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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Kandungan Zat Nutrisi Media-Pakan Cacing Tanah 

Media kering dari hasil fermentasi jerami padi kering 

dan LOUGB dianalisis kandungan unsur hara dan analisis 

proksimat untuk mengetahui kandungan dari bahan organik 

dan kandungan pakan yang dapat digunakan sebagai media-

pakan cacing tanah. Hasil analisis unsur hara khususnya 

kandungan bahan organik yang memiliki kandungan unsur 

seperti Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Unsur Hara Kompos 

Variabel Nilai 

C 26,00% 

N 1,78% 

C/N 14,61 

BO 44,80% 

KA 51,40% 

  

Media yang memiliki kandungan bahan organik cukup 

tinggi dapat digunakan sebagai bahan makanan cacing tanah 

selain dari bahan pakan yang diberikan. Tingkat pertumbuhan 

populasi cacing yang lebih tinggi pada media dengan 

kandungan C organik dan rasio C/N yang tinggi menunjukkan 

bahwa kandungan karbon organik diperlukan cacing dalam 

pertumbuhannya (Erlinda dkk., 2014). Aira, et al (2006) 

menyatakan bahwa pola penyebaran populasi cacing 

tergantung  pada kandungan rasio C/N pada media dimana 

total populasi cacing tanah lebih tinggi pada media dengan 

imbangan rasio C/N yang tinggi dibandingkan dengan pada 

media dengan imbangan rasio C/N rendah. Menurut Tiwari 
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(1993), kadar N total tinggi yang berasal dari sampah organik 

dapat meningkatkan populasi maupun bobot cacing tanah. 

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 gram. 

Analisa proksimat dilakukan untuk mengetahui 

kandungan nutrisi pakan yang tersedia dalam media kering 

yang lebih secara detail sesuai kebutuhan cacing tanah. Hasil 

analisa proksimat ini dapat digunakan sebagai acuan atau 

sarana informasi penggunaan media yang baik untuk media 

tumbuh cacing tanah tanpa pemberian pakan tambahan 

lainnya. Adapun nilai nutrisi media kering sebagai pakan 

cacing tanah memiliki kandungan seperti Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Nutrisi Media Kering Kompos Sebagai Pakan 

Cacing Tanah 

Variabel Nilai 

BK 47,26% 

Abu 48,66% 

BO 51,34% 

PK 14,77% 

SK 11,88% 

LK 0,85% 

Keterangan: nilai Abu, BO, PK, SK dan LK berdasarkan 

100% BK. 

Pakan yang diberikan pada cacing tanah, berupa 

LOUGB yang telah dipatus selama 1 malam. Pakan diberikan 

sebanyak 50 gr/media sesuai dengan bobot cacing tanah dalam 

media. Pakan diberikan setiap hari dengan menyebarkan 

secara merata di bagian atas media setelah dilakukan 
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pengamatan. Pakan LOUGB memiliki kandungan BK 27,44% 

; Abu 44,78% ; PK 8,21% ; SK 32,48% dimana nilai Abu, PK 

dan SK berdasarkan 100% BK. Menurut Yurmiati dkk (2008) 

menyatakan bahwa 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. 

4.2 Pengaruh Penambahan Air Terhadap Kelembaban 

Media 

 Memperhatikan hasil pengamatan kelembaban media 

cacing tanah yang terdapat pada Lampiran 1 menunjukkan 

nilai rataan kelembaban dari setiap perlakuan yang dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan kelembaban media cacing 

Perlakuan Rataan 

P1 80,03±0,81
a 

P2 82,27±0,79
a 

P3 84,84±1,08
bc 

P4 87,22±0,38
c 

P5 87,23±2,14
c 

Melihat nilai rataan kelembaban media cacing tanah 

pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

air pada media memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kelembaban media cacing tanah. 

Penambahan air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari sekali 
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dengan beda persentase pada media kering dapat 

meningkatkan kelembaban media. 

