BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Cacing Tanah
Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang
belakang (invertebrata) yang digolongkan dalam filum Annelida dan klas
Clitellata, Ordo Oligochaeta. Pengolongan ini didasarkan pada bentuk morfologi,
karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin (chaeta),
yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna untuk memegang substrat dan
bergerak. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian
anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk
klitelium (Edward & Lofty, 1977). Morfologi cacing tanah dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Morfologi Cacing Tanah
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Rukmana (1999) menyatakan bahwa cacing tanah bersifat hermaprodit
atau biseksual. Artinya, pada tubuhnya terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan
betina. Namun, untuk pembuahan cacing tanah tidak dapat melakukannya sendiri,
tetapi harus dilakukan oleh sepasang cacing tanah. Dari perkawinan tersebut,
masing-masing cacing tanah dapat menghasilkan satu kokon yang didalamnya
terdapat beberapa butir telur. Subowo (2008) menyatakan bahwa kopulasi dan
produksi kokon biasanya dilakukan pada bulan panas.

Berbagai hasil penelitian didapat lama siklus hidup cacing tanah hingga
mati mencapai 1-10 tahun. Palungkun (1999), menjelaskan siklus hidup cacing
tanah dimulai dari kokon, cacing muda (juvenil), cacing produktif dan cacing tua.
Lama siklus hidup tergantung pada kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan
makanan, dan jenis cacing tanah. Kokon yang dihasilkan dari cacing tanah akan
menetas setelah berumur 14 - 21 hari. Setelah menetas, cacing tanah muda ini
akan hidup dan dapat mencapai dewasa kelamin dalam waktu 2,5 - 3 bulan. Saat
dewasa kelamin cacing tanah akan menghasilkan kokon dari perkawinannya yang
berlangsung selama 6 - 10 hari dan masa produktifnya berlangsung selama 4-10
bulan.

Sherman (2003) menjelaskan bahwa cacing tanah tidak mempunyai
kepala, tetapi mempunyai mulut pada ujungnya (anterior) yang disebut
prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit
segmennya dinamakan klitelium yang merupakan pengembangan segmensegmen, biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak
dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Cacing tanah tidak mempunyai alat
pendengar dan mata, tetapi peka sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga
dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya, selain itu cacing
tidak mempunyai gigi.
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2.2 Ekologi Cacing Tanah
Paoletti (1999), menyatakan bahwa cacing tanah secara umum dapat
dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya, kotorannya, kenampakan warna,
dan makanan kesukaannya sebagai berikut:
(1) Epigaesis; cacing yang aktif dipermukaan, warna gelap, penyamaran efektif,
tidak membuat lubang, kotoran tidak nampak jelas, pemakan serasah di
permukaan tanah dan tidak mencerna tanah. Contohnya : Lumbricus rubellus
dan L. castaneus.
(2) Anazesis; berukuran besar, membuat lubang terbuka permanen ke permukaan
tanah; pemakan serasah di permukaan tanah dan membawanya ke dalam
tanah, mencerna sebagian tanah, warna sedang bagian punggung, dengan
penyamaran rendah, kotoran di permukaan tanah atau terselip di antara tanah.
Contohnya : Eophila tellinii, Lumbricus terrestris, dan Allolobophora longa.
(3) Endogaesis; hidup di dalam tanah dekat permukaan tanah, sering dalam
dan meluas, kotoran di dalam lubang, tidak berwarna, tanpa penyamaran,
pemakan tanah dan bahan organik, serta akar-akar mati. Contohnya :
Allolobophora chlorotica, Allolobophora caliginosa, dan Allolobophora
rosea.
(4) Coprophagic; hidup pada pupuk kandang, seperti : Eisenia foetida,
Dendrobaena veneta, dan Metaphire schmardae.
(5) Arboricolous; hidup di dalam suspensi tanah pada hutan tropik basah, seperti :
Androrrhinus spp.

