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THE EFFECTS OF TOFU WASTE AS REPRODUCTION MEDIA  
IN BREEDING THE EARTHWORMS (Eisenia foetida) 

 
ABSTRACT 

 
The experiment is aimed to know the effects of tofu waste at several levels 

as a mixture of feces of beef cattle for reproduction media of cocoon production, 
weight gain, and mortality in breeding the earthworms (Eisenia foetida). The 
materials used in this experiment were 750 earthworms (Eisenia foetida) that aged 
5 months. This experiment has five treatments, each treatments consist of three 
times replication. The treatments were P0= 100% feces of beef cattle, P1= 75% 
feces of beef cattle and 25% tofu waste, P2= 50% feces of beef cattle and 50% 
tofu waste, P3= 25% feces of beef cattle and 75% tofu waste, and P4=100% tofu 
waste.  

Data of cocon production, weight gain, and mortality of earthworms 
(Eisenia foetida) were analized by analysis of variant. The method used in this 
experiment is experiment method random model. If there are significant different 
or more significant different then Honestly Significant Difference test should be 
done. The experiment result showed that using tofu waste as a reproduction media 
in breeding the earthworms (Eisenia foetida) has effected significantly (P <0.05) 
on cocoon production, it did not significantly affect the percentage of the weight 
gain (P> 0.05), and more significantly effect on mortality (P <0, 01). 

The conclusion of this experiment is using tofu waste at the level of 25% 
(P1) provides the most optimal results in terms of productivity, including cocoon 
production, weight gain, and mortality in breeding the earthworms (Eisenia 
foetida). 

Suggestions are recommended in the using tofu waste in  breeding the 
earthworms (Eisenia foetida) is not more than 25% due to lower cocoon 
production and increased mortality, mean while the wight gain percentage is 
relatively the same for all treatments. 
 
Key word: reproduction media, tofu waste, earthworms, Eisenia foetida, cocon 

production, weight gain, mortality. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 
 

PENGARUH AMPAS TAHU SEBAGAI MEDIA BIAK  
DALAM BUDIDAYA CACING TANAH  

(Eisenia foetida) 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei sampai 28 Mei 2010 di 
Jalan Andong No. 6A, Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan ampas tahu pada beberapa level sebagai 
campuran feses sapi potong untuk media biak terhadap produksi kokon, 
pertambahan bobot badan (PBB), dan mortalitas dalam budidaya cacing tanah  
(Eisenia foetida). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 750 ekor cacing tanah 
(Eisenia foetida) berumur 5 bulan yang berasal dari peternakan milik sendiri, 
ampas tahu diperoleh dari pabrik pengolahan tahu yang ada di kota batu dan 
kotoran sapi potong diperoleh dari peternak yang ada di dekat tempat penelitian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode experiment random model. 
Metode penelitian dengan 5 perlakuan yang dicobakan dengan menggunakan 
kotoran sapi yang ditambah dengan ampas tahu pada beberapa level penambahan 
serta kotoran sapi murni sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan dilakukan 
pengulangan sebanyak 3 kali. Variabel yang dihitung dan diamati dalam 
penelitian ini adalah produksi kokon, persentase PBB, dan mortalitas cacing tanah 
(Eisenia foetida). 

Hasil penelitian menunjukkan pH P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 
24,08 ± 0,873; 24,85 ± 0,906; 24,85 ± 0,906; 24,93 ± 0,889; dan 24,78 ± 0,946, 
sementara suhu P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 7,24 ± 0,517; 7,08 ± 0,585; 
6,96 ± 0,691; 6,92 ± 0,508; dan 6,61 ± 0,491. Penambahan ampas tahu sebagai 
media biak cacing tanah (Eisenia foetida) berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
produksi kokon. Produksi kokon tertinggi pada P1 yaitu 5,02 ± 0,644 butir/ekor, 
perlakuan P0, P2, dan P3 relatif sama yaitu 3,93 ± 1,255 butir/ekor; 4,05 ±   0,276 
butir/ekor; dan 3,67   ±   1,505 butir/ekor, sementara perlakuan P4 produksi kokon 
sangat rendah yaitu 1,71   ±   0,395 butir/ekor. Penambahan ampas tahu tidak 
berpengaruh nyata terhadap persentase PBB (P > 0,05) cacing tanah (Eisenia 
foetida). Persentase PBB cacing tanah (Eisenia foetida) relatif sama pada P0, P1, 
P2, P3, dan P4 yaitu 7,66   ±   4,708; 14,62   ±   2,842; 13,85   ±   9,671; 19,17   ±   
7,826; dan 24,30   ±   4,414. Penambahan ampas tahu berpengaruh sangat nyata 
terhadap mortalitas (P < 0,01). Mortalitas tertinggi pada perlakuan P4 yaitu 42,7 ±   
3,055, sementara perlakuan P0, P1, P2, dan P3 yaitu 2     ±   5,292; 2     ±   3,464; 
12    ±   2,000; dan 18    ±   13,115. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah penggunaan ampas tahu pada level 
25% (P1) memberikan hasil yang paling optimal dari segi produktivitas yang 
meliputi produksi kokon, persentase PBB, dan mortalitas pada budidaya cacing 
tanah (Eisenia foetida). 
 Dianjurkan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh ampas 
tahu terhadap daya tetas kokon dalam budidaya cacing tanah (Eisenia foetida) 
untuk mengetahui secara kongkrit jumlah populasi cacing tanah yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang. 

Cacing tanah merupakan salah satu makhluk hidup penghuni tanah yang 

banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Multimanfaat cacing tanah 

antara lain adalah dapat menyuburkan tanaman dari pupuk yang dihasilkan, 

sebagai bahan baku untuk industri obat dan  kosmetika, serta sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan makanan dan minuman (Anonymous, 2009). 

Palungkun, (1999) menyatakan bahwa Negara Cina menggunakan cacing tanah 

sebagai obat tradisional, di Prancis dan Italia dijadikan bahan kosmetika untuk 

menghaluskan dan melembutkan kulit, sementara di Jepang dan beberapa negara 

Eropa dijadikan bahan tambahan dalam pembuatan makanan dan minuman 

manusia, sementara masyarakat Indonesia telah banyak memanfaatkan cacing 

tanah sebagai pakan udang dan bahan baku industri obat. 

