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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

Meunrut Erlinda dkk (2014), limbah sisa hasil proses 

fermentasi pada digester gas bio belum dimanfaatkan secara 

optimal. Sludge merupakan padatan sisa hasil pembuatan 

gasbio yang masih mengandung bahan organik yang belum 

terurai. Kandungan nutrisi sludge cukup baik, dengan 

kandungan protein 13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 3651 

kkal/kg. Melihat kandungan nutrisi yang baik dalam sludge, 

maka sludge dapat dijadikan sebagai  bahan baku pakan 

alternatif sumber serat dan energi (Yurmiati dkk., 2008). 

Menurut Erlinda dkk (2014), nilai kandungan unsur hara 

media tumbuh cacing tanah dengan nilai kandungan rataan pH 

7,13±0,08, rataan N (%) 1,71±0,01, rataan C (%) 19,08±0,1 

dan rataan C/N (%) 11±0,71 menunjukkan hasil pertambahan 

bobot tertingi 102,19±9,03. 

Brata (2006), cacing tanah menghendaki kondisi 

media yang sesuai dan berkecukupan pakan, terlindung dari 

cahaya, pH berkisar netral, dan sirkulasi udara dan air yang 

baik.Suhu media yang ideal berkisar 18-27
o
C, sedangkan 

kelembaban yang dibutuhkan berkisar 50-80%.Perlu dilakukan 

penyiraman air untuk mencapai suhu dan kelembaban media 

yang optimal. Menurut Anonymous (2012), cacing tanah 

untuk dapat tumbuh dengan baik memerlukan tanah yang 

sedikit asam sampai netral atau pH sekitar 6-7,2. Kondisi 

tersebut, dapat membantu mikroorganisme dalam tubuh cacing 

tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan 

atau fermentasi. Kelembaban yang optimal untuk pertumbuhan 

dan perkembangbiakan cacing tanah adalah antara 15-30%. 
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Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan cacing tanah adalah 

sekitar 15–25
0
C. Suhu yang lebih tinggi dari 25

0
C masih baik 

asal ada naungan yang cukup dan kelembaban optimal. 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

Limbah peternakan berupa kotoran ternak atau feses 

pada sapi merupakan salah satu sumber bahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas, sementara 

perkembangan atau pertumbuhan industri peternakan 

menimbulkan masalah bagi lingkungan karena menumpuknya 

limbah peternakan (Haryati, 2006). Menurut Benito, Hidayati, 

Rusdi, dan Marlina (2010) meyatakan bahwa proses 

pembentukan biogas merupakan proses penguraian limbah 

organik yang mudah terurai menjadi gas methan dan sludge 

yang dilakukan oleh mikroorganisme. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pembentukan biogas  adalah : C/N rasio 

= 25, mikroorganisme, kadar air 36 - 99%, temperatur 30 C , 

pH 6,6 - 7,6 , anaerob. Sistem biogas selain menghasilkan 

biogas sebagai hasil utama, terdapat hasil samping yang 

berupa sludge dan effluent. Kemungkinan pemanfaatan hasil 

samping biogas ini masih terbuka, sludge dari sistem biogas 

kemungkinan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk (bio 

fertilizer). Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam sludge 

ini ditemukan vitamin B12 yang cukup banyak, mencapai 

3.000 mikro gram vitamin B12 per kg sludge kering. 

Kenyataan ini membuka peluang kemungkinan pemanfaatan 

sludge dalam sistem biogas menjadi makanan ternak 

(Mulyono, 2000). 

Yurmiati dkk (2008) menyatakan bahwa sludge 

merupakan padatan sisa hasil pembuatan gasbio yang masih 
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mengandung bahan organik yang belum terurai. Kandungan 

nutrisi sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13,3%, 

serat kasar 24,3% dan energi 3651 kkal/kg. Melihat 

kandungan nutrisi yang baik dalam sludge, maka sludge dapat 

dijadikan sebagai  bahan baku pakan alternatif sumber serat 

dan energi. Menurut Yuliarti (2009), limbah sludge selain 

mengandung unsur hara mikro, juga mengandung logam Fe, 

Zn, Mg, Al dan Cu yang kadarnya masih di bawah standar. 

