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II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah Kulit Ari Biji Kedelai 

Kulit ari biji kedelai merupakan limbah industri pembuatan tempe dan 

tahu yang didapat setelah melalui proses perebusan dan perendaman kacang 

kedelai. Setelah melalui kedua proses ini maka kulit ari akan terpisah dan 

biasanya akan terbuang. Kulit ari ini masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak mengingat kandungan protein dan energinya yang cukup 

tinggi. Menurut Iriyani (2001), bahwa kulit ari biji kedelai mengandung protein 

kasar 17,98 %, lemak kasar 5,5 %, serat kasar 24,84 % dan energy metabolis 2898 

kkal/kg. 

Limbah kulit ari biji kedelai mengandung protein yang cukup tinggi dan 

bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Menurut Hisna (2012) 

disebutkan bahwa kandungan gizi pada kedelai meliputi protein (40%), lemak 

(20%), karbohidrat (35%), dan air (8%). Kandungan protein yang tinggi pada 

kedelai tidak hanya pada bagian bijinya, namun juga terdapat pada kulit arinya. 

Pada proses perebusan, kulit ari yang terpisah akan mengandung protein yang 

sangat tinggi karena struktur protein tersebut berubah (Adawiah, 2007 dalam 

Sopandi, 2009). 

2.2 Kascing 

Cacing tanah memiliki alat gerak yang dinamakan setae berbentuk seperti 

rambut kasar, letaknya beraturan pada setiap segmen. Setae digerakkan oleh dua 

berkas otot yaitu muskulus protaktor yang berfungsi untuk mendorong setae 
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keluar dan muskulus retraktor yang berfungsi menarik kembali setae ke dalam 

rongganya. Kedua berkas muskulus ini melekat pada ujung setae (Minnich, 1997). 

Sistem pergerakan cacing tanah diatur oleh susunan syaraf. Pusat susunan syaraf 

terletak di sebelah dorsal pharink dalam segmen ketiga dan terdiri atas simpul 

sistem syaraf anterior ( ganglion celebrale ), simpul syaraf vertikal dan serabut-

serabut syaraf. Dengan adanya ujung serabut syaraf di kulit, rangsangan berupa 

getaran atau sinar dapat diterima oleh ujung syaraf untuk kemudian disalurkan ke 

otak. Syaraf ini sangat sensitif terhadap cahaya, suhu, getaran, dan sentuhan. 

Sistem peredaran darah cacing tanah bersifat tertutup, dihubungkan dengan 

pembuluh darah. Di dalam tubuh cacing tanah terdapat lima pasang organ 

kontraktil yang berfungsi sebagai jantung serta terdapat pigmen hemoglobin di 

dalam plasma darahnya (Gaddie and Douglas, 1977). Manfaat dan fungsi cacing 

tanah adalah sebagai berikut: sebagai pengurai bahan organik, sebagai penghasil 

pupuk limbah organik, sebagai bahan baku sumber protein hewani (64-72%) dan 

asam amino esensial. 

Vermicomposting berasal dari bahasa latin vermis yang berarti cacing, 

vermicomposting berarti membuat pupuk kompos dari sampah dengan bantuan 

cacing tanah (lumbricus rubellus) (Kuruparan et, al, 2005). Dengan demikian 

penambahan cacing yang dikenal dengan bantuan cacing dalam pembuatan pupuk 

kompos, hanya diperlukan waktu yang cukup cepat dari pembuatan pupuk 

kompos biasanya (Munroe, 2003). 

Pupuk cascing adalah pupuk yang diambil dari media tempat hidup cacing. 

Media tempat hidup cacing bermacam-macam diantarannya sampah organik, 
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serbuk gergaji, kotoran ternak, jerami dan lain-lain. pada waktu terjadinya 

pengomposan, cacing juga dapat melibatkan organisme mikro yang ada di 

sekitarnya dan menberikan dampak proses penguraian yang berjalan dengan baik. 

(Shinha, 2009) mengemukakan bahwa kandungan kascing tergantung pada bahan 

organik dan jenis cacingnya, namun umumnya kascing mengandung unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, mineral, vitamin, apalagi nilai 

C/N nya kurang dari 20 maka cascing dapat digunakan sebagai pupuk 

(Simanungkalit et al, 2006)  

Kascing juga dapat memperbaiki sifat biologi tanah karena kascing 

mengandung banyak mikroba dan hormon perangsang pertumbuhan tanaman, 

seperti giberelin, sitokinin dan auksin. Jumlah mikroba yang banyak dan 

aktivitasnya yang tinggi bisa mempercepat mineralisasi atau pelepasan unsur hara 

dari kotoran cacing menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman (Mulat, 2003). 

