
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Cacing Tanah (Oligochaeta) 

Cacing tanah merupakan organisme hidup di dalam tanah yang bersifat 

heterotrof, yaitu mendapatkan energi dengan cara memakan bahan organik. 

Cacing tanah termasuk hewan yang tergolong ke dalam hewan avertebrata (tidak 

bertulang belakang). Dalam kajian taksonomi cacing tanah termasuk dalam filum 

Annelida yang berarti tubuhnya terdiri dari beberapa segmen. Filum Annelida 

terbagi dalam tiga kelas yaitu Polychaeta, Oligochaeta dan Huridinia. Annelida 

mempunyai koloni di laut, air tawar, dan darat. Lebih dari  1.800 spesiesnya 

disebut cacing tanah (Oligochaeta) yang hidup di dalam tanah (Ciptanto & 

Paramita, 2011).  

Cacing tanah merupaka anggota Oligochaeta yang memiliki posisi 

strategis pada proses penguraian bahan organik (Husamah et al., 2017). Cacing 

tanah tidak memiliki kepala yang berkembang dengan baik dan pada umumnya 

ditemukan hidup di dalam tanah dimana terdapat kelembaban yang cukup 

sehingga dapat menjaga tubuhnya tetap lembab untuk pertukaran gas. Cacing 

tanah adalah pemakan bangkai, memakan daun dan bahan organik hidup atau 

mati, yang dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam mulut bersama dengan 

kotoran (Sylvia & Michael, 2015). Berdasarkan klasifikasinya, cacing tanah 

termasuk ke dalam kelas Oligochaeta yang terbagi menjadi 12 famili (suku). 
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Beberapa famili yang terkenal diantaranya Lumbriciadae, Megascolecidae, 

Acanthrodrilidae, dan Octochaetidae (Maulida, 2015). 

Tubuh cacing tanah terbagi menjadi lima bagian, yakni bagian depan 

(anterior), bagian tengah, bagian belakang (posterior), bagian punggung (dorsal), 

dan bagian bawah atau perut (ventral) (Maulida, 2015). Tubuh cacing tanah 

tersusun atas segmen-segmen, dimana pada setiap segmen (sumite) terdapat 

rambut pendek dan keras yang disebut “seta”. Bentuk tubuh cacing tanah 

umumnya silindris memanjang. Mulut terdapat pada segmen yang pertama, 

sedangkan anus pada segmen yang terakhir (Rukmana, 1999). Secara sistematik 

cacing tanah bertubuh tanpa kerangka yang tersusun oleh segmen-segmen fraksi 

luar dan fraksi dalam yang saling berhubungan secara integral, diselaputi oleh 

epidermis (kulit) berupa kutikula (kulit kaku) berpigmen tipis dan setae (lapisan 

daging semu dibawah kulit) kecuali pada dua segmen pertama yaitu pada bagian 

mulut (Hanafiah, 2005). 

Berdasarkan jenis makanannya, cacing tanah dikelompokkan menjadi 

tiga, yitu 1) litter feeder (pemakan bahan organik sampah, kompos, pupuk hijau), 

2) limifagus (pemakan tanah subuh atau tanah basah), dan 3) geofagus (pemakan 

tanah) (Subowo, 2011). Cacing tanah dapat dikelompokkan berdasarkan tempat 

hidupnya, kenampakan warna, kotoran, dan makanan kesukaanya sebagai berikut: 

1. Epigaesis, cacing jenis ini aktif di permukaan, berwarna gelap, penyamaran 

efektif, tidak membuat lubang, kotoran tidak tampak jelas, pemakan serasah di 

permukaan tanah dan tidak mencerna tanah.  
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2. Anazesis, mempunyai ukuran besar dan warna sedang bagian punggung, suka 

membuat lubang terbuka ke permukaan tanah, pemakan serasah di permukaan 

tanah dan membawanya kedalam tanah, mencerna sebagian tanah, sifat 

penyamaran rendah, kotoran di permukaan tanah atau terselip diantara tanah. 

3. Endogaesis, cacing jenis ini hidup di dalam tanah dekat permukaan tanah, 

sering dalam dan meluas, tidak berwarna, kotoran di dalam lubang, tanpa 

penyamaran, pemakan tanah dan bahan organik serta akar-akar mati. 

4. Coprophagic, cacing jenis ini hidup pada pupuk kandang. 

5. Arboricolous, cacing jenis ini hidup dalam suspensi tanah pada hutan tropik 

basah (Ciptanto & Paramita, 2011) 

Menurut penelitian para ahli sedikitnya terdapat 1.800 spesies (jenis) dari 

cacing tanah (kelas Oligochaeta). Beberapa spesies cacing tanah yang sering 

digunakan untuk membuat pupuk organik yaitu cacing Lumbricus rubellus dan 

Eisenia foetida (Ciptanto & Paramita, 2011). Sedangkan menurut Sutanto (2002) 

spesies cacing tanah yang sangat efisien dalam program pengomposan adalah 

Eisenia foetida dan Eudrilus eugeniae. 

2.1.1 Lumbricus rubellus 

1. Klasifikasi 

Cacing tanah Lumbricus rubellus ini bukan berasal dari Indonesia 

melainkan dari Eropa, sehingga sering disebut cacing Eropa atau cacing 

introduksi. Di Indonesia cacing ini disebut juga dengan nama cacing Jayagiri 

(Rukmana, 1999). Kedudukan cacing tanah Lumbricus rubellus dalam taksonomi 

adalah sebagai berikut: 
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Kingdom : Animalia 

Phylum : Annelida 

Kelas : Oligochaeta 

Ordo : Haplotaxida 

Famili : Lumbricidae 

Genus : Lumbricus 

Spesies : Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843) 

(Sumber: Ciptanto & Paramita, 2011)  