Berdasarkan jenis makanannya cacing tanah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1)
litter feeder (pemakan bahan organik sampah, kompos, pupuk hijau), (2)
limifagus (pemakan tanah subur/mud atau tanah basah), dan (3) geofagus
(pemakan tanah) (Lee 1985). Kelompok geofagus akan memakan masa tanah dan
litter feeder/limifagus biasanya dengan mendesak masa tanah. Hal ini
berhubungan dengan kegiatan membuat lubang yang berbeda pada tiap jenis
cacing tanah. Ada yang dilakukan dengan mendesak masa tanah dan ada juga
yang dilakukan dengan memakan masa tanah (Minnich 1977).
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Aktivitas hidup cacing tanah dalam suatu ekosistem tanah dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: iklim (curah hujan, intensitas cahaya
dan lain sebagainya), sifat fisik dan kimia tanah (temperatur, kelembaban, kadar
air tanah, pH dan kadar organik tanah), nutrien (unsur hara) dan biota (vegetasi
dasar dan fauna tanah lainnya) serta pemanfaatan dan pengelolaan tanah
(Buckman & Brady, 1982). Selanjutnya Wallwork (1970) menjelaskan bahwa
keberadaan dan kepadatan fauna tanah, khusunya cacing tanah sangat ditentukan
oleh faktor abiotik dan biotik. Disamping itu faktor lingkungan lain dan sumber
bahan makanan, cara pengolahan tanah, seperti di daerah perkebunan dan
pertanian turut mempengaruhi keberadaan dan distribusi cacing tanah tersebut.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan cacing tanah sebagai
berikut:

a. Kelembaban tanah
Kelembaban sangat berpengaruh terhadap aktivitas pergerakan cacing tanah
karena sebagian tubuhnya terdiri atas air berkisar 75-90 % dari berat tubuhnya.
Itulah sebabnya usaha pencegahan kehilangan air merupakan masalah bagi cacing
tanah. Meskipun demikian cacing tanah masih mampu hidup dalam kondisi
kelembaban yang kurang menguntungkan dengan cara berpindah ke tempat yang
lebih sesuai atau pun diam. Lumbricus terrestris misalnya, dapat hidup walaupun
kehilangan 70% dari air tubuhnya. Kekeringan yang lama dan berkelanjutan dapat
menurunkan jumlah cacing tanah (Wallwork, 1970; Edward & Lofty, 1977).

Rukmana (1999) menjelaskan bahwa kelembaban tanah yang terlalu tinggi
atau terlalu basah dapat menyebabkan cacing tanah berwarna pucat dan kemudian
mati. Sebaliknya bila kelembaban tanah terlalu kering, cacing tanah akan segera
masuk ke dalam tanah dan berhenti makan serta akhirnya mati.

b. Suhu (temperatur) tanah
Kehidupan hewan tanah juga ikut ditentukan oleh suhu tanah. Suhu yang ekstrim
tinggi atau rendah dapat mematikan hewan tanah. Di samping itu suhu tanah pada
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umumnya mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan metabolisme hewan
tanah. Tiap spesies hewan tanah memiliki kisaran suhu optimum (Odum, 1996).

Suhu tanah pada umumnya dapat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi
dan metabolisme. Tiap spesies cacing tanah memiliki kisaran suhu optimum
tertentu, contohnya L. rubellus kisaran suhu optimumnya 15 – 18 0C, L. terrestris
± 10 0C, sedangkan kondisi yang sesuai untuk aktivitas cacing tanah di permukaan
tanah pada waktu malam hari ketika suhu tidak melebihi 10,5 0C (Wallwork,
1970).

c. pH tanah
Kemasaman tanah sangat mempengaruhi populasi dan aktivitas cacing tanah
sehingga menjadi faktor pembatas penyebaran dan spesiesnya. Umumnya cacing
tanah tumbuh baik pada pH sekitar 4,5- 6,6, tetapi dengan bahan organik tanah
yang tinggi mampu berkembang pada pH 3 (Fender dan Fender, 1990).

Tanah pertanian di Indonesia umumnya bermasalah karena pH-nya asam.
Tanah yang pH-nya asam dapat mengganggu pertumbuhan dan daya
berkembangbiak cacing tanah, karena ketersediaan bahan organik dan unsur hara
(pakan) cacing tanah relatif terbatas (Rukmana, 1999). Di samping itu, tanah
dengan pH asam kurang mendukung percepatan proses pembusukan (fermentasi)
bahan-bahan organik. Oleh karena itu, tanah pertanian yang mendapatkan
perlakuan pengapuran sering banyak dihuni cacing tanah. Pengapuran berfungsi
menaikkan (meningkatkan) pH tanah sampai mendekati pH netral (Brata, 2006).

