
 1

VERMIKOMPOS 
 

Oleh Suharyanto 
(Staf pengajar Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu) 

 
 
Pendahuluan 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan permasalahan limbah/sampah.  
Salah satu limbah/sampah yang banyak ditemui adalah limbah/sampah organik.  
Limbah/sampah organik adalah limbah/sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya 
dedaunan, kotoran manusia/hewan, bahan-bahan yang berasal dari tanaman, dan lain-lain.  
Limbah ini sering dianggap sebagai kendala kebersihan, keindahan dan kenyamanan 
sehingga sering menjadi sumber pencemaran lingkungan.   

Sebenarnya, limbah organik apabila dikelola dengan baik dapat memberi manfaat 
yang besar bagi umat manusia. Salah satu limbah organik yang sering dibiarkan begitu saja 
adalah limbah kotoran ternak terutama sapi. Limbah kotoran ternak yang terdiri dari feses dan 
urin disebut dengan manure. Padahal feses ternak (sapi) dapat dimanfaatkan menjadi pupuk 
organik dengan melalui komposisasi. Apalagi feses ternak mengandung bahanorganik, 
protein dan unsur hara yang cukup tinggi sehingga bagus untuk pakan jasad renik dan hewan 
tertentu dan untuk tanaman.  Dengan memanfaatkan menjadi kompos maka keuntungan yang 
diperoleh adalah pupuk organik, kebersihan dan keindahan lingkungan dapat terjaga. 
 
Pengertian dan Keuntungan 
 Komposisasi adalah proses pembentukan kompos dari suatu bahan organik.  Pada 
kondisi alamiah bahan organik mengalami dekomposisi secara terus menerus menjadi bahan 
yang salah satunya adalah kompos dengan kandungan unsur hara tinggi.   
 Vermikompos adalah kompos yang dihasilkan dari bahan organik dengan bantuan 
cacing (vermis). Keuntungan vermikompos adalah prosesnya cepat dan kompos yang 
dihasilkan (kascing = bekas cacing) mengandung unsur hara tinggi. Sementara komposisasi 
dengan cara konvensional membutuhkan waktu yang relatif lama dengan kandungan unsur 
hara yang lebih rendah. 
 
Tabel 1. Perbandingan Kandungan hara kompos cacing dengan kompos konvensional 

Jenis Limbah Organik P 
(%bk) 

K 
(%bk) 

Ca 
(%bk) 

Mg 
(%bk) 

NO3 
(ppm) 

NH4 
(ppm) 

Kotoran sapi (cacing) 0.18 0.41 0.59 0.08 259.4 141.5 
Kotoran sapi (konvensional) 0.11 0.19 0.35 0.05 8.8 117.1 
Kotoran babi (cacing) 1.64 1.76 2.27 0.72 110.3 2040.0 
Kotoran babi (konvensional) 1.05 1.49 1.56 0.45 31.6 858.4 
Limbah kentang (cacing) 0.22 3.09 1.37 0.34 1428.0 681.8 
Limbah kentang (konvensional) 0.19 1.94 0.91 0.24 74.6 1982.5 
Sumber: Edwards and Neuhauser, 1988 
 

Selain itu, menurut Edwards and Neuhauser (1988) bahwa kelebihan vermikompos 
tidak hanya komposisi hara yang lebih baik, tapi juga perannya dalam meningkatkan daya 
tahan tanaman terhadap serangan hama. Misalnya tanaman kangkung yang ditanam tanpa 
menggunakan vermikompos mendapat serangan serangga sehingga daunnya berlubang-
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lubang, namun setelah dipupuk dengan vermikompos berangsur-angsur serangan serangga 
tidak terjadi lagi sehingga daunnya mulus. Selain itu, vermikompos diyakini mempunyai 
kelebihan dalam pengkayaan mikroorganime dalam tanah. Penelitian Subler, Edwards dan 
Metzger (1998) menunjukkan bahwa vermikompos mempunyai komunitas mikrobiologi yang 
berbeda dan aktivitas mikroba kumulatif yang lebih besar dibanding kompos. 
 
