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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Vermicomposting 

Vermicomposting merupakan proses pengomposan bahan organik oleh 

mikroorganisme cacing tanah mejadi pupuk berkualitas tinggi. Secara umum 

pengomposan sama halnya seperti pengomposan menggunakan mikroorganisme 

lain seperti bakteri maupun jamur, dimana proses pengomposan dilakukan dengan 

menguraikan substrat, atau senyawa organik biodegradable yang dipecah dengan 

sebagian sisa bahan organik diubah menjadi humus seperti zat dan kompos 

sebagai produks utama yang stabil secara kimia  (Epstein, 1997 ; Ipek et al,  

2002). 

Pengomposan menggunakan cacaing tanah berbeda dengan pengomposan 

dengan mikroorganisme lain. Proses vermicomposting menghasilkan biokonversi 

limbah organik yang sangat bermanfaat yaitu, biomassa cacing tanah yang lebih 

jauh lagi dapat diproses menjadi protein sebagai sumber pakan ternak maupun 

bahan baku industri, serta vermikompost sebagi hasil akhir (Ndegwa and 

Thompson , 2001). 

2.2 Vermicompost 

Proses dari vermicomposting menghasilkan produk akhir yang dinamakan 

vemicompost yang dihasilkan dari mengubah bahan organik menjadi humus atau 

terjadinya reaksi fisika, kimia, dan biologis yang menyabakan terjadinya 

perubahan pada bahan organik tersebut (Edwards and Burrows, 1988).  Produk 

vermicompost juga jauh lebih komplek, berpori, dan aktif secara mikrobiologis 

serta bertekstur homogen, dimana juga terbukti dapat mengurangi tingkat 
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kontaminan dan cenderung lebih banyak menyimpan nutrisi. Nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tanaman baik makro maupun mikro seperti nitrogen, fosfor, 

potasium, dan lain-lain tersimpan dalamnya diubah menjadi sangat mudah larut 

dan tersedia untuk tanaman (Edwards and Arancon,  2004 ; Gunadi and Edwards, 

2003). Penelitian oleh Nagavallemma et al (2004) telah menginformasikan bahwa 

komposisi nutrisi vermicompost lebih tinggi dibandingkan dengan pengomposan 

sederhana atau menggunakan mikroorganisme lain (Tabel 1). 

Tabel 1. Perbandingan Nutrisi Vermiompost dengan Kompos  

Unsur Vermicompost % 
Kompos Rumah Tangga 

% 

Organic carbon 13,4 12,2 

Nitrogen 1,61 0,8 

Phosporus 01,02 0,38 

Potassium 0,79 0,48 

Calcium 7,61 2,27 

Magnesium 0,58 0,57 

Sodium 0,158 <0,01 

Zinc 0,110 0,0012 

Copper 0,0048 0,0017 

Iron 1,3313 1,1690 

Manganese 0,2038 0,0414 

Sumber : (Nagavallemma et al, 2004) 

2.3 Cacing Lumbricus Rubellus 

Efektifitas selama proses vermicomposting di pengaruhi oleh jenis cacing 

tanah, dimana beberapa cacing tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  

Beberapa cacing tanah yang sudah banyak dikembangkan adalah Pheretima sp, 

Perionyx sp, dan Lumbricus sp. Ketiga jenis cacing tanah ini menyukai bahan 

organik yang berasal dari pupuk kandang dan sisa-sisa tumbuhan. Namun cacing 

tanah jenis Lumbricus memiliki keunggulan dan potensi yang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan dua jenis cacing tanah yang lainnya, seperti memiliki 
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kemampuan untuk mempercepat dekomposisi sampah-sampah organik, tingkat 

produktivitasnya yang tinggi, penambahan berat badan lebih cepat, produksi 

cocon juvenil (anakan) dan pemeliharaannya sangat mudah (Amin, 2010). 

