
 

8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) 

    Cacing tanah merupakan hewan tanah yang mudah dibudidayakan, serta 

memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi.  Cacing tanah mempunyai banyak 

manfaat, diantaranya memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah, 

meningkatkan daya serap air permukaan tanah, menyuburkan tanah, sebagai 

pakan bagi ikan, ternak dan hewan piaraan, serta bahan obat, dan kosmetik 

(Manurung, 2008). 

Pada setiap segmen dari tubuh cacing tanah terdapat alat gerak yang 

disebut dengan satae yaitu berwujud seperti rambut halus, pergerakan dari satae 

diatur oleh otot yang dapat disebut dengan muskulus protaktor dengan fungsi 

untuk mendorong keluar dan muskulus retraktor yang memiliki fungsi untuk 

menarik kembali satae kedalam rongga kembali, letak dari kedua muskulus 

tersebut berada pada ujung dari satae (Ristek, 2009). 

Pada segmen ketiga dalam tubuh cacing tanah terdapat pusat syaraf dan 

terletak pada sebelah bawah dari faring berupa kumpulan system saraf anterior 

(ganglion celebrale). Simpul syaraf vertikal dan serabutserabut syaraf, pada saraf 

cacing terdapat ujung sarat yang memiliki fungsi untuk menangkap rang sangan 

yang berupa sinar atau getaran dan selanjutnya akan dikirim ke otak.  Syaraf ini 

sangat sensitif terhadap cahaya, suhu, getaran, dan sentuhan (Saptono, 2011). 

Dalam pemeliharaan cacing tanah mempunyai berbagai keutungan yaitu: 

penangannya yang sangat mudah,  dan harga yang sangat tinggi dipasaran (Johan, 
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2014). Cacing ini memiliki warna yang kemerahan, dan panjang tubuhnya yaitu 

sekitar 7,5 – 10 cm, dari jenis cacing tanah Lumbricus memiliki  tubuh yang 

berbentuk gilig, didalam tubuh cacing ini terdapat segmen dalam dan luar,  

terdapat rambut pada tubuhnya,  tidak berangka, memiliki kutikula yang berfungsi 

untuk melindungi tubuhnya,  bergerak menggunakan otot yang berada diseluruh 

tubuhnya tetapi tidak memiliki. Memiliki segmen tubuh yang berkisar antara 90-

195 dan  pada segmen ke 27-32 terdapat kitelum. Klitelum adalah alat yang 

digunakan cacing untuk bereproduksi dan kitelum baru akan muncul saat cacing 

memasuki usia dewasa yaitu antara umur sekitar 2 bulan (Ristek, 2009).  

Pada tubuh cacing terdapat kelenjar epidermis yang dapat menghasilkan 

lender yang berfungsi untuk memudahkan dalam bergerak. Terdapat rambut pada 

setiap segmen tubuh dan disebut sebagai organ seta, memiliki ukuran pendek, dan 

daya melekat yang kuat. Bibir cacing tanah disebut juga dengan nama prostomium 

yang berfungsi sebagai organ perasa, diujung tubuh daric acing terdapat anus yang 

digunakan untuk membuang dan mengeluarkan sisa-sisa makanan dan tanah yang 

ada didalam tubuhnya. 

 

2.1.1   Taksonomi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) 

Taksonomi dari cacing tanah ( leiden university medical center, 2005), 

adalah sebagai berikut: 

Super Kingdom : Eukaryota 

Kingdom  : Animalia 

Sub Kingdom : Metazoa 

Filum   : Annelida 

Kelas   : Oligochaeta 

Ordo   : Haplotaxida 

Sub Ordo  : Lumbricina 
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Famili  : Lumbricidae 

Genus  : Lumbricus 

Spesies  : Lumbricus rubellus 

 

 

 

 

2.1.2  Morfologi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) 

Filum Annelida memiliki ciri-ciri khusus yaitu berupa segmen teratur 

seperti cincin di tubuhnya (Sihombing, 2002). Cacing tanah L. rubellus memiliki 

bentuk tubuha yang silindris dan pada bagian belakang memiliki bentuk yang 

memipih dari pada bagian belakang atau ekor. Warna dari Lumbricus rubellus 

adalah kemerahan, dan pada perut memiliki warna kekuningan dan panjang 

tubuhnya yaitu sekitar 2,5 – 10,5 (Ristek, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Gambar. Morfologi Cacing Tanah (Palungkun, 2008). 