 Nilai rata-rata perlakuan penambahan air 

menunjukkan kelembaban tertinggi pada P5 dengan 

penambahan air sebanyak 30% yaitu 87,23±2,14%
 
dan nilai 

rata-rata kelembaban terendah didapat pada P1 dengan 

penambahan air sebanyak 10%  yaitu 80,03±0,81%. 

Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas dapat diketahui nilai 

selisih rataan kelembaban media antara P2 dengan P1 sebesar 

3%, P3 dengan P2 sebesar 3%, P4 dengan P3 sebesar 3%, 

serta P5 dengan P4 sebesar 0%. Selisih rataan kelembaban 

media cacing tanah tertinggi terdapat pada P2 dengan P1, P3 

dengan P2, serta P4 dengan P3 yaitu sebesar 3%.  Diagram 

selisih rataan dapat dilihat seperti Gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram selisih rataan kelembaban media 

 Diagram selisih rataan kelembaban media cacing 

tanah pada Gambar 3 ditampilkan untuk memperjelas nilai 

selisih rataan dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

perlakuan yang terbaik. 

0%

1%

2%

3%

4%

P2-P1 P3-P2 P4-P3 P5-P4

P
re

se
n

ta
se

 s
e

lis
ih

 
ra

ta
an

 K
e

le
m

b
ab

an

Kelembaban Media

Selisih 
Rataan 
Kelembaban



 

29 
 

Air merupakan sumber hidrogen, pengatur suhu, 

kelembaban dan aerasi dalam media cacing (Onrizal, 2005). 

Menurut Edwards and Lofty (1977), kelembaban ideal untuk 

media cacing tanah berkisar antara 60% sampai 90%. 

Kelembaban mempengaruhi pertumbuhan, daya reproduksi 

dan daya serap cacing terhadap oksigen. Anas (1990) 

menyatakan bahwa sebagian besar cacing tanah melakukan 

pernafasan melalui permukaan tubuh yang selalu dijaga 

kelembabannya oleh kelenjar lendir dan epidermis.
 
Cacing 

tanah membutuhkan lingkungan media yang basah tetapi tidak 

tergenang air. Kelembaban media cacing sangat penting dalam 

reproduksi dan pertumbuhan cacing tanah. Kelembaban media 

cacing yang rendah menyebabkan cacing tanah mengeluarkan 

cairan didalam tubuhnya. Subowo (2008) menyatakan bahwa 

kelembaban media cacing yang rendah dapat mengakibatkan 

keluarnya mucus atau lendir untuk menyelimuti tubuhnya. 

Menurut Edwards dan Lofty (1977), mucus atau lendir yang 

dikeluarkan cacing berupa fosforesen yang mengandung fosfat 

untuk melindungi diri. Lendir ini terus diproduksi cacing tanah 

untuk membasahi tubuhnya agar dapat bergerak, bernafas dan 

melicinkan tubuhnya. Cacing bernafas melalui kulit yang 

basah dengan mengeluarkan lendir melalui pori-pori pada kulit 

luar (kutikula). Penurunan kelembaban mengakibatkan 

kelembaban kulit cacing menurun sehingga cacing tidak dapat 

bergerak dan bernafas yang dapat mengakibatkan penurunan 

produktivitas bahkan sampai kematian pada cacing.  

 Pengamatan kelembaban media cacing dilakukan pada 

setiap perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan 

air yang berbeda-beda di setiap perlakuan terhadap nilai 

kelembaban media cacing tanah. Pengamatan kelembaban dan 

suhu media dapat dilihat seperti Gambar 4. Hasil analisis pada 
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Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa persentase penambahan 

air pada media cacing tanah setiap 3 kali sehari sangat 

berpengaruh nyata pada peningkatan kelembaban media. Brata 

(2006) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa cacing 

tanah yang mendapatkan penyiraman air tertinggi melihatkan 

nilai rata-rata kelembaban media tertinggi sebesar 64,91%. 