2. Ciri-ciri 

Cacing Lumbricus rubellus memiliki kategori ekologi yaitu epigeic, 

habitat hidupnya di kotoran sampah serta memakan bahan-bahan organik 

(Blanchart et al., 1999). Cacing ini memiliki warna tubuh gelap dan memiliki 

kemampuan penyamaran yang efektif, tidak membuat lubang di dalam tanah serta 

kotorannya tidak terlihat jelas. Cacing ini umumnya memakan serasah (sampah 

organik yang membusuk), tetapi tidak mencernah tanah (Maulida, 2015). Cacing 

Lumbricus rubellus dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Cacing Lumbricus rubellus 
Sumber: Khairuman & Amri (2009) 



13 

 

Bentuk tubuh cacing Lumbricus rubellus bagian atas (dorsal) membulat 

dan bagian bawah (ventral) pipih (Ciptanto & Paramita, 2011). Panjang tubuh 

cacing ini antara 8–14 cm dengan jumlah segmen antara 95–100 segmen 

(Rukmana, 1999). Pada setiap segmen cacing ini terdapat rambut keras dan 

berukuran pendek yang juga disebut seta (Palungkun, 1999). Warna tubuh cacing 

Lumbricus rubellus bagian punggung (dorsal) cokelat cerah sampai ungu 

kemerah-merahan, warna tubuh bagian ventral krem, dan bagian ekor kekuning-

kuningan. Bentuk tubuh dorsal membulat dan ventral memipih. Pada Lumbricus 

rubellus pembentukan klitelium terjadi setelah berumur 2,5-3 bulan. Klitelium 

terletak pada segmen ke 27–32. Jumlah segmen pada klitelium antara 6–7 

segmen. Lubang kelamin jantan terletak pada segmen ke-14 dan lubang kelamin 

betina pada segmen ke-13. Gerakan cacing ini lamban dan kadar air tubuh cacing 

berkisar antara 70% -80% (Rukmana, 1999). 

Cacing Lumbricus rubellus mempunyai tingkat perkembangbiakan paling 

tinggi dan produktif dalam menghasilkan kokon, dimana rata-rata setiap tahun 

bisa memproduksi antara 79-106 butir (cacing tanah jenis lain rata-rata hanya 

menghasilkan 20-40 kokon per tahun) atau lebih dari dua kokon dalam 7-10 hari. 

Cacing ini menghasilkan kokon berukuran panjang 3,10 mm dan tebalnya 2,76 

mm (Sugiantoro, 2012). Selain produksi kokon yang banyak, Cacing ini memiliki 

keunggulan lebih yaitu penambahan berat badan cepat dan produksi kascing 

cepat, tidak banyak bergerak, serta tidak terlalu sensitif  terhadap suhu 

kelembaban dan cahaya (Ciptanto & Paramita, 2011). Ditambah lagi, cacing jenis 

ini bisa memakan bahan organik antara 1-2 kali bobot tubuhnya selama 24 jam 
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sehingga merupakan pengurai yang sangat baik, dan bisa hidup dalam populasi 

yang padat (Sugiantoro, 2012). 

2.1.2 Eisenia foetida 

1. Klasifikasi 

Cacing tanah Eisenia foetida sering disebut reg wiggler, brandling dan 

manure worm. Cacing Eisenia foetida diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Annelida 

Kelas : Oligochaeta 

Ordo : Haplotaxida 

Famili : Lumbricidae 

Genus : Eisenia 

Spesies : Eisenia foetida (Savigny, 1826) 

(Sumber: Merops, 2006) 

2. Ciri-ciri 

 Cacing Eisenia foetida merupakan cacing coprophagic. Cacing 

Coprophagic merupakan jenis cacing yang hidup di dalam kotoran hewan 

(Maulida, 2015). Cacing Eisenia foetida memiliki warna tubuh coklat terang 

dengan bergaris-garis melintang. Garis-garis melintang tersebut berupa cincin-

cincin kuning dan merah hati yang ada sepanjang tubuhnya (Ciptanto & Paramita, 

2011). Cacing Eisenia foetida dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Cacing Eisenia foetida 
Sumber: Khairuman & Amri (2009) 

 Panjang tubuh Eisenia foetida dewasa berukuran 5-7 cm dengan diameter 

3-5 mm dan berat 500-600 mg. Cacing ini memiliki toleransi pada suhu 29ºC 

dan kelembaban yang tinggi. Biasanya mencari makan di permukaan tanah 

(Sivasankari, 2016). 

 Cacing Eisenia foetida yang sudah dewasa kelamin memiliki klitelium 

yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Klitelium cacing ini terletak pada 

segmen ke 24, 25, 26-27 dan segmen tubuhnya berjumlah 90-105. Cacing 

tanah Eisenia foetida dapat memproduksi kokon rata-rata pada saat berumur 55 

hari. Tingkat produksi kokon yaitu 0,35/cacing/hari (Sivasankari, 2016). 

Eisenia foetida menghasilkan kokon berukaran  panjang 3,87 mm dengan lebar 

atau ketebalan 3,17 mm (Rukmana, 1999). Jumlah anak cacing yang menetas 

berkisar antara 1-7 ekor (rata-rata 3,9 ekor) (Sihombing, 2002).  

2.1.3 Eudrellus eugeniae 

1. Klasifikasi 

 Cacing Eudrilus eugeniae atau dikenal dengan sebutan cacing African 

Night Crawler (ANC) berasal dari dataran tropis hangat benua afrika yang 

telah banyak dikembangkan untuk keperluan ternak di berbagai penjuru dunia.  
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Cacing ini telah dikembangkan secara ekstensif di Amerika Serikat, Kanada, 

Eropa dan Asia (Dominguez et al., 2001). Kedudukan cacing Eudrilus 

eugeniae dalam taksonomi adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Annelida 

Kelas : Oligochaeta 

Ordo : Haplotaxida 

Famili : Eudrilidae 

Genus : Eudrilus 

Spesies : Eudrilus eugeniae (Kingberg, 1867) 

(Sumber: Blakemore, 2015). 