 

Menurut Enha (2006), cara untuk membedakan cacing tanah adalah 

dengan perbedaan jumlah segmen yang dimiliki. Segmen pada tubuh Lumbricus 
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rubellus berjumlah sekitar 95-120 segmen. Pada saat usia dewasa akan muncul 

kitelum yang berguna dalam proses perkembangbiakan. Klitelum adalah 

menebalanya permukaan jaringan epitel dan terdapat sel kelenjar, dalam 

pembentukan kokon melibatkan sel sekreta yang dapat melindungi dalam 

perkembangan embrio, pada proses pertumbuhan dari anak cacing tanah akan 

dibungkus oleh semacam selaput yang berasal dari klitelum (Garg et al, 2005).   

Klitelium Lumbricus rubellus terlihat semacam pengembangan dan 

perbesaran dari segmen dan warnanya agak terang dari segmen  tubuh yang lain 

(Edwards dan Lofty, 1977).  

 

2.1.3  Manfaat Cacing Tanah 

Cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai 

penyelaras dan keberlangsungan ekosistem yang baik, baik bagi biota tanah 

lainnya maupun bagi hewan dan manusia. Aristoteles mengemukakan pentingnya 

cacing tanah dalam mereklamasi tanah dan menyebutnya sebagai usus bumi 

(intestines of the earth) (Hanafiah, dkk. 2005). Pada bidang peternakan biasanya 

cacing tanah dimanfaatkan untuk dijadikan pakan  ternak misalnya dibuat untuk 

pakan hewan ternak karena kandungannya yang dapat dibuat sebagai sumber 

protein (Catalan, 2008). Menurut Sihombing (2002)  manfaat cacing tanah sangat 

banyak misalnya didalam ekosistem dapat memperbaiki ekosistem tanah yang 

telah rusak akibat dari pencemaran, membantu kesuburan lahan pertanian,  

mengubah limbah organic yang tidak bermanfaat, meningkatkan kemampuan 

tanah untuk menyerap air,  menghambat pencemaran lingkungan, pakan ikan, 
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bahan kecantikan, farmasi dan menghasilkan pupuk kotoran cacing, cacing tanah 

dapat dirasakan manfaatnya bagi bidang peternakan, pertanian, dan farmasi. 

 

2.1.3.1 Bidang Kesehatan  

 Menurut Rudistina (2017) di China cacing dimanfaatkan untuk bahan 

pengobatan tradisional secara turun temurun sejak dahulu, seiring dengan 

berkembangnya teknologi biokimia cacing tanah juga diteliti manfaatnya terhadap 

bidang farmasi. Didalam tubuh cacing tanah mengandung banyak molekul 

bioaktif yang dapat digunakan sebagai obat, molekul-molekul ini memperlihatkan 

berbagai kegiatan seperti pengenalan fibrinolytik, sistem imunitas, anti 

koagulative, pencegah kanker, dan anti mikroba dari penjelasan tersebut cacing 

tanah ternyata dapat mengobati berbagai macam penyakit. Protein cacing 

mencapai 76% yang berarti lebih tinggi dibanding daging mamalia yang hanya 

65%, dan ikan yang 50%. Sistem kekebalan tubuh yang ada pada cacing tanah 

bersifat anti mikroba, sebab mampu mematikan mikroba berbahaya tanpa merusak 

jaringan tubuh. Berikut ini manfaat cacing untuk bidang kesehatan, dirangkum 

dari berbagai sumber: 

1. Obati tifus 

2. Obati diare 

3. Masalah metabolisme 

4. Sembuhkan luka 

5. Lancarkan sirkulasi darah 

Menurut Jepe (2017) Cacing Tanah memiliki banyak fungsi dan manfaat 

antara lain adalah : membantu memperlancar sirkulasi darah, menenangkan 
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syaraf, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan napsu makan, manjur 

meredakan diare, berkhasiat untuk sembuhkan tifus. 