Menurut Edwards and Lofty (1977), kelembaban media ideal 

untuk cacing tanah berkisar antara 60% sampai 90%. Air yang 

ditambahkan pada media cacing terserap oleh pori pori udara 

pada media cacing, proses penyerapan air oleh media cacing 

ini disebut infiltrasi. Menurut Wirosoedarmo (2007), infiltrasi 

merupakan proses masuknya air dari atas kedalam permukaan 

tanah. Tinggi rendahnya air yang ditambahkan dapat 

mempengaruhi daya infiltrasi pada media cacing, semakin 

tinggi konsentrasi penambahan air yang diberikan maka 

semakin rendah daya infiltrasi yang terjadi. 

 
Gambar 4. Pengukuran kelembaban dan suhu media 
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 Pada penelitian yang dilakukan, nilai kelembaban 

tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P5 dengan penambahan 

air sebanyak 30%. Peningkatan nilai kelembaban pada media 

cacing disebabkan oleh partikel air yang mengisi celah partikel 

tanah pada media cacing, sehingga pori-pori media cacing 

yang berisi udara semakin berkurang. Terisinya celah partikel 

tanah pada media cacing oleh partikel air ini yang 

menyebabkan kelembaban meningkat. Menurut Seyhan 

(1977), penutupan pori-pori tanah akan terisi oleh partikel air 

karena adanya proses histeresis. Histeresis merupakan 

mengeringnya tanah sehingga terbentuknya banyak pori-pori 

yang berisi udara. Proses histeresis ini akan meningkat jika 

kadar air media cacing rendah yang menyebabkan kelembaban 

pada media cacing menurun. 

4.3 Pengaruh Penambahan Air Terhadap Suhu Media 

 Memperhatikan hasil pengamatan suhu media cacing 

tanah yang terdapat pada Lampiran 2 menunjukkan nilai 

rataan suhu dari setiap perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Tabel 6. Rataan suhu media cacing 

   Perlakuan Rataan (
o
C) 

P1 25,13±0,60
c 

P2 23,50±1,22
bc 

P3 22,13±2,15
ab 

P4 21,33±0,93
a 

P5 20,30±0,18
a 

Melihat nilai rataan suhu media cacing tanah pada 

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa tingkat penambahan air 

pada media memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
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nyata (P<0,01) terhadap suhu media cacing tanah. 

Penambahan air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari sekali 

dengan beda persentase pada media kering dapat 

meningkatkan suhu media. 

Nilai rata-rata perlakuan penambahan air 

menunjukkan suhu terendah pada media cacing dapat 

ditunjukkan pada P5 yaitu 20,30±0,18
o
C dan suhu tertinggi 

pada media cacing dapat ditunjukkan pada P1 yaitu 

25,13±0,60
o
C. Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas dapat 

diketahui nilai selisih rataan suhu antara P1 dengan P2 sebesar 

7%, P2 dengan P3 sebesar 6%, P3 dengan P4 sebesar 4%, 

serta P4 dengan P5 sebesar 5%. Selisih rataan suhu media 

cacing tanah terendah terdapat pada P3 dengan P4 yaitu 

sebesar 4%. Diagram selisih rataan dapat dilihat seperti 

Gambar 5. 

Gambar 5. Diagram selisih rataan suhu media 

 Diagram selisih rataan suhu  media cacing tanah pada 

Gambar 5 ditampilkan untuk memperjelas nilai selisih rataan 

dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang bermanfaat 
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sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perlakuan yang 

terbaik.  

Onrizal (2005) menyatakan bahwa air merupakan 

sumber hidrogen, pengatur suhu, kelembaban dan aerasi dalam 

media cacing. Pertumbuhan dan perkembangbiakan maksimal 

cacing tanah terjadi pada P5 dikarenakan dengan penambahan 

air sebanyak 30% dapat menurunkan kelembaban dan suhu 

media, sehingga memberikan kondisi lingkungan yang ideal 

untuk cacing tanah dapat bertumbuh dan berkembangbiak. 