Cacing tanah sangat menyukai bahan organik yang sedang membusuk, baik 

yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Bahan-bahan tersebut dapat 

berupa kulit kayu yang terkelupas, tinja, bangkai hewan atau hasil tumbuhan mati 

seperti selulosa dan senyawa organik lain. Zat makanan yang dibutuhkan itu 

adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan juga air. Zat penting 

seperti protein sangat dibutuhkan karena zat ini selain sebagai sumber energi juga 

sebagai penyedia asam-asam amino dan sebagai zat pembangun (Palungkun, 2010 

; Tang, 2002). Cacing tanah mampu tumbuh dengan baik pada suhu berkisar 

antara 15- 25ºC dan suhu yang lebih tinggi dari 25ºC masih baik untuk 

pertumbuhan cacing tanah bila kelembabannya mendukung. Suhu lingkungan 

sangat berpengaruh pada aktivitas metabolisme, pertumbuhan, respirasi dan 

produksi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan sangat mengganggu 

terhadap fisiologi cacing tanah (Brata, 2009 ; Palungkun, 2010). 

2.4 Limbah Organik Kulit Ari Biji Kedelai 

Kulit ari biji kedelai merupakan limbah industri pembuatan tempe 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 karena merupakan bahan 

orgaik yang memiliki kandungan protein dan energinya yang cukup tinggi 

(Iriyani, 2001). 
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Kulit ari biji kedelai mengandung karbohidrat 35% dan hanya 14% saja 

yang dapat digunakan. Karbohidrat pada kulit ari biji kedelai terdiri dari golongan 

oligosakarida yang terdiri dari sukrosa stakiosa, dan rafiosa yang mudah larut 

dalam air. Kulit ari biji kedelai juga mengandung karbohidrat yang tidak mudah 

larut air dan tidak mudah di cerna yaitu selulosa dan hemiselulosa (Tri, 2017 ; 

Winarsih, 2010).  

Kulit ari biji kedelai selain memiliki kandungan organik yang cukup tinggi 

juga memiliki beberapa mineral seperti Fe, Na, P, Mg, Ca, Zn, dan Cl. Kulit ari 

biji kedelai juga memiliki kandungan vitamin seperti vitamin A dan Vitamin D 

namun kandungan vitamin yang terdapat pada kulit ari biji kedelai hanya sedikit 

(Ardiansyah, 2012). 

2.5 Limbah Organik Ampas Tebu 

Ampas tebu adalah suatu residu atau limbah dari proses penggilingan 

tanaman tebu (Saccharum officinarum) setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya 

pada industri pembuatan gula, limbah berserat yang biasa disebut sebagai ampas 

tebu (bagasse). Pada proses penggilingan tebu, terdapat lima kali proses 

penggilingan dari batang tebu sampai dihasilkan ampas tebu. Ampas tebu 

jumlahnya cukup berlimpah di Indonesia pada tahun 2016  produksi tebu sebesar 

2.222.971 ton, dimana 35% dari produksi tersebut merupakan ampas tebu. 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016 ; Purnawan et al, 2012) 

Ampas tebu sebagian besar mengandung ligno-cellulose. Panjang seratnya 

antara 1,7 sampai 2 mm dengan diameter sekitar 20 mikro. Serat bagase tidak 

dapat larut dalam air dan sebagian besar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Ampas tebu yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin yang 



9 
 

 

dapat didegradasi oleh mikroba tertentu dalam proses pengomposan, karena 

ampas tebu merupakan senyawa komplek lignoselulosa. Bagas mengandung air 

48-52%, gula rata-rata 3,3% dan serat ratarata 47,7%.  Diperkirakan kandungan 

monosakarida terbesar pada bagas adalah glukosa dan xylosa (Retnoningtyas, 

2012; Taherzadeh and Karimi, 2007). 