 

2.1.3.2 Bidang Kosmetik 

Menurut Rudistina (2017) Cacing tanah juga memiliki manfaat untuk 

kecantikan alami wajah, dalam hal kecantikan dari dulu cacing sudah dikenal 

untuk perawatan tubuh guna merawat dan mempertahankan kecantikan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memperlambat Proses Penuaan Dini.  

2. Mempertahankan elastisitas kulit dan mengurangi kerutan di wajah.  

3. Mempercepat pembentukan sel-sel baru. 

 

2.1.3.3 Bidang Peternakan 

 Setelah dilakukan penelitian menunjukan kandungan protein yang sangat 

tinggi didalam tubuh cacing tanah yaitu berjumlah sekitar 72% yang berada dalam 

kategori protein murni jika dibandingkan dengan hewan lainnya, seperti ikan teri 

yang biasa dimanfaatkan untuk bahan makanan unggas yang memiliki kandungan 

protein kasar berkisar antara 58-67% dan serta bekicot yang memiliki kandungan 

protein sebesar 60,90% masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan cacing 

tanah. Dan jika dibandingkan dengan bahan alami penghasil protein yang berasal 

dari bahan tanaman seperti bungkil kedelai, bungkil kelapa, dan lain-lainnya. 

Asam amino yang terkandung dalam tubuh cacing tanah juga sangat penting bagi 

perkembangan unggas seperti arginine, tryptophan, dan tyrosin yang lebih banyak 
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disbanding dengan bahan penghasil asam amino lainnya dibandingkan dengan 

kandungan yang terdapat dalam cacing tanah. 

 

2.1.3.4 Bidang Pertanian 

 Cacing tanah dapat menetralkan tanah yang sudah terkontaminasi oleh 

logam berat seperti hasil penelitian dari Paoletti (1999) hasilnya adalah 

disubtropik China adanya hubungan negative antara konsentrasi arsenik ditanah 

dengan populasi cacing tanah Megascolecidae. Selain itu cacing tanah sangat 

dipengaruhi oleh produk terkontaminasi Cu, tanah dengan konsentrasi 100-150 

ppm Cu umumnya merusak  populasi cacing tanah sebab  hanya sedikit spesies 

yang bertahan pada kondisi ini, jumlah cacing  tanah bermanfaat untuk 

memonitoring system pertanian yang berbeda-beda serta untuk mengevaluasi 

tanah terkontaminasi dan menejemen praktis seperti efek residu pestisida, 

pengolahan tanah, pemadatan, dan  bahan organik.  Hasil penelitian di Alto Adige, 

italia menunjukkan bahwa  populasi cacing tanah pada kebun apel yang dikelola 

secara konvensional  lebih rendah dibandingkan  dengan kebun apel  yang 

dikelola secara organik (Paoletti et al., 1995). 

 

2.1.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Cacing Tanah   

Factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi cacing 

tanah adalah ketersediaan makanan, temperature, kelembapan, derajat keasaman, 

aerasi, intensitas cahaya, kepadatan populasi, dan predator (Martin et al., 1981).  
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a. Ketersediaan makanan   

Pakan yang dikonsumsi oleh cacing tanah sangat berpengaruh untuk laju 

reproduksi dan pertumbuhan (Catalan, 1981).  Hanya sekitar 9-15% kandungan 

protein yang dibutuhkan oleh cacing tanah (Sihombing, 2002). Bahan organik 

yang berada di fase dekomposi sangat disukai oleh cacing tanah dibandingkan 

dengan bahan yang sudah mengalami dekomposi dan atau bahan yang masih segar 

(Minnich, 1977). Bahan organik yang dimaksud umumnya berasal dari bahan-

bahan yang sudah mati misalnya saja hewan dan daun tumbuhan yang sudah 

mongering dan pohon yang lapuk serta kotoran hewan (Gaddie dkk, 1977).  

