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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Tanaman Sawi Pakchoy 

 Sawi pakcoy (Brassica rapa L.) adalah jenis tanaman sayur-sayuran yang 

termasuk keluarga Brassicaceae. Tanaman pakcoy berasal dari China dan telah 

dibudidayakan setelah abad ke-5 secara luas di China selatan dan China pusat 

serta Taiwan. Saat ini pakcoy dikembangkan secara luas di Filipina, Malaysia, 

Indonesia dan Thailand (Hesti dan Cahyono, 2011). 

Klasifikasi tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.) Menurut USDA 

(2018) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae. 

Sub kingdom : Tracheobionta. 

Superdivision : Spermatophyta. 

Division : Magnoliophyta. 

Class  : Magnoliopsida.  

Subclass : Dilleniidae. 

Order  : Capparales. 

Family  : Brassicaceae.  

Genus  : Brassica L.  

Species : (Brassica rapa L.) 

 Tanaman sawi memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar yang 

bentuknya bulat panjang menyebar kesemua arah dengan kedalaman antara 30-50 

cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain menghisap air dan zat makanan dari dalam 

tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Batang tanaman sawi pendek 
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dan beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan, sawi berdaun lonjong, halus, 

tidak berbulu dan tidak krop. Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan 

berbiji secara alami baik didataran tinggi atau rendah, struktur bunganya didalam 

tangkai bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang (Heru dan Yovita, 2003). 

Tanah yang sesuai untuk tanaman sawi adalah tanah yang berstuktur baik, 

subur, banyak humus, gembur, remah, berdrainase baik, mudah mengikat air 

dengan pH sekitar 6-7 (Haryanto dan  Rahayu, 2007). Rukmana (2002) juga 

menyatakan bahwa sawi dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, namun paling 

baik adalah jenis tanah lempung berpasir seperti andosol. Pada tanah-tanah yang 

mengandung liat perlu pengelolaan tanah secara sempurna, antara lain pengolahan 

tanah yang cukup dalam, penambahan pasir dan pupuk organik dalam dosis yang 

tinggi. Tanaman sawi membutuhkan air cukup besar, diperkirakan  kebutuhan 

airnya mendekati kondisi kapasitas lapang namun jangan sampai tergenang. 

Defisiensi oksigen akan terjadi apabila tanah dalam budidaya sawi dalam kondisi 

tergenang. 

Kebutuhan air tanaman berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. 

Menurut Simangunsong, dkk (2013), tanaman sawi merupakan tanaman sayuran 

yang biasa ditanam didataran tinggi. Namun karena semakin  berkurangnya lahan 

pertanian saat ini, sawi dapat ditanam pada dataran rendah tetapi membutuhkan 

cukup air (harus selalu lembab) dalam pertumbuhannya. Ketersediaan air bagi 

tanaman yang tidak mencukupi akan mempengaruhi morfologi dan fisiologi 

tanaman sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman tidak sesuai dengan harapan. 
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2.2    Bahan Pakan Cacing 

 

Ampas  tebu  merupakan  limbah organik dari   proses   ekstraksi   cairan 

tebu. Ampas tebu mengandung Protein kasar 3,1%; Serat Kasar 34,9%; Lemak 

Kasar  1,5%;  Abu  8,8%;  BETN  51,7%. Nitrogen  dan  karbon masing-masing 

yaitu 0,42% dan 13,32%. Produksi tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2010 

hingga 2013 berturut-turut yaitu 66.614 ton, 57.382 ton, 62.914 ton, dan 40.203  

ton (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2014). Ampas tebu memiliki  

kandungan lignin 24% dan kadar protein kasar 2,8%, sehingga menyebabkan   

kecernaan ampas tebu rendah (Alvino, 2012). 

Ampas tahu merupakan limbah industri tahu yang biasanya dibuang dan 

mencemari lingkungan seperti bau yang tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri. 