Suhu media yang sesuai untuk pertumbuhan cacing tanah dan 

penetasan kokon berkisar antara 15 sampai 26 
o
C (Edwards 

and Lofty, 1977). 

Pengamatan suhu media dilakukan pada setiap 

perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan air 

yang berbeda-beda di setiap perlakuan terhadap nilai suhu 

media cacing tanah. Hasil analisis pada Tabel 6 di atas 

menunjukkan bahwa persentase penambahan air pada media 

cacing tanah setiap 3 kali sehari sangat berpengaruh nyata 

pada penurunan suhu media. Cacing tanah yang mendapatkan 

penyiraman air tertinggi sebesar 30% melihatkan nilai rata-rata 

suhu media terendah sebesar 26,25
o
C (Brata, 2006). 

Penurunan suhu erat kaitannya dengan kelembaban media, 

ketika media disiram air dan proses infiltrasi terjadi 

mengakibatkan air menyebar ke seluruh bagian media 

sehingga kelembaban meningkat dan suhu menurun. Nilai 

suhu terendah berbanding terbalik dengan nilai kelembaban 

tertinggi yang ditunjukkan pada P5 dengan penambahan air 

sebanyak 30%, untuk suhu terendah 20,30±0,18 dan 

kelembaban tertinggi 87,23±2,14. Seyhan (1977) menyatakan 

bahwa semakin tinggi kelembaban di suatu tempat maka suhu 

di tempat tersebut semakin rendah. 
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Suhu media sangat mempengaruhi aktivitas biologi 

cacing tanah seperti metabolisme, pertumbuhan, respirasi dan 

reproduksi (Minnich, 1977). Suhu media cacing tanah yang 

rendah dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangbiakan secara maksimal, hal ini terkait dengan 

didapatkan hasil dari pertambahan bobot badan, pertambahan 

populasi dan produksi kokon yang semakin meningkat seiring 

dengan perlakuan penambahan air tertinggi. Cacing tanah 

dapat hidup dan berkembang biak secara maksimal pada 

media yang sesuai dengan kebutuhannya. Selama penelitian 

berlangsung, tidak terjadi fluktuasi suhu yang ekstrim antara 

tingkat perlakuan satu, dua, tiga, empat dan lima. Suhu yang 

terjaga pada saat penelitian berlangsung dikarenakan materi 

penelitian diletakkan di dalam ruangan. Faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi suhu media yaitu suhu lingkungan 

luar media dan terdapatnya banyak makhluk hidup di dalam 

media atau tingkat kepadatan suatu media. Kepadatan 

(density) adalah hubungan antara jumlah individu dan ruang 

yang ditempati, sedangkan kepadatan populasi adalah jumlah 

individu makhluk hidup sejenis per satuan luas tempat yang 

dihuni pada waktu tertentu. Pada suatu tempat tertentu jika 

tingkat kepadatan populasinya tinggi maka suhu lingkungan 

yang ditempati akan ikut naik atau tinggi. 

4.4 Pengaruh Penambahan Air Terhadap pH Media 

 Memperhatikan hasil pengamatan pH media cacing 

tanah yang terdapat pada Lampiran 3 menunjukkan nilai 

rataan suhu dari setiap perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 

7. 

 



 

35 
 

Tabel 7. Rataan pH media cacing 

Perlakuan Rataan 

P1 7,35±0,06 

P2 7,33±0,05
 

P3 7,28±0,10
 

P4 7,28±0,15
 

P5 7,20±0,08
 

Melihat nilai rataan pH media cacing tanah pada Tabel 

7 di atas menunjukkan bahwa tingkat penambahan air pada 

media tidak memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH media cacing tanah. Penambahan 

air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari sekali dengan beda 

persentase pada media kering dapat mempertahankan pH 

netral media. 