2.  Ciri-ciri 

 Eudrillus  sp. bersifat  Limifagus (pemakan  tanah  subur  atau  tanah  

basah)   diambil berasal  dari  tanah  Latosols (Inceptisol) yang mempunyai  pH  

sedang (mendekati netral) (Anwar, 2009). Eudrilus eugeniae dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Cacing Eudrilus eugeniae 
Sumber: Khairuman & Amri (2009) 
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 Cacing Eudrilus eugeniae memikili ukuran tubuh lebih besar dari cacing 

tanah jenis Lumbricus. Cacing ini memiliki kebiasaan unik dibandingkan 

dengan jenis cacing lain karena pada umumnya cacing Eudrilus eugeniae lebih 

sering melakukan perkawinan pada permukaan tanah dan dilakukan pada 

malam hari. Ciri-ciri fisik Eudrilus eugeniae yaitu tubuhnya berwarna 

keunguan, terdapat garis pada bagian tengah perut mulai dari bawah kepala 

sampai pangkal ekor. Bentuk pipih dengan ekornya tampak lebih runcing 

dibandingkan bagian anterior. Cacing ini  gerakannya bervariasi ada yang cepat 

dan ada juga yang lambat (Blakemore, 2015). 

 Cacing Eudrilus eugeniae dewasa memiliki panjang tubuh 90-135 mm 

atau sampai 250-400 mm dalam kondisi lingkungan yang optimal. Berat tubuh 

cacing dewasa rata-rata 1 gr dan maksimal 5-6 gr. Segmen tubuhnya berjumlah 

161-211 atau 250-300. Cacing Eudrilus eugeniae memiliki klitelium yang 

terletak pada segmen 13, 14, 15-18 (Blakemore, 2015). Tingkat maksimum 

produksi kokon cacing Eudrilus eugeniae  adalah 3,6 kokon per minggu pada 

suhu 25ºC. Cacing Eudrilus eugeniae merupakan cacing yang tumbuh sangat 

cepat dan cukup produktif dalam kondisi optimal (Dominguez et al., 2001). 

 

2.2 Pengomposan 

2.2.1 Proses Pengomposan 

Pengomposan merupakan proses perombakan (dekomposisi) dan 

stabilisasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang 

terkendali (terkontrol) dengan hasil akhir berupa humus dan kompos. Proses 



18 

 

pengomposan melibatkan sejumlah organisme tanah termasuk bakteri, jamur, 

protozoa, actinomycetes, nematode, cacing tanah, dan serangga (Simamora & 

Salundik, 2006). Selama proses pengomposan akan terjadi perubahan yang 

dilakukan oleh mikroorganisme, yaitu penguraian selulosa, hemiselulosa, lemak, 

serta bahan lainnya menjadi karbondioksida (CO2) dan air. Oleh adanya 

perubahan-perubahan tersebut maka bobot dan isi bahan dasar kompos akan 

menjadi berkurang antara 40-60%, tergantung bahan dasar kompos dan proses 

pengomposannya (Musnamar, 2007), sedangkan menurut Yuwono (2005), 

pengomposan secara aerobik akan mengurangi bahan kompos sebesar 50% dari 

bobot awalnya.  

Proses dekomposisi merupakan suatu perubahan secara fisik ataupun 

kimiawi bahan organik oleh mikroorganisme sehingga menjadi senyawa kimia 

lain. Menurut Sutejo (1992) proses dekomposisi bahan organik akan melalui 

beberapa tahapan, yaitu tahapan aminisasi, amonifikasi, dan nitrifikasi.  

1. Aminisasi, merupakan proses perubahan Nitrogen ke dalam bentuk Amino. 

Aminisasi berlangsung dibawah jasad renik yang heterotrof. Kandungan atau 

senyawa-senyawa protein dihancurkan oleh jasad renik secara enzimatis 

sehingga terjadilah senyawa nitrogen amino, dalam perubahan ini berlangsung 

pembebasan energi.  

2. Amonifikasi, berlangsung di bawah aktivitas jasad renik heterotrof. 

Amonifikasi merupakan proses perubahan asam amino yang dihasilkan dari 

aminasi diuraikan lebih lanjut oleh kelompok jasad renik lain menjadi 

amoniak. 
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3. Nitrifikasi, berlangsung di bawah aktivitas jasad renik heterotrof. Nitrifikasi 

merupakan proses perubahan amonium menjadi nitrat oleh bakteri autotrof.  

Proses pengomposan dapat dibagi atas 2 tahap. Tahap pertama 

pengomposan (1-2 hari) merupakan tahap aktif, dimana kelompok 

mikroorganisme mesofilik (aktif pada rentang temperatur 35-45ºC) mulai 

menginisiasi dekomposisi senyawa organik. Setelah tahap aktif proses berlanjut 

ke tahap kedua yaitu tahap pematangan dimana tahap ini merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam pengomposan. Pada tahapan ini aktivitas mikroorganisme 

menyebabkan temperatur terus naik sampai 55-60ºC. Pada kondisi ini 

mikroorganisme termofilik berperan aktif dan temperatur dipertahankan sampai 

akhir pengomposan. Jika temperatur melebihi rentang temperatur tersebut maka 

diperlukan pembalikan bahan untuk menjaga agar mikroorganisme termofilik 

tidak mati (Chen & Inbar, 1993). 

Prinsip pengomposan adalah menurunkan rasio C/N bahan organik hingga 

sama dengan rasio C/N tanah (<20). Semakin tingginya C/N bahan, menyebabkan 

proses pengomposan akan semakin lama karena C/N harus diturunkan. Pada saat 

proses pembuatan kompos terjadi perubahan susunan bahan organik untk 

mengurangi atau menghilangkan kadar karbohidrat dan meningkatkan senyawa N 

yang larut. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, lemak, serta lilin menjadi CO2 dan air. 

