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ABSTRAK 

 

Cacing Tanah merupakan hewan tingkat rendah yang biasa dikenal sebagai 

penyubur tanah, namun sebenarnya cacing tanah bisa digunakan untuk bahan pakan 

ternak, bahan baku obat dan bahan ramuan untuk penyembuhan penyakit, bahan 

baku kosmetik, dan makanan manusia. UKM mitra dalam program IbM (Ipteks bagi 

Masyarakat) adalah UKM Bambang Sutejo dan UKM Mardi. Kedua UKM memiliki 

permasalahan yang sama tentang tempat media yang digunakan untuk budidaya 

cacing tanah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan megintroduksikan tempat media 

cacing tanah dengan sistem bertingkat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 

introduksi tempat media dengan sistem bertingkat dapat memberikan dampak positif 

bagi kedua UKM, yaitu lebih efisien waktu dan tempat dalam pemberian pakan, 

pergantian media maupun pemanenan cacing tanah. 

 

Kata kunci: cacing tanah, rak bertingkat, tempat media  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang 

belakang (invertebrata) (Bappenas, 2000). Cacing tanah merupakan organisme tanah 

heterotrof, bersifat hermaprodit biparental dari filum Annelida, kelas Clitellata, ordo 

Oligochaeta, dengan famili Lumbricidae dan Megascolecidae yang banyak dijumpai dan 

penting untuk pertanian. Cacing tanah mampu hidup 1−10 tahun dan dalam proses 

hidupnya dapat hidup melalui fragmentasi ataupun reproduksi dengan melakukan 

kopulasi membentuk kokon (Subowo, 2018). 

Menurut Bappenas (2000) dalam bidang pertanian, cacing menghancurkan 

bahan organik sehingga memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Akibatnya lahan 

menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi baik. Keberadaan cacing 

tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman. Menurut 

Mubarok dan Zalidar (2003), kegunaan/fungsi cacing tanah adalah sebagai berikut: 
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1) sebagai pengurai bahan organik di dalam pengolahan limbah padat; 

2) sebagai penghasil pupuk limbah organik. 

3) Sebagai bahan baku sumber protein hewani (64-72%) dan asam amino esensial untuk 

berbagai hal, diantaranya: 

a. Bahan baku pembuatan pakan ternak, ikan, dan udang; 

b. Bahan baku pembuatan pangan; 

 c. Bahan baku pembuatan obat-obatan dan kosmetik.  

UKM yang telah melakukan budidaya cacing tanah adalah UKM Bambang 

Sutejo dan UKM Mardi. UKM Bambang Sutejo terletak di Dukuh Kestalan, Dusun 

Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. UKM Mardi terletak di Dukuh Lebak, 

Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. UKM Bambang Sutejo memiliki 

lahan yang cukup luas untuk budidaya cacing tanah. Selama ini UKM menggunakan 

media cacing tanah yang berasal dari serbuk gergaji dan nasi “wadang” atau nasi basi. 

Serbuk gergaji diperoleh dengan cara membeli ke pengrajin kayu. Diberi pakan nasi 

basi jika ada nasi yang tersisa dari konsumsi keluarga. Nasi “wadang” dan serbuk 

gergaji memerlukan waktu yang lama untuk membuat cacing menjadi gemuk dan besar. 

Bibit cacing diperoleh dengan cara menyisakan dari panen sebelumnya. 

  

Gambar 1. Cacing Tanah Gambar 2. Media Cacing yang Digunakan 

 

Tempat media cacing tanah yang digunakan tidak efisien karena menggunakan 

kotak-kotak yang belum seragam dengan ukuran 2 m x 2 m dan 2 m x 4 m. Media 

cacing ada yang diletakkan di luar rumah dan ada yang diletakkan di dalam rumah. 

Kalau yang diletakkan di luar rumah, untuk kondisi saat ini tidak ada naungan, karena 

naungan tersebut telah rusak dan berlubang-lubang di sana-sini. Juga terlihat kotor 

karena tidak terjaga kebersihannya. Hal tersebut menyebabkan apabila terjadi hujan 

maka kotak yang digunakan sebagai media akan tergenang air hujan sampai air meluap 
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dari kotak, sehingga cacing bisa keluar dari media pertumbuhannya. Berhubung kotak 

media cacing tanah diletakkan di tanah, maka terkadang diserang oleh hama yang 

berupa kutu berwarna putih dan semut. Semut akan memakan pakan cacing tanah 

padahal pakan diperlukan untuk penggemukan cacing tanah. 

