitu berusia 2,5 bulan 

dengan panjang tubuh antara 6-10 cm. Cacing tanah yang produktif memiliki 

kitelum yang tedapat pada tubuhnya. Kitelum terlihat seperti cincin dan 

warnanya lebih terang daripada tubuhnya. 

C.   Pelepasan cacing tanah ke dalam media 

Cacing tanah produktif diambil sebanyak 11 ekor dengan rata-rata berat 

10 gram dan dimasukkan ke dalam masing-masing pot yang berbeda, hal ini 

dilakukan untuk membedakan tiap perlakuan dengan pemberian pakan. 

Pelepasan cacing tanah dilakukan pada tiap pot yang telah disiapkan. 
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D.   Pemeliharaan dan pemberian pakan 

Pemeliharaan cacing tanah dilakukan dengan cara pemberian pakan 

setiap setiap hari pada perlakuan P1M1, P1M2, P2M1, P2M2, P3M1 dan P3M2, 

P4M1, P4M2, P5M1 dan P5M2. Pemberian pakan dilakukan dengan cara 

menaburkan pakan di atas permukaan media hingga rata. Setiap dua 

minggu sekali media diaduk agar sirkulasi udara di media baik dan 

ketersediaan pasokan oksigen juga lebih baik. Pemberian pakan dilakukan 

selama  sehari sekali pada sore hari 

 

E.   Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah 60 hari masa pemeliharaan. Pemanenan 

dilakukan di tempat terang tetapi dihindarkan dari terik sinar matahari. 

Cacing memiliki sifat menggerombol, maka dari itu pemanenan dilakukan 

dengan cara menumpahkan media ke lantai, lalu pisahkan cacing tanah 

dengan media. 

 

3.6 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengukur 

penambahan bobot cacing tanah (Febrita, 2015), produksi kokon/jumlah anakan 

(Permata, 2006), kualitas kascing (SNI 19-7030-2004) dan data penunjang (suhu 

dan pH media) dalam media cacing tanah. Pengamatan masing-masing 

parameter dilakukan dengan cara yaitu : 

1. Penambahan bobot 

Dilakukan pengukuran bobot total cacing tanah setelah 60 hari 

masa pemeliharaan. Sebelumnya penimbangan dilakukan di awal 

penelitian untuk mengetahui bobot awal dari cacing tanah, dilanjutkan 

dengan penimbangan pengamatan setelah 60 hari masa pemeliharaan 

(Manyuchi & Whingiri, 2014). Penimbangan dilakukan dengan cara 

cacing tanah dipisahkan dengan media dan diukur beratnya 

menggunakan timbangan. Penimbangan bobot cacing tanah dapat 

dilakukan dengan menggunakan timbangan digital Adventurer (Febrita, 

2015). 
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2. Jumlah Anakan Cacing tanah 

Anakan cacing tanah yang dihasilkan selama masa pemeliharaan 

dihitung dengan menggunakan hand counting setelah 60 hari masa 

pemeliharaan (Permata, 2006). Untuk membedakan antara anakan 

cacing tanah dan indukan cacing tanah. Indukan cacing tanah memiliki 

ukuran yang lebih besar. Indukan cacing tanah dihitung dahulu 

sebanyak 11 ekor lalu dipisahkan. Selanjutnya anakan cacing dihitung 

satu persatu. Anakan cacing tanah memiliki panjang kurang dari 6 cm.  

3. Berat Kascing 

Kascing merupakan kotoran yang dihasilkan oleh cacing tanah. 

Kascing yang terdapat pada wadah selama masa pemeliharaan 

ditimbang dan dicatat hasilnya. Kascing sangat baik untuk tanaman 

karena memiliki kandungan hara yang bermanafaat untuk tanaman. 

4. Perhitungan Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input. 

Pada penelitian ini terdapat 3 output yaitu penambahan bobot induk, 

anakan cacing tanah dan kascing cacing tanah. Sedangkan pada input 

yaitu banyaknya pakan dan media yang diberikan selama 60 hari masa 

pemeliharaan. Perhitungan produktivitas pada masing-masing output 

dapat dilakukan dengan rumus berikut : 

- Perhitungan Produktivitas Pertambahan Bobot Indukan 

 

 

 

- Perhitungan Produktivitas Jumlah Anakan Cacing Tanah 

 

 

 

 

- Perhitungan Produktivitas Kascing Cacing Tanah  

 

 

 

Pertambahan Bobot Indukan (gram) 

Pakan dan Media yang diberikan (gram) 

Jumlah Anakan yang Dihasilkan (ekor) 

Indukan Cacing Tanah (ekor) 

Berat Kascing Cacing Tanah (gram) 

Pakan dan Media yang diberikan (gram) 
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5. Data Penunjang 

Untuk memperoleh data penunjang dilakukan pengukuran suhu, 

pH dan suhu pada media. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

pH meter setiap satu minggu sekali. Penggunaan pH meter dilakukan 

dengan cara ujung besi pada pH meter ditanamkan ke media hidup, 

kemudian ditekan tombol ON dan ditunggu hingga angka stabil untuk 

mendapatkan hasil pengukuran (Safitri, 2013). Kualitas kascing yang 

diuji yaitu C/N rasio, pH dan kandungan bahan organaik. Kascing yang 

memiliki kualitas baik sesuai dengan standar yang sudah ada (SNI 19-

7030-2004) tentang kompos. 