Pemberian kascing dan inokulasi jamur mikoriza pada tanah entisol 

memberikan kontribusi yang nyata terhadap serapan hara N dan P tanaman 

jagung. Serapan P tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan 100 g/pot kascing 

+ 10 g/pot inokulasi jamur mikoriza dengan serapan P 14.70 g/tanaman yang 

mampu meningkatkan serapan 60.9% dibandingkan kontrol (Siswin et al, 2005). 

Penelitian dengan pemberian kascing bisa memperbaiki pertumbuhan dan 

produksi tanaman jagung manis. Secara umum dapat dikatakan bahwa sampai 

dengan dosis 15% (dari dosis yang dianjurkan yaitu 3 t/ha), semakin tinggi dosis 

kascing semakin tinggi nilai-nilai peubah pertumbuhan dan produksi yang dicapai. 
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Berat tongkol jagung tanpa kascing hanya 12.67 gram sedangkan dengan kascing 

15% menjadi 64.64 gram (Mulat, 2003). 

2.3 Bawang Merah 

Berdasarkan sejarahnya, tanaman bawang merupakan tanaman tertua dari 

dari silsilah peradaban manusia. Menurut perkiraan para ahli, bawang merah 

tumbuh pertama kali di wilayah Asia Tengah, di sekitar Palestina (Sunarjono dan 

Soedomo, 1989 dalam Ameriana dan Sutiarso, 1995). Kemudian pada abad VIII, 

tanaman ini menyebar ke wilayah Eropa Barat, Eropa Timur, dan Spanyol. 

Selanjutnya, dari negara-negara ini, tanaman bawang merah menyebar luas ke 

Amerika, Asia Timur, dan Asia Tenggara (Wibowo, 1991 dalam Ameriana dan 

Sutiarso, 1995). Di Indonesia sendiri, sentra produksi bawang merah yang 

terkenal adalah Brebes, Cirebon, Tegal, Kuningan, Wates, Lombok Timur, dan 

Samosir. 

Bawang merah (Allium ascalonicum Linn) merupakan tanaman sayuran 

yang diklasifikasikan dalam kelas Monocotyledonae, ordo Aspergales, 

familyAlliaceae dan genus Allium ( Brewster, 1980). Bawang merah termasuk 

kedalamgenus Allium yang terdiri lebih dari 500 spesies dengan 250 spesies 

tergolongjenis bawang-bawangan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

Tanaman bawang merah berakar serabut dengan sistem perakaran dangkal 

dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam tanah. Jumlah 

perakaran tanaman bawang merah dapat mencapai 20-200 akar. Diameter 

bervariasi antara 0,5-2 mm. Akar cabang tumbuh dan terbentuk antara 3-5 akar 

(AAK, 2004). 



10 
 

Pada budidaya bawang merah, faktor iklim merupakan faktor yang paling 

berpengaruh. Apabila iklimnya sesuai, maka hampir semua tipe tanah dapat 

digunakan dalam budidaya bawang merah. Unsur-unsur yang termasuk dalam 

faktor iklim, yaitu seperti ketinggian tempat, suhu, kelembaban, cahaya, curah 

hujan, dan angin. Tanaman bawang merah dapat tumbuh di dataran rendah hingga 

dataran tinggi 800 dpl. Pertumbuhan optimal dijumpai di daerah dengan 

ketinggian antara 10-250 m dpl (Anon, 1985 dalam Sumarni dan Rosliani, 1995). 

Tanaman bawang merah dapat menghasilkan umbi yang baik pada suhu udara 

antara 20
o
-30

o
 C, dengan suhu rata-rata 24

o
C (Grubben, 1990 dalam Sumarni dan 

Rosliani, 1995).  

Perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut secara langsung 

menyebabkan perbedaan faktor-faktor lingkungan, terutama suhu udara. Seperti 

dikemukakan Lockwood,(1974 dalam Goldsworthy dan Fisher, 1984) bahwa 

tinggi tempat merupakan faktor utama yang mengubah keseragaman panas dan 

suhu rata- rata berkurang dengan pertambahan tinggi dengan laju rata-rata kira-

kira 0,6ºC/100 m. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, ada kecenderungan 

diikuti pula dengan curah hujan dan  kelembaban udara relatif lebih tinggi, namun 

intensitas sinar matahari dan suhu yang semakin rendah; perubahan faktor 

lingkungan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, hasil 

dan kualitas umbi bawang merah (Anshar, 2012). Suhu udara dapat 

mempengaruhi semua aktivitas biologis tanaman dengan mengontrol reaksi-reaksi 

di dalam tanaman. Selain itu, suhu udara juga dapat mempengaruhi pembungaan 
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dan viabilitas pollen, pembentukan umbi, keseimbangan hormonal, pematangan 

dan penuaan tanaman, kualitas dan hasil tanaman (Hartmann et al., 2004). 

 