Cacing tanah sangat sensitif terhadap keasaman tanah, karena itu pH
merupakan faktor pembatas dalam menentukan jumlah spesies yang dapat hidup
pada tanah tertentu. Dari penelitian yang telah dilakukan secara umum didapatkan
cacing tanah menyukai pH tanah sekitar 5,8-7,2 karena dengan kondisi ini bakteri
dalam tubuh cacing tanah dapat bekerja optimal untuk mengadakan pembusukan.
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Penyebaran vertikal maupun horizontal cacing tanah sangat dipengaruhi oleh pH
tanah (Edwards & Lofty, 1970).

d. Kadar Organik
Suin (1997) mengatakan materi organik tanah sangat menentukan kepadatan
organisme tanah. Materi organik tanah merupakan sisa-sisa tumbuhan, hewan
organisme tanah, baik yang telah terdekomposisi maupun yang sedang
terdekomposisi. Selanjutnya Buckman & Brady (1982) mengatakan bahwa materi
organik dalam tanah tidaklah statis tetapi selalu ada perubahan dengan
penambahan sisa-sisa tumbuhan tingkat tinggi dan penguraian materi organik oleh
jasad pengurai. Materi organik mempunyai pengaruh besar pada sifat tanah karena
dapat menyebabkan tanah menjadi gembur, meningkatkan kemampuan mengikat
air, meningkatkan absorpsi kation dan juga sebagai ketersediaan unsur hara.

Bahan organik tanah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan
populasi cacing tanah karena bahan organik yang terdapat di tanah sangat
diperlukan untuk melanjutkan kehidupannya. Bahan organik juga mempengaruhi
sifat fisik-kimia tanah dan bahan organik itu merupakan sumber pakan untuk
menghasilkan energi dan senyawa pembentukan tubuh cacing tanah (Anwar,
2007) .

e. Vegetasi
Suin (1982) menyatakan bahwa pada tanah dengan vegetasi dasarnya
rapat, cacing tanah akan banyak ditemukan, karena fisik tanah lebih baik dan
sumber makanan yang banyak ditemukan berupa serasah. Menurut Edwards &
Lofty (1977) faktor makanan, baik jenis maupun kuantitas vegetasi yang tersedia
di suatu habitat sangat menentukan keanekaragaman spesies dan kerapatan
populasi cacing tanah di habitat tersebut. Pada umumnya cacing tanah lebih
menyenangi serasah herba dan kurang menyenangi serasah pohon gugur dan daun
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yang berbentuk jarum. Selanjutnya dijelaskan bahwa cacing tanah lebih
menyenangi daun yang tidak mengandung tanin.
2.3 Peranan Cacing Tanah
Cacing tanah merupakan organisme tanah yang memiliki peranan penting pada
pertumbuhan tanaman yang telah diketahui lebih dari seabad yang lalu, sejak
terbit publikasi buku dari Charles Darwin berjudul The formation of vegetable
mould through the action of worms pada tahun 1881. Peranan utama cacing tanah
adalah untuk mengubah bahan organik, baik yang masih segar maupun setengah
segar atau sedang melapuk, sehingga menjadi bentuk senyawa lain yang
bermanfaat bagi kesuburan tanah (Buckman dan Brady, 1982). Selanjutnya Suin
(1982) mengatakan bahwa cacing tanah juga berperan memperbaiki aerasi tanah
dengan cara menerobos tanah sedemikian rupa sehingga pengudaraan tanah
menjadi lebih baik, disamping itu cacing tanah juga menyumbangkan unsur hara
pada tanah melalui eksresi yang dikeluarkannya, maupun dari tubuhnya yang
telah mati.

Makrofauna tanah, khususnya cacing tanah merupakan bagian dari
biodiversitas tanah yang berperan penting dalam perbaikan sifat fisik, kimia, dan
biologi tanah melalui proses imobilisasi dan humifikasi. Dalam dekomposisi
bahan organik, makrofauna tanah lebih banyak berperan dalam proses fragmentasi
(comminusi) serta memberikan fasilitas lingkungan mikrohabitat yang lebih baik
bagi proses dekomposisi lebih lanjut yang dilakukan oleh kelompok mesofauna
dan mikrofauna tanah serta berbagai jenis bakteri dan fungi (Lavelle et al., 1994).

Secara umum peranan cacing tanah adalah sebagai bioamelioran (jasad
hayati penyubur dan penyehat) tanah terutama melalui kemampuannya dalam
memperbaiki sifat-sifat tanah, seperti ketersediaan hara, dekomposisi bahan
organik, pelapukan mineral, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanah
(Hanafiah et al., 2005).
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Hegner & Engeman (1978) menyatakan bahwa pembentukan pori-pori
tanah dilakukan oleh cacing tanah sehingga campuran bahan organik dan
anorganik membentuk bahan-bahan lain yang tersedia bagi tanah. Cacing tanah
juga dapat meningkatkan daya serap tanah dalam menyerap air pada waktu hujan
karena cacing tanah memiliki kemampuan membuat liang-liang dalam tanah. Oleh
sebab itu persediaan air dalam tanah akan lebih teratur, sehingga menjamin
pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman yang baik akan menyebabkan daundaun tumbuhan lebih baik. Apabila daun-daun yang telah tua jatuh akan menjadi
humus sehingga secara langsung cacing tanah mengurangi banjir pada saat hujan
dan menjaga persedian air pada musim kering.