Nilai rata-rata perlakuan penambahan air 

menunjukkan tidak adanya perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap nilai pH pada media cacing. Berdasarkan data pada 

Tabel 7 di atas dapat diketahui nilai selisih rataan pH media 

antara P1 dengan P2 sebesar 0%, P2 dengan P3 sebesar 1%, 

P3 dengann P4 sebesar 0%, serta P4 dengan P5 sebesar 1%. 

Diagram selisih rataan dapat dilihat seperti Gambar 6. 

Gambar 6. Diagram selisih rataan pH media 
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 Diagram selisih rataan pH media cacing tanah pada 

Gambar 6 ditampilkan untuk memperjelas nilai selisih rataan 

dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perlakuan yang 

terbaik.  

Cacing tanah hidup pada media dengan pH 4,50−6,50, 

jika kandungan bahan organik tanah tinggi maka cacing 

mampu berkembang pada pH 3 (Subowo, 2008).  Cacing tanah 

dapat hidup dan tumbuh secara normal memerlukan media 

dengan pH sedikit asam sampai netral yaitu 6-7,2 karena 

hanya dalam kondisi inilah bakteri yang ada dalam tubuh 

cacing tanah dapat bekerja secara optimal (Haryono,2003). 

Menurut Gaddie dan Douglas (1975) media alkalis dapat 

mengakibatkan cacing tanah mengalami dehidrasi, kehilangan 

bobot, warna pucat, tubuh mengering dan akhirnya mati. 

Derajat keasaman media harus dijaga agar netral yaitu 6,8-7,2. 

 Pengamatan pH media dilakukan pada setiap 

perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan air 

yang berbeda-beda di setiap perlakuan terhadap nilai pH 

media cacing tanah. Hasil data pengamatan yang telah 

dianalasis menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata 

dari pengaruh penambahan air pada berbagai persentase air di 

setiap perlakuan, dikarenakan derajat keasaman dari air 

bersifat netral. Nilai rataan pH media dari keseluruhan 

perlakuan yaitu 7,29±0,09. Menurut Haryono (2003), cacing 

tanah dapat hidup dan tumbuh secara normal memerlukan 

media dengan pH sedikit asam sampai netral yaitu 6-7,2. 

Persyaratan nilai pH air bersih berkisar 6,5-9,0 (Anonymous, 

1990). 
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4.5 Pengaruh Penambahan Air Terhadap Pertambahan 

Bobot Cacing Tanah 

 Memperhatikan hasil pengamatan pH media cacing 

tanah yang terdapat pada Lampiran 4 menunjukkan nilai 

rataan suhu dari setiap perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 

8. 

Tabel 8. Data rataan pertambahan bobot cacing tanah 

Perlakuan 

Variabel 

Bobot Awal 

(gr) 

Bobot Akhir 

(gr) 

Pertambahan 

Bobot (gr) 

P1 50 76,60±1,40 26,60±1,40
a
 

P2 50 78,70±1,81 28,70±1,81
a
 

P3 50 85,43±1,02 35,43±1,02
bc

 

P4 50 88,05±1,01 38,05±1,01
c
 

P5 50 92,15±1,12 42,15±1,12
d
 

Melihat nilai rataan pertambahan bobot cacing tanah 

pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

air pada media memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot cacing tanah. 

Penambahan air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari sekali 

dengan beda persentase pada media kering dapat 

meningkatkan pertambahan bobot cacing tanah. 

Nilai rata-rata perlakuan penambahan air terhadap 

pertambahan bobot cacing tertinggi ditunjukkan pada P5 yaitu 

42,15±1,12 gr/media dan bobot terendah ditunjukkan pada P1 

yaitu 26,60±1,40 gr/media. Berdasarkan data pada Tabel 8 di 

atas dapat diketahui nilai selisih rataan pertambahan bobot 

cacing tanah antara P2 dengan P1 sebesar 8%, P3 dengan P2 

sebesar 23%, P4 dengan P3 sebesar 7%, serta P5 dengan P4 

sebesar 11%. Selisih rataan pertambahan bobot cacing tanah 
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tertinggi terdapat pada P3 dengan P2 yaitu sebesar 23%. 