Jenis Cacing Tanah 

Cacing tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) cacing yang bersifat utama 
sebagai perombak (composter) yang dicirikan hidup di bagian permukaan tanah yang banyak 
tersedia bahan organik dan (2) soil-dwelleing atau earthworker yang dicirikan hidup 
membuat lubang/menembus tanah. Keduanya mempunyai manfaat untuk kegiatan pertanian, 
yang pertama mempercepat perombakan bahan organik menjadi vermikompos (penyubur 
tanah) dan yang kedua untuk meningkatkan aerasi tanah. Untuk beternak cacing, baik untuk 
keperluan perombak bahan organik, pembuatan vermikompos atau penghasil cacing, 
kelompok cacing yang pertama (perombak) menjadi pilihan utama. Alasannya adalah cacing 
tersebut mampu memproses bahan organik dalam jumlah besar dan berkembang biak dengan 
cepat.  

Beberapa jenis cacing pengkompos yang dapat dipilih, antara lain: 
1) Eisena fetida. Jenis cacing ini juga dikenal sebagai tiger worm, merupakan jenis cacing 

pengkompos yang mempunyai rentang toleransi terhadap suhu, kemasaman, dan 
kelembaban yang cukup tinggi.  

2) Lumbricus rubellus. Jenis cacing ini dikenal sebagai redworm dan merupakan pilihan 
favorit lain untuk budidaya cacing tanah. Karakteristik cacing ini adalah bereproduksi 
secara seksual dengan jumlah 2-3 cocon/cacing/minggu, umur dewasa 2,5-3 bulan. 

Selain kedua jenis cacing tersebut di atas, cacing Perionyx excavatus (blue worm), Eudrilus 
eugeniae (african night crawler) dan Phretima sp mempunyai potensi untuk dibudidayakan. 
Namun karena kecenderungannya untuk meninggalkan tempat pemeliharaannya maka 
budidaya sedikit sulit. 

Cacing sebagai alat dalam memproduksi kascing dapat dipilih salah satu atau lebih 
jenis cacing yang tersedia. Jenis yang banyak dibudidayakan adalah Lumbricus rubellus. 
Jumlah atau banyaknya bibit yang diperlukan dalam budidaya cacing biasanya menggunakan 
ukuran berat, misalnya dibutuhkan 1 kg bibit cacing. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 
cacing didalam merubah bahan organik menjadi kascing. Banyaknya bibit yang diperlukan 
sangat bergantung dengan macam bahan organik sebagai pakan dan tujuan pemelihraannya. 
Untuk mengolah limbah rumah tangga (sampah/dedaunan/ seresah) dibutuhkan sekitar 0,5 kg 
bibit untuk setiap 1 kg limbah pada luasan 1 m2, sementara kalau untuk perkembangbiakan 
yang cepat diperlukan pakan kotoran sapi sebanyak 1-2 kg untuk 1 kg bibit cacing pada 
luasan 1m2. 
 
Budidaya Cacing Tanah 

Dalam budidaya cacing perlu diperhatikan bahwa di tempat pemeliharaan cacing 
dipastikan tidak ada makhluk hidup yang lain.  Hal ini mengingat bahwa mahluk hidup 
lainnya mungkin dapat merugikan (mematikan cacing yang kita pelihara). Mahluk hidup lain 
yang mungkin ada disekitar tempat pemeliharaan cacing dan bersifat merugikan (hama) 
adalah ayam, bebek, lipan, semut, katak, dan kadal. 
 Beberapa hal yang harus dilakukan dalam budidaya cacing tanah adalah sebagai 
berikut. 
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1. Sarana pemeliharaan 
a. Tempat untuk hidup cacing 

