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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) adalah hewan tanah yang memiliki 

banyak manfaat. Hal ini dikarenakan cacing tanah (Lumbricus rubellus) memiliki 

kandungan gizi yang tinggi. Cacing tanah (Lumbricus rubellus) memiliki 

kandungan protein sebesar 60-70%, lemak kasar 7%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, 

dan serat kasar 1,08% (Aziz, 2015). Jumlah kandungan ini lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan dua jenis cacing lain yang sering dibudidayakan seperti 

Pheretima sp dan Prionyx sp (Palungkun, 1999). Cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) biasanya dimanfaatkan menjadi sumber pakan kaya protein yang 

dibutuhkan bagi hewan ternak seperti unggas, ikan, dan udang (Febrita, 2015). 

Pemanfaatan cacing tanah (Lumbricus rubellus) tidak berbanding lurus 

dengan ketersediaannya pada skala budidaya. Menurut Aziz (2015) cacing tanah 

merupakan bahan baku utama yang dibutuhkan untuk beberapa sektor industri, 

sehingga kebutuhannya bisa mencapai lebih dari seratus ton setiap bulannya di 

jawa timur, sedangkan masyarakat masih mengandalkan penangkapan dari habitat 

asli seperti sawah dan rawa-rawa dalam memenuhi kebutuhan pembenihan, hal ini 

tentu saja dapat mengancam jumlah populasinya di alam, yang akan berdampak 

pada terganggunya proses dekomposisi alami pada tanah. Menurut pernyataan 

Fanning (1989) dalam Subowo (2008) bahwa cacing tanah dengan 

kemampuannya membuat lubang akan menurunkan kepadatan tanah, mengurangi 

aliran permukaan dan erosi, serta melalui kotoran yang dihasilkan dapat
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menambah unsur hara bagi tanaman, sehingga apabila populasinya terganggu 

maka kualitas tanah juga akan terganggu. Oleh karena itu butuh upaya untuk 

meningkatkan jumlah panen cacing tanah (Lumbricus rubellus) dengan cara 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi kokoonnya. 

Peningkatan pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) ditunjang dengan ketersediaan kebutuhan gizi dalam media dan 

pakannya. Menurut Aziz (2015) cacing tanah merupakan hewan yang 

mengkonsumsi zat organik terlarut serta mudah membusuk di dalam tanah. Zat 

makanan yang dibutuhkan cacing tanah adalah protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin, mineral, dan juga air (Febrita, 2015). Menurut Simanjutak & Waluyo 

(1989) dalam Haryono (2003) bahan-bahan organik yang layak digunakan sebagai 

media pemeliharaan dan pakan adalah kotoran ternak, serbuk gergaji kayu, jerami 

padi, daun-daunan, tanah lumpur, kompos sampah, ampas singkong dan berbagai 

macam limbah organik. Menurut Aziz (2015) penyesuaian suhu media, pH media, 

dan kelembapan media juga faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah.  

Pemilihan jenis pakan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi 

kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus). Menurut Astuti (2001) pemberian 

pakan yang memiliki kandungan protein tinggi (>15%) tidak akan memberikan 

hasil yang baik dan membuat cacing tanah keracunan. Aziz (2015) mengatakan 

bahwa jenis pakan yang biasa digunakan dalam budidaya cacing tanah adalah 

dedak jagung yang banyak mengandung nutrisi untuk menunjang pertumbuhan 

dan produksi kokoon cacing tanah. Menurut Nuraini & Harapin (2008) dedak 

jagung mengandung protein 9,03%, lemak 2,76% dan serat kasar 23,92%, 
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sedangkan media pemeliharaannya berasal dari tanah humus. Tanah humus 

