
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Cacing tanah mempunyai peranan yang penting dalam ekosistem dan 

kehidupan manusia. Misalnya saja pada ekosistem cacing memiliki peran dalam 

peningkatan kesuburan dari tanah, selain itu dalam bidang peternakan sebagai 

bahan pangan, berperan dibidang kesehatan sebagai bahan baku obat dan bahan 

sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Cacing tanah  juga memiliki peran yang 

sangat penting yaitu pemanfaatannya untuk mengatasi pencemaran lingkungan 

yang disebabkan oleh limbah organik (Sondang, 2013).  

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) di dalam kehidupan memiliki berbagai 

manfaat misalnya saja dalam dunia medis cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

dapat digunakan sebagai obat tipes karena fungsi dari cacing tanah dalam 

penghambatan perkembangan bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan tipes, 

sebagai obat diare karena cacing tanah juga merupakan penghambat 

perkembangan bakteri Escherichia coli dan Shigella penyebab diare disentri 

karena cacing tanah memiliki antibakteri yang sangat berpengaruh bagi bakteri 

tersebut, didalam tubuh cacing tanah memiliki enzim yang dapat meleburkan 

lemak jenuk didalam pembuluh darah dan dapat melancarkan sirkulasi, didalam 

dunia medis cacing tanah sering digunakan untuk pengobatan pasien yang 

menderita stroke dan. Selain untuk dunia medis, didalam tubuh cacing tanah juga 

mengandung berbagai macam asam amino esensial dan berbagai enzim yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan kosmetik, dikarenakan asam 
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amino esensial  dan enzim  memiliki fungsi untuk proses mengganti sel yang 

rusak, dan yang lebih penting dalam proses menghaluskan kulit (Enha, 2006). 

Didalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor misalkan saja lingkungan, seperti temperature, 

pH, kadar air tanah, dan jenis pakan (Towle, 1977). Cacing tanah dapat tumbuh 

pada media seperti baglog jamur, ampas tebu, dan sabut kelapa.  Menurut 

Rukmana (1999), bahan organik yang bisa digunakan untuk media hidup cacing 

tanah antara lain harus  mempunyai daya serap yang tinggi untuk menahan air, 

gembur, tidak mudah menjadi padat, mudah terurai, dan bahan organik yang 

menjadi sumber pakan cacing tanah dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. 

Baglog jamur merupakan media pertumbuhan dari jamur yang 

komposisinya terdiri dari  bekatul/dedak, tepung tapioka, serbuk gergaji, kapur 

dan bahan lain, baglog ini sudah terinokulasi (diberi) bibit jamur dan sudah 

melalui proses strilisasi. Didalam baglog terdapat banyak nutrisi tambahan yang 

tidak tersedia dilingkungan, kelembapan yang dimiliki oleh baglog jamur yaitu 

berasal dari air, didalam limbah baglog jamur mempunyai banyak kandungan 

serat dan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan hewan ternak,  dari 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan besaran dari nilai nutrisi yang 

sangat tinggi untuk perkembangan hewan ternak, dan dengan pengolahan lebih 

lanjut untuk meningkatkan selera makan hewan ternak,  untuk pemanfaatan dari 

limbah baglog jamur yang digunakan sebagai pakan ternak sebelumnya 

ditambahkan dengan bakteri pre-biotik dan tetes tebu karena memiliki peran yang 

positif untuk meningkatkan pertumbuhan hewan ternak (Arafat, 2015).   
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Ampas tebu merupakan sebutan untuk residu dari hasil penggilingan 

tanaman tebu (Saccharum oficinarum) yang telah dikeluarkan sari dan diekstrak 

niranya pada proses industry untuk pemurnian gula dan daidapatkan hasil dari 

proses tersebut yang berupa ampas yang sudah kering dan lebih sering disebut 

dengan bagasse,  dari proses penggilingan yang dilakukan biasanya didapatkan 

hasil ampas tebu sekitar 32%. Pada tahun 2007 sektor industri gula tebu di 

Indonesia menghasilkan sekitar 6 juta ton ampas dari proses penggilingan tebu 

sebesar 21 juta ton per tahun (Rudistina, 2017).  Sampai saat ini setiap pabrik gula 

tebu memanfaatkan ampas tebu untuk bahan bakan boiker (Coral, et al., 2002). 

Serabut kelapa adalah bagian selimut (mesokarp) yang merupakan serat 

yang menyelimuti kelapa. Serabut hanya menjadi limbah karena kurang 

pemanfaatan dan dibiarkan membusuk atau kering. Serabut kelapa merupakan 

bagian samping dan merupakan bagian yang terbesar dari buah kelapa, yaitu 

sekitar 35% dari bobot buah kelapa. Pemanfaatan secara tradisional dari serabut 

kelapa hanya di gunakan untuk bahan pembuat keset, tali, sapu, dan alat-alat 

rumah tangga yang lain. Perkembangan pesat teknologi dan kesadaran konsumen 

untuk kembali kebahan alami membuat serabut kelapa dimanfaatkan sebagai 

bahan baku industri jok dashboard kendaraan, karpet, bantal, kasur dan hardboard 

(Rumokoi, 1990). 

