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Abstrak
Penelitian ini bcrtujuan untuk mcrnpelajari dan mengetahui pengaruh padat tebar
Lumbricus rubellus pada biokonversi feses kelinci tcrhadap kualitas pupuk organik
kascing. Penelitian eksperimental
ini dilaksanakan berdasarkan rancangan acak
lengkap dengan lima perlakuan padat tebar (1,5 kglm2, 1,75 kg/m ', 2 kg/m'', 2,25
kg/m2 dan 2,5 kglm2). Seluruh perlakuan diu lang empat kali, Peubah yang diamati
adalah kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Cacing tanah Lumbricus rubellus
digunakan sebagai dekomposer. Hasil penelitian menunjukkan babwa padat tebar
Lumbricus rubellus tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kandungan nitrogen
dan fosfor, tempi berpengaruh nyata terhadap kandungan kalium dalam kascing.
Kandungan nitrogen, fosfor dan kalium dalam kascing yang dihasilkan berturut-turut
2,30 - 2,42 %. 0,36 - 0,39% dan 0,93 - 0,99 %.
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Abstract
The purpose of this study is to understand the effect of Lumbricus rubellus Stocking
densities in bioconversion substrate of rabbit faeces on the quality of organic fertilizer
"kascing", This experimentally research was based on completely random design with
five treatments of STOCKING density (1.5 kg/m2, 1.75 kg/m2, 2 kglm2, 2.25 kgfm2
and 2.5 kg/m"). All treatments were composed in live replicates. The content of
nitrogen, phosphorous and potassium in the "kascing" were measured as fertilizer
quality variables. Lumbricus ruhellus was used to be a decomposer. The result of this
study shows that STOCKING density of Lumbricus rubellus provides no significant
effect on the nitrogen and phosphorous contents, but on the potassium content of
"kascing".
The content of nitrogen, phosphorus and potassium in the resulted
"kascing", respectively are 2.30 - 2.42 %, 0.36 - 0.390.10,and 0.93 - 0.99 %.

Keyword: Srrx--:KING density, Lumbricus rubellus, bioconversion, rabbi/faeces,
and K content, " kascing", organic fertilizer
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PeRdahaluan
Peternakan ke1inci sampai saat ini belum merupakan industri peternakan,
tetapi lebih ke usaha peternakan rakyat. Namun demikian di daerah tertentu seperti
Kecamatan Lembang sebaglan penduduknya memelihara ternak kelinci. Seisin
menghasillc.an daging dan kulit, k.elinci juga menghasilkan limbah berupa fescs.
Seperti halnya feses ternak Iainnya, feses kelinci dapat menjadi sumberdaya yang
bernilai ekonomis dan dapat diolah menjadi produk yang bernilai manfaat lebih tinggi
melalui aplikasi berbagai metode pengolahan
limbah, diantaranya
melalui
biokonversi menjadi pupuk organik.
Biokonversi merupakan perubahan dari bentuk satu kc bentuk lain yang
melibatkan organisme hidup. Biasanya biokonversi hanya mcngandalkan aktivitas
mikroorganisme, seperti bakteri, kapang dan jamur, namun pada saat ini biokonversi
juga telah melibatkan mahluk hidup lain yaitu cacing tanah. Biokonversi yang
melibatkan cacing tanah ini dikenal sebagai vermikomposting
(Catalan, 198 I;
Nancarrow dan Taylor, 1998). Oalam hal ini, feses kelinci yang mengandung bahan
organik komplek diubah menjadi pupuk. organik yang mengandung bahan organik
lebih sederhana
melalui proses biodegradnsi
dengan cacing tanah sebagai
biodegradator atau dekomposernya, Terdapat berbagai species cacing tanah yang
dapat dimanfaatkan untuk vennikomposting salah satu diantaranya adalah Lumbricus
rubellus. Cacing tanah ini telah terbukti memiliki keunggulan dari species yang lain,
yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mudah dibudidayakan, dan
memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga memberikan biomasa yang tinggi.
Pelibatan cacing tanah dalam proses vermikomposting meningkatan kualitas
pupuk organik yang dihasilkan (Nancarrow dan Taylor, 1998). Namun demikian,
kondisi substrat vermikomposting tetap harus memenuhi persyaratan biodegradasi,
seperti : mengandung
bah an organik yang scimbang yang ditunjukkan oleh nisbah
CfN, mengandung oksigen dan air yang cukup, memiliki pH dan temperatur yang
sesuai, dan mcngandung mikroorganisme yang dapat berpcran dalam proses degradasi
awal bahan organik (CSIRO,1979). Fescs ternak (termasuk feses kelinci] kaya akan
humus yang mengandung asam humik yang mampu mcngikat berbagai jcnis nutrien
yang dibutuhkan tanaman seperi nitrogen, kalsium, besi, kalium, sulfur dan fosfor
(Appelhof,
1997). Sclain ito, feses kelinci juga mengandung
bcrbagai jenis
mikroorganisme yang dapat berperan sebagai dekomposer dalam dekomposisi bahan
organik. Kelemahan feses kelinci sebagai substrat terletak pada nisbah CIN yang
rendah sehingga
perlu ditingkatkan
agar memcnuhi persyaratan,
yaitu 30.
Peningkatan nisbah elN dapat dilakukan dengan mencampur feses kelinci tersebut
dengan serbuk gergaji, Dengan demikian, vermikomposting feses kelinci diduga dapat
menghasilkan bahan organik yang kaya akan nutrien, terutama nitrogen. fosfor dan
kalium, dan memenuhi persyaratan pupuk organik.
Pada kondisi ideal, yang menjadi faktor pembatas daJarn vermikomposting
adalah imbangan antara populasi cacing dengan substrat vennikomposting
pada saat
awal. Hal ini berkaitan erat dengan kompetisi penggunaan substrat sebagai bahan
pakan yang dibutuhkan oleh cacing, Sampai saat ini, infurmasi mengenai padat tebar
yang tepat untuk vermikornposting feses kelinci belum tersedia, dan oleh karena itu
pcnelitian "Pengaruh padat tebar Lumbricuss rubellus pada vermikomposting feses
kelinci terhadap kualitas pupuk organik kascing" pcriu dilakukan.
Metodologi
Dahan penclitian yang digunakan meliputi feses keJinci, air, H2S04. akuadcs,
asam borat 2%, NaOn, Hel 0,01 N, K2Cr04 IN, HCL 25% dan reagen P. Ala-alaI
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yang dipergunakan