Menurut Haukka (1987), dalam waktu 24 jam cacing tanah mampu 

mengkonsumsi makanan sebanyak berat bobot tubuhnnya.  

b. Temperatur   

Lumbricus rubellus memerlukan suhu sekitar       untuk tumbuh dan 

memerlukan waktu sekitar 6,5 minggu untuk menjadi dewasa. Maksimal 

temperature yang dibutuhkan cacing tanah untuk berkembang adalah sekitar 15°C 

(Anas, 1990). Catalan (1981) menyatakan bahwa reproduksi cacing tanah akan 

maksimal jika suhu yang berada ditempatnya hidup berkisar antara              

    C dan suhu penetasan kokon adalah 26               C.  

c. Kelembaban   

Cacing tanah menyukai tempat yang lembab oleh karena itu kelembapan 

yang cocok untuk hidup yaitu berkisar antara 60-90% (Sihombing, 2002). Media 

yang lembab sangat disukai oleh cacing tanah untuk bertahan hidup sebaliknya 

jika media hidupnya panas dan kering maka cacing tanah akan mati. Menurut 

Anas (1990), untuk proses pernafasan cacing tanah bernafas melalui permukaan 
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kulitnya yang selalu lembab karena terjaga oleh kelenjar epidermis. Penelitan 

Brata (2003) jika kelembapan media hidupnya sangat tinggi maka akan 

berpengaruh dalam produksi kokonnya yang mengakibatkan penurunan dalam 

jumlah hasil produksi kokon, oleh karena itu cacing membutuhkan kelembapan 

yang sesuai untuk memaksimalkan hasil kokonnya. Menurut Budiarti dan 

Palungkun (1992) pada kelembaban yang terlalu tinggi atau terlalu banyak air, 

cacing tanah segera menghindar untuk mencari tempat yang pertukaran udaranya 

baik, karena cacing tanah bernafas melalui kulitnya dan bukan mengambil 

oksigen dari air.    

 

 

d. Keasaman (pH)  

Menurut Sihombing (2002)  untuk memaksimalkan perkembangan cacing 

tanah perlu mengatur pH media tersebut yaitu berkisar antara 6 – 7, karena 

diangka tersebut merupakan jumlah pH yang sangat cocok untuk bakteri yang 

berada didalam pencernaan cacing tanah, bila media alkali maka dapat 

menghambat perkembangan bakteri yang berada dalam pencernaan cacing tanah, 

sebaliknya bila media asam, maka kelenjar kapu yang terdapat dalam esofagus 

tidak cukup untuk menetralisir asam yang terbentuk, hal ini akan menyebabkan 

membengkaknya tembolok dan pecah.   

e. Aerasi   

Aerasi sangat penting untuk mencegah akumulasi asam dan gas dalam 

media, setiap seminggua sekali media harus dibalik agar tidak padat dan 

menyebabkan kesulitan bernafas dan bergerak, reproduksi cacing tanah sangat 
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dipengaruhi oleh aerasi dari medianya, setiap membalik media juga dapat 

ditambahkan bahan yang memiliki serat tinggi agar dapat meningkatkan aerasi 

pada media tersebut.   

f. Cahaya   

Cacing tanah merupakan hewan nokturnal yaitu adalah hewan yang aktif 

untuk mencari makan dimalam hari. Menurut Gaddie dkk (1975) diujung depan 

terdapat bayak sel yang sangat peka terhadap cahaya. Oleh karena itu, cacing 

beraktifitas pada malam hari seperti mencari makan dan bereproduksi sedangkan 

saat siang hari cacing akan banyak menghabiskannya dengan tidur atau istirahat. 

Untuk melakukan budidaya cacing tanah memerlukan naungan dari sinar 

matahari langsung agar cacing tetap aktif dalam mencari makanan (Sihombing, 

2002). 

