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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Vermikompos 

Vermikompos adalah pupuk organik yang diperoleh melalui proses yang 

melibatkan cacing tanah dalam proses penguraian atau dekomposisi bahan 

organiknya.  Walaupun sebagian besar penguraian dilakukan oleh jasad renik, 

kehadiran cacing justru membantu memperlancar proses dekomposisi.  Karena 

bahan yang akan diurai jasad renik pengurai, telah diurai lebih dulu oleh cacing. 

Proses pengomposan dengan melibatkan cacing tanah tersebut dikenal dengan 

istilah vermikomposting.  Sementara hasil akhirnya disebut vermikompos             

( Agromedia, 2007 ). 

Vermikompos adalah hasil dekomposisi lebih lanjut dari pupuk kompos oleh 

cacing tanah yang mempunyai bentuk dan kandungan hara lebih baik untuk 

tanaman (Hadiwiyono dan Dewi, 2000). 

Beberapa keunggulan vermikompos adalah menyediakan hara N, P, K, Ca, Mg 

dalam jumlah yang seimbang dan tersedia, meningkatkan kandungan bahan 

organik, meningkatkan kemampuan tanah mengikat lengas, menyediakan 

hormon pertumbuhan tanaman, menekan resiko akibat infeksi patogen, 

sinergis dengan organisme lain yang menguntungkan tanaman serta sebagai 

penyangga pengaruh negatif tanah (Sutanto, 2002). 
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Vermikompos dari cacing tanah Lumbricus rubellus mengandung C 20,20%. N 

1,58%, C/N 13, P 70,30 mg/100g, K 21,80 mg/ 100g, Ca 34,99 mg/100g, Mg 

21,43 mg/100g, S 153,70 mg kg
-1

, Fe 13,50 mg kg
-1

, Mn 661,50 mg kg
-1

, AI 5,00 

mg kg
-1

, Na 15,40 mg kg
-1

, Cu 1,7 mg kg
-1

, Zn 33,55 mg kg
-1

, Bo 34,37 mg kg
-1

, 

dan pH 6,6-7,5. Sedangkan vermikompos yang dihasilkan dengan menggunakan 

cacing tanah E. fetida mengandung unsur-unsur hara seperti N-total 1,4-2,2%, P 

0,6-0,7%, K 1,6-2,1%, C/N rasio 12,5-19,2, Ca 1,3-1,6%, Mg 0,4-0,95, pH 6,5-

6,8. Vermikompos yang berkualitas baik ditandai dengan warna hitam kecoklatan 

hingga hitam, tidak berbau, bertekstur remah dan matang  

(C/N < 20) (Mashur, 2001). 

 

Vermikompos mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman.  Penambahan 

kascing pada media tanam akan mempercepat pertumbuhan, meningkatkan tinggi, 

dan berat tumbuhan.  Jumlah optimal kascing yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil positif hanya 10-20% dari volume media tanaman 

 ( Mashur, 2001 ). 

 

2.2  Proses Pembuatan Vermikompos 

Dalam pembuatan kascing, cacing tanah memegang peranan penting 

yaitu sebagai dekomposer. Cacing tanah memiliki enzim seperti protease, 

lipase, amilase, selulose dan kitin yang memberikan perubahan kimia secara 

cepat terhadap meterial selulosa dan protein dari sampah organik. Aktivitas 

cacing tanah menunjukkan peningkatan dekomposisisi dan penghancuran 

sampah secara alami (60% - 80%). Hal ini sangat berpengaruh mempercepat 

waktu pengomposan hingga beberapa minggu (Sinha dkk., 2002). 
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Vermikomposting menghasilkan 2 manfaat utama yaitu biomassa cacing tanah dan 

vermikompos (Sharma dkk., 2005). Vermikompos memiliki struktur halus, 

partikel-partikel humus yang stabil, porositas, kemampuan menahan air dan 

aerasi, kaya nutrisi, hormon, enzim dan populasi mikroorganisme (Lavelle dkk., 

1999). Vermikompos yang dihasilkan berwarna coklat gelap, tidak berbau dan 

mudah terserap air (Ismail 1997). 