Diagram selisih rataan dapat dilihat seperti Gambar 7. 

Gambar 7. Diagram selisih rataan bobot cacing 

 Diagram selisih rataan pertambahan bobot cacing 

tanah pada Gambar 8 ditampilkan untuk memperjelas nilai 

selisih rataan dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

perlakuan yang terbaik.  

Tingkat kesuburan cacing tanah dipengaruhi oleh 

kadar air tanah (Anas, 1990). Menurut  Brata (2006), cacing 

tanah yang mendapatkan penyiraman air dengan persentase 

30% dari berat media dapat menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyiraman 0, 

10 dan 20%. Edwards and Lofty (1977) menyatakan bahwa 

cacing tanah merupakan hewan terrestial basah yang memiliki 

kulit tipis, kutikula yang permeable. Ketersediaan air akan 

meningkatkan bobot badan sebanyak 15%. Kekurangan air 

akan menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupan cacing 

tanah terutama konsumsi secara langsung yang berpengaruh 

terhadap pertumbahan bobot badan, hal ini dapat dilihat dari 
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hasil analisis ragam dimana pada P5 merupakan perlakuan 

terbaik dengan hasil PBB tertinggi. Subowo (2008) 

menyatakan bahwa sebagian besar bahan tanah mineral yang 

dicerna cacing tanah dikembalikan ke dalam tanah dalam 

bentuk kotoran yang lebih tersedia bagi tanaman. 

 Pengamatan bobot cacing tanah dilakukan pada setiap 

perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan air 

yang berbeda-beda di setiap perlakuan terhadap nilai bobot, 

sehingga dapat diketahui nilai pertambahan bobot cacing tanah 

selama penelitian yang telah dilakukan. Hasil analisis rataan 

pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa persentase 

penambahan air pada media cacing tanah setiap 3 kali sehari 

sangat berpengaruh nyata pada pertambahan bobot cacing 

tanah dengan memberikan kondisi lingkungan media yang 

ideal untuk cacing tanah dapat tumbuh dan berkembang biak 

secara maksimal. Kondisi lingkungan yang nyaman dapat 

meningkatkan produktivitas cacing tanah, dalam hal ini 

pertambahan bobot cacing tanah yang semakin meningkat 

seiring penambahan air dengan persentase tertinggi. 

Penambahan persentase air tertinggi mampu memberikan 

kondisi lingkungan media yang nyaman dengan nilai 

kelembaban tertingi sebesar 87,23±2,14% dan suhu media 

terendah 20,30±0,18
o
C. Brata (2006) menyatakan dalam hasil 

penelitiannya bahwa pertambahan bobot badan induk tertinggi 

diperoleh pada E. foetida pada tingkat penyiraman air 30% 

dibandingkan dengan penyiraman 0, 10 dan 20%. 

4.6 Pengaruh Penambahan Air Terhadap Pertambahan 

Populasi Cacing Tanah 

Memperhatikan hasil pengamatan pH media cacing 

tanah yang terdapat pada Lampiran 5 menunjukkan nilai 
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rataan suhu dari setiap perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 

9. 

Tabel 9. Data rataan pertambahan populasi cacing tanah 

Perlakuan 

Variabel 

Populasi 

awal 

(cacing) 

Populasi 

Akhir 

(cacing) 

Pertambahan 

Populasi 

(cacing) 

P1 50 74,25±3,10 24,25±3,10
a
 

P2 50 77,50±1,29 27,50±1,29
a
 

P3 50 82,50±2,08 32,50±2,08
bc

 

P4 50 85,75±2,22 35,75±2,22
cd

 

P5 50 89,50±2,65 39,50±2,65
d
 

Melihat nilai rataan pertambahan bobot cacing tanah 

pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

air pada media memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertambahan populasi cacing tanah. 

Penambahan air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari sekali 

dengan beda persentase pada media kering dapat 

meningkatkan pertambahan populasi cacing tanah. 