tediri atas pl l-meter, termometrr, peralatan analisis nitrogen,
fosfor dan kalium, serta kotak plastik. Pcnelitian
ini mcrupakan
penelitian
eksperimental berdasarkan rancangan acak lengkap dengan lima perJakuan padat tcbar
(P), yaitu : PI= 1,5 kgIm2, P2=1,75 kglm2, P3=2 kg/m2, P4=:=2,25kg/m2 dan P5=2,5
kg/m2~ dan setiap perlakuan diulang empat kali. Sebagai dekomposer digunakan
cacing tanah Lumbricus rubellus. Peubah yang diamati adalah kandungan unsur
nitrogen, fosfor dan kalium daJam pupuk organik kascing, Data yang diperoleh
dianalisis dengan sidik ragam dan apabila terjadi perbedaan yang nyata antar
perlakuan dilakukan uji Tukey.
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut : (1)
eampuran fescs kelinci dan serb uk gergaji dengan nisbah CIN 30 dikomposkan
selama dua minggu, (2) komposan yang dihasilkan diangin-angin selama satu hari,
lalu dibagi menjadi 20 bagian dan masing-masing bagian dimasukkan ke dalam kotak
plastik untuk proses vermicomposting selama satu bulan, (3) setclah komposan bcrada
dalam kotak plastik, bibit cacing Lumbricus rubellus umur satu bulan ditebarkan di
atas kompos scsuai dengan pcrlakuan yang ditenmkan, (4) setelah satu bulan,
kandungan N, P dan K dalam kascing yang terbcntuk dianalisis.

Hasil daD Pembahasan
Pengarub
Perlakuan
Padat Tebar Lumbricus rubellus terltadap
Kandungan
Nitrogen dalam Pupuk Organik Kascing
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kandungan nitrogen dalam
pupuk organik kascing feses kelinci pada perlakuan PI sampai dengan P5 berturutturut 2,30%, 2,42%, 2,41 %, 2,38% dan 2,32%. Rataan kandungan nitrogen dalam
kascing hasil vermikomposting
fcses kelinci dcngan menggunakan
Lumbricus
rubellus pada setiap ulangan perlakuan padat tebar disajikan pada Gambar 1.
3 ..