Masalah utama yang dihadapi dalam budidaya cacing tanah (Eisenia 

foetida) adalah teknologi budidaya yang diterapkan oleh peternak belum sesuai 

dengan persyaratan kehidupan cacing tanah, sehingga produktivitasnya rendah 

(Martin, A. Marioti, J. Balesoth et al., 1977; Lee, 1985). Produktivitas cacing 

tanah dapat dilihat dari produksi kokon yang dihasilkan. Satu butir kokon dapat 

dihasilkan setiap 3-4 hari oleh seekor cacing tanah (Harris, 1992), sehingga 

teknologi budidaya cacing tanah yang kurang tepat memungkinkan produksi 

kokon bagi cacing tanah memakan waktu yang lebih lama. Para peternak cacing 

tanah  harus segera merespon hal ini untuk menjaga kontinuitas dan meningkatkan 



produktivitasnya. Peningkatan produktivitas cacing tanah dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan antara lain ketersediaan sumber pakan (media biak) yang sesuai 

dengan kebutuhan  cacing tanah, derajat keasaman (pH) media biak, kelembaban 

media biak, serta suhu dalam media biak. Hasil penelitian Fortage and Bob, 

(1971) menyatakan bahwa pakan yang paling baik bagi cacing tanah mengandung 

protein kasar (PK) 9-15% dengan pH netral.  

Semua bahan organik dapat digunakan sebagai media biak (sumber pakan) 

bagi cacing tanah. Feses sapi potong sering dimanfaatkan sebagai media biak 

(sumber pakan) dalam budidaya cacing tanah karena ketersediannya yang sangat 

melimpah. Anonimous, (2010b) Tercatat populasi sapi potong nasional pada tahun 

2009 mencapai lebih dari 12,6 juta ekor. Data populasi sapi tersebut menunjukkan 

jumlah feses yang dihasilkan sangat melimpah, akan tetapi kandungan protein 

yang relatif rendah menyebabkan produktivitas cacing tanah kurang optimal. 

Feses sapi potong dilihat dari segi nilai PK masih relatif rendah yaitu sekitar 

3,125%, sehingga perlu penggunaan suatu bahan pakan yang mempunyai nilai PK 

yang lebih tinggi untuk dicampur dalam kotoran sapi sebelum digunakan sebagai 

media biak, misalnya ampas tahu.  

Ampas tahu  mempunyai kadar PK sebesar 23,7% (Siregar, 1994). 

Penggunaan ampas tahu merupakan sumber asam amino yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan bagi cacing tanah, sehingga sesuai dengan kebutuhan cacing untuk 

berkembang biak secara optimal. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

1. Ketersediaan feses sapi potong sangat melimpah, sehingga potensial 

untuk dijadikan media biak bagi cacing tanah. 



2. Feses sapi potong mempunyai nilai PK yang rendah, sehingga kurang 

memenuhi  untuk dijadikan media biak cacing tanah. 

3. Ampas tahu mempunyai kandungan PK tinggi yang merupakan bahan 

baku dari asam amino dalam media biak, sehingga dapat dicampur 

dengan feses sapi potong untuk dijadikan media biak cacing tanah. 

4. Diperlukan level penggunaan ampas tahu yang tepat sebagai campuran 

media biak dalam budidaya cacing tanah. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan ampas tahu pada 

beberapa level sebagai campuran feses sapi potong untuk media biak terhadap 

produksi kokon, pertambahan bobot badan (PBB), dan mortalitas dalam budidaya 

cacing tanah  (Eisenia foetida). 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Untuk menentukan formulasi optimal penggunaan ampas tahu sebagai 

media biak dalam budidaya cacing tanah (Eisenia foetida).    

  
1.5 Kerangka pikir 

 Feses yang dihasilkan dari seekor sapi potong dewasa rata-rata sebanyak 6 

% dari bobot tubuhnya, jadi jika suatu usaha penggemukan sapi potong 

mempunyai kapasitas kandang untuk 1000 ekor sapi potong dengan bobot tubuh 

sapi rata-rata 350 Kg, maka dalam sehari akan diperoleh feses sebanyak 21 ton 

(Anonymous, 2008). Ketersedian feses sapi potong yang melimpah, mesti disertai 

dengan pemanfaatannya yang optimal. Salah satu bentuk pemanfaatan feses sapi 

potong yaitu dimanfaatkan sebagai media biak dalam budidaya cacing tanah. 



 Feses sapi potong secara nutritif mempunyai kandungan PK yang rendah, 

dari nilai N yang terkandung dalam feses sapi potong segar yaitu 0,5 dapat 

diketahui nilai PK sebesar 3,125%. Kebutuhan PK cacing tanah sebesar 9 – 15% 

(Fortage and Bob, 1971), dari hal tersebut nilai PK feses sapi potong segar masih 

jauh dari kebutuhan PK bagi cacing tanah.  Untuk mengatasi hal ini, ampas tahu 

dapat dijadikan sebagai bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam feses sapi 

potong sebelum digunakan sebagai media biak cacing tanah karena ampas tahu 

mengandung PK sebesar 23,7% (Siregar, 1994).  Ampas tahu mempunyai nilai 

PK tinggi yang merupakan cikal bakal dari asam amino yang dapat dikonsumsi 

oleh cacing tanah. Penggunaan ampas tahu sebagai media biak, dapat memenuhi 

kekurangan PK yang dibutuhkan oleh cacing tanah untuk bisa berkembang biak 

secara optimal. 

 Cacing tanah membutuhkan media biak dengan nilai PK 9 - 15% untuk 

bisa berkembang biak dengan baik, artinya konsentrasi protein yang terlalu tinggi 

atau rendah berpengaruh terhadap produktivitas cacing tanah. Catalan, (1991) 

menyatakan bahwa kelebihan kadar PK pakan (media biak) akan mengganggu 

sistem pencernaan cacing tanah atau terjadi keracunan protein. Keracunan protein 

hanya akan timbul jika konsentrasi PK dalam media biak terlalu tinggi, untuk 

mengantisipasi hal ini terjadi, diperlukan informasi tentang penggunaan ampas 

tahu pada level yang tepat sebagai media biak dalam budidaya cacing tanah 

(Eisenia foetida). 

 

 

 



1.6 Hipotesis 

 Penggunaan ampas tahu sebagai media biak cacing tanah memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap produksi kokon, pertambahan bobot badan (PBB), 

dan Mortalitas dalam budidaya cacing tanah (Eisenia foetida).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Morfologi Cacing Tanah 

 Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai 

tulang belakang (invertebrata) (Anonymous, 2008). Cacing tanah termasuk 

phylum Annelida atau binatang yang bersegmen-segmen, beruas-ruas, atau 

bergelang-gelang. Ciri-ciri phylum Annelida yaitu (1) Tubuhnya simetri bilateral, 

silindris, dan bersegmen-segmen. (2) Saluran pencernaan dan mulut pada bagian 

depan dan anus dibagian belakang. (3) Bernafas dengan kulit. (4) Peredaran darah 

tertutup dan mangandung hemoglobin (Rukmana, 1999).  