sendiri dihasilkan dari pelapukan daun-daun ataupun serasah tumbuhan oleh 

mikroorganisme yang ditambahkan dengan tujuan mempercepat penguraian dan 

menambah kandungan zat hara di dalamnya. Hasil uji kandungan humus yang 

diproduksi oleh TPST Mulyoagung, di dalamnya mengandung komponen organik 

yang meliputi, air 8,0 %, C.organik 12,95 %, N total 1,43 %, bahan organik 22,40 

%, phosphor 0,22%, kalium 0,75%, natrium 1,71%, kalsium 2,86% (TPST 3R 

Mulyoagung, 2013).  Ketersediaan bahan organik yang tinggi dapat menunjang 

pemenuhan nutrisi cacing tanah (Lumbricus rubellus), hal ini didukung dengan 

pendapat Russel (1988) dalam Morario (2009) yang menyatakan bahwa bahan 

organik dapat menjadi sumber pakan untuk menghasilkan energi dan senyawa 

pembentukan tubuh cacing tanah.  Oleh karena itu dengan semakin banyak 

kandungan organik pada media pemeliharaan dan pakan, maka semakin baik pula 

kualitas hidup cacing tanah.  

Upaya peningkatan nutrisi cacing tanah (Lumbricus rubellus) ternyata 

dihambat oleh harga pakan yang semakin tinggi. Harga dedak jagung pada tahun 

2014 seharga Rp.3000/kg, pada tahun 2015 melonjak naik menjadi Rp.5000/kg 

(Ivansyah, 2015). Tren kenaikan harga dedak jagung ini menyebabkan harga jual 

cacing tanah (Lumbricus rubellus) juga mengalami kenaikan, hal ini dilakukan 

untuk menutupi biaya produksi yang tinggi, akibatnya para pengusaha ternak dan 

perikanan beralih dari cacing tanah (Lumbricus rubellus) ke pakan buatan yang 

kualitas gizinya lebih rendah. Keadaan seperti ini memaksa para pembudidaya 

cacing tanah (Lumbricus rubellus) untuk berinovasi dan mencari alternatif pakan 
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dengan biaya produksi yang lebih murah namun dapat menghasilkan panen yang 

maksimal. Salah satu upaya yang dapat dicoba untuk mengatasi masalah ini 

adalah dengan menggunakan pakan cacing tanah (Lumbricus rubellus) dari limbah 

organik hasil pertanian dan peternakan yang tidak dapat digunakan kembali 

namun dianggap masih terdapat kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk 

menunjang pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus).  

Limbah baglog jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam 

ternyata mengandung nutrisi yang dibutuhkan cacing tanah (Lumbricus rubellus), 

namun pemanfaatan kedua limbah organik ini belum optimal. Menurut Suriawiria 

(2000) dalam Johan (2014) limbah baglog jamur tiram putih mengandung protein 

9,15%, air 12,26%, abu 32,35%, kalsium 1,45%, phospor 0,39%, lemak 0,40%, 

dan garam 0,47%. Sedangkan menurut Masrurotun (2015) kotoran ayam memiliki 

kandungan protein 12,27%, lemak 0,35%, karbohidrat 29,84% dan abu 57,54%.  

Upaya dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi kokoon cacing 

tanah (Lumbricus rubellus) dapat digunakan sebagai sumber belajar. Hal ini 

didasari atas kebutuhan siswa akan sumber belajar langsung yang dapat langsung 

diamati siswa, sehingga nantinya siswa dapat langsung dihadapkan pada persoalan 

di masyarakat. Persoalan yang dapat diamati pada penelitian ini adalah 

pengamatan hewan invertebrata yang diajarkan di kelas X SMA mata pelajaran 

Biologi. Menurut Soschan (1994) dalam Halimah (2008) yang menyatakan bahwa 

Depdikbud mengemukakan sumber belajar digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas pendidikan, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

berkembang sehingga mengurangi proses pendidikan yang kaku dan berpusat 
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pada guru, memberikan kesempatan peserta didik untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannya, memberikan dasar yang ilmiah terhadap pembelajaran, 

memberikan pengajaran yang bersifat kongkrit dan sesuai realitas serta 

memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, dan memungkinkan penyajian 

pendidikan lebih luas terutama dengan adanya media massa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Pemberian Pakan Limbah Baglog Jamur Tiram Putih 

(Pleurotus ostreatus) dan Kotoran Ayam terhadap Pertumbuhan dan 

Produksi Kokoon Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) sebagai Sumber 

Belajar Biologi”  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pemberian pakan limbah baglog jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi 

kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus)? 