Sehingga bahan-bahan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan pupuk dengan bantuan cacing tanah 

(vermikompos). Vermikompos merupakan campuran kotoran 

cacing tanah dengan sisa media atau pakan dalam budidaya 

cacing tanah. 

2.2.2 Cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang 

tidak memiliki tulang belakang (invertebrata) dan bertubuh 

lunak. Cacing tanah digolongkan ke dalam filum Annelida 

karena seluruh tubuhnya tersusun atas beberapa segmen (ruas) 

yang berbentuk seperti cincin (Khairuman & Khairul, 2009).  

Beberapa jenis cacing tanah yang banyak diternakkan antara 

lain Pheretima, Perionyx dan Lumbricus. Lumbricus 

khususnya Lumbricus rubellus, merupakan cacing tanah yang 

mudah dalam penanganannya dan termasuk jenis cacing tanah 

komersial (Susetyarini, 2007). Menurut Brata (2006), ada tiga 

kriteria dalam memilih spesies cacing tanah untuk 

dikembangkan secara komersial yaitu: (1) spesies yang dipilih 

mampu bertahan hidup dan beradaptasi melalui kondisi 

lingkungan yang terkontrol, (2) cepat berproduksi, dan (3) 

pertumbuhannya cepat. Lumbricus rubellus mempunyai 

keuntungan jika dipelihara, diantaranya: 1) Mudah dalam 



12 
 

penangannya; 2) Merupakan cacing komersial yang populer 

(Minnich, 1977). Taksonomi Lumbricus rubellus adalah 

sebagai berikut: 

Super Kingdom : Eukaryota  

Kingdom : Animalia  

Sub Kingdom : Metazoa  

Filum  : Annelida  

Kelas  : Oligochaeta  

Ordo  : Haplotaxida  

Sub Ordo : Lumbricina  

Famili  : Lumbricidae  

Genus  : Lumbricus  

Spesies  : Lumbricus rubellus  

(Leiden University Medical Center, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur tubuh cacing tanah (McGee, 2015) 
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2.2.2.1 Anatomi dan morfologi cacing tanah 

Cacing tanah jenis Lumbricus rubellus merupakan salah 

satu bagian dari sistem kehidupan yang berperan sebagai 

mahluk perombak bahan organik (dekomposer). Peranan 

cacing tanah sangat besar dalam menguraikan senyawa 

organik menjadi unsur-unsur lebih sederhana yang dibutuhkan 

oleh mahluk hidup lain, khususnya tanaman (Haryono, 2003). 

Cacing  tanah  jenis  Lumbricus rubellus mempunyai  bentuk  

tubuh  gilig. Tubuhnya  terdapat  segmen  luar  dan  dalam,  

berambut,  tidak  mempunyai kerangka  luar,  tubuhnya  

dilindungi  oleh  kutikula  (kulit  bagian  luar),  tidak memiliki 

alat gerak dan tidak memiliki mata. Jumlah segmen yang 

dimiliki sekitar  90-195  dan  klitelum  yang  terletak  pada  

segmen  27-32.  Klitelium merupakan alat yang membantu 

perkembangan dan baru muncul saat cacing mencapai dewasa 

kelamin, sekitar 2 bulan (Anonymous, 2012). 

Menurut Haryono (2003), ciri-ciri morfologis dari 

cacing tanah Lumbricus rubellus adalah panjang tubuh 

berkisar antara 80-140 mm, jumlah segmen 85-140. Jenis ini 

memiliki tubuh lebih kecil karena kalah bersaing dengan jenis 

lainnya, namun apabila diternakkan besar tubuhnya bisa 

menyerupai bahkan lebih besar dari yang lainnya. Cacing 

tanah memiliki seta ditubuhnya yang berfungsi sebagai alat 

gerak, menggenggam permukaan tanah serta membantu proses 

perkawinan dengan memberikan rangsangan fisik kepada 

pasangannya. Baeti (2010) menyatakan adanya lendir pada 

tubuhnya yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis 

mempermudah pergerakannya. Pada setiap segmennya 

terdapat organ seta yang berupa rambut yang relatif keras, 

berukuran pendek, dan memiliki daya lekat yang sangat kuat. 
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Selain itu terdapat pula prostomium yang merupakan organ 

syaraf perasa dan berbentuk seperti bibir. 