 

g. Kepadatan Populasi   

Menurut Oktovina (2000)  media yang sangat baik dalam perkembangan 

cacing tanah yaitu perbandinganya antara 1:20 yaitu satu bagian cacing dan 20 

bagian media, padda bak media yang berukuran 60x45x20 cm (54.000 cm3) dapat 

diisi dengan cacing tanah yaitu sekitar 200-400 gram (Catalan, 1981).  Jika pada 

media jumlah cacing tanah terlalu banyak maka akan menjadikan cacing tanah 

menjadi kecil karena kekurangan makanan dan terjadinya keracunan yang 

diakibatkan oleh perotein (Gaddie dkk, 1975). 
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2.2  Media Pertumbuhan 

 Sugiantoro (2012) menyebutkan bahwa media hidup atau media 

pemeliharaan yang juga sekaligus sarang cacing tanah sebenarnya adalah 

sekumpulan bahan-bahan organik yang sudah terfermentasi sempurna sehingga 

bisa memberikan tempat bagi cacing tanah untuk bereproduksi secara optimal. 

Selain itu, sumber lain mengatakan bahwa cacing tanah membutuhkan bahan 

organik sebagai makanan atau sumber nutrisi. Ketersediaan bahan organik sangat 

diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah. 

Bahan organik yang mengandung karbohidrat, protein, mineral dan vitamin 

dibutuhkan oleh cacing tanah untuk mendukung pertumbuhan (Saptono, 2011). 

Adapun kandungan nutrisi yang dibutuhkan cacing tanah didalam media 

pertumbuhannya adalah protein, air, kalsium, phospor, dan lemak. Berikut ini 

adalah tabel perbandingan kandungan yang terdapat didalam media pertumbuhan 

cacing tanah: 

Tabel 2.1Perbandingan Kandungan Media 

 Baglog Jamur Ampas Tebu Serabut Kelapa 

Protein 9,15 5,85 3,13 

Air 12,26 0,12 26,0 

Kalsium (Ca) 1,45 1,41 0,32 

Phospor (P) 0,39 0 0,71 

Lemak 0,40 1,71 0,26 

 

 Menurut Sugiantoro (2012), cacing tanah sangat membutuhkan media 

hidup sekaligus makanan yang lunak, gembur, dan tidak panas supaya lebih 
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mudah dicerna atau terurai oleh alat cerna di tubuhnya. Media hidup yang gembur 

juga bisa menjaga porositas sarang, menjaga ketersediaan oksigen, dan menjaga 

sirkulasi udara di dalamnya. Teori menyebutkan bahwa cacing tanah yang 

mengalami stress karena adanya tekanan dari lingkungan cenderung 

meningkatkan laju metabolisme dan diikuti dengan kebutuhan energi yang 

meningkat, sehingga berat badan turun (Campbell, 2000). Menurut Febrita (2015), 

hewan-hewan memanfaatkan bahan organik sebagai sumber pakan untuk 

kelangsungan hidupnya. Pakan tersebut dapat berupa kulit kayu yang terkelupas, 

tinja, bangkai hewan atau hasil tumbuhan yang tidak hidup seperti selulosa dan 

senyawa organik lain.  

 

2.3 Baglog Jamur 

 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 (Arafat, 2015).  

 

2.3.1 Limbah Baglog Jamur 

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 
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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.  

System analisis Van Soest menggolongkan zat  pakan menjadi isi sel (cell  

content) dan dinding sel (cell wall). Neutral Detergent Fiber (NDF) adalah 

kandungan dinding sel yang tersusun atas hemiselulosa, selulosa,  lignin,  dan 

protein  yang berikatan dengan dinding sel, bagian  yang tidak terdapat sebagai 

residu  dikenal sebagai neutral detergent soluble (NDS) adalah kandungan isi sel 

yang tersusun atas non protein nitrogen, asam organik, gula, pektin, lipid, protein  

terlarut dan bahan terlarut dalam air lainnya, serat kasar terutama mengandung 

selulosa dan hanya sebagian lignin, sehingga nilai ADF lebih kurang 30 persen  

lebih tinggi dari serat kasar pada bahan yang sama (Suparjo, 2010).  