Ciri-ciri fisik cacing tanah antara lain di tubuhnya terdapat segmen luar 

dan dalam, berambut, tidak mempunyai kerangka luar, tubuhnya dilindungi oleh 

kutikula (kulit bagian luar), tidak memiliki alat gerak seperti kebanyakan 

binatang, dan tidak memiliki mata. Adapun gambar cacing tanah lebih lengkap 

ditunjukkan pada gambar 1. 

 
  

 

 

 

  

 

 
Gambar 1. Morfologi cacing tanah 



 Cacing tanah dikenal sebagai hewan pengolah limbah, Eisenia foetida 

adalah salah satu jenis cacing tanah pengolah limbah yang baik. Eisenia foetida 

disebut juga dengan cacing harimau, karena tampak dua warna (merah tua dan 

merah muda)  yang melingkari tubuhnya. Tata nama (Taxonomi) dari cacing 

tanah jenis Eisenia foetida adalah sebagai berikut (Anonymous, 2004): 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Annelida 

Class  : Oligochaeta 

Order  : Opisthopora 

Family  : Lumbricidae 

Genus  : Eisenia 

Species : Eisenia foetida 

 
2.2 Media Biak Cacing Tanah 

Media biak merupakan tempat hidup sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai 

makanan (Palungkun, 1999). Kotoran ternak adalah media favorit bagi cacing 

tanah, karena mudah terurai, namun dalam media penggunaannya bersamaan 

dengan bahan lain yang sifatnya tidak mudah memadat seperti serutan gergaji. 

Kotoran ternak adalah hasil pembuangan metabolisme ternak yang terkadang telah 

bercampur dengan urine (Sahidu, 1983). 

 Bahan-bahan yang digunakan sebagai media untuk cacing tanah harus 

dikomposkan terlebih dahulu. Maksud dari pengomposan ini adalah untuk 

mendegradasi bahan menjadi lebih sederhana sehingga langsung digunakan oleh 

cacing tanah. Media yang dibuat sesuai dengan tempat hidup di alam akan 



menghasilkan pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cepat (Edwards and 

Lofty, 1977). 

 
2.2.1 Kotoran Sapi 

 Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial 

untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti 

protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba 

atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances) (Anonymous, 2008). 

Secara alami cacing tanah mampu hidup dan bereproduksi dalam kotoran sapi 

karena memang kebutuhan hidupnya banyak terdapat dalam kotoran sapi. Seekor 

sapi dewasa mampu menghasilkan kotoran padat dan cair 23,6 kg/hari dan 9,1 

kg/hari (Tauscher, 2002). Feses yang dihasilkan dari seekor sapi potong dewasa 

rata-rata sebanyak 6 % dari bobot tubuhnya, jadi jika suatu usaha penggemukan 

sapi potong mempunyai kapasitas kandang untuk 1000 ekor sapi potong dengan 

bobot tubuh sapi rata-rata 350 Kg, maka dalam sehari akan diperoleh feses 

sebanyak 21 ton (Anonymous, 2008). 

 
2.2.2 Ampas Tahu  

 Indonesia  merupakan hasil potensial limbah pabrik tahu  berupa ampas 

tahu sekitar 1,2 juta ton per tahun. Ampas tahu diperoleh dari pemisahan bubur 

kedelai (Anonymous, 2005). Ampas tahu dihasilkan dalam bentuk semi solid. 

Kandungan zat ampas tahu sangat bervariasi, tergantung cara yang digunakan 

dalam pembuatan tahu. Ampas tahu memiliki kandungan zat makanan yang 

sangat baik bagi ternak terutama sebagai sumber energi dan protein. Kandungan 

zat makanan ampas tahu bias dilihat pada Tabel 1. 



Tabel 1. Kandungan zat makanan ampas tahu 
 

Zat Makanan Kandungan (%) 

Bahan Kering 16,2 
Protein Kasar 23,7 
Lemak Kasar 10,1 
Serat Kasar 23,6 
Keterangan: Siregar (1994) 

Ampas tahu seringkali dimanfaatkan oleh petani ternak cacing tanah 

sebagai media biak, karena kandungan nutrisi ampas tahu cukup tinggi dan 

disukai oleh cacing tanah. Sifat yang mudah busuk pada ampas tahu sering kali 

menjadi kendala bagi para peternak untuk memanfaatkan limbah ini sebagai 

pakan ternak, akan tetapi tidak bagi peternak cacing tanah. Sifat yang demikian 

justru sangat disukai oleh cacing tanah. Ampas tahu telah lama digunakan sebagai 

pakan ternak terutama ruminansia. Selain itu juga digunakan untuk kelinci pada 

pola peternakan rakyat (Anonymous, 2003). Ampas tahu tersedia diberbagai 

lokasi, dalam jumlah relatif kecil. Kecuali kadar air yang tinggi, sehingga mudah 

busuk serta sulit dalam penyimpanan, ampas tahu tidak memiliki faktor 

penghambat lainnya (Murtisari, 2002).  

 
2.3 Reproduksi Cacing Tanah 

Cacing tanah dewasa setelah berumur 2-3 bulan, ditandai dengan adanya 

suatu gelang atau sabuk yang mengelilingi tubuhnya (Barnes, 1987). Rukmana 

berpendapat bahwa ciri-ciri cacing tanah dewasa atau siap melakukan perkawinan 

adalah terbentuknya klitelium (cincin/ gelang). Klitelium merupakan struktur 

reproduksi khusus dari oligochaeta yang berfungsi memproduksi mucus untuk 

kopulasi, mensekresi dinding kokon dan mensekresi albumin dalam telur yang 

dideposisikan dalam kokon (Edwards dan Lofty, 1977). Cacing tanah bersifat 



hermafrodit atau kelamin ganda yaitu setiap ekor cacing tanah terdapat alat 

kelamin jantan dan betina. Walaupun berkelamin ganda, untuk menghasilkan 

kokon cacing tanah tidak bisa melakukan perkawinan sendiri melainkan terjadi 

perkawinan alat kelamin jantan dan betina yang terletak dibagian tubuh antara 

segmen ke-9 sampai segmen ke-15 (Rukmana, 1999).  

