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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tulang belakang 

(avertebrata) dan bertubuh lunak. Hewan ini paling sering dijumpai di tanah dan tempat lembab, 

yang banyak mengandung senyawa organik dan bahan mineral yang cukup baik dari alam 

maupun dari sampah limbah pembuangan penduduk sebagaimana habitat alaminya. Cacing tanah 

telah dikenal dari berbagai familia, yaitu moniligastridae, megascolecidae, eudrillidae, 

glossocolecidae dan lumbricidae. Beberapa spesies yang sering ditemui di Indonesia antara lain 

pontoscolex corethrurus, drawida sp, peryonix excavatus, megascolex cempii, pheretima 

posthoma, pheretima javanica, metaphire javanica dan metaphire capensis. (Khairulman dan 

Amri, 2009; Suin, 1989).  

Bagi sebagian orang, cacing tanah masih dianggap sebagai makhluk yang menjijikkan 

dikarenakan bentuknya, sehingga tidak jarang cacing masih dipandang sebelah mata. Namun 

terlepas dari hal tersebut, cacing ternyata masih dicari oleh sebagian orang untuk dimanfaatkan. 

Menurut sumber, kandungan protein yang dimiliki cacing tanah sangatlah tinggi, yakni mencapai 

58-78 % dari bobot kering. Selain protein, cacing tanah juga mengandung abu, serat dan lemak 

tidak jenuh. Selain itu, cacing tanah mengandung auxin yang merupakan perangsang tumbuh 

untuk tanaman (Khairulman dan Amri, 2009).  
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Arlen (1997) menjelaskan bahwa di beberapa negara maju, seperti Italia, Amerika Utara 

dan Kanada cacing tanah dimanfaatkan untuk memusnahkan dan memanfaatkan sampah kota. Di 

beberapa negara Eropa, cacing tanah diolah menjadi makanan seperti burger cacing.. 

Pemanfaatan cacing tanah di Indonesia baru dalam umpan untuk memancing ikan dan dalam 

usaha pengobatan tradisional.  

Berdasarkan dari segi pertanian, cacing tanah dapat sebagai penyubur lahan pertanian 

alami. Ini dikarenakan aktivitas dari cacing tanah itu sendiri di dalam tanah yang dapat 

menggemburkan dan menghasilkan mineral bagi tanah. Selain itu tubuh cacing tanah dapat 

digunakan untuk bahan makanan bagi hewan ternak, salah satunya pakan udang. Unsur-unsur 

yang diperlukan dalam pakan ternak selain karbohidrat dan vitamin, juga diperlukan protein dan 

mineral (Khairuman dan Amri, 2009;).  

Pada penelitian ini, peneliti memilih cacing tanah lumbricus rubellus sebagai bahan baku 

untuk pembuatan jus cacing, dimana cacing tanah lumbricus rubellus memiliki kadar protein 

yang cukup tinggi. Maka cacing ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Cacing 

tanah yang diberikan pada udang akan meningkatkan kadar protein udang tersebut. Hewan ini 

juga banyak mengandung senyawa organik dan bahan mineral. Salah satu mineral yang 

diperlukan yaitu kalsium dan magnesium yang berfungsi untuk meningkatkan daya hidup anakan 

udang meningkat dari 60 % menjadi 80 % dan berfungsi untuk meningkatkan jumlah telur 2 x kali 

lipat dibanding pakan pellet. (Arlen, 1997; Darmono, 1995). 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan cacing tanah lumbricus rubellus 

menjadi jus cacing pada Perusahaan CV. Raj Organik ? 

2. Berapakah besarnya biaya pengolahan cacing tanah lumbricus rubellus yang diolah 

menjadi jus cacing? 

3. Apa saja kendala yang terdapat dalam usaha pengolahan cacing tanah lumbricus 

rubellus dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari 

proses pengolahan cacing tanah lumbricus rubellus menjadi jus cacing pada 

Perusahaan CV. Raj Organik. 

2. Mengetahui besarnya biaya keuntungan dan efisiensi pengolahan cacing tanah 

lumbricus rubellus yang diolah menjadi jus cacing. 

3. Untuk Mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam proses pengolahan cacing 

tanah lumbricus rubellus menjadi olahan jus cacing dan apa saja upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terdapat dalam usaha olahan jus 

cacing tanah lumbricus rubellus di Perusahaan CV. Raj Organik. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, pihak-pihak tersebut antara lain : 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pemerintah sebagai badan pengambil 

keputusan dan kebijakan. 

2. Bagi Pengolah cacing tanah 

Sebagai bahan untuk mengetahui kelayakan usaha dan mengetahui nilai tambah dari 

pengolahan cacing tanah. 

3. Bagi masyarakat 

Untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui nilai tambah pengolahan cacing 

tanah dan Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para pelaku usaha yang sedang 

atau akan melakukan usaha pengolahan cacing tanah. 

4. Bagi Akademisi 

Sebagai pustaka ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam pengolahan cacing tanah. 
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1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah dan pengukuran variabel ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang 

diteliti tidak semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah 

yang tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan  pada: 

1. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen terhadap bahan baku atau 

pembelian (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa yang baru atau 

diperbaharui serta nilai tambah ini dihitung dalam satuan Rp/Kg untuk mengetahui 

apakah menguntungkan atau tidak setelah bahan baku cacing tanah tersebut diolah 

menjadi jus cacing. 

2. Jus cacing adalah hasil olahan dari cacing tanah yang di buat dengan paduan dan 

beberapa bahan baku tambahan seperti air kelapa, tetes tebu, prebiotic/ragi, katul dan air 

aqua yang kemudian di campur kedalam drum besar, setelah itu difermentasi kurang 

lebih selama 2 minggu kedepan agar olahan jus cacing menjadi sempurna. 

3. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan dihitung dalam 

satuan Rp/kg atau Rp/ltr 

4. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume produksi atau tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi. 

5. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan mengalami perubahan sebanding 

dengan hasil produksi atau volume kegiatan, tetapi untuk setiap satuan produksi. 

6. Bahan baku adalah produksi peternakan berupa cacing tanah lumbricus rubellus yang 

belum diproses tetapi akan menjadi bagian sebuah produk yaitu jus cacing, penggunaan 

bahan baku untuk perhitungan jus cacing tetap di anggap membeli dengan harga 

perkilogram yang sudah ditentukan. 
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7. Keuntungan adalah hasil yang didapat melalui pengurangan antara penerimaan dengan

total biaya untuk proses produksi dihitung dalam (Rp/produksi).

8. R/C Ratio merupakan metode analisis untuk mengukur kelayakan usaha melalui

penerimaan antara total penerimaan dan total biaya produksi.