 

2.4 Tanaman Tebu 

2.4.1 Taksonomi Tebu  

Tebu ini memiliki nama latin atau ilmiah Saccharum officinarum yang 

termasuk dalam famili Graminae ( suku rumpu – rumputan ) adalah salah satu 

jenis tanaman semusim yang banyak di gunakan sebagai bahan utama penghasil 

gula. Namun, berdasarkan pakar botani tanaman tebu ini dapat diklasifikasi dan 

morfologi adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 
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Subkelas : Commelinidae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Saccharum 

Spesies : Saccharum officinarum (Kurniawan, 2009) 

 

2.4.2 Ampas Tebu 

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). 

Dalam dunia kimia hemiselulosa dan selulosa juga dapat disebut dengan 

istilah Holoselulosa. Selulosa  adalah gklukosan yang sangat simpel karena 

rantain kimiaya yang tidak bercabang. Agar jadi glukosa selulosa  memerlukan 

hidrolisis yang melibatkan enzim atau asam. Untuk penghidrolisisan asam 

memerlukan suhu yang sangat tinggi. Proses ini relatif mahal karena kebutuhan 

energi yang cukup tinggi. Pada tahun 1980an, enzim selulase mulai digunakan 

untuk menghidrolisis selulosa (Gokhan Coral, et al., 2002) Selanjutnya glukosa  

yang dihasilkan dapat  difermentasi menjadi etanol.  

Ampas tebu yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin tidak 

dapat langsung difermentasi oleh  mikroba menjadi biofuel,  karena ampas tebu 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Poaceae
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Saccharum
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Saccharum%20officinarum
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merupakan senyawa komplek lignoselulosa. Lignin  dihilangkan terlebih dahulu 

agar proses hidrolisis selulosa  dan hemiselulosa menjadi etanol berjalan secara 

optimal. 

 

2.5 Tanaman Kelapa 

2.5.1 Taksonomi Kelapa 

Kelapa adalah salah satu  jenis tanaman yang termasuk ke dalam suku 

pinang-pinangan (arecaceae), semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, 

mulai dari bunga, batang, pelepah, daun, buah, bahkan akarnya pun dapat 

dimanfaatkan, batang  pohon kelapa merupakan batang tunggal, tetapi terkadang 

dapat bercabang. Tinggi  pohon kelapa dapat mencapai lebih dari 30m. Daun 

kelapa tersusun secara  majemuk, menyirip sejajar tunggal, berwarna kekuningan 

jika masih muda dan berwarna hijau  tua jika sudah tua. Klasifikasi dari tanaman 

kelapa adalah sebagai berikut 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Subkelas : Arecidae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera (Amin, 2010). 

 

2.5.2 Morfologi Tanaman Kelapa 

Tanaman yang bisa beradaptasi dengan baik di area berpasir seperti pantai 

ini memiliki ciri-ciri umum yang mudah dikenali, antara lain : Pohon terdiri dari 

batang tunggal , akar berbentuk serabut, dengan struktur yang tebal dan berkayu, 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Arecaceae
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Cocos
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Cocos%20nucifera
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berkerumun membentuk bonggol. Batang pohon beruas-dan bila pohon sudah tua, 

ruas-ruas tersebut akan berkurang,Batang kelapa merupakan jenis kayu yg cukup 

kuat , tapi sayangnya kurang baik untuk bangunan. Daun kelapa merupakan daun 

tunggal dengan pertulangan menyirip. Bunga majemuk dan terletak pada 

rangkaian yang dilindungi oleh bractea, bunga terdiri dari bunga jantan dan 

betina.bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di 

bagian yang jauh dari pangkal. Buah kelapa umumnya besar, dengan diameter 

sekitar 10cm-20 cm bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa terngantung dari jenis 

pohonnya ( bisa berwarna kuning atau hijau), untuk buah yang sudah tua akan 

berubah warna menjadi coklat. 

 

2.5.3 Sabut Kelapa 

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). 

Berdasarkan komposisi buah kelapa terdiri dari sabut 35%, tempurung 

25%, daging buah 28%, dan air buah 25% (Faluty, 1994). Komposisi kimia sabut 
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kelapa adalah sebagai berikut: air 20,29%, bahan organik 96,43%, abu 3,57%. 