Nilai rata-rata perlakuan penambahan air terhadap 

pertambahan populasi cacing tertinggi ditunjukkan pada P5 

yaitu 39,50±2,65 cacing/media dan pertambahan populasi 

terendah ditunjukkan pada P1 yaitu 24,25±3,10 cacing/media. 

Berdasarkan data pada Tabel 9 di atas dapat diketahui nilai 

selisih rataan pertambahan populasi cacing tanah antara P2 

dengan P1 sebesar 13%, P3 dengan P2 sebesar 18%, P4 

dengan P3 sebesar 10%, serta P5 dengan P4 sebesar 10%. 

Selisih rataan populasi cacing tanah tertinggi terdapat pada P3 

dengan P2 yaitu sebesar 18%. Diagram selisih rataan dapat 

dilihat seperti Gambar 8. 
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Gambar 8. Diagram selisih rataan populasi cacing 

Diagram selisih rataan pertambahan bobot cacing 

tanah pada Gambar 9 ditampilkan untuk memperjelas nilai 

selisih rataan dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

perlakuan yang terbaik. 

Menurut Sihombing (2002), periode siklus cacing 

tanah dipengaruhi oleh temperatur, kadar air tanah, 

ketersediaan makanan dan faktor-faktor lingkungan. 

Kretzschmar dan Bruchou (1991) menambahkan saat terjadi 

kekeringan, cacing tanah akan bermigrasi ke daerah basah, 

selanjutnya bila tingkat kebasahan rendah cacing tanah akan 

melindungi diri dengan melingkar di dalam tanah (diapause) 

sampai batas tertentu sesuai dengan kemampuannya. 

Pengamatan populasi cacing tanah dilakukan pada 

setiap perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan 

air yang berbeda-beda di setiap perlakuan terhadap nilai 

populasi, sehingga dapat diketahui nilai pertambahan populasi 

cacing tanah selama penelitian yang telah dilakukan. 

Penghitungan populasi cacing tanah dapat dilihat seperti 

Gambar 9. Hasil analisis pada Tabel 9 di atas menunjukkan 
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bahwa persentase penambahan air pada media cacing tanah 

setiap 3 kali sehari sangat berpengaruh nyata pada populasi 

cacing tanah dengan memberikan kondisi lingkungan media 

yang ideal untuk cacing tanah dapat tumbuh dan berkembang 

biak secara maksimal. Kondisi lingkungan yang nyaman dapat 

meningkatkan produktivitas cacing tanah, dalam hal ini 

pertambahan populasi cacing tanah yang semakin meningkat 

seiring penambahan air dengan persentase tertinggi. 

Penambahan persentase air tertinggi mampu memberikan 

kondisi lingkungan media yang nyaman dengan nilai 

kelembaban tertingi sebesar 87,23±2,14% dan suhu media 

terendah 20,30±0,18
o
C. Subowo (2008) menyatakan bahwa 

populasi cacing tanah menyesuaikan kondisi lingkungan 

sekitar terutama media, populasi cacing tanah akan meningkat 

ketika kondisi di lingkungan sekitar terdapat cukup air. 

 
Gambar 9. Penghitungan populasi cacing tanah 
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4.7 Pengaruh Penambahan Air Terhadap Produksi Kokon 

Cacing Tanah 

Memperhatikan hasil pengamatan pH media cacing 

tanah yang terdapat pada Lampiran 6 menunjukkan nilai 

rataan suhu dari setiap perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 

10. 

Tabel 10. Rataan produksi kokon cacing tanah 

Perlakuan Rataan (butir) 

P1 45,50±1,29
a
 

P2 53,25±3,40
ab 

P3 63,25±5,91
b 

P4 64,50±5,80
b 

P5 82,25±7,50
c 

Melihat nilai rataan pertambahan bobot cacing tanah 

pada Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan air pada media memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi kokon cacing 

tanah. Penambahan air pada awal dan penyiraman setiap 3 hari 

sekali dengan beda persentase pada media kering dapat 

meningkatkan produksi kokon cacing tanah. 