2. Zat putih telur menjadi ammonia, CO2, dan air. 

3. Senyawa organic menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman dengan cara 

terurai (Indriani, 2011). 
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2.2.2 Lama Pengomposan 

Proses pengomposan membutuhkan waktu untuk mengubah bahan organik 

menjadi kompos. Lama pengomposan merupakan waktu yang dibutuhkan dalam 

proses pengomposan sampai media kompos terurai dan berubah sifatnya dilihat 

dari kandungan unsur hara (Sugiharto, 2006). Lamanya waktu pengomposan 

berkaitan erat dengan temperatur pengomposan dan karakteristik bahan yang 

dirombak. Jika bahan banyak mengandung bahan yang mudah dirombak maka 

proses dapat berlangsung dengan cepat, kemudian melambat jika bahan yang 

tersisa adalah bahan yang relatif sulit dirombak seperti selulosa dan lignin 

(Agustian, 2010). 

Proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung dalam waktu 

yang cukup lama. Pembuatan kompos membutuhkan waktu 2-3 bulan, bahkan 

bisa sampai 6-12 bulan tergantung dari bahannya. Waktu yang digunakan untuk 

membuat pupuk organik cukup lama, sementara kebutuhan pupuk semakin 

meningkat. Oleh karena itu ada kemungkinan akan terjadi kekosongan 

ketersediaan pupuk. Dengan demikian, para ahli melakukan berbagai upaya untuk 

mempercepat proses peengomposan melalui berbagai penelitian. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan proses pengomposan dapat dipercepat menjadi 2-3 

minggu atau paling lama sekitar 1-1,5 bulan tergantung bahan dasarnya (Indriani, 

2011).  

Lama waktu pengomposan bergantung pada karakteristik bahan yang 

dikomposkan, metode pengomposan yang dipergunakan dan dengan atau tanpa 

penambahan aktivator pengomposan. Secara alami pengomposan akan 
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berlangsung dalam waktu beberapa minggu sampai dua tahun hingga kompos 

matang. Pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa cara yaitu: 

1. Memanipulasi kondisi/faktor-faktor yang berpengaruh pada proses 

pengomposan. 

2. Menambahkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan 

(aktivator pengomposan) seperti mikroba, pendegradasi bahan organik dan 

cacing tanah (Nisa, 2016). 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengomposan 

Menurut Simamora dan Salundik (2006), laju dekomposisi bahan organik 

menjadi kompos tergantung dari dari beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Ratio C/N 

 Ratio C/N bahan organik (bahan baku kompos) merupakan faktor terpenting 

dalam laju pengomposan. Proses pengomposan akan berjalan baik jika ratio C/N 

bahan organik yang dikomposkan sekitar 25-35. Ratio C/N yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan proses pengomposan berlangsung lambat. Keadaan ini 

disebabkan mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan kekurangan 

nitrogen (N). Sementara ratio yang terlalu rendah akan menyebabkan kehilangan 

nitrogen dalam bentuk amonia yang selanjutnya akan teroksidasi.  

 Setiap bahan organik mempunyai ratio C/N yang berbeda. Kecepatan 

dekomposisi bahan organik ditunjukkan oleh perubahan ratio C/N. Selama proses 

mineralisasi, ratio C/N bahan-bahan yang mengandung N akan berkurang menurut 

waktu. Kecepatan kehilangan C lebih besar daripada N sehingga diperoleh ratio 

C/N yang lebih rendah (10-20). Apabila ratio C/N sudah mencapai angka tersebut 
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artinya proses dekomposisi sudah mencapai tingkat akhir atau kompos sudah 

matang. 

2. Suhu pengomposan 

 Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses pengomposan karena 

berhubungan dengan jenis mikroorganisme yang terlibat. Suhu optimum bagi 

pengomposan adalah 40-60ºC dengan suhu maksimum 75ºC. Jika suhu 

pengomposan mencapai 40ºC, aktivitas mikroorganisme mesofil akan digantikan 

oleh mikroorganisme termofil. Jika suhu mencapai 60ºC, fungi akan berhenti 

bekerja dan proses perombakan dilanjutkan oleh actinomycetes serta strain bakteri 

pembentuk spora.  

3. pH 

 Salah satu faktor kritis bagi pertumbuhan mikroorganisme yang terlibat 

dalam proses pengomposan adalah tingkat keasaman (pH). Pada awal 

pengomposan, reaksi cenderung agak asam karena bahan organik yang dirombak 

menghasilkan asam-asam organik sederhana. Namun akan mulai naik sejalan 

dengan waktu pengomposan dan akhirnya akan stabil pada pH sekitar netral. Jika 

bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan cara 

menambahkan kapur. Sebaliknya jika nilai pH tinggi (basa) bisa diturunkan 

dengan menambahkan bahan yang bereaksi asam (mengandung nitrogen) seperti 

urea atau kotoran hewan. 

4. Kelembaban (RH) 

 Kelembaban optimum untuk proses pengomposan aerobik sekitar 50-60% 

setelah bahan organik dicampur. Kelembaban campuran bahan kompos yang 
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rendah akan menghambat proses pengomposan dan akan menguapkan nitrogen ke 

udara. Namun jika kelembababnnya tinggi proses pertukaran udara dalam 

campuran bahan kompos akan terganggu. Pori-pori udara yang ada dalam 

tumpukan bahan kompos akan diisi air dan cenderung menimbulkan kondisi 

aerobik. 

 Penambahan air yang berlebihan ke campuran bahan kompos dapat diatasi 

dengan cara menambahkan tanah sebanyak 5-10%. Selain itu bisa juga 

menambahkan bahan kering hingga mencapai kelembaban yang optimum. Selama 

proses pengomposan berlangsung, kelembaban dalam tumpukan bahan kompos 

harus terus terkontrol.  

5. Jenis mikroorganisme yang terlibat 

 Pada awal dekomposisi mikroorganisme yang terlibat dalam proses 

pengomposan adalah jenis mesofil (suhu pengomposan masih dibawah 45ºC). 