 

3.7 Analisis Data 

Peneitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 

faktor. Faktor pertama yaitu komposisi pakan dan faktor kedua yaitu media hidup. 

Dari kedua faktor tersebut dilakukan kombinasi dan didapatkan 10 satuan 

percobaan dan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali, sehingga data yang 

didapatkan sebanyak 30 satuan percobaan. Data dari hasil penelitian kemudian 

dilakukan analisis ANOVA untuk mengetahui pengaruh dari setiap perlakuan. 

Apabila terdapat interaksi nyata pada masing-masing perlakuan maka dilakukan 

uji lanjut dengan uji BNT dengan tingkat kepercayaan (α=0,05). Pada data 

analisis kascing secara kualitatif dilakukan dengan pembandingan terhadap 

standar yang sudah ada  (SNI 19-7030-2004) tentang kompos.  

3.8 Diagram Alir 

3.8.1 Diagram Alir Budidaya Cacing Tanah 

Diagram alir pembudidayaan cacing tanah (Lumbricus rubellus) dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pertambahan Bobot Cacing Tanah 

Berdasarkan data yang didapatkan dari pemberian pakan dan media 

dengan komposisi yang berbeda, dapat mempengaruhi pertambahan bobot pada 

cacing tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari data sidik ragam hasil analisis 

ANOVA. Hasil analisis sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil ANOVA 

menunjukkan bahwa faktor pemberian pakan berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot cacing tanah, sedangkan media maupun interaksi antara 

pakan dan media tidak beda nyata (Tabel 4.1).  

Tabel 4.1. Pertambahan Bobot Indukan Cacing Tanah selama 60 hari  

Pakan Rata-rata Pertambahan Bobot (Gram) Notasi 

P1 0,26 b 
P2 0,76 a 
P3 0,97 a 
P4 0,91 a 
P5 0,76 a 

Keterangan : *)=  - notasi berbeda menunjukkan adanya beda nyata a=5% 
- BNT (5%)= 0,24 

 
Tabel 4.1 menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan perbedaan 

pakan yang diberikan, hal tersebut dinyatakan dengan notasi yang berbeda. 

Pemberian pakan dengan komposisi 50% limbah makanan + 50% ampas tahu 

memiliki rata-rata pertambahan yang paling tinggi. Pertambahan bobot indukan 

pada perlakuan P3 yaitu sebesar 0,97 gram/ekor. Hal tersebut terjadi karena 

limbah ampas tahu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan pada 

limbah makanan juga terdapat kandungan karbohidrat yang membantu 

pertambahan bobot. Ampas tahu merupakan campuran pakan yang baik untuk 

cacing tanah (Palungkun, 2010). Pada pengamatan yang dilakukan, cacing tanah 

yang diberi pemberian pakan dengan perlakuan P3 juga cepat habis. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat konsumtif cacing tanah terhadap campuran pakan 

tersebut tinggi. Pertambahan bobot indukan cacing tanah yang paling rendah 

pada perlakuan P1. 

Pada perlakuan P1 menggunakan pakan dengaan komposisi 100% 

limbah makanan memiliki nilai rata-rata pertambahan bobot indukan sebesar 
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0,26 gram/ekor. Hal ini disebabkan karena kandungan protein didalam limbah 

makanan rendah. Limbah makanan terdiri dari nasi dan lauk pauk-nya, tetapi 

jumlah nasi mendominasi jumlah dari keseluruhan limbah makanan. Limbah 

makanan memiliki kandungan gizi karbohidrat 40%, protein 2,1 %, lemak 0,1 % 

dan kandungan air 37% (Poedjiadi, 2006). Pada perlakuan P2 dengan pemberian 

pakan dengan kompisisi 100% ampas tahu memiliki pertambahan bobot sebesar 

0,76 %. Ampas tahu memiliki kandungan nutrisi protein 8,66 %, Lemak 3,79%, 

Air  51, 63% dan abu 1,21 %. Perlakuan P1 berbeda dengan P2 karena 

kandungan dari masing-masing pakan berbeda, cacing tanah menyukai 

kandungan protein yang berasal dari ampas tahu. Protein merupakan zat 

makanan yang diperlukan cacing tanah, karena protein merupakan zat 

pembangun dan pembentuk jaringan-jaringan baru yang terjadi di dalam tubuh 

cacing tanah (Febrita, 2015).  Pada perlakuan P1 berbeda dengan perlakuan P4 

dan P5. Perlakuan P4 dan P5 campuran pakan berasal dari limbah makanan dan 

limbah amppas tahu dengan komposisi yang berbeda. Nilai penambahan bobot 

pada perlakuan P4 dan P5 lebih tinggi daripada perlakuan P1 karena terdapat 

pakan ampas tahu yang memiliki kadar protein tinggi. Komposisi pakan yang 

tepat untuk cacing tanah sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobotnya 

(Palungkun, 2010). Pada pertambahan bobot cacing tanah, penggunaan media 

tidak berpengaruh nyata. Media hanya digunakan sebagai tempat hidup cacing 

tanah.  