Untuk pemeliharaan cacing diperlukan (1) tempat yang terlidung dari air hujan, sinar 
matahari, dan gangguan binatang lainnya, dan (2) wadah pemeliharaan. Tempat yang 
terlindung memudahkan pengendalian lingkungan tempat hidup cacing, sementara wadah 
pemeliharaan berguna untuk menampung media pemelihaaran/pakan dan cacing. Tempat 
pemeliharaan dapat dipilih dari bagian rumah yang ada (di belakang/ samping rumah) yang 
dirasa sesuai dan nyaman. Wadah pemeliharaan dapat dibuat dari bak semen, bak plastik, 
kotak kayu atau bahan lain yang mampu berfungsi sebagai penampung media/ pakan dan 
cacing, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Bak dan media pemeliharaan cacing yang sedang dipersiapkan 
 
b. Media pemeliharaan dan pakan 

Media pemeliharaan yang baik akan memberikan kondisi lingkungan yang cocok 
untuk hidup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Agar cacing dapat 
tumbuh dan berkembang biak dengan baik, cacing pelu (a) pakan, (b) kondisi lingkungan 
yang tidak berubah-ubah, (c) perlindungan dari sinar matahari siraman air hujan, (d) 
kemudahan untuk bertemu pasangannya (kawin), dan (e) perawatan.  Untuk itu, bahan atau 
material yang digunakan sebagai media sebaiknya: (a) mempunyai daya/kemampuan untuk 
memegang air yang cukup untuk menjaga kelembaban dan pertumbuhan cacing, (b) tidak 
mudah memadat, (c) kalau kelebihan air menjadi mudah tiris, (d) dari bahan yang tidak 
terlalu kasar, (e) bahan yang mengandung protein cukup tinggi, dan (f) telah melewati fase 
termofilik (pelepasan panas). Beberapa contoh material yang dapat digunakan untuk media 
adalah kotoran ternak (yang sudah tidak panas), jerami, limbah organik pertanian, dan 
kompos 
 
2. Lingkungan yang sesuai 

Setelah mengetahui media dan pakan cacing yang bisa digunakan, kita perlu tahu 
lingkungan yang sesuai untuk kehidupan cacing, agar cacing dapat tumbuh dan berkembang 
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dengan baik. Lingkungan tersebut meliputi (a) kecukupan udara (oksigen) dalam media, (b) 
temperatur media, (c) kelembaban media, dan (d) kemasaman media. 
 
a. Kecukupan udara 

Media yang mampu menyediakan kecukupan udara akan memberikan jaminan 
ketersediaan oksigen dan dan pencapaian temperatur yang nyaman. Untuk memberikan 
kecukupan udara, biasanya digunakan bahan yang digunakan untuk media berupa campuran 
potongan atau cacahan jerami dengan kotoran ternak. Potongan jerami dimaksudkan untuk 
meningkatkan porositas media sehingga tidak mudah memadat. 
 
b. Temperatur media 

Cacing akan tumbuh dan berkembang apabila temperatur medianya optimum. 
Temperatur optimum untuk keperluan tumbuh dan konversi pakan berkisar antara 15-25 oC. 
Apabila ventilasi baik, biasanya temperatur optimum akan mudah dicapai. 
 
c. Kelembaban 

Cacing tanah memerlukan lingkungan yang lembab. Hampir seluruh tubuh cacing 
terdiri dari air, kandungan airnya mencapai 75-90% dari bobotnya. Untuk itu kelembaban 
yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga agar tidak kehilangan air dari tubuhnya yang 
mungkin dapat  mengganggu pertumbuhan dan hidupnya. Kelembaban yang optimum sangat 
bergantung dengan jenis cacingnya. 
 
d. Kemasaman media 

Pada umumnya, cacing tanah sangat sensitif terhadap kemasaman media yang terlalu 
tinggi atau terlalu rendah. Keasaman optimum untuk kehidupan cacing antara pH 5- pH 9. 
 