Beberapa hari setelah terfermentasi, suhu pengomposan meningkat sehingga peran 

mikroorganisme mesofil digantikan oleh mikroorganisme termofil. Setelah suhu 

pengomposan turun lagi, mikroorganisme mesofil akan aktif kembali.  

6. Aerasi 

 Aerasi yang baik dalam pembuatan kompos sangat penting untuk 

menyediakan oksigen bagi mikroorganisme dan membebaskan CO2 yang 

dihasilkan. Karbondioksida dihasilkan harus dibuang agar tidak menimbulkan zat 

beracun yang merugikan mikroorganisme sehingga bisa menghambat aktivitasnya. 
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7. Struktur bahan baku 

 Laju dekomposisi bahan organik tergantung dari sifat bahan yang akan 

dikomposkan. Sifat bahan tersebut diantara jenis tanaman, umur, dan komposisi 

kimia tanaman. Semakin muda umur tanaman, proses dekomposisi akan 

berlangsung cepat dikarenakan kadar airnya masih tinggi, kadar nitogen tinggi, 

ratio C/N yang rendah serta kandungan lignin yang rendah. 

8. Ukuran bahan baku 

 Semakin kecil ukuran bahan (5-10 cm), proses pengomposan (dekomposisi) 

berlangsung cepat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan luas permukaan 

bahan untuk diserang mikroorganisme. Ukuran bahan kurang dari 5 cm akan 

mengurangi pergerakan udara yang masuk ke dalam timbunan dan pergerakan 

CO2 yang keluar. Sebaliknya ukuran bahan yang terlalu besar menyebabkan luas 

permukaan yang diserang akan menurun sehingga proses dekomposisi 

berlangsung lambat, bahkan bias terhenti sama sekali. 

9. Pengadukan (Homogenisasi) 

 Bahan baku kompos terdiri dari campuran berbagai bahan organik yang 

memiliki sifat terdekomposisi berbeda. Apabila bahan ini tidak diaduk, maka 

proses dekomposisi tidak berjalan secara merata. Oleh karena itu, sebelum dan 

selama proses pengomposan, campuran bahan baku kompos harus diaduk 

sehingga mikroba perombak bahan organik bisa menyebar secara merata. Dengan 

demikian, kinerja mikroba perombak bahan organik bisa lebih efektif. Pengadukan 

sebaiknya dilakukan seminggu sekali. 
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10. Aktivator 

Strategi untuk mempercepat proses pengomposan yaitu dengan 

memanfaatkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan. 

Organisme yang sudah banyak dimanfaatkan misalnya cacing tanah. Proses 

pengomposannya disebut vermicomposting dan kompos yang dihasilkan disebut 

dengan kascing. Organisme lain yang yang banyak digunakan adalah mikroba, 

baik bakteri, aktinomicetes, maupun kapang/cendawan, misalnya: OrgaDec, 

SuperDec, EM-4, Stardec, Starbio, dan lain-lain. Penggunaan kedua aktivator 

tersebut tidak memerlukan pengadukan secara berkala (Nisa, 2016). 

2.2.4 Metode Vermicomposting 

Proses pengomposan dapat melibatkan organisme makro seperti cacing 

tanah yang bekerja sama dengan mikroba dalam proses penguraian. Cacing tanah 

akan memakan bahan organik yang tidak terurai, mencampur bahan organik 

melalui pergerakannya, dan membuat rongga-rongga udara sebagai aerasi 

(Indriani, 2011). Spesies cacing yang sering digunakan untuk membantu proses 

pengomposan adalah Lumbricus terristis, Lumbricus rubellus, Pheretima 

defringes, dan Eisenia foetida. Cara membuat kompos dengan bantuan cacing 

tanah disebut vermicomposting. Cacing tanah akan mengurai bahan-bahan 

kompos yang sebelumnya sudah didekomposisikan oleh mikroorganisme. 

Keterlibatan cacing tanah dan mikroorganisme dalam proses pengomposan 

menyebabkan cara kerjanya lebih efektif dan lebih cepat (Simamora & Salundik, 

2006). 
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Vermicomposting merupakan proses dekomposisi bahan organik yang 

melibatkan kerjasama antara cacing tanah dan mikroorganisme. Cacing tanah 

yang digunakan dalam proses pengomposan sebaiknya cepat berkembang biak, 

memiliki kemampuan bertahan hidup dalam limbah organik, dan tidak liar. 

Vermicomposting menghasilkan dua manfaat utama, yaitu biomassa cacing tanah 

dan vermikompos (Sharma et al., 2005). 

Di alam cacing tanah memegang peranan penting dalam mempercepat 

proses penghancuran bahan organik sisa menjadi partikel-partikel yang lebih 

kecil. Proses pengomposan secara alami dalam pembuatan pupuk organik 

memerlukan waktu cukup lama, sekitar delapan minggu dimana proses tersebut 

kurang efisien (Simanungkalit et al., 2006). Di dalam usus cacing tanah terjadi 

pertumbuhan mikroba tanah yang lebih baik dan lebih banyak daripada di dalam 

tanah (Kosman & Subowo, 2010). Cacing tanah mampu mencerna makanan 

dimana sistem pencernaannya mengandung aktivitas mikroorganisme yang 

membantu proses dekomposisi bahan organik. Proses ini lebih cepat dari pada 

pengomposan tradisional, karena bahan-bahan organik tersebut melewati sistem 

pencernaan cacing tanah (Purba et al., 2016). 

Hasil dari vermicomposting disebut dengan vermikompos (kascing). 

Kascing merupakan kepanjangan dari “bekas cacing”, ada juga yang mengatakan 

bahwa kascing merupakan kotoran cacing yang dapat berguna untuk pupuk. 

Kascing mengandung partikel-partikel kecil dari bahan organik yang dimakan 

cacing dan kemudian dikeluarkan lagi. Kandungan kascing tergantung dari bahan 

organik dan jenis cacingnya. Oleh karena kascing mengandung unsur hara yang 



27 

 

lengkap (nilai C/N nya kurang dari 20), maka kascing dapat digunakan sebagai 

pupuk (Indriani, 2011). 