 

4.2 Jumlah Anakan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan jumlah anakan cacing 

tanah dengan pemberian pakan yang berbeda . Hal tersebut dapat dilihat pada 

analisis sidik ragam (Lampiran 3). Pada pengamatan jumlah anakan cacing 

tanah dengan perbedaan pakan yang diberikan berpengaruh signifikan, 

sedangkan pada penggunaan media yang berbeda tidak berpengaruh signifikan 

dan pada interaksi antara media dan pakan juga tidak berpengaruh signifikan 

(Tabel 4.2).  
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Tabel 4.2. Jumlah Anakan Cacing Tanah selama 60 hari 

Pakan Rata-rata Jumlah Anakan (Ekor) Notasi 

P1 132 b 
P2 110 b 
P3 239 a 
P4 254 a 
P5 253 a 

Keterangan : *)=  - notasi berbeda menunjukkan adanya beda nyata a=5% 
- BNT (5%)= 40 

 
Tabel 4.2 merupakan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT), menunjukkan 

bahwa pemberian pakan dengan masing-masing perlakuan berbeda nyata yang 

ditunjukkan dengan notasi yang berbeda. Perlakuan P1 dan P2 berbeda dengan 

perlakuan P3, P4 dan P5. Perlakuan P1 merupakan pakan dengan 100% limbah 

makanan dan P2 merupakan pemberian pakan dengan 100% ampas tahu, 

sedangkan pada perlakuan P3, P4 dan P5 pemberian pakan diberikan dengan 

komposisi yang berbeda dari kedua campuran tersebut. Menurut Palungkun 

(2010), pakan cacing tanah yang dicampur dengan ampas tahu sangat baik 

untuk memacu reproduksi cacing tanah. Pemberian pakan ini akan meningkatkan 

jumlah kokon/tingkat reproduksi tinggi. Maka dari itu formulasi perbandingan 

antara pakan ampas tahu dengan pakan lain harus dengan perbandingan yang 

sama. Pemberian pakan yang sesuai akan mempengaruhi tingkat reproduksi 

cacing tanah (Manurung, 2008). Data jumlah anakan cacing tanah pada masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 Pada penggunaan dua media yang berbeda tidak menunjukan beda 

nyata. Media hanya digunakan sebagai tempat hidup cacing tanah. Cacing tanah 

menyukai media yang memiliki suhu 15-25 oC dan pH diantara 6-7,2 (Hermawan, 

2014). Menurut Sihombing et al (1981), bahwa perkembangan dan reproduksi 

cacing tanah lebih baik pada pH 6,0-7,5. Cacing tanah menyukai suhu yang 

rendah untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Tingkat perkawinan cacing tanah 

akan tinggi apabila suhu lingkungan rendah.  

 

4.3 Bobot Kascing 

 Hasil uji ANOVA dengan 2 faktor yaitu perbedaan pakan dan media tidak 

ada beda nyata. Interaksi dari kedua faktor juga tidak berpengaruh beda nyata 

(Lampiran 4). Menurut Maulidha (2015), cacing tanah dapat memakan 

kandungan hara pada media dan juga pakan yang diberikan.  Data bobot kascing 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Bobot Kascing 

Perlakuan Rata-rata bobot Kascing 

(Gram) 

P1M1 203,33 

P1M2 250,00 

P2M1 215,00 

P2M2 211,66 

P3M1 191,66 

P3M2 196,66 

P4M1 186,66 

P4M2 215,00 

P5M1 218,33 

P5M2 265,00 

 

 Pada pengamatan jumlah kascing yang dihasilkan tidak ada  beda nyata 

terhadap pakan yang diberikan maupun media yang diberikan. Hal tersebut 

terjadi karena cacing tanah mencerna makanan mulai dari mulut, kerongkongan, 

lambung, usus dan anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim yang 

dikeluarkan oleh getah pencernaan secara eksternal. Sisa makanan yang 

dikeluarkan memalui anus dinamakan kascing (Cambell dkk, 2008). Kascing 

terdiri dari berbagai komponen biologis (giberelin, sitokin, auxin) maupun kimiawi 

(nitrogen, fosfor, kalium, belerang, magnesium dan besi) yang sangat baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Palungkun, 20010). Cacing tanah 

dapat mencerna dengan baik pakan yang memiliki kadar serat rendah dan bobot 

kascing yang dihasilkan banyak (Arifah, 2015).  

 

4.4 Kualitas Kascing 

Hasil dari analisis kualitas kascing menunjukkan bahwa rata-rata dari 

perlakuan memiliki kualitas yang bagus. Analisis kualitas kascing diukur dengan 

parameter C/N rasio, pH, dan kandungan bahan organik. Hasil analisis kualitas 

kascing dapat dilihat pada Tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 Analisis Kualitas Kascing 

Kode C/N 

Kascing 

SNI 

C/N 

rasio 

pH SNI pH Bahan 

Organik 

(%) 

SNI 
Bahan 

Organik (%) 

P1M1 9,74 

10-20 

7 

6,80-7,49 

23,60  
 
 
 
 

27-58 
 

P1M2 10,33 8.1 35,03 

P2M1 9,20 7.6 20,84 

P2M2 10,50 7.6 21,55 

P3M1 10,33 7 24,33 

P3M2 9,64 7.6 23,68 

P4M1 10,82 7.3 25,09 

P4M2 9,90 7.5 24,49 

P5M1 8,72 7.5 22,65 

P5M2 9,56 7.5 23,01 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan analisis kualitas kascing dari masing-masing 

sampel. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan pembandingan terhadap 

standar yang sudah ada (SNI 19-7030-2004) tentang kompos. Parameter 

pembanding kualitas kascing ada 3 yaitu C/N rasio, pH dan kandungan bahan 

organik (%). Dari ketiga parameter tersebut dibandingkan dengan SNI yang 

sudah ada. 