Bentuk cacing tanah yang dewasa, ditandai dengan 

adanya gelang (Klitellum) pada tubuhnya dan lubang kelamin 

jantan dan betina. Pada kondisi yang demikian cacing dewasa 

siap untuk mengadakan kopulasi atau perkawinan. Selama 7 - 

10 hari setelah perkawinan, seekor cacing dewasa, akan 

menghasilkan satu kokon. Saat kokon terlihat pada 

media,ditandai dengan gelembung kecil (seperti kacang hijau) 

berwarna hijau muda dan dapat dilihat secara langsung. Kokon 

diambil dan dihitung jumlahnya, diukur beratnya dengan 

memakai timbangan mikro (Susetyarini, 2007). 

Menurut Mubarok dan Zalizar (2003) cacing tanah 

merupakan binatang hermaprodit yang mempunyai kelamin 

ganda, tetapi pada saat melakukan kopulasi tidak dapat 

melakukan sendiri. Telur cacing tanah dihasilkan dalam ovari 

dan lokasinya di segmen ke 30, dan testis yang menghasilkan 

sperma lokasinya di segmen ke tujuh sampai sepuluh. Pada 

saat melakukan perkawinan, kedua cacing saling melekat di 

bagian depannya dengan posisi saling berlawanan yang 

diperkuat oleh setae. Lendir akan keluar dari masing-masing 

cacing untuk melindungi spermatozoa yang keluar dari lubang 

alat kelamin jantan. Spermatozoa akan masuk ke dalam 

kantong penerima sprema betina. Setelah masing-masing 

cacing menerima spermatozoa, keduanya akan saling berpisah 

dan selanjutnya cairan klitellium akan menyelubungi kokon 

yang bergerak ke arah mulut dan bermuara di lubang saluran 

telur. Telur-telur itu keluar dari lubang saluran telur dan 

masuk ke selubung kokon yang bergerak ke arah mulut. Pada 

waktu melewati lubang penerima sperma, masuklah 
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spermatozoa ke dalam selubung kokon dan terjadi pembuahan 

telur oleh spermatozoa. 

2.2.3 Media dan pakan cacing tanah 

Produksi cacing tanah sangat dipengaruhi faktor dari 

luar terutama pada pemberian pakan dan media yang 

digunakan untuk proses pembiakan. Untuk memperoleh hasil 

yang optimal maka perlu dicari media dan pakan cacing tanah 

yang sesuai untuk produksi dan reproduksinya (Haryono, 2003 

; Susetyarini, 2007). Tanah sebagai media hidup cacing harus 

mengandung bahan organik dalam jumlah yang besar. Bahan-

bahan organik tanah dapat berasal dari serasah (daun yang 

gugur), kotoran ternak atau tanaman dan hewan yang mati. 

Cacing tanah menyukai bahan-bahan yang mudah membusuk 

karena lebih mudah dicerna oleh tubuhnya (Baeti, 2010). 

Menurut Susetyarini (2007), pemberian pakan tambahan yang 

sesuai akan mempengaruhi pertumbuhan dan diharapkan 

reproduksi dan prosuksi akan meningkat. Pemberian kotoran 

sapi dan domba dalam media merupakan tambahan pakan 

untuk pertumbuhan cacing. Cacing tanah yang diberi 

tambahan makanan berupa kotoran domba, periode cacing 

muda dicapai pada  90 - 150 hari sedangkan pemberian 

makanan tambahan berupa kotoran sapi periode cacing muda 

dicapai pada 150 - 210 hari. 