Gambar 2 menjelaskan perkawinan sepasang cacing tanah, masing-masing 

akan menghasilkan satu kokon yang berisi telur-telur. Kokon berbentuk lonjong 

dan berukuran sekitar 1/3 besar kepala korek api. Kokon ini diletakkan di tempat 

yang lembab, dan dalam waktu 14-21 hari kokon akan menetas. Setiap kokon 

akan menghasilkan 2-20 ekor, dengan rata-rata 4 ekor. Diperkirakan 100 ekor 

cacing dapat menghasilkan 100.000 cacing dalam waktu 1 tahun. Cacing tanah 

mulai dewasa setelah berumur 2-3 bulan yang ditandai dengan adanya gelang 

(klitelum) pada tubuh bagian depan. Selama 7-10 hari setelah perkawinan cacing 

dewasa akan menghasilkan 1 kokon (Anonymous, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2. Siklus (daur) hidup cacing tanah dan masa produktifnya. 
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Produksi kokon cacing tanah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

hidupnya. Cacing tanah memproduksi kokon sepanjang tahun jika suhu, 

kelembaban, dan persediaan pakan mencukupi serta faktor lingkungan memenuhi 

syarat (Evans and Guild, 1948; dalam Edwards and Lofty, 1977). Partodihardjo 

(1987) menambahkan, keberhasilan budidaya cacing tanah bisa dilihat dari 

kemampuan reproduksinya yaitu jumlah kokon yang menetas menjadi cacing 

muda.  

Kokon secara rutin dipanen setiap 14 – 21 hari dalam budidaya cacing 

tanah. Waktu penen yang lebih dari 21 hari menyebabkan sebagian besar kokon 

akan menetas menjadi cacing tanah muda (juvenil) sehingga bercampur dengan 

induk cacing tanah. Hal ini karena setelah kokon dikeluarkan oleh cacing tanah, 

dalam jangka waktu 14 – 21 hari kokon akan menetas.  

 
2.4 Pertumbuhan Cacing Tanah 

 Cacing tanah memiliki jumlah segmen yang lengkap semenjak menetas 

dari telur. Pertambahan bobot badan cacing tanah terjadi secara cepat sampai 

mencapai pubertas dan setelah itu akan berlangsung lambat (Michon dalam 

Edwards and Lofty, 1977). Pertambahan bobot badan ini dapat digunakan untuk 

menilai respon pertumbuhan terhadap berbagai jenis pakan, lingkungan dan tata 

laksana pemeliharaan yang ditetapkan (Hafez dan Dyen, 1969). Seperti halnya 

ternak lain, pertambahan bobot badan cacing tanah dapat dihitung dengan cara 

mencari selisih bobot badan awal dan akhir dalam waktu tertentu. Winantea 

(1985), menyatakan bahwa Penampilan pertumbuhan dapat dilihat dengan adanya 

pertambahan bobot badan (PBB) per unit satuan waktu dan dapat dihitung dengan 

membagi PBB dengan waktu tertentu. PBB dapat dikonversi dalam bentuk 



persentase yaitu setelah diketahui selisih bobot badan awal dan akhir yang dibagi 

dengan bobot badan awal yang kemudian dikalikan 100%. 

 
2.5 Mortalitas Cacing Tanah 

Mortalitas adalah jumlah kematian karena akibat sesuatu yang spesifik 

pada suatu populasi (Anonymous, 2010a). Persentase kematian (mortalitas) pada 

unggas yaitu jumlah unggas yang mati dibagi jumlah unggas awal dan dikalikan 

100% (Rasyaf, 1992). Mortalitas pada cacing tanah dapat dihitung berdasarkan 

jumlah individu cacing tanah yang mati selama proses pemeliharaan dibagi 

jumlah populasi cacing tanah awal dikalikan 100%. Penghitungan jumlah individu 

cacing tanah yang mati, lebih mudah pada skala penelitian dimana jumlah 

keberadaan cacing tanah dalam media biak bisa dibatasi. Nilai mortalitas sangat 

sulit diketahui secara tepat pada skala budidaya karena jumlah cacing tanah dalam 

media biak terlalu banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Jl. Andong No. 6 A Malang. Penelitian ini  

dilaksanakan  selama 25 hari, mulai  tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan  28 Mei 

2010. 

 
3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bahan : 

- Cacing tanah (Eisenia foetida) Umur 5 bulan yang berasal dari peternakan 

cacing milik sendiri. Jumlah yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 

750 ekor cacing tanah. 

- Media dasar berupa serutan gergaji kayu. 

- Media biak berupa Ampas tahu yang diperoleh dari pabrik tahu di Batu 

dan kotoran sapi potong dari peternakan sapi dekat lokasi penelitian. 

Alat : 

- Kotak pemeliharaan terbuat dari kayu dengan dilapisi karung plastik 

dengan ukuran 20 cm × 20 cm × 12 cm. 

- Penutup kotak media berupa plastik beras sebanyak 15 unit, tiap unit 

berukuran 20 × 12 cm2. 

- Meja penyangga berukuran 150 cm × 75 cm × 100 cm, dengan diengkapi 

atap plastik setinggi 50 cm dari permukaan meja penyangga. 



- Bak ukuran sedang untuk menampung feses sapi potong dalam kandang, 

ampas tahu dan merendam serutan gergaji.. 

- Kayu pengaduk. 

- Sarung tangan karet.  

- Peralatan yang bibutuhkan selama proses pemeliharaan meliputi: 

thermometer pen, pH meter, timbangan digital dan timbangan kue. 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode experiment random 

model. Metode penelitian dengan lima perlakuan yang dicobakan dengan 

menggunakan kotoran sapi yang ditambah dengan ampas tahu pada beberapa level 

penambahan serta kotoran sapi murni sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali.  

Perlakuan yang dicobakan adalah sebagai berikut: 

a. P0: 100% kotoran sapi 

b. P1: 75% kotoran sapi + 25 % ampas tahu  

c. P2: 50% kotoran sapi + 50 % ampas tahu  

d. P3: 25% kotoran sapi + 75 % ampas tahu 

e. P4: 100% ampas tahu 

Masing-masing perlakuan dengan total media biak 200 g yang ditambah dengan 

air sebanyak 150 ml, serta media dasar masing-masing sebanyak 500 g.  

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan media dasar dan media biak 



 Media dasar yang digunakan berasal dari serutan gergaji. Persiapan yang 

dilakukan meliputi: 

- Perendaman serutan gergaji kayu selama 1 minggu. 

- Selama proses perendaman, setiap hari dilakukan pergantian air rendaman 

dengan air yang baru. 

- Setelah 1 minggu dilakukan perendaman, serutan gergaji siap digunakan 

sebagai media dasar namun sebelumnya ditiriskan selama ± 15 menit. 

Media biak yang digunakan berasal dari ampas tahu dan kotoran sapi. 

Persiapan yang dilakukan meliputi: 

- Pengambilan kotoran sapi potong segar sebanyak ± 3 kg dalam kandang. 

- Pencampuran ampas tahu segar dan kotoran sapi potong berdasarkan level 

yang telah ditentukan dengan masing-masing ditambah dengan air 

sebanyak 150 ml dan kemudian diaduk dengan tangan yang telah 

menggunakan sarung tangan karet hingga homogen. 