4.4.1 C/N Rasio 

Pada analisis C/N rasio secara kualitatif dari masing-masing sampel 

memiliki nilai diantara 9,20-10,82. Menurut Surtinah  (2013), kompos yang telah 

matang yaitu memiliki nilai C/N rasio dibawah 20. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Nurhayati (2010), bahwa kompos yang baik memiliki C/N ratio antara 

10-20. Pada perlakuan P1M1,, P2M1, P3M2, P4M2, P4M1 dan P4M2 C/N ratio 

dibawah 10, hal tersebut terjadi karena kompos sudah terlalu matang. Rasio C/N 

akan mempengaruhi unsur hara, jika C/N rasio berbanding terbalik dengan 

ketersediaan unsur hara, artinya jika C/N rasio tinggi maka kandungan unsur 

hara sedikit tersedia untuk tanaman, sedangkan jika C/N rasio rendah maka 

ketersediaan unsur hara tinggi dan tanaman dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

4.4.2 pH Kascing 

 Analisis kualitas kascing secara kualitatif pada masing-masing perlakuan 

memiliki nilai pH diantara 7-8. Pada perlakuan P1M2 memiliki nilai pH yaitu 8,1. 

Nilai pH tinggi terjadi karena terbentuknya asam-asam organik sederhana, 
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kemudian pH meningkat pada inkubasi lebih lanjut akibat terurainya protein dan 

terjadi pelepasan ammonia (Sapumada dkk, 2008). Nilai pH yang terlalu rendah 

juga tidak baik. Nilai pH yang rendah disebabkan karena hasil dekomposisi 

protein adalah ammonia disertai pelepasan ion OH- yang dapat menurunkan pH. 

Selain itu penurunan pH juga disebabkan oleh kelembaban yang terlalu tinggi, 

menyebabkan kurang tercapainya suhu optimal seeing kerja mikroorganisme 

tidak optimal (Mirwan dkk, 2011). 

4.4.3 Kandungan Bahan Organik 

Analisis kandungan bahan organik pada kascing dibandingkan dengan 

standar yang sudah ada (SNI Kompos). Kandungan bahan organik pada kascing 

terbanyak pada perlakuan P1M2 sebesar 35,03%. Kandungan bahan organik 

(SNI Kompos) yaitu diantara 27%-58%. Tetapi pada penelitian ini terdapat 

beberapa kandungan bahan organik yang nilainya dibawah 27% yaitu pada 

semua perlakuan kecuali perlakuan P1M2. Hal tersebut terjadi karena cacing 

tanah menyerap kandungan organik pada pakan dengan banyak dan yang 

dikeluarkan pada kascing sedikit.   

Cacing tanah membutuhkan media yang memiliki kadar amonia yang 

rendah, karena apabila kadar amonia terlalu tinggi maka cacing tanah akan mati. 

Pada proses pembuatan media cacing tanah dari kotoran sapi didekomposisi 

terlebih dahulu. Pada proses dekomposisi terdapat proses nitrifikasi yaitu 

mengoksidasi ammonia menjadi nitrit dan nitrat. Proses ini berlangsung dalam 

dua tahap dan dilakukan dengan bakteri yang berbeda-beda. Tahap pertama 

adalah proses oksidasi ammonium menjadi nitrit yang dilaksanakan oleh bakteri 

Nitrosomonas dan tahap kedua adalah proses oksidasi enzimatik nitrit menjadi 

nitrat yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrobakter (Damanik, dkk, 2011). 

Selanjutnya proses yang kedua yaitu denitrifikasi yang mereduksi nitrat menjadi 

gas nitrogen dan lepas dari tanah. Sehingga tanah tersebut aman sebagai media 

cacing tanah. 

4.5 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas sangat diperlukan untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan input dan mengoptimalkan hasil output.  Pengukuran produktivitas 

dilakukan dengan cara perhitungan sederhana yaitu perbandingan antara output 

dan input. Perhitungan menggunakan rumus produktivitas parsial dan total 

dengan satuan berat. Pada data input terdapat media dan jumlah pakan yang 
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disediakan. Jumlah media dan pakan yang diberikan pada setiap perlakuan 

sama. Untuk media diberikan sebanyak 200 gram setiap perlakuan dan untuk 

pemberian pakan diberikan sebanyak 900 gram selama 60 hari. Pemberian 

pakan sebanyak 900 gram tersebut, 10 gram untuk 30 hari pertama dan 

meningkat menjadi 20 gram untuk 30 hari setelahnya. Sedangkan pada output 

yaitu bobot cacing tanah, jumlah anakan dan bobot media yang terdapat kascing 

didalamnya. Tabel analisis produktivitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Produktivitas Cacing Tanah 