Vermikompos mudah diserap oleh tumbuhan, lebih seragam dan lebih 

stabil daripada kompos konvensional. Vermikompos mengandung nitrogen; 

fosfor; mineral; hormon auksin, giberelin, dan sitokinin; serta beberapa enzim 

protease, lipase, selulase, dan kitinase yang cukup tinggi. Pada proses 

pengomposan, cacing tanah bisa memakan bahan-bahan organik sebanyak dua 

kali berat tubuhnya dalam waktu 24 jam, membantu aerasi, dan mengaduk bahan 

melalui pergerakannya (Simamora & Salundik, 2006). Kascing juga mengandung 

berbagai unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman seperti Fe, Mn, Zn, Bo dan 

Mo (Munroe, 2007). 

2.2.5 Standar Kualitas Kompos 

Menurut Simamora dan Salundik (2006) kualitas kompos biasanya 

diidentikkan dengan kandungan unsur hara yang ada di dalamnya, kadarnya 

sangat tergantung dari bahan baku atau proses pengomposan. Sedangkan menurut 

Agustian (2010) kematangan kompos menjadi parameter menentukan dalam 

menilai kualitas kompos. Istilah kematangan mencerminkan tingkat kesempurnaan 

proses pengomposan. Pada kompos yang telah matang, bahan organik mentah 

telah terdekomposisi membentuk produk yang stabil.  

Menurut Simamora & Salundik (2006), kompos dikatakan bagus dan siap 

diaplikasikan jika tingkat kematangannya sempurna. Kompos yang matang bisa 

dikenali dengan memerhatikan keadaan bentuk fisiknya sebagai berikut: 
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1. Jika diraba, suhu tumpukan bahan yang dikomposkan sudah dingin, mendekati 

suhu ruang. 

2. Tidak mengeluarkan bau busuk lagi. 

3. Bentuk fisiknya sudah menyerupai tanah yang berwarna kehitaman.  

4. Jika dilarutkan ke dalam air, kompos yang sudah matang tidak akan larut. 

5. Strukturnya remah, tidak menggumpal. 

Jika dianalisis di laboratorium, kompos yang sudah matang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. pH kompos agak masam sampai netral (6,5-7,5). 

2. Memiliki ratio C/N sebesar 10-20. 

3. Kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, mencapai 110 me/100 gram. 

4. Daya absorbsi air tinggi. 

Standar kualitas kompos berdasarkan SNI 19-7030-2004 dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Standar kualitas kompos berdasarkan SNI 19-7030-2004 

No. Parameter Satuan Minimum Maksimum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Kadar Air 

Temperatur 

Warna 

Bau 

Ukuran Partikel 

Kemampuan Ikat Air 

pH 

Bahan Asing 

Bahan Organik 

Nitrogen 

Karbon 

Phosfor (P2O5) 

C/N-rasio 

Kalium (K2O) 

% 

ºC 

- 

- 

mm 

% 

- 

% 

% 

% 

% 

% 

- 

% 

- 

- 

- 

- 

0,55 

58 

6,80 

* 

27 

0,40 

9,80 

0,10 

10 

0,20 

50 

Suhu air tanah 

Kehitaman 

Berbau tanah 

25 

- 

7,49 

1,5 

58 

- 

32 

- 

20 

* 

Keterangan: *Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum 

(Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2004) 
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2.3 Limbah Kulit Kopi 

Menurut Rahardjo (2017) kopi adalah tanaman perdu dengan taksonomi 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Rubiales 

Famili : Rubiaceae 

Genus : Coffea 

Spesies : Coffea sp. 

Kopi terdiri dari kulit daging buah, kulit tanduk, kulit ari dan biji. Bagian 

dari buah kopi yang pada umumnya dimanfaatkan menjadi minuman penyegar 

adalah bagian biji sedangkan bagian buah lain yang tidak digunakan akan 

terbuang sebagai limbah dari hasil pengolahan kopi. Salah satu dari proses 

pengolahan kopi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar adalah pulping. 

Proses ini terjadi pemisahan biji kopi dari kulit kopi, biji kopi diolah menjadi 

minuman dan kulit sebagai limbah (Widyotomo, 2013). 

Kulit kopi adalah bagian kulit kopi terluar yang terkelupas ketika 

dilakukan proses depulping. Pada kondisi kering proporsi kulit buah kopi 

bervariasi antara 26,5-29% (tergantung varietas) dari buah kopi glondong. 

Prawirodigdo & Utomo (2011) menerangkan bahwa kulit kopi terdiri dari (1) kulit  
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buah  (coffee  pulp); (2)  daging  buah  (mucilage); dan (3) kulit biji atau 

tempurung (coffee hulls). 

Limbah kulit kopi merupakan limbah yang dihasilkan oleh kulit kopi 

yang membawa pengaruh pada lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik 

(Falahuddin et al., 2016). Saat ini keberadaan kulit buah kopi masih merupakan 

limbah pertanian. Sejumlah besar limbah kulit kopi menumpuk di tempat 

pengolahannya. Upaya yang biasa dilakukan untuk mengatasi limbah tersebut 

yaitu dengan dibakar. Limbah kulit kopit hanya sebagian kecil dikembalikan ke 

lahan sebagai pupuk. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

dikarenakan waktu pengomposan kulit kopi yang lama, yaitu 2-3 bulan pada 

musim kemarau, dan pada musim penghujan waktu pengomposan akan lebih lama 

(Nurfitriani & Handayanto, 2017). Jumlah limbah kopi yang perlu ditangani 

sebesar 44,6% dari berat buah kopi kering (Prawirodigdo & Utomo, 2011). 