Ampas tahu diperkirakan dapat menjadi alternatif sebagai bahan pakan budidaya 

cacing tanah. Menurut Bappenas (2014) kebutuhan konsumsi kedelai pada tahun 

2014 sebesar 2,77 juta ton. Apabila digunakan 50 % untuk pembuatan tahu maka 

akan menghasilkan ampas tahu sekitar 1,3 juta ton. Menurut Mursining (2006) 

kandungan gizi dalam ampas tahu adalah protein 21,23%, lemak 16,22%, 

karbohidrat 19%, serat kasar 29,59%, kadar abu 5,45%, dan air 9,84%. Kadar 

protein tepung ampas tahu yang dibuat tanpa proses pencucian cukup tinggi yaitu 

sebesar 24,77 % dengan kadar karbohidrat 25,46 % (Rudhi, 2011). 

 Kotoran sapi biasanya digunakan sebagai pupuk organik dan juga kompos. 

Namun pada penelitian ini kotoran sapi digunakan sebagai pakan cacing tanah. 

Kotoran sapi didapatkan dari masyarakat sekitar pembuatan pupuk kascing. 

Karena kandungan yang ada didalam kotoran sapi sangat dibutuhkan untuk proses 
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pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terdapat pada pupuk kandang sapi yakni 

N 2,33 %, P2O5 0,61 %, K2O 1,58 %, Ca1,04 %, Mg 0,33 %, Mn 179 ppm dan 

Zn 70,5 ppm (Wiryanta dan Bernardinus, 2002). 

2.3   Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) 

Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) ini berwarna kemerahan, dengan 

panjang berkisar antara 7,5 –10 cm. Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai 

bentuk tubuh gilig. Tubuhnya terdapat segmen luar dan dalam, berambut, tidak 

mempunyai kerangka luar, tubuhnya dilindungi oleh kutikula (kulit bagian luar), 

tidak memiliki alat gerak dan tidak memiliki mata. Jumlah segmen yang dimiliki 

sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada segmen 27-32. Klitelum 

merupakan alat yang membantu perkembangan dan baru muncul saat cacing 

mencapai dewasa kelamin, sekitar 2 bulan (Minnich,1977). Gamabar morfologi 

cacing tanah disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Morfologi Cacing Tanah (Palungkun, 2008). 

Lendir pada tubuhnya yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis 

mempermudah pergerakannya. Pada setiap segmennya terdapat organ seta yang 

berupa rambut yang relatif keras, berukuran pendek, dan memiliki daya lekat yang 
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sangat kuat. Selain itu, terdapat pula prostomium yang merupakan organ syaraf 

perasa dan berbentuk seperti bibir. Bagian akhir tubuhnya terdapat 8 anus untuk 

mengeluarkan sisa-sisa makanan dan tanah yang dimakannya. Kotoran yang 

keluar dari anus Lumbricus rubellus dikenal dengan istilah kascing. Kascing 

terdiri dari berbagai komponen biologis (giberelin, sitokinin, auxin) maupun 

kimiawi (nitrogen, fosfor, kalium, belerang, magnesium, besi) yang sangat 

diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kascing bersifat 

netral dengan pH 6,5-7,4 dan rata-ratanya adalah 6,8 (Palungkun, 2008). 

Taksonomi Cacing tanah Lumbricus rubellus (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  

Famili     : Lumbricidae  

Genus     : Lumbricus  

Spesies    : Lumbricus rubellus  

Cacing tanah menyukai bahan-bahan yang mudah membusuk karena lebih 

mudah dicerna oleh tubuhnya. Cacing tanah memerlukan tanah yang sedikit asam 

sampai netral atau pH sekitar 6-7,2, dengan kondisi tersebut bakteri dalam tubuh 



10 

 

 

 

cacing tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan atau 

fermentasi. Kelembaban yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan 

cacing tanah adalah antara 15-30%. Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan 

cacing tanah adalah sekitar 15–250C atau suam-suam kuku. Suhu yang lebih 

tinggi dari 25
0
C masih baik asal ada naungan yang cukup dan kelembaban optimal 

(Minnich, 1977). 