2.7 Limbah Organik Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji  adalah serbuk kayu berasal dari sisa pemotongan kayu. 

serbuk gergaji mengandung komponan utama selulosa, hemiselulosa, lignin, dan 

zat ekstraktif kayu. Serbuk gergaji kayu merupakan bahan berpori sehingga air 

mudah terserap dan mengisi pori-pori tersebut, dimana sifat serbuk gergaji yang 

higroskopik atau mudah menyerap air. Kandungan didalam serbuk kayu sebagian 

besar tersusun atas tiga unsur yaitu unsur C, H, dan O. Unsur-unsur tersebut 

berasal dari udara berupa CO2 dan dari tanah berupa H2O. Namun, dalam serbuk 

kayu juga terdapat unsur-unsur lain seperti N, P, K, Ca, Mg, Si, Al, dan Na. 

Kandungan kimia kayu adalah selulosa 47,5%, lignin 29,9 %, dan zat lain 

(termasuk zat gula) 12% dan zat ekstraktif kayu. Dinding sel tersusun sebagaian 

besar oleh selulosa (C6H10O5). Lignin adalah suatu campuran zat-zat organik 

yang terdiri dari zatkarbon (C), zat air (H2) dan oksigen (O2) (Fengel and 

Weneger, 1995). 

2.8 Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

Tanaman bawang merah termasuk salah satu di antara tiga anggota Allium 

yang paling populer dan mempunyai nilai ekonomi tinggi di samping bawang 

putih dan Bawang Bombay. Bawang merah merupakan terna rendah yang tumbuh 
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tegak dengan tinggi dapat mencapai 15-50 cm, membentuk rumpun dan termasuk 

tanaman semusim. Bawang merah memiliki umbi berlapis, dengan akar serabut 

dan daun berbentuk silinder berongga. Umbi terbentuk dari pangkal daun yang 

bersatu membentuk batang yang berubah bentuk dan membesar dan membentuk 

umbi berlapis (Hervani et al., 2009 ; Wibowo, 2006). Morfologi akar serabut yang 

dimilikinya menyebabkan akar bawang merah hanya berkembang di permukaan 

tanah dan sangat dangkal, sehingga tanaman ini sangat rentan terhadap kekeringan 

(Suriani, 2011) 

Komoditas bawang merah banyak diusahakan petani dari dataran rendah 

sampai dataran tinggi. Bawang merah menghendaki suhu udara berkisar antara 

25ºC - 30ºC, tempat terbuka tidak berkabut, intensitas sinar matahari penuh, tanah 

gembur, subur cukup mengandung organik akan menghasilkan pertumbuhan dan 

produksi terbaik.  Bawang merah yang di tanam pada daerah dengan suhu udara 

rendah dan dingin pertumbuhannya terhambat. Suhu udara yang ideal untuk 

tanaman bawang merah yaitu berkisar antara suhu 25ºC - 30ºC . Tanaman ini 

sesuai ditanam di dataran rendah (Sartono, 2009 ; Wibowo, 2006). Curah hujan 

yang sesuai untuk pertumbuhan bawang merah adalah antara 300 - 2.500 mm per 

tahun. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi, 

terutama daunnya mudah rusak (Rahayu dan Berlian, 2006). 

Pemupukan pada bawang merah dapat dilakukan dengan pemupukan 

organik maupun kimia, pada pemupukan organik umumnya untuk meningkatkan 

produksi tananam hortikultura memerlukan bahan organik dengan dosis tinggi.  

Pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan produksi secara nyata pada 

tanaman bawang merah dengan penggunaan dosis 5-8 t/ha. Namun, untuk 
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mengurangi biaya pemupukan, sering digunakan pupuk majemuk sebagai 

alternatif. Aplikasi pupuk dapat dilakukan dengan berbagai dosis, namun aplikasi 

yang paling baik yaitu NPK 15-15-15 dosis 800 kg ha-1 (Hasibuan, 2006 ; 

Hidayat dan Rosliani,1996). 