Limbah Kulit Kopi dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Limbah kulit kopi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi  

Limbah kulit kopi memiliki kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan 

tanin (Mayasari, 2009). Kandungan selulosa dan lignin dalam kulit kopi tinggi 

yaitu dengan nilai berturut-turut yaitu 63% dan 17% (Corro et al., 2014). Mastika 
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(1991) mengungkapkan bahwa karakter kulit kopi yang tinggi kadar air (75-80%) 

menyebabkan kulit kopi mudah rusak dalam waktu cepat tanpa suatu proses 

pengolahan.  

Limbah kulit buah kopi memiliki kadar organik dan unsur hara yang 

memungkinkan untuk memperbaiki sifat tanah (Simanjuntak et al., 2013). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kadar C-organik kulit buah kopi adalah 4,53 %, kadar 

nitrogen 2,98 %, fosfor 0,18 % dan kalium 2,26 % . Selain itu kulit buah kopi juga 

mengandung unsur Ca, Mg, Mn, Fe, Cu dan Zn (Dirjen Perkebunan, 2006). Hasil 

analisis kompos kulit biji kopi di laboratorium tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (2016), menunjukkan bahwa kadar C-organik kulit biji 

kopi adalah 12,49 %, 2,09% N, 21,54 % bahan organik, 5,96 C/N dan kadar lengas 

18,74% sehingga kompos limbah kulit biji dapat digunakan sebagai sumber bahan 

organik (Sumintari et al., 2016). 

 

2.4 Hubungan Jenis Cacing dan Lama Pengomposan terhadap Proses 

Dekomposisi Limbah Kulit Kopi 

Pupuk organik yang berasal dari hasil dekomposisi bahan organik oleh cacing 

tanah, sangat diperlukan standarisasi vermikompos dan dekomposernya. Komponen 

standarisasi vermikompos diantaranya meliputi kandungan hara, kadar air dan 

pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman, sedangkan standarisasi dekomposer 

bahan organiknya yaitu meliputi jenis cacing tanah dan kemampuan 

mendekomposisikan bahan organik tersebut (Anwar, 2009). Tiap jenis cacing tanah 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta memiliki kemampuan mendegradasi 
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bahan organik yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik 

makanan yang dikonsumsi cacing tanah (Rahmawati & Herumurti, 2016). 

Cacing Lumbricus rubellus bersifat litter feeder (pemakan seresah) (Anwar, 

2009) dan memiliki kategori ekologi epigeic yaitu habitat hidupnya di kotoran sampah 

serta memakan bahan-bahan organik (Levelle et al., 1999). Cacing Eisenia foetida 

merupakan cacing coprophagic yaitu jenis cacing tanah yang hidup di dalam kotoran 

hewan (Maulida, 2015), sedangkan cacing Eudrillus eugeniae bersifat limifagus yaitu 

pemakan tanah subur atau tanah basah (Anwar, 2009).  

Menurut Nugroho (2014), lama waktu pengomposan tergantung pada 

karakteristik bahan yang dikomposkan, metode pengomposan yang digunakan dan 

dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Aktivator yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 3 jenis cacing berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anwar (2009) menyatakan bahwa cacing Lumbricus sp relatif lebih efektif dalam 

mendekomposisikan bahan organik, dengan kualitas vermikompos yang dihasilkan 

berbeda antara cacing tanah dan sumber bahan organik yang berbeda. 

Limbah kulit kopi yang tidak ditangani dikhawatirkan akan menimbulkan 

masalah pencemaran lingkungan. Limbah kulit kopi merupakan bahan organik 

dengan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin (Mayasari, 2009). Bahan-

bahan tersebut perlu didegradasi menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk 

dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Karena struktur selulosa sulit untuk 

didegradasi maka dilakukan upaya untuk mempercepat proses dekomposisi 

dengan bantuan organisme yang beperan sebagai dekomposer dalam menguraikan 
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limbah organik. Proses dekomposisi limbah kulit kopi dapat dilakukan dengan metode 

vermicomposting yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan cacing tanah.  

Pengomposan kulit kopi dengan menggunakan aktivator hayati komersial pada 

prosedur yang benar membutuhkan waktu 4 minggu untuk mencapai nisbah C/N 15 

(Baon, 2005). Struktur bahan kulit kopi yang sulit didegradasi sehingga menyebabkan 

pengomposan berlangsung lama, maka diperlukan penambahan cacing tanah dalam 

proses pengomposan. Menurut Munroe (2003), penambahan cacing tanah pada proses 

pengomposan bahan organik dapat mempercepat proses pengomposan, hanya 

diperlukan separuh waktu dari pembuatan pupuk kompos konvensional. 

 

2.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

2.1.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Mulyasa (2002), sumber belajar dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

dalam proses pembelajaran. Sehingga sumber belajar dapat berupa segala sesuatu 

yang ada baik manusia, bahan, alat, pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat 

dijadikan tempat untuk mengungkap suatu pengalaman belajar dan memberikan 

kemudahan dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan sikap yang lebih baik. 
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2.1.2 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan 

kualitas dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Abdullah (2012) beberapa fungsi 

sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pembelajaran yang produktif dengan cara membantu guru dalam 

menggunakan waktu pembelajaran secara efisien dan mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi pada saat pembelajaran. 

2. Memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berkembang sesuai 

dengan kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 

4. Memungkinkan peserta didik belajar seketika. 

5. Memungkinkan menyajikan pembelajaran yang lebih luas. 

6. Lebih memantapkan pembelajaran. 

2.1.3 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai jenis yang beraneka ragam. Menurut Abdullah 

(2012) sumber belajar dibedakan menjadi enam jenis, yaitu: 

1. Pesan, merupakan informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk 

ide, fakta, gagasan, nilai, dan data yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. Contohnya yaitu semua jenis mata pelajaran. 

2. Manusia, adalah orang yang mempunyai peran untuk menyimpan dan 

menyalurkan informasi. Contohnya yaitu guru, tutor, guru pembina, instruktur. 
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3. Bahan, merupakan software atau perangkat lunak yang dapat disajikan berupa 

teks, film, video, modul 

4. Alat, merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dalam bahan. Contohnya yaitu computer, proyektor, CD player. 