Gambar 1. Kandungan nitrogen dalam kascing hasil vermikomposting
menggumakan cacing tanah Lumbricus rubellus (%)

feses kclinci

Untuk mengetahui pengaruh padat tebar cacing tanah Lumbricus rubellus
terhadap kandungan nitrogen kascing dilakukan analisis sidik ragarn yang hasilnya
disajikan pada Tabel l ,
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Tabel 1. Sidik Ragam Pengaruh Padat Tebar Lumbricus rubellus terhadap kandungan
nitrogen pupuk organik kascing.
Db

JK

Periakuan

4

0.04757

Gala1
Total

15

0.386725

Sumber

Keragaman

KT

"-

0.011892
0.025782

F hit

0.461277

Ftab
0.05
3.06
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Pada Tabel I di atas tampak bahwa perlakuan padat tebar Lumbricus rubellus
tidak rnemberikan
pengaruh yang nyata terhadap kandungan nitrogen cacing.
Pengaruh yang tidak nyata ini discbabkan oleh tingginya kandungan nitrogen yang
tersedia dalam feses kelinci, sehingga setiap individu cacing dapat memanfatkan
nitrogen yang ada tanpa adanya persaingan yang berarti. Selain itu, sejalan dengan
pendapat Lee (1985), serta Stofella dan Kahn (2001) yang menyatakan bahwa pada
saat cacing tanah mencema bahan organik, jumlah karbon dalam kascing mengalami
perubahan banyak. sedangkan jumlah nitrogen rclatif tetap. Dinyatakan pula, bahwa
amilasi yang terjadi dalam saluran pencemaan Lumbricus rubellus rendah, dan
umurnnya tidak ada nitrogen organik yang dicerna dalam sistem pencemaan cacing.
Meskipun demikian, semua kandungan nitrogen pupuk organik kascing yang
dihasilkan ini ternyata memenuhi standar kualitas kompos menurut Asosiasi Bark
Kompos lcpang (Japan Bark Kompos Association) yang disitasi Salundik (2000)
yaitu > 1,2%. Kandungan nitrogen ini juga lebih tinggi dari kandungan nitrogen
dalarn vcrmikompos yang digunakan oleh Nancarrow dan Taylor (1998) dalam
percobaannya mengenai vermikornpos sebagai pengganti kompos biasa, yaitu J,5 2.2%. Berarti dilihat dan kandungan nitrogennya kascing yang dihasilkan baik untuk
digunakan sebagai pupuk organik

Pengarub Perlakuan terhadap Kandungan
Fosfor dalam Pupuk Organik
Kasciog
Rataan kandungan fosfor dalam pupuk organik kascing feses kelinci hasil
vermikomposting
dengan
menggunakan
Lumbricus rubellus pada perlakuan
Pl=0,36%, P2=O,39%, P3=O,38%, P4=O,39% dan P5=O,39%.
hasil penelitian tcrsebut disajikan pada Gambar 2.

Secara keseluruhan
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Gambar 2. Kandungan

fosfor dalam kascing hasil vermikomposting
menggumakan Lumbricus rubellus (%)
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feses kelinci

Ternyata seluruh perlakuan padat tebar Lumbricus rubellus tidal memberikan
pengaruh nyata terhadap kandungan fosfor pupuk organik kascing, sebagaimana
ditunjukkan oleh hasil anaslisis sidik ragam yang disajikan pada Tabel2.
Tabel 2. Sidik Ragam Pengaruh Padat Tebar Lumbricus rubellus terhadap kandungan
fosfor pupuk organik kascing.
'.

Sumber Kera gaman

Db

-.

4
....

Total

15
19

JK
0.00267
0.00725

F hit

KT
0.000668
0.000483

1.381034

Ftab
0.05
3.06

Fosfor mcrupakan nutrien penting bagi mikroorganisme setelah karbon dan
nitrogen. Diakhir pengomposan fosfor terdapat dalam bentuk tcrikat diantaranya
P20S. Seperti halnya pad a perombakan nitrogen, perombakan senyawa fosfor terjadi
seiring perombakan senyawa karbon yang telah tersedia sebagai sumber energi olch
mikroorganisme perombak senyawa terse but. Menurut Albanel et.al (1988) dalam
Heironymus (1993), selama vermikomposting
berlangsung mikroorganisme
yang
berperan dalam perombakan bahan organik akan mengeluarkan enzim fosfatase yang
memacu mineralisasi P-organik. SeJanjutnya, Stoffella dan Khan (200]) menyatakan
hahwa kandungan
karbon dan nitrogen yang tersedia adalah nutrisi utama
mikroorganisme pada proses pengomposan, fosfor mcrupakan elemen penting dalam
proses pengomposan.
Kandungan
karbon dalam proses pengornposan
dapat
berkurang, namun kandungan fosfor tidak hilang melalui volatilisasi maupun melaJui
ikatan.
Bila dibandingkan dengan standar kualitas kompos menurut Japan Bark
Compos Association yang disitasi Salundik (2000) yaitu :> O,5%~ kandungan fosfor
kaseing tersebut lebih rendah. Namun demikian, pada umumnya, kandungan fostor
dalam kompos berkisar antara 0,2% - 0,7010(Stoffela dan Khan, 2001), berdasarkan
kandungan fosfornya kascing yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pupuk

organik,

PeBgaruh Perlakuan
Kascing

tcrbadap

Kandungan

Kalium

dalam Pupok

Organik

Kandungan kalium dalam pupuk organik kascing hasil vcrmikomposting feses
kclinci disajikan pads Gambar 3. Dari informasi tersebut terlihat bahwa kandungan
kalium dalam kascing mengalarni peningkatan, yaitu dari Pl=O,93%, Pl.'=' 0,96%,
P3=O,99%, P4=O,99%) dan kernudian menurun lagi pada P5=O,96%.
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Gambar
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Kandungan
Kalium
dalam
Vermikomposting mcnggunakan

Pupuk
Organik
Kascing
Lumbricus rubellus (%).