- Perhitungan perkiraan PK yang terkandung dalam masing-masing 

perlakuan yang disajikan pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2. Perkiraan PK perlakuan 

Perlakuan PK (%) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

       3,13 
       8,16 
     13,41 
     18,56 
     23,70 

 

b. Pengaturan media dasar dan media biak (media campuran) dalam kotak 

pemeliharaan 



- Media dasar sebanyak 500 g ditambah dengan media biak 200 g (sesuai 

komposisi perlakuan) yang telah ditambah dengan air dimasukkan dalam 

kotak pemeliharaan kemudian dihomogenkan (diaduk secara merata) 

selama beberapa menit. 

- Pemerataan permukaan media campuran. 

c. Penebaran bibit cacing tanah dan pengaturan kotak pemeliharaan pada meja 

penyangga 

- Cacing tanah ditebar pada bagian permukaan sebanyak 50 ekor untuk tiap 

kotak pemeliharaan setelah kotak pemeliharaan diisi media campuran dan 

telah diratakan  

- Dibiarkan hingga semua cacing tanah masuk dalam media selama ± 15 

menit. 

- Kotak pemeliharaan yang telah berisi cacing tanah diletakkan secara acak 

pada meja penyangga. 

d. Pemeliharaan cacing tanah selama masa penelitian 

 Selama proses penelitian cacing tanah ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan meliputi: 

- Pengukuran suhu dan pH media campuran setiap 2 hari sekali sebanyak 3 

kali sehari (pukul 07.30 WIB, pukul 12.00 WIB, dan pukul 16.30 WIB) 

- Pengadukan media campuran sebelum dilakukan penambahan media biak.  

- Penambahan media biak cacing tanah setiap 7 hari sekali sebanyak  200 g. 

- media biak yang akan ditambahkan dicampur dengan 150 ml air terlebih 

dahulu dan dihomogenkan,  



- Media biak yang telah ditambah air ditaburkan di permukaan media 

campuran. 

 
3.5  Variabel Penelitian 

Variabel yang dihitung dalam penelitian ini meliputi: produksi kokon, 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) cacing tanah, dan mortalitas cacing tanah 

selama 18 hari. 

- Produksi kokon tiap ekor cacing tanah dihitung secara manual dengan 

menghitung jumlah kokon yang dihasilkan setelah 18 hari proses 

pemeliharaan dan dibagi dengan jumlah populasi awal (50 ekor). Produksi 

kokon dengan satuan butir/ ekor. 

Rata-rata produksi kokon tiap ekor = 
awalpopulasi

kokon

Σ
Σ

 

- Persentase PBB tiap ekor cacing tanah selama 20 hari merupakan selisih 

dari rata-rata bobot badan akhir dan awal dibagi dengan bobot badan awal 

dari cacing tanah kemudian dikali 100%. 

% PBB  18 hari cacing tanah =     %100×−
awalBBX

awalBBXakhirBBX   

  

- Mortalitas merupakan jumlah populasi cacing tanah yang mati selama 

proses pemeliharan (20 hari) kemudian dikali 100%. 

Mortalitas = %100×
Σ

Σ−Σ
awalpopulasi

akhirpopulasiawalpopulasi
 

 

 

 



3.6 Analisa Data 

 Berdasarkan data dari hasil perhitungan produksi kokon, persentase 

pertambahan bobot badan (PBB) selama 18 hari cacing tanah, dan mortalitas 

cacing tanah, selanjutnya terhadap masing-masing data tersebut akan dilakukan 

uji normalitas, uji homogenitas, dan uji aditivitas untuk memenuhi asumsi-asumsi 

dasar analisis ragam. Data yang telah diuji, apabila bersifat tidak normal, tidak 

homogen dan tidak aditif, maka akan dilakukan transformasi data.  

Hasil uji normalitas, uji homogenitas, dan uji aditifitas menunjukkan 

bahwa data telah memenuhi asumsi-asumsi dasar analisis ragam. Data  

selanjutnya dianalisis dengan analisis ragam menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila terdapat perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat 

nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

Model Linier Rancangan Acak lengkap (RAL). 

Y ij  = µ + πi + εij  

Dimana :  

Y ij   = Nilai pengamatan pada perlakuan ke1-5 ulangan ke1-3 

µ  = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke1-5 

εij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Analisis ragam 

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

5%         1% 
Perlakuan 
 
 
Galat 

t - 1 
 
 
t (r -1) 

 
  
 

JK Tot – JK Perlakuan 

JKP : DBP 
 
 
JKG : DBG 

KTP : KTG DBP, DBG 

Total tr - 1 
∑ −

ji rt

Y
Yij

,

2
2 ..

 
   

 

Keterangan : 

Yij = Hasil observasi pada perlakuan yang ke dan ulangan ke-j (i = 1,2,3,4,5;  

    j = 1,2,3) 

Yi = Total hasil perlakuan ke-i = Yij
j

Σ  

Y.. = Yi
i
Σ = Total seluruh perlakuan observasi 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan disebuah peternakan cacing tanah yang 

beralamatkan di Jl. Andong 6 A Malang. Lokasi penelitian merupakan suatu 

ruangan dengan luas lantai 24 m2 dengan dilengkapi atap terpal setinggi  4 m dan 

dikelilingi pagar bambu setinggi  3 m. Cacing tanah diletakkan pada sebuah kotak 

pemeliharaan dengan panjang, lebar, tinggi masing-masing berukuran 20 x 20 x 

12 cm3 yang dilapisi plastik beras untuk setiap 50 ekor. Kotak pemeliharaan yang 

telah berisi cacing tanah diletakkan pada sebuah meja penyangga dengan panjang, 

lebar, tinggi masing-masing berukuran 150 x 75 x 100 cm3 dengan atap plastik 

setinggi 75 cm dari permukaan meja penyangga. 

 Keadaan lokasi tersebut didasarkan pada suatu kondisi lingkungan yang 

sesuai untuk pembudidayaan cacing tanah. Pemeliharaan didalam ruangan 

dilakukan untuk menghindari hewan pemangsa bagi cacing tanah, misalnya ayam. 

Atap terpal berfungsi sebagai pelindung dari cahaya matahari secara langsung dan 

terhadap hujan, sementara meja penyangga digunakan agar kotak pemeliharaan 

tidak secara langsung menyentuh tanah sehingga kotak pemeliharaan akan 

dimakan oleh rayap. Anonimous, (1999) menyatakan bahwa lokasi pembiakan 

cacing tanah harus memenuhi syarat yaitu tidak terkena sinar matahari secara 

langsung karena cacing tanah sensitif terhadap sinar dan bangunan terlindung dari 

hujan dan hewan pengganggu. 