5. Teknik, merupakan prosedur atau langkah-langkah yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, lingkungan, alat, dan orang untuk menyampaikan pesan.  

6. Lingkungan, merupakan situasi yang berada di sekitar proses pembelajaran dan 

pesan diterima oleh peserta didik. Contohnya yaitu gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium. 

2.1.4 Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dilakukan dengan berbagai kriteria. Menurut 

Prastowo (2011), kriteria umum dalam memilih sumber belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Ekonomis, harganya tidak harus selalu rendah tetapi pemanfaatannya dalam 

jangka panjang. 

2. Praktis dan sederhana, tidak memerlukan  pengelolaan yang rumit dan 

kompleks. 

3. Mudah diperoleh yaitu tersedia di lingkungan sekitar. 

4. Fleksibel dalam arti dapat dimanfaatkan unuk berbagai tujuan pembelajaran. 

5. Sesuai dengan tujuan yaitu mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar 

serta dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. 
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2.1.5 Syarat Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat diperoleh dari mana saja, salah satunya berasal dari 

hasil penelitian seseorang. Menurut Djohar (2007), suatu hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar apabila ditinjau dari segi proses dan 

produknya, dimulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan akan 

menghasilkan fakta selama kegiatan penelitian untuk kemudian digeneralisasikan 

menjadi sebuah konsep dan prinsip. Pemanfaatan hasil penelitian harus 

disesuaikan dengan konsep yang akan dicapai pada kurikulum, sehingga dapat 

menunjang kebutuhan kurikulum yang digunakan. 

Menurut Munajah & Susilo (2015), suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi merupakan suatu objek dan gejalanya yang dapat 

diangkat sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi. Permasalahan 

yang dapat diatasi adalah berkurangnya limbah kulit kopi akibat pemanfaatannya 

sebagai bahan baku pupuk kompos dengan bantuan cacing tanah 

(vermicomposting). Kejelasan potensi dalam penelitian ini yaitu bahwa limbah 

kulit kopi dapat dikelola menjadi suatu produk yang memiliki nilai guna. Salah 

satu pemanfaatan limbah kulit kopi tersebut yaitu digunakan sebagai bahan baku 

kompos dengan metode vermicomposting sehingga akan menghasilkan suatu 

produk yang disebut vermikompos. Dengan menggunakan bantuan cacing tanah 

dapat mempercepat proses dekomposisi sehingga menghasilkan kompos dengan 

ratio C/N antara 10-20 sehingga dapat diaplikasikan untuk tanaman.  
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2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Tujuan penelitian yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan instruksional yang dirumuskan. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

yang dimaksud adalah proses atau hasil dari penelitian ini terdapat kesesuaian 

dengan Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum 2013. Proses pemanfaatan 

limbah kulit kopi menjadi vermikompos dapat digunakan sebagai sumber belajar 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. Ketepatan sasaran 

Ketepatan sasaran berkaitan dengan objek dan subjek yang akan dituju 

atau sasaran sumber belajar. Sasaran objek pada penelitian ini yaitu mengelolah 

limbah kulit kopi menjadi kompos dengan metode vermicomposting. Sedangkan 

sasaran subjek penelitian ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA kelas X.  

4. Kejelasan informasi 

Kejelasan informasi yang dapat diungkap diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan baik berupa proses maupun produk penelitiannya. Dari segi 

proses, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai cara memanfaatkan 

dan mengelolah limbah kulit kopi menjadi produk vermikompos dengan 

memanfaatkan cacing tanah sebagai agen dekomposer sehingga akan 

menghasilkan kompos dengan ratio C/N yang baik bagi tanaman. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan informasi berkaitan dengan proses selama penelitian 

berlangsung meliputi alat, bahan, dan cara kerja. Keterbatasan waktu di sekolah 

dan kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, perlu 

adanya pemilihan kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan peserta didik. 
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6. Kejelasan perolehan 

Kejelasan perolehan ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan selama penelitian berupa proses dan produk penelitian yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar 

meliputi, perolehan kognitif, perolehan afektif, dan perolehan psikomotorik. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka konseptual penelitian 

 

 

 

Limbah Kulit Kopi C-organik kulit buah kopi 

adalah 4,53 %, kadar 

nitrogen 2,98 %, fosfor 

0,18 % dan kalium 2,26 

%. Selain itu kulit buah 

kopi juga mengandung 

unsur Ca, Mg, Mn, Fe, Cu 

dan Zn. 

Selulosa, 

hemiselulosa, lignin 

dan tanin 

Bahan Kompos Pakan Ternak 

Vermicomposting 

Mikroorganisme Cacing Tanah 

1. Lumbricus rubellus 

(Epigaesis) 

2. Eisenia foetida 

(Coprophagic) 

3. Eudrilus eugeniae 

(Limifagus) 

EM-4 Vermikompos 

• C-organik 9,8-32% 

• N Total ≥ 0,4% 

• Ratio C/N 10-20 

• pH 6,8-7,49 

• Warna cokelat kehitaman 

• Tekstur remah, tidak 

menggumpal 

• Berbau tanah, tidak 

berbau busuk dan 

menyengat 

Proses Dekomposisi 

Informasi Pengolahan Limbah 

Sumber Belajar 

memiliki 

menghasilkan 

diamati 

pengamatan 

dibantu dibantu 

mengandung 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut. 

1. Jenis cacing tanah yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap proses dekomposisi limbah kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik

dan ratio C/N.

2. Lama pengomposan yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap proses dekomposisi limbah kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik

dan ratio C/N

3. Interaksi jenis cacing tanah dan lama pengomposan yang berbeda akan

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses dekomposisi limbah kulit

kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N.

4. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran

Biologi pada materi pencemaran lingkungan.