Suin (1982) menyatakan bahwa tanah dengan kepadatan populasi cacing
tanahnya tinggi akan menjadi subur, sebab kotoran cacing tanah (kasting) yang
bercampur dengan tanah merupakan pupuk yang kaya akan nitrat organik, posfat,
dan kalium, yang membuat tanaman mudah menerima pupuk yang diberikan ke
tanah, disamping formasi bahan organik tanah dan mendistribusikan kembali
bahan organik di dalam tanah. Komposisi komponen kimiawi pada kascing dapat
dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Komposisi komponen kimiawi pada kascing
Komposisi Kimiawi
Komposisi (%)
Na
Kalium (K)
KTK
Magnesium (Mg)
Al
Ca
Sumber: Subowo, 2002

0,82
0,43
13,20
1,41
0,00
13,59

Wallwork (1976) menyatakan bahwa cacing tanah dan organisme tanah
lainnya merupakan variabel biotis penyusun suatu komunitas yang memiliki
beberapa peranan, diantaranya adalah sebagai pengurai dalam rantai makanan,
jembatan transfer energi kepada organisme yang memiliki tingkat tropik yang
lebih tinggi, membantu kegiatan metabolisme tumbuhan dengan menguraikan
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serasah daun-daunan dan ranting. Disamping itu cacing tanah dapat digunakan
untuk mengestimasi kondisi ekologis suatu ekosistem tanah. Selanjutnya
dijelaskan bahwa cacing tanah juga dapat mengubah kondisi tanah yang
didiaminya melalui keunikan aktivitas dan perilakunya. Hewan ini memakan
tanah berikut bahan organik yang terdapat di tanah dan kemudian dikeluarkan
sebagai kotoran di permukaan tanah. Aktivitas ini menyebabkan lebih banyak
udara yang masuk ke dalam tanah, tanah menjadi teraduk dan terbentuk agregasiagregasi sehingga tanah dapat menahan air lebih banyak dan menaikkan kapasitas
air tanah. Cacing tanah sangat penting dalam proses dekomposisi bahan organik
tanah.

Kegiatan cacing tanah menerowongi tanah dapat membentuk pori mikro
yang mantap dan sambung menyambung melancarkan daya antar air,
memudahkan proses pertukaran gas, menyediakan medium yang baik bagi
pertumbuhan akar (Notohadiprawiro, 1998).

2.4 Pertanian Organik dan Anorganik
Pertanian organik dibanyak tempat dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Ada
yang menyebut sebagai pertanian lestari, pertanian ramah lingkungan, sistem
pertanian berkelanjutan dan pertanian organik itu sendiri. Penggunaan istilah
pertanian organik/Organic Farming pertama kali oleh Northbourne pada tahun
1940 dalam bukunya yang berjudul Look to the Land. Northbourne menggunakan
istilah tersebut tidak hanya berhubungan dengan penggunaan bahan organik untuk
kesuburan lahan, tetapi juga kepada konsep merancang dan mengelola sistem
pertanian sebagai suatu sistem utuh atau organik, mengintegrasikan lahan,
tanaman panenan, binatang dan masyarakat (Lotter, 2003).

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bertujuan untuk tetap
menjaga keselarasan sistem alami dengan memanfaatkan dan mengembangkan
semaksimal mungkin proses-proses alami dalam pengelolaan usaha tani.
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Mutiarawati (2001) menyatakan bahwa, sistem pertanian organik mempunyai
konsep antara lain:
- Suatu budidaya pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia (buatan)
- Mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam
- Berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan, harus dilestarikan.

Suwantoro (2008) mendefinisikan pertanian organik sebagai suatu sistem
produksi pertanian yang berasaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara
dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang
mampu memperbaiki status kesuburan dan

struktur tanah. Pertanian organik

menurut IFOAM (International Federation of Organik Agriculture Movements),
2005 didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang holistic dan terpadu,
dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara
alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan
berkelanjutan. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang
mendukung dan mempercepat biodiversity, siklus biologi dan aktivitas biologi
tanah.