2. Adakah pengaruh pemberian pakan kotoran ayam terhadap peningkatan 

pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus)? 

3. Adakah pengaruh pemberian campuran pakan limbah baglog jamur putih 

(Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam terhadap peningkatan 

pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus)? 

4. Apakah hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi sumber belajar 

biologi SMA materi hewan invertebrata untuk kelas X? 
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1.3 Tujuan 

1. Menganalisa pengaruh pemberian pakan limbah baglog jamur putih 

(Pleurotus ostreatus) terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi 

kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

2. Menganalisa pengaruh pemberian pakan kotoran ayam terhadap 

peningkatan pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus 

rubellus). 

3. Menganalisa pengaruh pemberian pakan campuran limbah baglog jamur 

putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam terhadap peningkatan 

pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

4. Menganalisa apakah hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi sumber 

belajar biologi SMA materi hewan invertebrata untuk kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh pemberian pakan alternatif berupa limbah baglog jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan 

produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus). Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai solusi dalam menyediakan pakan 

alternatif bagi cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

2. Bagi Guru, dari hasil penelitian ini nantinya mampu dipergunakan sebagai 

sumber belajar biologi dalam menunjang proses pembelajaran materi 

hewan invertebrata untuk siswa SMA kelas X (sepuluh) pada mata 

pelajaran Biologi. 
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3. Bagi Peneliti, kegiatan penelitian memberikan pengalaman dalam mencari 

alternatif pakan yang efektif seperti penggunaan limbah baglog jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

sehingga mencegah berkurangnya populasi di alam akibat eksploitasi 

besar-besaran. Pengalaman penelitian ini sekaligus dapat memperluas 

khazanah pengetahuan dalam memaksimalkan pemanfaatan limbah ke 

dalam aspek yang lebih luas dan berjangka panjang. 

1.5 Definisi Istilah 

1. Limbah Baglog Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Menurut Cahyana (1999) dalam Mei (2009) Limbah baglog jamur 

tiram putih merupakan bekas media tanam jamur yang berbentuk baglog 

dengan bahan dasar serbuk kayu, bekatul, tepung jagung, dan kapur, serta 

masih mengandung bagian tubuh jamur tiram putih yang tidak ikut 

dipanen. 

2. Kotoran Ayam 

Menurut Kharisma (2006) Kotoran ayam merupakan salah satu 

limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam pedaging ataupun ayam 

petelur dalam bentuk cair dan padat. Menurut Masrurotun, dkk (2015) 

kotoran ayam memiliki kandungan protein 12,27%, lemak 0,35%, 

karbohidrat 29,84% dan abu 57,54%.  
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3. Pakan Cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

Pakan cacing tanah (Lumbricus rubellus) merupakan bahan-bahan 

organik yang mengandung unsur-unsur protein, karbohidrat, lemak, dan 

vitamin yang dibutuhkan cacing tanah (Aziz, 2015). 

4. Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan sesuatu berkaitan dengan perubahan 

dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi dalam tingkat sel organ maupun 

individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan 

keseimbangan metabolisme (Wijaya, 2009)   

5. Produksi Kokon  

Produksi kokon merupakan jumlah kokon yang dihasilkan cacing 

tanah. Kokoon adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan telur 

cacing tanah (Lumbricus rubellus) (Aziz, 2015) 

1.6 Batasan Masalah 

 Untuk mencegah adanya kesenjangan antara konsep dan persepsi peneliti, 

maka perlu dilakukan identifikasi dalam bentuk batasan masalah sebagai berikut: 

1. Cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang telah memiliki klitelum dipilih 

sebagai sampel. 

2. Limbah baglog jamur tiram putih yang dipakai berumur 3 bulan 

3. Parameter pertumbuhan cacing tanah (Lumbricus rubellus) pada penelitian 

ini adalah nilai rata-rata berat dan rata-rata panjang cacing tanah, 

sedangkan parameter produksi kokoon adalah jumlah kokoon yang 

dihasilkan cacing tanah di tiap perlakuan. 