Perlakuan Produktivitas Parsial 

 Penambahan 

Bobot Induk 

Jumlah Anakan Kascing 

P1M1 0,002 11,818 0,184 

P1M2 0,003 12,090 0,227 

P2M1 0,008 12,545 0,195 

P2M2 0,007 7,363 0,192 

P3M1 0,011 31,090 0,174 

P3M2 0,008 23,090 0,178 

P4M1 0,010 21,181 0,169 

P4M2 0,008 24,909 0,195 

P5M1 0,009 25,363 0,198 

P5M2 0,006 20,909 0,240 

 

Input yang diberikan berupa limbah makanan setiap hari memiliki jenis 

yang berbeda. Jenis limbah makanan yang diberikan berpupa campuran 

nasi+sayur sup dan nasi+kare. Dari pengamatan campuran nasi+sayur sub lebih 

cepat habis dibanding dengan nasi+kare. Hal tersebut terjadi karena pada kare 

terdapat sedikit rasa pedas. Hal ini sesuai dengan penelitian Palungkun (2010), 

bahwa cacing tanah kurang menyukai makanan yang pedas dan berminyak. 

Perhitungan produktifitas pada masing-masing parameter dapat dilihat pada 

lampiran 5.  

4.5.1 Produktivitas Penambahan Bobot Induk 

 Produktivitas penambahan bobot induk didapatkan hasil yang berbeda-

beda pada setiap perlakuan. Nilai produktivitas tertinggi pada perlakuan P3M1 

dengan niliai 0,011. Menurut Sinungan (2009), produktivitas tinggi apabila input 
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yang diberikan minimal dan output yang didapatkan maksimal.  Produktivitas ini 

dipengaruhi dari jenis makanan yang diberikan. Pada nilai produktivitas terendah 

pada perlakuan P1M1 dengan nilai yaitu 0,002. Produktivitas pada perlakuan 

P1M1 rendah karena jenis pakan yang diberikan terhadap cacing tanah yaitu 

limbah makanan 100%. Pada limbah makanan kadar serat masih terlalu tinggi, 

sehingga cacing tanah sulit untuk mencerna makanan tersebut. 

4.5.2 Produktivitas Jumlah Anakan 

 Produktivitas cacing tanah dengan output jumlah anakan paling banyak, 

terjadi pada perlakuan P3M1 dengan nilai 31,090. Apabila diartikan berarti setiap 

indukan dapat menghasilkan 32 ekor anakan dalam 60 hari. Perlakuan P3M1 

merupakan pemberian pakan dengan campuran dari 50% limbah makanan dan 

50% ampas tahu. Menurut Anwar (2007), bahan organik yang terdapat di dalam 

pakan diperlukan cacing tanah untuk bertahan hidup dan berkembang biak.Nilai 

produktivitas terendah terjadi pada perlakuan P2M2 dengan nilai 7,363. Pada 

perlakuan P2M2 produktivitas rendah terjadi karena terdapat beberapa indukan 

yang mati. Hal tersebut terjadi karena kandungan media terlalu basah karena 

ampas tahu masih memiliki banyak kandungan air. Kandungan air ampas tahu 

sebesar 51,63% (Anonim, 2011). Pada perlakuan P2M2 media yang digunakan 

yaitu kotoran sapi yang tidak begitu baik dalam penyerapan air daripada baglog 

jamur. Pada penelitian yang dilakukan selama 60 hari, sering terdapat sisa dari 

makanan yang diberikan pada perlakuan P1M1, jadi pada perlakuan P1M1 

memiliki nilai produktivitas terendah kedua setelah P2M2 . Hal tersebut yang 

menjadi penyebab rendahnya produktivitas pada perlakuan P1M1.  

4.5.3 Produktivitas Parsial Kascing 

 Pada produktivitas cacing tanah dengan output kascing. Nilai tertinggi 

terjadi pada perlakuan P5M2 yaitu sebesar 0,240. Sedangkan nilai produktivitas 

terendah terjadi pada perlakuan P4M1 dengan nilai 0,169. Kascing dihasilkan dari 

sisa metabolisme cacing tanah yang berbentuk bulat kecil dengan warna hitam. 

Menurut Setiadji dkk (2012), pakan yang diberikan kepada cacing tanah akan 

meningkatkan jumlah kascing yang dihasilkan. Nilai produktivitas dipengaruhi 

oleh adanya output dan input. Semakin tinggi nilai produktivitas, maka 

produktivitas tersebut dinyatakan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Komposisi pakan yang tepat untuk budidaya cacing tanah yaitu 50% 

limbah makanan + 50% ampas tahu. 

2. Kualitas kascing cacing tanah yang diukur dengan 3 parameter yaitu C/N 

rasio, pH dan kandungan bahan organik, memiliki nilai rata-rata yang 

sesuai dengan SNI. 

3. Nilai produktivitas tertinggi penambahan bobot induk dan jumlah anakan 

cacing tanah terdapat pada pemberian pakan 50% limbah makanan + 

50% ampas tahu dengan media baglog jamur, memiliki nilai masing-

masing sebesar 0,011 dan 31,090, sedangkan nilai produktivitas tertinggi 

kascing terjadi pada pemberian pakan 75% limbah makanan + 25% 

baglog jamur dengan media kotoran sapi memiliki nilai sebesar 0,240. 