Hasil

Untuk mengetahui apakah perbedaan kandungan kalium terscbut disebabkan
oleh padat tebar Lumbricus rubellus, rnaka dilakukan analisis sidik ragam yang
hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sidik Ragam Pengaruh Padat Tebar Lumbricus rubellus tcrhadap kandungan
kalium pupuk organik kascing,
Sumber

db

Keragaman

1----'

I

4

Perlakuan
Galat

15
19

..

Total

KT

JK
0.01078
0.009475

0.002695
0.000632

F hit
4.266491·

Ftab
0.05

3.06
..-
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Keterangan : *) berbeda nyata
Dari hasil anal isis sidik ragam tersebut diperoleh informasi bahwa padat tebar
Lumbricus rubellus berpengaruh nyata tcrhadap kandungan kalium pupuk organik
kascing. Untuk mengetahui perbedaan pcngaruh antar perlakuan dilakukan Uji Tukey
yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Tukey Pengaruh Perlakuan terhadap kandungan Kalium Kascing

Perlakuan

HSD

Selisih rataan kandungan

1

pj, P2

K

Signifikansi
0.05*

(%)

...

0,05
"
PI~ P3
0,05.
rt- P4
.. 0,05
Pl- P5
0,05
Keterangan : *)Hurufyang sarna ke arab kolom

-.

a
0.03
-+0,06
b
0.06
b
0.03
a
menunjukkan tidak berbcda nyata

Dari Tabel 4 dikctahui bahwa terdapat perbedaan pengaruh antar padat tebar
terhadap kandungan
kalium kascing, Kandungan kalium kascing berdasarkan
perlakuan padat tebar pada awalnya cenderung meningkat sampai perlakuan P3, lalu
tidak berubah dan menurun lagi pada pcrlakuan P5. Sehingga, dari kelima perlakuan
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padat tebar hanya P3 dan P4 atau 2,0 kglm2 dan 2,25 kglm2 yang menghasilkan
kandungan kalium tertinggi. Hal ini dapat dimengerti karena cacing tanah memakan
bahan organik yang telah mengalami dekomposisi, lalu rnemineralisasi kalium yang
terkandung dalam bahan organik tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Catalan
(1981) dan Hieronymus (1993) yang menyatakan bahwa keberadaan cacing tanah
memperccpat mineralisasi bahan organik. Seperti halnya tosfor, kalium juga elemen
penting bagi mikroorganisme.
ApabiJa proses perombakan karbon dan nitrogen
berjalan secara benar, maka nilai kandungan kalium juga akan meningkat (Stoffela
dan Khan, 2001). Pada perlakuan P5, jumlah cacing yang ditebar lcbih banyak dari
yang lain. sehingga persaingan antar individu sudah mulai tnmpak. dan sebagai
akibatnya, mineralisasi bahan organikjuga berkurang.
Kandungan kalium pupuk organik kascing ini lebih tinggi dan standar kualitas
kompos menurut Asosiasi Bark Kompos Jepang (Japan Bark Kornpos Association)
yang disitasi Salundik (2000) yaitu > 0,3%. Oleh karena itu, kascing ini memenuhi
syarat sebagai pupuk organik.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disusun suatu k.esimpulan
bahwa padat tebar Lumbricus rubellus pada vermikomposting
feses kelinci tidak
berpengaruh nyata terhadap kandungan nitrogen dan fosfor, tetapi berpcngaruh nyata
terhadap kandungan kalium pupuk organik kascing. Padat tebar yang beTengaruh
nyata terhadap kandungan kalium terscbut adalah 2,00 kglm'l dan 2,25 kg/m . Namun
demikian, dilihat dari standar kualitas pupuk organik, semua kascing hasil
vermikomposting
ini layak untuk digunakan scbagai pupuk organik, dengan
kandungan
nitogen 2,30-2,42%,
fosfor 0,36-0,390/0, dan kalium O,93-O~99%.
Sehubungan dengan itu, disarankan agar vermikomposting
feses kelinci yang
melibatkan Lumbricus rubellus dapat menggunakan padat tebar bcrkisar antara 2,00 -

2,25 kglm2•
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