 
3. Pemeliharaan dan panen 

Untuk mendapatkan keberhasilan yang diharapkan dalam budidaya cacing, ada 3 
(tiga) hal yang sudah diuraikan  sebelumnya. Pengelolaan yang baik dalam bentuk perawatan 
akan memberikan hasil yang baik saat panen, baik berupa cacing dan kascing. Perawatan 
tersebut meliputi perawatan terhadap cacing, tempat pemeliharaan, media, dan lingkungannya 
dengan kriteria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan 
dalam pemeliharaan adalah tempat pemeliharaan, media, dan lingkungannya dengan kriteria 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam 
pemeliharaan/ perawatan adalah cara pemberian pakan pada cacing. Apabila pakan cacing 
diketahui sudah habis hendaknya ditambahkan pakan baru secara merata. Setelah pemberian 
pakan, dalam pemeliharaan perlu diperhatikan adanya binatang lain yang mungkin merugikan 
(menjadi hama), ketersediaan oksigen, temperatur, kelembaban, dan kemasaman. Pakan yang 
habis biasanya ditandai dengan telah berubahnya bahan pakan (misalnya kotoran ternak) 
menjadi kotoran cacing yang berbentuk butiran kecil (seperti sisa atau ampas seduhan teh). 
Panen kascing dapat dilakukan kapan saja, biasanya dilakukan apabila wadah atau tempat 
pemeliharaannya telah penuh. Namun, kalau kita hendak memanen kascing dan cacing, maka 
sebaiknya dilakukan dengan selang 3 bulan. Hal ini diharapkan agar telur-telur cacing yang 
dihasilkan sebagian besar telah menetas menjadi anak cacing dan cukup besar untuk 
dipisahkan, sehingga dapat diharapkan cacing yang dipanen cukup banyak. 
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Gambar 2. Cacing-vermikompos hasil panen yang siap dipisahkan 
 

Panen cacing dan kascing dapat dilakukan dengan memisahkan cacing dengan 
kascing yang dihasilkan dengan cara memindahkan cacing yang ada dibagian atas atau cacing 
dijebak/ diumpan agar mengumpul disuatu tempat untuk kemudian dipindahkan. Kascing 
kemudian  diayak untuk mendapatkan kascing yang remah sekaligus mengumpulkan cacing 
yang tersisa. 
 
Langkah-langkah Teknis Budidaya Cacing Tanah 
1. Persiapkan tempat pemeliharaan cacing, berupa bak semen atau ember plastik atau bak 

kayu (sesuaikan dengan bahan yang tersedia). Tempat pemeliharaan tersebut hendaknya 
terlindung dari sinar matahari atau hujan. Usahakan tempat tersebut tidak mudah 
dijangkau oleh binatang/hewan pengganggu. Untuk itu perlu perlindungan (pagar, kapur 
anti semut). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Besek sebagai tempat pemeliharaan cacing 

 
 
2. Persiapkan media, terdiri dari potongan jerami/rumput kering (dipotong kecil, 1-2 cm) 

sebanyak 1 bagian dan kotoran sapi yang sudah tidak panas sebanyak 3 bagian. 
Campurkan bahan tersebut sampai rata. 
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3. Tebarkan campuran media tersebut ke dalam wadah secara merata dengan ketebalan 
lebih kurang 5 cm. 

4. Percikkan air kedalam media apabila dirasa perlu (kurang lembab) 
5. Lepaskan bibit cacing yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wadah/tempat 

pemeliharaan secara merata. 
6. Tutup permukaan media dengan karung goni atau bahan lain (daun pisang kering). 

Tujuannya untuk membuat suasana gelap sehingga aktifitas cacing meningkat. 
7. Rawat bedengan cacing sedemikian rupa seperti yang telah diuraikan di atas. 
8. Periksa pada hari-hari berikutnya, apabila media yang berupa pakan telah habis dimakan, 

tambahkan pakan baru secara merata. Siram/percikan air apabila dirasa perlu. 
9. Pemeliharaan/perawatan dilakukan terus menerus sampai wadah penuh atau sebagian 

besar telur telah menetas. 
10. Panen, pisahkan cacing dengan kascing yang dihasilkan dengan cara memisahkan bagian 

atas (biasanya cacing berada) dengan bagian bawah. 
11. Ayak kascing bagian bawah, kumpulkan cacing yang tersisa 
12. Kascing yang dihasilkan siap digunakan sebagai pupuk organik untuk budidaya 

pertanian. 
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