    
 

Gambar 3. Kondisi Media Cacing di UKM Bambang Sutejo 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kondisi Media Cacing di UKM Mardi 

 

Berdasarkan hasil analisis situasi diketahui bahwa UKM Bambang Sutejo dan 

UKM Mardi memiliki permasalahan dalam tempat budidaya cacing tanah. Tempat 

budidaya yang selama ini digunakan masih menggunakan kotak-kotak yang belum 

berukuran seragam, ada yang masih tidak diberi naungan, ada yang masih menggunakan 

bambu, terkadang diserang oleh hama yang berupa semut. Dengan melihat kondisi 

tersebut, maka dibutuhkan berupa tempat media cacing tanah dengan sistem bertingkat. 

Melalui kegiatan pengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) tahun 2017 ini, sangat 

diharapkan oleh pemilik UKM dalam rangka membantu transfer teknologi tempat 

media cacing tanah dengan sistem bertingkat.  
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METODE PELAKSANAAN 

  

Materi 

 

Cacing tanah merupakan salah satu jenis fauna yang ikut melengkapi khasanah 

hayati fauna Indonesia dan termasuk ke dalam kelompok hewan tingkat rendah, tidak 

bertulang belakang (invertebrata) dan merupakan kelompok annelida atau cacing 

bersegmen. Hewan ini ditemukan pada lingkungan terrestrial basah di Indonesia (Brata, 

2008). 

Cacing tanah termasuk kelas Oligochaeta. Famili terpenting dari kelas ini 

Megascilicidae dan Lumbricidae Cacing tanah bukanlah hewan yang asing bagi 

masyarakat kita, terutama bagi masyarakat pedesaan. Namun hewan ini mempunyai 

potensi yang sangat menakjubkan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Jenis-

jenis yang paling banyak dikembangkan oleh manusia berasal dari famili 

Megascolicidae dan Lumbricidae dengan genus Lumbricus, Eiseinia, Pheretima, 

Perionyx, Diplocardi dan Lidrillus. Beberapa jenis cacing tanah yang kini banyak 

diternakan antara lain: Pheretima, Periony dan Lumbricus. Ketiga jenis cacing tanah ini 

menyukai bahan organik yang berasal dari pupuk kandang dan sisa-sisa tumbuhan. 

Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang 

dimiliki sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada segmen 27-32. Biasanya jenis 

ini kalah bersaing dengan jenis yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil. Tetapi bila 

diternakkan besar tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Cacing tanah jenis 

Pheretima segmennya mencapai 95-150 segmen. Klitelumnya terletak pada segmen 14-

16. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Cacing 

tanah yang termasuk jenis Pheretima antara lain cacing merah, cacing koot dan cacing 

kalung. Cacing tanah jenis Perionyx berbentuk gilik berwarna ungu tua sampai merah 

kecokelatan dengan jumlah segmen 75-165 dan klitelumnya terletak pada segmen 13 

dan 17. Cacing ini biasanya agak manja sehingga dalam pemeliharaannya diperlukan 

perhatian yang lebih serius. Cacing jenis Lumbricus Rubellus memiliki keunggulan 

lebih dibanding kedua jenis yang lain di atas, karena produktivitasnya tinggi 

(penambahan berat badan, produksi telur/anakan dan produksi bekas cacing “kascing”) 

serta tidak banyak bergerak (Yulius et. al., 2015). 
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Metode 

Secara garis besar urutan metodologi pengabdian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sosialisasi, untuk memberikan informasi tentang program kegiatan yanag akan 

dilakukan. 

2. Tim Pengabdi mengidentifikasi tempat media yang selama ini digunakan oleh 

UKM. 

3. Tim Pengabdi mendesain rak bertingkat yang disesuaiakan dengan ukuran dari 

tempat media yang diintroduksikan pada kedua UKM mitra. Desain yang dirancang 

adalah rak yang bertingkat dengan bahan dari besi berukuran panjang 270 cm x 

lebar 70 cm x tinggi 135 cm. Rak memiliki 6 sap yang bisa ditata dengan tempat 

wadah (media) cacing tanah berbahan plastik. Wadah plastik yang digunakan 

memiliki ukuran panjang 38 cm x lebar 35 cm x tinggi 9 cm dan berjumlah 84 

buah. 