  

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian dengan campuran pakan dari limbah lain dan 

media yang lain. Sebaiknya cacing yang akan diteliti pada penambahan bobot 

dan banyaknya jumlah anakan perlu dilakukan pemilihan cacing tanah ketika  

masih dalam bentuk kokon sehingga umur cacing tanah bisa seragam. 
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Lampiran 1. Analisis Sidik Ragam Bobot Induk 
 

sk Db JK KT Fhit Ftab 

perlakuan 9 2.13187 0.236874     

P 4 1.877253 0.469313 23.61523 5.8 

M 1 0.15123 0.15123 7.609695 248 

PM 4 0.103387 0.025847 1.30057 5.8 

Galat 20 0.397467 0.019873     

Total 29 2.529337       

Kesimpulan : 

1. Faktor Pakan P 

Fhitung(23,61523) > Ftabel (5,8), maka H0 ditolak 

Perbedaan komposisi pakan memberikan pengaruh nyata terhadap 

pertmabahan bobot indukan 

2. Faktor Media (M) 

Fhitung(7.609695) < Ftabel (248), maka H0 diterima 

Perbedaan media tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan 

bobot indukan 

3. Faktor Interaksi konsentrasi pakan dan media 

Fhitung(1.30057) < Ftabel (5.8), maka H0 diterima 

Perbedaan komposisi pakan dan media tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap pertambahan bobot cacing tanah. 

 
Tabel 2 arah  

pakan Media Total Rata-rata Rata-rata 
setiap 

perlakuan 
Limbah Baglog 

jamur 
Kotoran 

sapi 
P1 0,75 0,78 1,53 0,76 0,26 
P2 2,31 2,24 4,55 2,27 0,76 
P3 3,31 2,48 5,79 2,89 0,97 
P4 2,96 2,47 5,43 2,71 0,91 
P5 2,65 1,88 4,53 2,26 0,76 

Total 11,98 9,85 21,83 10,91 3,64 

 

Uji BNT faktor A 

  X-P1 X-P5 X-P2 X-P4 BNT (5%) Notasi 

P3 0,97 0,71 0,21 0,21 0,06 0,240107 a 

P4 0,91 0,65 0,15 0,15   a 

P2 0,76 0,5 0    a 

P5 0,76 0,5     a 

P1 0,26      b 
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Tabel 4.1. Rata-rata pertambahan bobot indukan (gram) 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata 

P1M1 0,22 0,24 0,29 0,25 
P1M2 0,21 0,26 0,31 0,26 
P2M1 0,73 0,62 0,96 0,77 
P2M2 0,65 0,73 0,86 0,75 
P3M1 1,21 0,93 1,71 1,10 
P3M2 0,96 0,8 0,72 0,82 
P4M1 1,04 0,99 0,93 0,98 
P4M2 0,77 0,89 0,81 0,82 
P5M1 0,89 0,85 0,91 0,88 
P5M2 0,98 0,57 0,33 0,62 
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Lampiran 2. Data pH dan suhu 
 
pH 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P1M1 6,5 7,5 7 7 
P1M2 8 8 8,5 8.1 
P2M1 8 7,5 7,5 7.6 
P2M2 7,5 8 7,5 7.6 
P3M1 7,5 7 6,5 7 
P3M2 8 7,5 7,5 7.6 
P4M1 7,5 7 7,5 7.3 
P4M2 7,5 7,5 7,5 7.5 
P5M1 7,5 7,5 7,5 7.5 
P5M2 8 8 7,5 7.5 

 
 
SUHU 

Perlakuan Ulangan Rata-rata 

1 2 3 

P1M1 27 26 27 26.6 
P1M2 27 27 27 27 
P2M1 27 26 27 26.6 
P2M2 27 27 27 27 
P3M1 26 27 27 26.6 
P3M2 27 27 27 27 
P4M1 27 27 27 27 
P4M2 27 27 27 27 
P5M1 27 26 27 26.6 
P5M2 27 27 26 26.6 
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Lampiran 3.  Analisis Ragam Jumlah Anakan 

Sk db JK KT Fhit Ftab 

Perlakuan 9 129141.2 14349.022     

P 4 120266.9 30066.717 56.93016 5.8 

M 1 282.1333 282.13333 0.534209 248 

PM 4 8592.2 2148.05 4.067249 5.8 

Galat 20 10562.67 528.13333     

Total 29 139703.9       

Kesimpulan : 

1.  Faktor Pakan (P) 

Fhitung(56.93016) > Ftabel (5,8), maka H0 ditolak 

Perbedaan komposisi pakan memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah 

anakan 

2. Faktor Media (M) 

Fhitung(0.534209) < Ftabel (248), maka H0 diterima 

Perbedaan media tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah anakan 

3. Faktor Interaksi konsentrasi pakan dan media 

Fhitung(4.067249) < Ftabel (5.8), maka H0 diterima 

Perbedaan komposisi pakan dan media tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap jumlah anakan. 