Cacing tanah dapat hidup dengan optimal pada media 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing 

tanah adalah suhu, kelembaban, keasaman (pH) dan 

ketersediaan bahan organik dalam media. Cacing tanah dapat 

hidup dan tumbuh secara normal memerlukan media dengan 

pH sedikit asam sampai netral yaitu 6-7,2 dikarenakan pada 
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kondisi ini bakteri yang ada dalam tubuh cacing tanah dapat 

bekerja secara optimal. Kelembaban yang diperlukan oleh 

cacing tanah antara 15-30% dan kokon akan diproduksi secara 

optimal pada kelembaban 28-42%. Cacing tanah pada 

prinsipnya memerlukan tempat yang teduh dan lembab, 

sehingga lokasi yang dipilih harus terhindar dari sinar 

matahari secara langsung (Haryono, 2003) 

Brata (2006), cacing tanah menghendaki kondisi 

media yang sesuai dan berkecukupan pakan, terlindung dari 

cahaya, pH berkisar netral, dan sirkulasi udara dan air yang 

baik.Suhu media yang ideal berkisar 18-27
o
C, sedangkan 

kelembaban yang dibutuhkan berkisar 50-80%.Perlu dilakukan 

penyiraman air untuk mencapai suhu dan kelembaban media 

yang optimal. Menurut Anonymous (2012), cacing tanah 

untuk dapat tumbuh dengan baik memerlukan tanah yang 

sedikit asam sampai netral atau pH sekitar 6-7,2. Kondisi 

tersebut, dapat membantu mikroorganisme dalam tubuh cacing 

tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan 

atau fermentasi. Kelembaban yang optimal untuk pertumbuhan 

dan perkembangbiakan cacing tanah adalah antara 15-30%. 

Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan cacing tanah adalah 

sekitar 15–25
0
C. Suhu yang lebih tinggi dari 25

0
C masih baik 

asal ada naungan yang cukup dan kelembaban optimal. 

2.2.4 Manfaat cacing tanah 

Beberapa tempat di Indonesia seperti Jawa Barat dan 

Lampung, cacing tanah sudah dimanfaatkan sebagai bahan 

obat tradisional. Lumbricus rubellus merupakan salah satu 

jenis cacing tanah yang sering digunakan karena mengandung 

protein cukup tinggi yaitu 64-76% berat kering, selain itu juga 

mengandung 20 jenis asam amino. Di  dalarn ekstrak  cacing  
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tanah juga terdapat zat antipurin, antipiretik, antidota, vitamin 

dan beberapa enzirn misalnya lumbrokinase, peroksidase, 

katalase dan selulose yang berkhasiat untuk pengobatan 

(Priosoeryanto, 2001). Produk asal cacing tanah dapat 

dipertimbangkan sebagai alternatif bahan pakan ternak, 

terutama pada saat krisis pakan ternak. Penggunaan cacing 

tanah sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik telah 

dikembangkan. Beberapa negara seperti Thailand, Filipina dan 

Perancis, diolah sebagai campuran bahan pangan untuk 

konsumsi manusia. Cacing tanah juga berpotensi sebagai 

dekomposer sampah, karena cacing ini dapat mempercepat 

proses penguraian sampah organik sehingga bermanfaat 

karena hasil samping dari pemeliharaan cacing tanah tersebut 

berupa kascing (bekas cacing) mempunyai kandungan bahan 

organiuk yang tinggi terutama N, P, dan K (Mubarok dan 

Zalizar., 2003). 

Resnawati, Murtisari, Nurhayati dan Surayah (2002) 

menyatakan bahwa cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

merupakan salah satu bahan pakan alternatif sebagai sumber 

protein yang mempunyai potensi baik produktivitas maupun 

kualitasnya. Pengembangan budidaya cacing tanah perlu 

ditunjang dengan perbaikan kualitas dan kuantitas media dan 

pakan yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Susetyarini 

(2007), cacing tanah sebagai sumber protein hewani dapat 

digunakan sebagai pengganti tepung ikan untuk ransum pakan 

ternak dan ikan. Cacing tanah diketahui memiliki kandungan 

protein lebih tinggi dari pada tepung ikan. Di  negara lain 

cacing tanah dimanfaatkan sebagai bahan obat, bahan 

kosmetik, pengurai tanah dan penyubur tanah. 

 