2.9 Varietas Philippine 

Bawang  merah varietas Philippine merupakan bawang merah introduksi 

dari Philippina dengan nama asli Philippine. Bawang merah ini dilepas oleh 

pemerintah melalui kajian BPTP Jawa Timur dengan nama Super Philip. Ciri-ciri 

umbi berbentuk bulat, warna merah dengan ukuran Sedang (6-10 g). Umur 

simpan umbi berkisar 4-5 bulan dan merupakan bawang merah yang sangat 

digemari oleh konsumen.   Varietas Philippine dapat diusahakan mulai dari 

dataran rendah hingga dataran tinggi, yaitu 20 m – 1000 m dpl, sangat sesuai 

ditanam di musim kemarau. Tanah yang diinginkan adalah berdrainase baik dan 

kesuburan tinggi, tekstur lempung berpasir dan struktur remah dengan pH 6-6,5, 

dapat dibudidayakan di lahan sawah, lahan kering atau lahan tegalan, dengan jenis 

tanah bervariasi dari Aluvial, Latosol dan Andosol. Umur panen berksar 58-60 

hari dengan berat per umbi 8-10 g dan potensi hasil 20 t/ha. Varietas ini memiliki 

kelemahan yang kurang toleran terhadap Fusarium sp dan Alternia (Baswarsiati et 

al, 1999 ; Baswarsiati et al, 2015). 

 

Gambar 1. Bawang Merah Varietas Philipina 

Sumber : Baswarsiati et al, 2015 
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2.10 Varietas Bauji 

Bawang merah varietas Bauji merupakan bawang merah asli indonesia yang 

telah dilepas oleh pemerintah melalui uji adaptasi oleh BPTP Jawa Timur. Ciri-

ciri umbi dari varietas ini berbentuk bulat lonjong, warna merah keunguunguan 

dengan ukuran Sedang (6-10 g). Umur simpan umbi berkisar 3-4 bulan dan 

merupakan bawang merah yang cukup digemari oleh konsumen. Varietas Bauji 

sesuai ditanam di dataran rendah pada musim hujan. Tanah yang diinginkannya 

adalah berdrainase baik dengan kesuburan tinggi, tekstur lempung berpasir dan 

struktur remah dengan pH 6-6,5, dapat dibudidayakan di lahan sawah, dengan 

jenis tanah bervariasi dari Aluvial, Latosol dan Andosol. Umur panan berkisar 58-

60 hari dengan berat per umbi 6-10 g, dan potensi hasil 16 ton/ha. Varietas Batu 

Ijo cukup toleran terhadap Fusarium sp dan Alternia (Baswarsiati et al, 1999 ; 

Baswarsiati et al, 2015). 

 

Gambar 2. Bawang Merah Varietas Bauji 

Sumber : Baswarsiati et al, 2015 

2.11 Varietas Biru Lancor 

Bawang merah varietas Biru Lancor merupakan bawang merah lokal 

Probolinggo yang telah dilepas oleh pemerintah melalui uji adaptasi oleh BPTP 

Jawa Timur. Varietas ini memiliki ciri-ciri umbi berbentuk bulat ujung lancip, 

berwarna merah tua kengungu-unguan dengan ukuran sedang Sedang (6-10 g). 

Umur simpan umbi 3-4 bulan dan merupakan bawang merah yang cukup digemari 
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oleh konsumen. Umur panen berkisar 57-60 hari dengan berat per umbi 8-10 g 

dan potensi hasil 16,8 ton/ha. Varietas Biru Lancor sangan toleran terhadap 

Fusarium sp dan Alternia serta Antraknose, sehingga varietas ini sesuai untuk di 

tanaman pada musim kemarau pada dataran  rendah (Baswarsiati et al, 2015). 

 

Gambar 3. Bawang Merah Varietas Biru Lancor 

Sumber : Baswarsiati et al, 2015 

 