Serbuk serabut kelapa merupakan komponen yang cukup besar dari sabut kelapa 

yaitu sekitar 46% (Rumokoi, 1990). Komponen utama dari serbuk kelapa yaitu 

lignin dan selulosa. 

 

2.6 Sumber Belajar 

 Sumber belajar yang berarti sangat luas. Sumber belajar menurut Rohani, 

dkk. (1995) adalah  guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau 

semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala  daya yang 

dapat  dipergunakan untuk  kepentingan proses pembelajaran  baik langsung 

maupun  tidak langsung, di luar  diri peserta didik  yang  melengkapi  diri mereka  

pada saat  pembelajaran berlangsung.  

 Peranan sumber belajar menjadikan seseorang yang awalnya tidak 

mengetahui sesuatu menjadi tau,  yang awalnya kurang paham menjadi paham, 

dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan 

mana yang benar dan  mana yang salah, jadi segala apa yang bisa mendatangkan 

manfaat atau  mendukung dan  menunjang individu  untuk berubah  ke arah  yang 

lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan dapat disebut sumber belajar 

(Majid, 2008). 

 

2.6.1 Klasifikasi Sumber Belajar 

 AECT (Association of Education Communication Technology) 

menggolongkan sumber belajar kedalam 6 macam yaitu pesan, orang, bahan,  alat,  

teknik,  dan  lingkungan (Rohani dkk, 1995).  



 

25 

 

2.6.2 Komponen Sumber Belajar 

 Komponen merupakan bahan yang menyusun sumber belajar dan bagian-

bagian itu merupakan satu  kesatuan yang sulit  berdiri sendiri sekalipun mungkin 

dapat dipergunakan secara terpisah, komponen-komponen sumber belajar menurut 

Nana Sudjana & Ahmad Rivai (1989) diantaranya adalah: 1) tujuan, misi, atau 

fungsi sumber belajar; 2) bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar; 3) 

pesan yang dibawa oleh sumber belajar; dan 4) tingkat kesulitan atau 

kompleksitas pemahaman sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar 

di atas dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut:  

1) Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. 

2) Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya 

berbeda-beda.  

3) Pesan yang dibawa oleh sumber belajar.  

4) Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar.  

 

2.6.3 Pemanfaatan Sebagai bahan kajian Sumber Belajar Biologi 

 Penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan kajian sumber belajar biologi 

yang nantinya dapat diterapkan pada siswa SMP kelas VII yaitu pada 

pembelajaran tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta 

dinamika populasi akibat interaksi tersebut dan juga pada tingkat perguruan tinggi 

yaitu pada matakuliah ekologi hewan. 

 

 

 



 

26 

 

2.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 Lingkungan yang ada disekitar kita bias dijadikan sebagai sumber belajar 

salah satunya adalah biologi (Suhardi, 2007). Dimana setiap persoalan dapat 

muncul dari lingkungan. Dari persoalan ataupun permasalahan yang muncul itu 

dapat diangkat dalam sebuah penelitian-penelitian ilmiah. Penelitian ini 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berupa poster yang akan dijadikan 

bahan tambahan pengetahuan oleh siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 kerangka konsep penelitian 

 

 

Media Pertumbuhan Makanan 

Kecepatan pertumbuhan 

dan perkembangan 

cacing tanah 

Baglog jamur Serabut kelapa Ampas Tebu 

Cacing Tanah 

Protein     9,15 

Air    12,26 

Kalsium  1,45 

Pospor    0,39 

Lemak    0,40 

Protein     5,85 

Air           0,12 

Kalsium   1,41 

Pospor       0 

Lemak     1,71 
 

Protein       3,13 

Air             26,0 

Kalsium    0,32 

Pospor       0,71 

Lemak       0,26 
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biologi 

Kontrol 

Kelompok control 

menggunakan 

tanah karena tanah 

merupakan habitat 

alami cacing tanah  
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2.8 Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media terhadap perkembangan 

berat cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

2. Baglog jamur merupakan media yang paling efektif untuk pertumbuhan 

berat cacing tanah (Lumbricus rubellus). 