Masyarakat masih menganggap bahwa cacing tanah adalah hewan yang 

kurang menguntungkan karena kurangnya pemahaman tentang manfaat dan 

keuntungan jika memelihara cacing tanah. Selain itu pemanfaatan baglog jamur, 

ampas tebu, dan sabut kelapa yang masih kurang dan banyak dari bahan-bahan 

tersebut yang dibuang dengan percuma tanpa dilakukan daur ulang atau 
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pemanfaatan kembali. Oleh karena itu didalam penelitian ini ingin menunjukkan 

bahwa cacing tanah dan bahan-bahan limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemanfaatan limbah yang tidak 

terpakai dengan mendapatkan keuntungan finansial tambahan.  

Hasil penelitian ini akan diimplementasikan menjadi kajian sumber belajar 

karena mendukung ketrampilan proses yang dilakukan oleh siswa khususnya 

sebagai sumber belajar Biologi SMP kelas VII pada materi makhluk hidup dan 

lingkungannya KD 3.7 Mendeskripsikan interaksi antar makhluk hidup dan 

lingkungannya serta Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup 

dengan lingkungan sekitarnya.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul Perbedaan Pengaruh Media Pertumbuhan Terhadap 

Perkembangan Berat Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)  Sebagai Kajian 

Sumber Belajar Biologi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Seperti uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumusan masalah  dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh media pertumbuhan terhadap 

perkembangan berat cacing tanah (Lumbricus rubellus)? 

2. Manakah media yang paling terbaik dalam perkembangan berat cacing 

tanah (Lumbricus rubellus)? 
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3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian perbedaan Pengaruh Media 

Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Berat Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Sebagai Kajian Sumber Belajar Biologi? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah diatas antara 

lain untuk: 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh media pertumbuhan terhadap 

perkembangan berat cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

2. Mengetahui penggunaan media yang terbaik dalam perkembangan berat 

cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

3. Mengetahui pemanfaatan dari hasil penelitian perbedaan pengaruh limbah 

baglog jamur, ampas tebu, dan serabut kelapa sebagai media terhadap 

perkembangan berat cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis : 

Dapat memperluas penerapan ilmu pada mata kuliah ekologi hewan dan 

guna mengembangkan ilmu biologi secara luas lagi. 

2. Manfaat praktis : 

a. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan limbah 

baglog jamur, ampas tebu dan serabut kelapa sebagai media terhadap 

perkembangan berat cacing tanah (Lumbricus rubellus). 
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b. Memberikan informasi bagi produsen dan pedagang cacing tanah 

(Lumbricus rubellus), dengan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai penelitian lanjutan yang dapat menggunakan variabel lanjutan. 

c. Bagi guru penelitian ini dapat membantu dalam menjelaskan tentang 

peran lingkungan bagi perkembangan cacing tanah, Bagi siswa dapat 

mempermudah dan menambah pengetahuan dalam memahami pelajaran 

ekologi hewan. 

1.5 Batasan Penelitian  

Dalam suatu penelitian dibutuhkan batasan-batasan yang berfungsi untuk 

menjaga agar pembahasan tidak meluas. Adapun batasan penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini untuk mengetahui adakah perbedaan media terhadap 

pertumbuhan cacing tanah. 

2. Cacing yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis cacing tanah 

(Lumbricus rubellus). 

3. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah baglog jamur, 

ampas tebu dan serabut kelapa.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

a. Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang tidak bertulang 

belakang dan hidup di dalam tanah.  

b. Baglog jamur merupakan istilah untuk media jamur yang terdiri dari 

serbuk gergaji, tepung tapioka, bekatul/ dedak, kapur dan lain-lain. Baglog 

ini sudah terinokulasi (diberi) bibit jamur dan sudah melalui proses 
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strilisasi. Didalam baglog terdapat banyak nutrisi tambahan yang tidak 

tersedia dilingkungan, selain bahan-bahan tambahan, baglog juga memiliki 

kelembapan yang berasal dari air (Arafat, 2015). 

c. Ampas tebu adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu 

(Saccharum oficinarum) setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya pada 

industri pemurnian gula sehingga diperoleh hasil samping sejumlah besar 

produk limbah berserat yang dikenal sebagai ampas tebu (bagasse). 

(Hamalik, 1994).   

d. Serabut kelapa merupakan bagian mesokarp (selimut) yang berupa serat-

serat kasar kelapa. Sabut biasanya disebut sebagai limbah yang hanya 

dibiarkan membusuk atau kering. Sabut kelapa merupakan hasil 

sampingan dan merupakan bagian yang terbesar dari buah kelapa, yaitu 

sekitar 35% dari bobot buah kelapa (Raflie, 2007). 

e. Media cacing tanah adalah tempat yang menyerupai habitat asli dari cacing 

tanah yang digunakan untuk tumbuhan dan berkembangan.  

f. Sumber belajar adalah apa saja yang dapat memberikan pengetahuan atau 

pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari orang, data, dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan untuk belajar sehingga dapat mempermudah 

peserta didik dalam mencapai target pembelajaran atau mencapai 

kompetensi tertentu (Rohani A.& Ahmadi A., 1995). 

 

 

 