2.4   Pupuk Kascing 

Kualitas kompos menurut SNI 19 70-30 2004 mensyaratkan bahwa C/N 

adalah 10-20%. Standar kualitas kompos menurut SNI 19 70-30 2004 

mensyaratkan bahwa nilai C organik adalah 27-58%. Standar kualitas kompos 

SNI 19 70-30 2004, nilai minimum N total adalah 0,4%. Standar kualitas kompos 

SNI 19 70-30 2004, nilai minimum P total adalah 0,10%. Standar kualitas kompos 

SNI 19 70-30 2004, nilai minimum K total adalah 0,20%. Berdasarkan standart 

kualitas kompos diatas semua uji pupuk organik kascing sudah memenuhi syarat. 

C/N yang terlalu tinggi mengakibatkan proses berjalan lambat karena kandungan 

nitrogen yang rendah. C-organik zat arang atau karbon yang terdapat dalam bahan 

organik merupakan sumber energi bagi mikroorganisme. Penambahan cacing 

tanah pada bahan organik dapat mempercepat proses pengomposan, pemberian 

cacing tanah tersebut bermanfaat dalam memakan selulosa dari kotoran sapi yang 

tidak dapat di makan oleh bakteri pengompos (Sathianarayanan, 2008). 

Hasil dari pencernaan cacing berupa kotoran cacing, dan kotoran ini akan 

menjadi tambahan makanan bagi bakteri pengompos. Didalam kascing juga 

terdapat bakteri azetobacter sp yang merupakanbakteri penambat N non simboltik 
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yang akan membantu memperkaya unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Kascing juga mengandung berbagai unsur hara mikro yangdibutuhkan tanaman 

seperti Fe, Mn, Zn, Bo dan Mo (Munroe, 2003). 

Vermicomposting berasal dari bahasa latin vermis yang berarti cacing, 

vermicomposting berarti membuat pupuk kompos dari sampah dengan bantuan 

cacing tanah (lumbricus rubellus) (Kuruparan et, al, 2005). Vermikompos atau 

Kascing merupakan kompos yang dihasilkan oleh aktivitas cacing tanah, yang 

bekerja sama dengan mikrobiota tanah, sehingga mengandung banyak hormon 

petumbuhan tanaman, berbagai mikrobiota bermanfaat bagi tanaman, enzim-

enzim tanah, dan kaya hara yang bersifat lepas lambat (Ndegwa and 

Thompson,2000).  

Limbah baglog jamur memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tanaman, dan untuk perbaikan unsur hara tanah, komposisi limbah tersebut 

memiliki kandungan nutrisi seperti P 0,7%, K),02%, N total 0,6% dan C-organik 

49,00% sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah (Sulaiman 

2011), Adanya komposisi kandungan tersebut, limbah media jamur memiliki 

potensi untuk diolah kembali menjadi pupuk kompos organik. Biasanya bekas 

baglog jamur dijadikan sebagai pupuk organik, namun pada penelitian ini bekas 

baglog jamur dijadikan sebagai media hidup cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

Cacing tanah yang biasa dimanfaatkan pembuatan pupuk kascing 

(vermikomposting) adalah cacing epigeik yang berwarna cerah, seperti: Lumbricus 

rubellus, Eisenia foetida, dan Eudrilus eugeniae. Makanan utama cacing tanah 

adalah bahan organik setengah melapuk, dan mengandung cukup N ( Dewi 2007). 
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Contoh kandungan hara kascing yang menggunakan cacing Eisenia foetida 

mengandung: nitrogen (N) 0,63 %; fosfor (P) 0,35 %; kalium (K) 0,20 %; kalsium 

(Ca) 0,23 %; magnesium (Mg) 0,26 %; natrium (Na) 0,07 %; tembaga (Cu) 17,58 

%; seng (Zn) 0,007 %; manganium (Mn) 0,003 %; besi (Fe) 0,79 %; boron (B) 

0,21 %; kapasitas menyimpan air 41,23 % (Mulat, 2003). 