4. Hasil desain rancangan Tim pengabdi didiskusikan dengan kedua UKM untuk 

menyelaraskan ide dan keinginan UKM. 

5. Setelah desain rancangan jadi maka Tim Pengabdi akan memesan pada bengkel 

rekayasa untuk membuat rak bertingkat sesuai desain.  

6. Setelah rak jadi maka Tim Pengabdi mengintroduksikan kepada UKM mitra. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 Langkah pertama yang dilakukan oleh Tim Pengabdi adalah melakukan 

sosialisasi tentang kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Kemudian membuat 

perencanaan tentang jadwal kegiatan yang dijalankan. Pada saat membuat 

perencanaan disertai dengan melakukan identifikasi tentang tempat media yang 

selama ini digunakan oleh kedua UKM. 

 

Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan di kedua UKM didapatkan 

kondisi sebelum pengabdian bahwa : 

- Tempat media semula masih menggunakan tempat dari bambu, sehingga rawan 

kerusakan karena media cacing tanah cenderung selalu lembab. 

- Tempat (wadah) media memerlukan tempat yang luas karena tidak bertingkat 

sehingga terjadi tidak efisien tempat. 

- Kesulitan dalam proses pemberian pakan dan penggantian media cacing, karena 

harus berpindah tempat. 

- Tempat media cacing tanah rawan akan serangan semut. Karena semut akan 

memakan pakan cacing tanah padahal pakan diperlukan untuk penggemukan 

cacing tanah.  

- Proses pemanenan cacing yang memerlukan waktu yang lama karena harus 

memilah cacing dengan media dan harus berpindah tempat dari satu wadah 

(media) yang satu dengan media yang lain. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan di kedua UKM didapatkan kondisi 

sesudah pengabdian bahwa : 

- Tempat media menggunakan bahan dari plastik yang bisa dialasi dengan karung 

plastik sehingga lebih awet. 

- Tempat (wadah) media sudah bertingkat sehingga lebih efisien dalam tempat 

budidaya. 

- Lebih mudah dalam pemberian pakan dan menggantian media cacing. 

- Lebih aman dari serangan semut karena pada bagian kaki-kaki rak tempat media 

bisa diberikan atau diolesi dengan kapur semut, sehingga pakan cacing tanah 

tetap terjaga.  

- Dengan jarak antar sap satu dengan yang lain sekitar 25 cm maka membuat 

tempat media cacing tanah menjadi minim cahaya sehingga cacing menjadi 

lebih cepat gemuk dan besar, namun sirkulasi udara juga tetap terjaga dengan 

baik.  

- Proses pemanenan cacing lebih cepat karena wadah (tempat media) plastik 

tinggal dibawa ke tempat yang terkena sinar matahari maka cacing-cacing akan 
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berkumpul jadi satu sehingga lebih mudah dan cepat dalam pemanenan. 

Adanya perbaikan teknologi dengan tempat media cacing tanah dengan sistem 

bertingkat, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kedua UKM. Usaha 

cacing tanah di Desa Nepen sudah bisa menggerakkan perekonomian, dan menambah 

penghasilan bagi pelaku UKM, walaupun dampaknya belum besar. Namun, jika usaha 

ini terus ditumbuh kembangkan, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran di 

lingkungan sekitar tempat budidaya cacing. Selain itu usaha cacing tanah merupakan 

salah satu usaha pemberdayaan masyarakat yang dapat menambah pendapatan bagi 

warga sekitar dan dapat menimbulkan multiflier effect lainnya. 

 

 

Gambar 6. Rak Bertingkat yang Masih Kosong 

 

Gambar 7. Rak Bertingkat yang Sudah Di isi Media Cacing Tanah 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penerapan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat pada UKM Bambang Sutejo dan 

UKM Mardi di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali merupakan solusi 

yang tepat supaya proses budidaya yang dilakukan menjadi lebih mudah, lebih efisien 

tempat budidaya, lebih efisien waktu dalam pemberian pakan atau pergantian media 

cacing, meminimalkan terjadinya serangan hama semut dan lebih efisien waktu dalam 

proses pemanenan; sehingga bisa menambah penghasilan bagi pelaku UKM dan UKM 

bisa memperbesar skala usahanya. 

 

Saran 

 

 Kedua UKM masih memerlukan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan 

dalam kegiatan budidaya yang baik dan benar sehingga bisa mendukung UKM untuk 

mengembangkan usahanya. 
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