 



4.2 Lingkungan Mikro (Media Campuran) Cacing Tanah (Eisenia foetida) 

Suhu dan pH (derajat keasaman) media biak juga berpengaruh terhadap 

produksi kokon cacing tanah. Suin, (1997) menyatakan bahwa suhu berperan 

dalam laju reaksi kimia dalam tubuh dan berpengaruh terhadap aktivitas 

metabolisme. Razon, 1981 menambahkan bahwa suhu media cacing tanah 

sebaiknya tetap dijaga pada kisaran 18-270C, sementara Edwards and Lofty, 

(1977) menyatakan bahwa umumnya cacing tanah membutuhkan pH optimum 

7,00 untuk memperoleh produktivitasnya yang maksimum. Hasil penelitian 

menunjukkan suhu P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing 24,08  ±  0,873; 24,85  ±  

0,906; 24,85  ±  0,906; 24,93  ±  0,889; dan 24,78  ±  0,946, sementara pH P0, P1, 

P2, P3, dan P4 masing-masing 7,24 ± 0,517; 7,08 ± 0,585; 6,96 ± 0,691; 6,92 ± 

0,508; dan 6,61 ± 0,491. Data rata-rata suhu dan pH media campuran (dapat 

dilihat pada Tabel 4 dan 5) menunjukkan nilai yang relatif sama antara perlakuan 

dan data tersebut sesuai dengan pendapat Razon (1981), Edwards dan Lofty 

(1977). 

Tabel 4. Rata-rata Suhu Media Campuran Cacing Tanah (0C) 

Perlakuan 
Waktu 

Pagi Siang Sore 
P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

23,69  ±  0,72 
23,83  ±  0,84 
23,92  ±  1,00 
24,06  ±  0,92 
23,92  ±  1,00 

25,27  ±  0,39 
25,54  ±  0,44 
25,46  ±  0,46 
25,40  ±  0,44 
25,31  ±  0,67 

25,08  ±  0,38 
25,19  ±  0,39 
25,17  ±  0,46 
25,33  ±  0,46 
25,10  ±  0,44 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Data Rata-rata pH (Derajat Keasaman) Media Campuran Cacing Tanah. 

Perlakuan 
Waktu 

Pagi Siang Sore 
P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

7,13  ±  0,54 
7,17  ±  0,64 
7,13  ±  0,74 
6,96  ±  0,62 
6,54  ±  0,51 

7,33  ±  0,48 
7,08  ±  0,65 
6,91  ±  0,50 
6,92  ±  0,41 
6,63  ±  0,49 

7,25  ±  0,53 
7,00  ±  0,51 
6,83  ±  0,70 
6,88  ±  0,54 
6,67  ±  0,48 

 

4.3 Pengaruh   Penggunaan   Ampas   Tahu   Sebagai  Media  Biak  Terhadap 
      Produksi Kokon Cacing Tanah (Eisenia  foetida). 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa penggunaan 

ampas tahu berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap produksi kokon cacing tanah 

(Eisenia foetida). Rata-rata produksi kokon cacing tanah (Eisenia foetida) pada 

beberapa level penggunaan ampas tahu sebagai media biak disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rata-rata Produksi Kokon Cacing Tanah (Eisenia foetida). 

Perlakuan Rataan (butir/ekor) Notasi 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

     3,93   ±   1,255 
     5,02   ±   0,644 

           4,05   ±   0,276 
           3,67   ±   1,505 
           1,71   ±   0,395 

 ab 
b 

 ab 
 ab 
a 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,05) 
terhadap produksi kokon cacing tanah (Eisenia foetida). 

 
Hasil uji beda nyata jujur (BNJ) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang nyata (P < 0,05) antar perlakuan yang diberikan. Produksi kokon tertinggi 

terdapat pada P1 yaitu 5,02  ±  0,64 butir/ ekor, sedangkan pada P0, P2, P3, dan P4 

masing-masing menghasilkan produksi kokon 3,93 ± 1,25 butir/ ekor, 4,05 ±  0,28 

butir/ ekor, 3,67 ± 1,51 butir/ ekor, dan 1,71 ± 0,40 butir/ ekor. Perlakuan P1 

menghasilkan produksi kokon tertinggi karena ditinjau dari segi kandungan PK-

nya, perlakuan P1 mengandung PK sebesar 8,16% yang akan mengalami 

peningkatan kadar PK seiring terjadinya fermentasi dalam media biak sehingga 



sesuai dengan kebutuhan bagi cacing tanah yaitu 9-15%.  Buckle et al., (1987) 

menyatakan bahwa protein, lemak, dan polisakarida dapat dihidrolisis sehingga 

bahan yang telah difermentasi mempunyai daya cerna yang lebih tinggi, Fortage 

dan Bob, (1971) menambahkan bahwa media biak yang paling baik mengandung 

PK 9 – 15% dengan pH netral. Perlakuan P0, P2, P3,  dan P4 mengandung PK 

masing-masing sebesar 3,13%, 13,41%, 18,56% dan 23,70%. Perlakuan P0 

dengan PK 3,13% terlalu kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan protein 

cacing tanah. Perlakuan P2 mesti mempunyai kandungan PK 13,41% atau sesuai 

dengan hasil penelitian Fortage dan bob, akan tetapi seiring dengan terjadinya 

fermentasi memungkinkan nilainya akan lebih tinggi dari kebutuhan cacing tanah, 

sementara perlakuan P3 dengan kadar PK yang lebih tinggi dari kebutuhan cacing 

tanah dan perlakuan P4 dengan kadar PK sangat tinggi bila dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain sehingga menghasilkan produksi kokon yang sangat rendah 

yaitu 1,71 ± 0,40 butir/ ekor. Perhitungan protein kasar pada perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Perlakuan P1 menghasilkan produksi kokon rata-rata sebanyak 5,02 ±  0,64 

butir/ ekor dalam waktu 18 hari, artinya satu butir kokon dihasilkan setiap 3-4 

hari. Harris, (1992) menyatakan bahwa sebutir kokon dapat dihasilkan setiap 3-4 

hari oleh seekor cacing tanah. Berdasarkan hasil produksi kokon dari masing-

masing perlakuan, perlakuan P 
1 adalah yang paling sesuai dengan pernyataan 

Harris, (1992). 

 

 

 
 



4.4 Pengaruh   Penggunaan   Ampas  Tahu   Sebagai  Media   Biak  Terhadap 
      Persentase Pertambahan Bobot Badan (PBB) Cacing Tanah (Eisenia  

foetida) 
 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa penggunaan 

ampas tahu tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap persentase PBB cacing 

tanah (Eisenia foetida). Rata-rata persentase PBB cacing tanah (Eisenia foetida) 

pada beberapa level penggunaan ampas tahu sebagai media biak disajikan pada 

Tabel 7.  

Tabel 7. Rata-rata   Pertambahan  Bobot  Badan  (PBB)  Cacing Tanah (Eisenia  
foetida). 