 
 

Tabel 2 arah  

pakan Media Total Rata-rata Rata-rata 
setiap 

perlakuan 
Limbah 

Baglog jamur 
Kotoran 

sapi 
P1 390 398 788 394 131,33 
P2 412 243 655 327,5 109,17 
P3 674 760 1434 717 239,00 
P4 698 822 1520 760 253,33 
P5 736 779 1515 757.5 252,50 

Total 2910 3002 5912 2956 985,33 

 

Uji BNT Faktor A 

  X-P1 X-P5 X-P2 X-P4 BNT (5%) Notasi 

P4 254 144 122 15 1 39,14 a 

P5 253 143 121 14   a 

P3 239 129 107    a 

P1 132 72     b 

P2 110      b 
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Tabel 4.2 Jumlah Anakan Cacing Tanah pada masing-masing Perlakuan 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-Rata 

P1M1 118 121 151 130 

P1M2 134 125 139 133 

P2M1 127 134 151 138 

P2M2 112 64 67 81 

P3M1 224 462 340 342 

P3M2 209 298 253 254 

P4M1 218 253 227 233 

P4M2 298 254 270 274 

P5M1 248 312 276 279 

P5M2 270 252 167 230 
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Lampiran 4. Analisis Sidik Ragam Bobot Kascing 

sk db JK KT Fhit Ftab 

perlakuan 9 16696.67 1855.185     

P 4 8905 2226.25 1.965784 5.8 

M 1 4563.333 4563.333 4.029433 248 

PM 4 3228.333 807.0833 0.712656 5.8 

Galat 20 22650 1132.5     

Total 29 39346.67       

Kesimpulan : 

1.   Faktor Pakan (P) 

Fhitung(1.965784) < Ftabel (5,8), maka H0 diterima 

Perbedaan komposisi pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

jumlah kascing 

2. Faktor Media (M) 

Fhitung(4.029433) < Ftabel (248), maka H0 diterima 

Perbedaan media tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah kascing 

3. Faktor Interaksi konsentrasi pakan dan media 

Fhitung(0.712656) > Ftabel (5.8), maka H0 diterima 

Perbedaan komposisi pakan dan media tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap jumlah kascing 

 

Tabel 4.3. Bobot Media  

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata 

P1M1 210 200 200 203,33 

P1M2 200 270 280 250 

P2M1 175 275 195 215 

P2M2 225 220 190 211,66 

P3M1 220 175 180 191,66 

P3M2 180 200 210 196,66 

P4M1 200 210 150 186,66 

P4M2 220 225 200 215 

P5M1 200 225 230 218,33 

P5M2 200 270 325 265 
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Perlakuan Terbaik 

Pakan Media 

Derajat Kerapatan Jarak kerapatan Terbaik 
Rata-rata 
indukan 

Jumlah 
anakan L1 L2 L~  

1 1 0.200 0.380 0.710 0.756 1.710   

2 1 0.700 0.404 0.448 0.611 1.448   

3 1 1.000 1.000 0.000 2.250 1.000 ** 

4 1 0.891 0.681 0.214 0.528 1.214   

5 1 0.800 0.816 0.192 0.518 1.192   

1 2 0.236 0.389 0.687 0.739 1.687   

2 2 0.682 0.237 0.541 0.671 1.541   

3 2 0.745 0.743 0.256 0.533 1.256   

4 2 0.745 0.801 0.227 0.526 1.227   

5 2 0.564 0.673 0.382 0.574 1.382   

 

Keterangan : 

Pemberian pakan yang sesuai untuk menaikkan bobot induk dan menghasilkan 

jumlah anakan yang banyak pada pemberian pakan dengan 50% limbah 

makanan dan 50% ampas tahu. 
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Tabel Hasil Analisis Kualitas Kascing 

No. Lab Kode C.organik 

(%) 

N.total    

(%) 

C/N pH Bahan 

Organik 

(%) 

PPK 86 P1M1 13,64 1,40 9,74 7 23,60 

PPK 87 P1M2 20,25 1,96 10,33 8.1 35,03 

PPK 88 P2M1 12,05 1,31 9,20 7.6 20,84 

PPK 89 P2M2 12,46 1,19 10,50 7.6 21,55 

PPK 90 P3M1 14,06 1,36 10,33 7 24,33 

PPK 91 P3M2 13,69 1,42 9,64 7.6 23,68 

PPK 92 P4M1 14,50 1,34 10,82 7.3 25,09 

PPK 93 P4M2 14,16 1,43 9,90 7.5 24,49 

PPK 94 P4M1 13,09 1,50 8,72 7.5 22,65 

PPK 95 P4M2 13,30 1,39 9,56 7.5 23,01 

 

Kadar Air Kascing 

Perlakuan Berat 
Cawan 

Berat 
Basah 

Berat 
Kering+Cawan 

Berat 
Kering 

Kadar Air (%) 

P1M1 35,26 20,39 45,48 10,22 50,12 
P1M2 53,85 20,40 64,49 10,64 52,15 
P2M1 50,73 20,57 61,82 11,09 53,91 
P2M2 46,82 20,28 55,70 8,88 43,78 
P3M1 51,38 20,74 62,70 11,32 54,58 
P3M2 52,17 20,07 62,38 10,21 50,87 
P4M1 42,43 20,16 53,33 10,9 54,06 
P4M2 43,16 20,46 53,36 10,2 49,85 
P5M1 39,98 20,28 48,66 8,68 42,80 
P5M2 42,74 20,58 51,72 8,98 43,63 
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Hasil Uji Lab Kualitas Kascing 
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Lampiran 5. Perhitungan Produktivitas 