Salah satu alasan pentingnya pengembangan pertanian organik adalah
persoalan kerusakan lahan pertanian yang semakin parah. Penggunaan pupuk
kimia secara terus-menerus menjadi penyebab menurunnya kesuburan lahan bila
tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati (Ansyori,
2004).

Sistem pertanian konvensional selain menghasilkan produksi yang
meningkat dan terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem
pertanian itu sendiri dan lingkungan lainnya. Keberhasilan yang dicapai dalam
sistem pertanian konvensional hanya bersifat sementara, karena lambat laun
ternyata tidak dapat dipertahankan akibat rusaknya habitat pertanian itu sendiri.
Oleh karena itu perlu upaya untuk memperbaiki sistem pertanian konvensional
dengan mengedepankan kaidah-kaidah ekosistem yang berkelanjutan (Aryantha,
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2003).

Kemajuan teknologi dalam bidang pertanian sebagai dampak dari revolusi
industri, revolusi kimia dan revolusi hijau, mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi secara global, namun juga membawa dampak negatif. Mutiarawati
(2001) menyatakan bahwa, penggunaan sarana produksi pertanian yang tak
terbarukan (not renewable) seperti pupuk buatan dan pestisida secara terus
menerus pada sistem pertanian konvensional dan dengan takaran yang berlebihan,
menyebabkan antara lain:
- Pencemaran air tanah dan air permukaan oleh bahan kimia pertanian
- Membahayakan kesehatan manusia dan hewan
- Menurunkan keanekaragaman hayati
- Meningkatkan resistensi organisme pengganggu
- Menurunkan produktivitas lahan karena erosi dan pemadatan tanah

Keberlanjutan produksi pertanian membutuhkan pemeliharaan kualitas
tanah. Istilah kualitas tanah (soil quality) yang diaplikasikan pada ekosistem
menunjukkan kemampuan tanah untuk mendukung secara terus menerus
pertumbuhan tanaman pada kualitas lingkungan yang terjaga. U ntuk aplikasi di
bidang pertanian, yang dimaksud kualitas tanah adalah kemampuan tanah yang
berfungsi dalam batas-batas ekosistem yang sesuai untuk produktivitas biologis,
mampu memelihara kualitas lingkungan dan mendorong tanaman dan hewan
menjadi sehat (Magdoff, 2001).

Penilaian kualitas tanah melalui pengukuran sifat fisik dan kimia, seperti
kelembaban tanah, kemantapan agregat, kepadatan tanah, jumlah air tersimpan,
hara tersedia, sifat meracun alumunium dan lainnya sering kali memiliki
kelemahan, karena diukur oleh peralatan dan ekstraktan kimia yang diasumsikan
memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan kerja akar tanaman dan
hanya menggambarkan kondisi pada saat tersebut saja. Oleh karena itu pemanfaat
an organisme tanah sebagai indikator sudah seharusnya dikembangkan sebagai
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salah satu alternatif. Menurut Doran dan Zeiss (2000), ada lima kriteria yang
harus dipenuhi oleh suatu indikator termasuk bioindikator untuk dapat menilai
kualitas tanah, yaitu:
(1) Sensitif terhadap variasi pengelolaan
(2) Berkorelasi baik dengan fungsi tanah yang menguntungkan
(3) Dapat digunakan dalam menguraikan proses-proses di dalam ekosistem
(4) Dapat dipahami dan berguna untuk pengelolaan lahan; serta
(5) Mudah diukur dan tidak mahal

Di dalam tanah terdapat berbagai jenis biota tanah, antara lain mikroba
(bakteri, fungi, aktinomisetes, mikroflora, dan protozoa) serta fauna tanah.
Masing-masing biota tanah mempunyai fungsi yang khusus. Dalam kaitannya
dengan tanaman, mikroba sangat berperan dalam membantu pertumbuhan
tanaman dalam penyediaan hara (mikroba penambat N, pelarut P), membantu
penyerapan hara (cendawan mikoriza arbuskula), memacu pertumbuhan tanaman
(penghasil hormon), dan pengendali hama-penyakit (penghasil antibiotic,
antipogen). Demikian pula fauna tanah, setiap grup fauna tanah mempunyai
fungsi ekologis yang khusus. Keanekaragaman biota dalam tanah dapat digunakan
sebagai indikator biologis kualitas tanah. Salah satu biota tanah yang memegang
peranan penting dalam siklus hara didalam tanah yang bersifat saprofagus maupun
geofagus adalah cacing tanah (Tim Sintesis Kebijakan, 2008).
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