 
Perlakuan Rataan (%/ekor) 

P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

  7,66   ±   4,708 
                   14,62   ±   2,842 
                   13,85   ±   9,671 
                   19,17   ±   7,826 
                   24,30   ±   4,414 

 
PBB mahluk hidup salah satunya dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Semakin 

besar kandungan nutrisi yang dikonsumsi, maka semakin besar pula pengaruhnya 

terhadap suatu individu mahluk hidup, termasuk cacing tanah. Ampas tahu 

dikenal sebagai limbah hasil proses pembuatan tahu yang berkadar air tinggi dan 

mempunyai nilai protein yang tinggi pula. Siregar, (1994) menyatakan bahwa 

kandungan PK kasar ampas tahu sebesar 23,7%. 

 Meski dengan kadar protein yang cukup tinggi, namun penambahan ampas 

tahu tidak berpengaruh nyata terhadap PBB cacing tanah (Eisenia foetida). Tidak 

adanya perbedaan bobot ini karena PBB cacing tanah berlangsung lambat setelah 

cacing mencapai pubertas (2 – 3 bulan), sementara dalam penelitian ini cacing 

tanah yang digunakan berumur  5 bulan, sehingga PBB cacing tanah berlangsung 

lambat. Michon dalam Edwards and Lofty, (1997) menyatakan bahwa PBB cacing 



tanah terjadi secara cepat sampai mencapai pubertas dan setelah itu akan 

berlangsung lambat. 

Penambahan ampas tahu sebagai media biak meskipun  tidak berpengaruh 

nyata terhadap PBB cacing tanah (Eisenia foetida), akan tetapi seiring dengan 

penambahan ampas tahu selalu diikuti dengan kenaikan PBB cacing tanah 

(Eisenia foetida) walaupun dalam nilai yang relatif kecil, kecuali untuk perlakuan 

P1 nilai rataan persentase PBB sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan 

perlakuan P2. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ampas tahu 25% lebih 

tepat jika dibandingkan penggunaan ampas tahu 50% pada media biak untuk 

meningkatkan bobot badan.  

 
4.5 Pengaruh  Penggunaan  Ampas   Tahu   Sebagai   Media   Biak  Terhadap 
      Mortalitas Cacing Tanah Eisenia foetida. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa penggunaan 

ampas tahu berpengaruh sangat nyata (P < 0,01) terhadap mortalitas cacing tanah 

(Eisenia foetida). Rata-rata mortalitas cacing tanah (Eisenia foetida) pada beberapa 

level penggunaan ampas tahu sebagai media biak disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 8. Rata-rata Mortalitas Cacing Tanah Eisenia foetida. 

Perlakuan Rataan (%) Notasi 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

       2     ±   5,292 
       2     ±   3,464 

            12    ±   2,000 
            18    ±   13,115 
            42,7 ±   3,055 

a 
a 
a 
a 
b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 
0,01) terhadap produksi kokon cacing tanah (Eisenia foetida). 

 
Hasil uji beda nyata jujur (BNJ) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang sangat nyata (P < 0,01) antar perlakuan yang diberikan. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata mortalitas P0, P1, P2, P3, dan P4 masing-masing               



2  ± 5,292; 2 ± 3,464; 12 ± 2,000; 18 ± 13,115; dan 42,7 ±3,055. Nilai mortalitas 

perlakuan P4 berbeda sangat nyata dari yang lainnya dan perlakuan P0, P1, P2, dan 

P3 tidak berbeda nyata.  Hal ini berarti penggunaan ampas tahu sampai level 75% 

sebagai media biak masih dalam taraf toleransi, akan tetapi secara matematis nilai 

tersebut cukup besar.  

Penggunaan ampas tahu yang paling tepat pada perlakuan P1 dengan 

mortalitas terkecil, sementara semakin tinggi kadar ampas tahu yaitu pada 

perlakuan P2, P3, dan P4, diikuti dengan nilai mortalitas yang tinggi pula.  

Tingginya kadar ampas tahu dalam media biak, diikuti dengan semakin tingginya 

kandungan kadar air dan PK dalam media biak. Kelebihan PK dalam media biak 

yang melebihi kebutuhan cacing tanah akan menyebabkan terjadinya keracunan 

protein yang diikuti dengan kematian cacing tanah, sehingga angka mortalitas 

cacing tanah meningkat. Catalan, (1991) menyatakan bahwa kelebihan kadar PK 

media biak akan mengganggu sistem pencernaan cacing tanah atau terjadi 

keracunan protein. PK ampas tahu akan semakin tinggi seiring penambahannya 

dalam media biak, sehingga terjadinya keracunan protein akan semakin tinggi 

dengan ditandai nilai mortalitas yang semakin meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penggunaan ampas tahu pada level 25% memberikan hasil yang paling 

optimal dari segi produktivitas yang meliputi produksi kokon, persentase PBB, 

dan mortalitas pada budidaya cacing tanah (Eisenia foetida). 

 
5.2 Saran 

 Dianjurkan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh 

penggunaan ampas tahu terhadap daya tetas kokon dalam budidaya cacing tanah 

(Eisenia foetida) untuk mengetahui secara kongkrit jumlah populasi cacing tanah 

yang dihasilkan. 
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Lampiran 1. Hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas, dan Uji Linieritas 
berdasarkan perhitungan SPSS 16.0 

 
a. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality  

 

Ulangan 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Variabel Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Produksi Kokon 
Cacing Tanah 

0 .207 3 . .992 3 .833 

1 .216 3 . .988 3 .794 

2 .317 3 . .888 3 .348 

3 .232 3 . .980 3 .728 

4 .240 3 . .974 3 .692 

% PBB cacing 
tanah 

0 .285 3 . .932 3 .496 

1 .184 3 . .999 3 .930 

2 .214 3 . .989 3 .804 

3 .319 3 . .884 3 .337 

4 .360 3 . .809 3 .136 

Mortalitas cacing 
tanah 

0 .314 3 . .893 3 .363 

1 .385 3 . .750 3 .053 

2 .175 3 . 1.000 3 1.000 

3 .227 3 . .983 3 .747 

4 .253 3 . .964 3 .637 

a. Lilliefors Significance Correction     
Keterangan: data produksi kokon, persentase PBB, dan mortalitas cacing tanah 
normal, karena nilai sinifikansinya > 0.05 
 
b. Hasil Uji Homogenitas 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Variabel F df1 df2 Sig. 