Nilai rata-rata perlakuan penambahan air terhadap 

produksi kokon cacing tertinggi ditunjukkan pada P5 yaitu 

82,25±7,50 butir/media dan jumlah produksi kokon terendah 

ditunjukkan pada P1 yaitu 45,50±1,29 butir/media. 

Berdasarkan data pada Tabel 10 di atas dapat diketahui nilai 

selisih rataan pertambahan populasi cacing tanah antara P2 

dengan P1 sebesar 17%, P3 dengan P2 sebesar 19%, P4 

dengan P3 sebesar 2%, serta P5 dengan P4 sebesar 28%. 

Selisih rataan produksi kokon cacing tanah tertinggi terdapat 
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pada P5 dengan P4 yaitu sebesar 28%. Diagram selisih rataan 

dapat dilihat seperti Gambar 10. 

 
Gambar 10. Diagram selisih rataan produksi kokon cacing  

Diagram selisih rataan pertambahan bobot cacing 

tanah pada Gambar 11 ditampilkan untuk memperjelas nilai 

selisih rataan dari setiap perlakuan yang telah diberikan yang 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

perlakuan yang terbaik. 

Menurut Edwards and Lofty (1977), kelembaban 

media ideal untuk cacing tanah berkisar antara 60% sampai 

85%. Kelembaban mempengaruhi pertumbuhan, daya 

reproduksi dan daya serap cacing terhadap oksigen.
 
Menurut 

Sofyan (2007), pelepah dan kulit buah pisang serta jerami padi 

merupakan salah satu sumber bahan organik yang dapat 

dijadikan media pertumbuhan cacing tanah karena memiliki 

kandungan air tinggi, selalu lembab dan tetap dingin walaupun 

pada hari-hari panas. Kondisi tersebut sangat baik untuk 

memaksimalkan produksi kokon. Anak cacing tanah menetas 

dari kokon setelah 2−3 minggu inkubasi dan 2−3 bulan 

selanjutnya anak tersebut telah dewasa. Cacing tanah juga 
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menghasilkan telur atau kokon yang relatif lebih tahan 

terhadap kekeringan. Saat kondisi lingkungan membaik, 

kokon akan menetas menjadi individu baru. Perluasan daerah 

jelajah cacing tanah dapat dilakukan dengan memberikan 

pakan dan kelembaban tanah secara bertahap ke daerah 

sasaran (Subowo, 2008). 

Pengamatan jumlah produksi kokon cacing tanah 

dilakukan pada setiap perlakuan untuk mengetahui pengaruh 

dari penambahan air yang berbeda-beda di setiap perlakuan 

terhadap nilai produksi kokon cacing tanah selama penelitian 

yang telah dilakukan. Penghitungan jumlah produksi kokon 

dapat dilihat seperti Gambar 11. Hasil analisis pada Tabel 10 

di atas menunjukkan bahwa persentase penambahan air pada 

media cacing tanah setiap 3 kali sehari sangat berpengaruh 

nyata pada produksi kokon cacing tanah dengan memberikan 

kondisi lingkungan media yang ideal untuk cacing tanah dapat 

tumbuh dan berkembang biak secara maksimal. Kondisi 

lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas 

cacing tanah, dalam hal ini jumlah produksi kokon cacing 

tanah yang semakin meningkat seiring penambahan air dengan 

persentase tertinggi. Penambahan persentase air tertinggi 

mampu memberikan kondisi lingkungan media yang nyaman 

dengan nilai kelembaban tertingi sebesar 87,23±2,14 % dan 

suhu media terendah 20,30±0,18
o
C. Menurut Edwards and 

Lofty (1977), kelembaban media ideal untuk cacing tanah 

berkisar antara 60% sampai 85%. Kelembaban mempengaruhi 

pertumbuhan, daya reproduksi dan daya serap cacing terhadap 

oksigen. 
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Gambar 11. Tampilan produksi kokon cacing tanah 

 