Perhitungan Parsial Bobot Indukan 

 

 

Output  : Pertambahan Berat Indukan (berat akhir-berat awal) 

Input  : Pakan (900) + Media (200) = 1100 

 

P1M1      P3M2  

    

    
= 0,0025     

    

    
= 0,0082 

P1M2      P4M1 

    

    
= 0,0026     

     

    
= 0,0098 

P2M1      P4M2 

    

    
= 0,0077     

    

    
= 0,0082 

P2M2      P5M1 

    

    
= 0,0074     

    

    
= 0,0088 

P3M1      P5M2 

     

    
= 0,0110     

    

    
= 0,0062 

 

Perhitungan Parsial Jumlah Anakan 

 

 

 

Output  : Jumlah Anakan Cacing Tanah 

Input  : Indukan Cacing Tanah 

 

P1M1      P3M2  

   

  
= 11,818     

   

  
= 23,090 
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P1M2      P4M1 

   

  
= 12,090     

   

  
= 21,181 

P2M1      P4M2 

   

  
= 12,545     

   

  
= 24,909 

P2M2      P5M1 

  

  
= 7,363     

   

  
= 25,363 

P3M1      P5M2 

   

  
= 31,090     

   

  
= 20,909 

 

Perhitungan Parsial Jumlah Kascing 

 

 

Output  : Berat Kascing Cacing Tanah 

Input  : Pakan (900) + Media (200) = 1100 

 

P1M1      P3M2  

      

    
= 0,184     

      

    
= 0,178 

P1M2      P4M1 

   

    
= 0,227     

      

    
= 0,169 

P2M1      P4M2 

   

    
= 0,195     

   

    
= 0,195 

P2M2      P5M1 

      

    
= 0,192     

      

    
= 0,198 

P3M1      P5M2 

      

    
= 0,174     

   

    
= 0,240 
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Lampiran 6. Jenis Pakan yang Diberikan 

No Tanggal Pakan 

Limbah Makanan Ampas Tahu 

1 1-4-2016 Nasi+Sayur Sub+tempe+mie Ampas tahu segar 

2 3-4-2016 Nasi+Sayur Sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

3 5-4-2016 Nasi+Sayur Sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

4 7-4-2016 Nasi+Sayur Sub+ayam 

goreng+tempe+tahu 

Ampas tahu segar 

5 9-4-2016 Nasi+kare+telur+tempe+kentang Ampas tahu segar 

6 11-4-2016 Nasi+sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

7 13-4-2016 Nasi+ sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

8 15-4-2016 Nasi+kare+campur Ampas tahu segar 

9 17-4-2016 Nasi+ sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

10 19-4-2016 Nasi+ sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

11 21-4-2016 Nasi+ sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

12 23-4-2016 Nasi+ sayur sub+telur+tempe Ampas tahu segar 

13 25-4-2016 Nasi+kare+rempelo ati Ampas tahu segar 

14 27-4-2016 Nasi+sayur asem+ikan tongkol Ampas tahu segar 

15 29-4-2016 Nasi+sayur sub+telur+ikan+tempe Ampas tahu segar 

16 1-5-2016 Nasi+kare+tempe+telur Ampas tahu segar 

17 3-5-2016 Nasi+sayur sub+tulang 

ikan+tempe+tahu 

Ampas tahu segar 

18 5-5-2016 Nasi+sayur sub+telur+tempe+sayur 

asam 

Ampas tahu segar 

19 7-5-2016 Nasi+sayur sub+telur+sayur asam Ampas tahu segar 

20 9-5-2016 Nasi+sayur sub+tulang ikan+tempe Ampas tahu segar 

21 11-5-2016 Nasi+kare+tahu+tempe+sayur asem Ampas tahu segar 

22 13-5-2016 Nasi+sayur sub+tulang ikan+tempe Ampas tahu segar 

23 15-5-2016 Nasi+sayur sub+tulang ikan Ampas tahu segar 

24 17-5-2016 Nasi+kare+telur+tempe Ampas tahu segar 

25 19-5-2016 Nasi+kare+sayur asam+tempe Ampas tahu segar 

26 21-5-2016 Nasi+sayur sub+tulang ikan+tahu Ampas tahu segar 

27 23-5-2016 Nasi+sayur sub+tahu+tempe Ampas tahu segar 

28 25-5-2016 Nasi+sayur sub+tempe Ampas tahu segar 

29 27-5-2016 Nasi+kare+tahu+telur Ampas tahu segar 

30 29-5-2016 Nasi+kare+tempe Ampas tahu segar 
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Lampiran 7. Pembuatan Media 

 

                   

Penimbangan   Pembuatan Starter  Pencampuran 

 

 

Ditimbang Media pada 
Pot 
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Lampiran 8. Pembudidayaan 
 

                  
  Diambil 10 ekor                            Ditimbang Pakan            Dituangkan ke Media               
  dan ditimbang 
 

     
              Disemprot                                     Diaduk 
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Lampiran 9. Pemanenan 
 

             
    Perhitungan Anakan    Penimbangan Bobot          Penimbangan Kascing 
 

       
       Pengukuran suhu      Pengukuran pH         Model tempat Penelitian 
 

 
      Kokon Cacing Tanah 

 