Produksi kokon cacing tanah 1.945 4 10 .179 

% PBB cacing tanah 1.451 4 10 .288 

Mortalitas cacing tanah 3.039 4 10 .070 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + VAR00002  
Keterangan: data produksi kokon, persentase PBB, dan mortalitas cacing tanah 
homogen, karena nilai sinifikansinya > 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lanjutan Lampiran 1. 
 
c. Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table  

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Produksi Kokon 
Cacing Tanah * 
Variabel 

Between Groups (Combined) 17.665 4 4.416 4.921 .019 

Linearity 10.092 1 10.092 11.246 .007 

Deviation from 
Linearity 7.573 3 2.524 2.813 .094 

Within Groups 8.974 10 .897   
Total 26.639 14    

% PBB cacing tanah * 
Variabel 

Between Groups (Combined) 465.408 4 116.352 2.845 .082 

Linearity 429.711 1 429.711 10.506 .009 

Deviation from 
Linearity 35.696 3 11.899 .291 .831 

Within Groups 409.004 10 40.900   
Total 874.412 14    

Mortalitas cacing 
tanah * Variabel 

Between Groups (Combined) 3212.267 4 803.067 17.820 .000 

Linearity 2613.333 1 2613.333 57.988 .000 

Deviation from 
Linearity 598.933 3 199.644 4.430 .062 

Within Groups 450.667 10 45.067   
Total 3662.933 14    

Keterangan : data produksi kokon cacing tanah, % PBB cacing tanah, dan 
mortalitas cacing tanah linier, kerena nilai sinifikansinya > 0.05 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Analisa Statistik Perlakuan terhadap Produksi Kokon Cacing Tanah 
(Eisenia foetida). 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

 
Rataan 
(butir) 1 2 3 

P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

5,12 
5,10 
3,84 
5,04 
1,78 

4,06 
5,62 
3,94 
3,92 
1,23 

2,62 
4,34 
4,36 
2,06 
2,06 

11,80 
15,06 
12,14 
11,02 
  5,12 

 3,93   ±   1,255 
 5,02   ±   0,644 

       4,05   ±   0,276 
       3,67   ±   1,505 
       1,71   ±   0,395 

TOTAL 55,14  
 

ANOVA 

FK  =  Y2 / P.U 

=  (55,14)2  / 5.3 

=  3040,42 / 15 

=  202,69 

 
JK total =  (5,122 + 4,062 + . . . + 2,622) – FK 

  =  229,33 – 202,69 

  =  26,64 

 
JK perlakuan =  {(11,802 + 15,062 + . . . + 5,122) / 3} – FK 

  =  220,36 -  202,69 

  =  17,66 

 
JK galat =  JK total – JK perlakuan 

  =  26,64 –  17,66 

  =  8,97 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5%                1% 
Perlakuan 
Galat 

4 
10 

17,66 
8,97 

4,42 
0,90 

4,92 3,48             5,99 

Total 14     
Kesimpulan :  Fhitung  > Ftabel 

 Terdapat perbedaan pengaruh yang nyata  pada perlakuan yang diberikan 

(P<0,05). 



Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) %, pengaruh penggunaan ampas tahu sebagai 

media biak terhadap produksi kokon  dalam budidaya cacing tanah Eisenia 

foetida. 

 

BNJ(α)  = q x √(KT galat : r) 

BNJ(5%)
  = 4,65 x √(0,90 : 3) 

  = 4,65 x 0,55 

  = 2,56 

Perlakuan Rataan (butir) Notasi 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

 3,93   ±   1,255 
 5,02   ±   0,644 

       4,05   ±   0,276 
       3,67   ±   1,505 
       1,71   ±   0,395 

ab 
b 
ab 
ab 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Analisa Statistik Perlakuan terhadap PBB Cacing Tanah (Eisenia 
foetida). 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rataan 

(%/ ekor)  1 2 3 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

6,24 
17,40 
12,70 
16,10 
27,16 

12,91 
14,74 
4,80 
13,35 
26,53 

3,82 
11,72 
24,04 
28,07 
19,22 

22,97 
43,86 
41,54 
57,52 
72,91 

   7,66   ±   4,708 
 14,62   ±   2,842 

       13,85   ±   9,671 
       19,17   ±   7,826 
       24,30   ±   4,414 

TOTAL 233,80  
 

ANOVA 

FK  =  Y2 / P.U 

=  (233,80)2  / 5.3 

=  57025,44 / 15 

=  3801,70 

 
JK total =  (6,242 + 12,912 + . . . + 19,222) – FK 

  =  4676,11 – 3801,70 

  =  874,41 

 
JK perlakuan =  {(22,972 + 43,862 + . . . + 72,912) / 3} – FK 

  =  4267,10 -  3801,70 

  =  465,41 

 
JK galat =  JK total – JK perlakuan 

  =  874,41 –  465,41 

  =  409,00 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5%                1% 
Perlakuan 
Galat 

4 
10 

465,41 
409,00 

116,35 

  40,90 
2,84 3,48            5,99 

Total 14     
Kesimpulan :  Fhitung  < Ftabel 

 Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata  pada perlakuan yang 

diberikan (P>0,05). 

 



Lampiran 6. Analisa Statistik Perlakuan terhadap Mortalitas Cacing Tanah 
(Eisenia foetida). 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

(%) 
Rataan 

(%)  1 2 3 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

0 
0 
12 
4 
46 

2 
0 
10 
30 
42 

10 
6 
14 
20 
40 

12 
6 
36 
54 
128 

4 ±   5,292 
2 ±   3,464 

    12    ±   2,000 
    18    ±   13,115 
    42,7 ±   3,055 

TOTAL 236  
 

ANOVA 

FK  =  Y2 / P.U 

=  (236)2  / 5.3 

=  55696 / 15 

=  2713,07 

 
JK total =  (02 + 22 + . . . + 402) – FK 

  =  6376 – 2713,07 

  =  3662,93 

 
JK perlakuan =  {(122 + 62 + . . . + 1282) / 3} – FK 

  =  5925,33 -  2713,07 

  =  3212,26 

 
JK galat =  JK total – JK perlakuan 

  =  3662,93 –  3212,26 

  =  450,67 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5%               1% 
Perlakuan 
Galat 

4 
10 

3212,26 
450,67 

803,07 
45,07 

17,82**  3,48           5,99 

Total 14     
Kesimpulan :  Fhitung  > Ftabel 

 Terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan yang 

diberikan (P < 0,01) 



Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) %, pengaruh penggunaan ampas tahu sebagai 

media biak terhadap mortalitas  dalam budidaya cacing tanah Eisenia foetida. 

 

BNJ(α)  = q x √(KT galat : r) 

BNJ(1%)
  = 6,14 x √(45,07 : 3) 

  = 6,14 x 3,876 

  = 23,80 

Perlakuan Rataan (%) Notasi 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

4 ±   5,292 
2 ±   3,464 

    12    ±   2,000 
    18    ±   13,115 
    42,7 ±   3,055 

a 
a 
a 
a 
b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