 

2.3  Tanah Ultisol 

 

 Ultisol adalah tanah mineral yang berada pada daerah temprate sampai tropika, 

mempunyai horison argilik atau kandik dengan lapisan liat tebal.  Ultisol dicirikan 

oleh adanya akumulasi liat pada horizon bawah permukaan sehingga mengurangi 

daya resap air dan meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah. Erosi 

merupakan salah satu kendala fisik pada tanah Ultisol dan sangat merugikan 

karena dapat mengurangi kesuburan tanah. Hal ini karena kesuburan tanah Ultisol 

sering kali hanya ditentukan oleh kandungan bahan organik pada lapisan atas. Bila 

lapisan ini tererosi maka tanah menjadi miskin bahan organik dan hara.  Tanah 

Ultisol mempunyai tingkat perkembangan yang cukup lanjut, dicirikan 

oleh penampang tanah yang dalam, kenaikan fraksi liat seiring dengan kedalaman 

tanah, reaksi tanah masam, dan kejenuhan basa rendah. Pada umumnya tanah ini 

mempunyai potensi keracunan Al dan miskin kandungan bahan organik.  Tanah 

ini juga miskin kandungan hara terutama P dan kation-kation dapat ditukar seperti 

Ca, Mg, Na, dan K, kadar Al tinggi, kapasitas tukar kation rendah, dan peka 

terhadap erosi (Adiningsih dkk., 1993).  Pada umumnya Ultisol berwarna kuning 

kecoklatan hingga merah. Pada klasifikasi lama, Ultisol diklasifikasikan sebagai 
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Podsolik Merah Kuning (PMK). Warna tanah pada horizon argilik sangat 

bervariasi dengan hue dari 10YR hingga 10R, nilai 3−6 dan kroma 4−8. Warna 

tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bahan organik yang 

menyebabkan warna gelap atau hitam, kandungan mineral primer fraksi ringan 

seperti kuarsa dan plagioklas yang memberikan warna putih keabuan, serta oksida 

besi seperti goethit dan hematit yang memberikan warna kecoklatan hingga 

merah. Makin coklat warna tanah umumnya makin tinggi kandungan goethit, dan 

makin merah warna tanah makin tinggi kandungan hematit (Soepraptohardjo, 

1961).  Tekstur tanah Ultisol bervariasi dan dipengaruhi oleh bahan induk 

tanahnya. Tanah Ultisol dari granit yang kaya akan mineral kuarsa umumnya 

mempunyai tekstur yang kasar seperti liat berpasir, sedangkan tanah Ultisol dari 

batu kapur, batuan andesit, dan tufa cenderung mempunyai tekstur yang halus 

seperti liat dan liat halus. Ultisol umumnya mempunyai struktur sedang hingga 

kuat, dengan bentuk gumpal bersudut (Suharta dkk., 1986). 

 

2.4  Tanaman Pakcoy 

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

termasuk keluarga Brassicaceae. Tumbuhan pakcoy berasal dari China dan telah 

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

serta Taiwan. Sayuran ini merupakan introduksi baru di Jepang dan masih 

sefamili dengan Chinese vegetable. Saat ini pakcoy dikembangkan secara luas di 

Filipina dan Malaysia, di Indonesia dan Thailand (Anonim, 2012). 

Adapun klasifikasi tanaman sawi pakcoy adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 
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Divisio : Spermatophyta 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Rhoeadales 

Famili : Brassicaceae 

Genus : Brassica 

Spesies : Brassica rapa L 

 

Yogiandre dkk. (2011) menyatakan tanaman pakcoy merupakan salah satu 

sayuran penting di Asia, atau khususnya di China. Daun pakcoy bertangkai, 

berbentuk oval, berwarna hijau tua, dan mengkilat, tidak membentuk kepala, 

tumbuh agak tegak atau setengah mendatar, tersusun dalam spiral rapat, melekat 

pada batang yang tertekan. Tangkai daun, berwarna putih atau hijau muda, gemuk 

dan berdaging, tanaman mencapai tinggi 15–30 cm. 

 

Tanaman  pakcoy bukan tanaman asli Indonesia, menurut asalnya di Asia. Karena 

Indonesia mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca dan tanahnya sehingga 

dikembangkan di Indonesia ini. Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari 

ketinggian 5 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun 

biasanya dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian 100 meter 

sampai 500 meter dpl.Tanaman pakcoy dapat tumbuh baik di tempat yang 

berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan dari dataran 

rendah maupun dataran tinggi. Meskipun demikian pada kenyataannya hasil yang 

diperoleh lebih baik di dataran tinggi. Tanaman pakchoy tahan terhadap air hujan, 

sehingga dapat di tanam sepanjang tahun. Pada musim kemarau yang perlu 

diperhatikan adalah penyiraman secara teratur  (Anonim, 2012). 
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Pakcoy ditanam dengan benih langsung atau dipindah tanam dengan 

kerapatan tinggi; yaitu sekitar 20– 25 tanaman/m
2
, dan bagi kultivar kerdil 

ditanam dua kali lebih rapat. Kultivar genjah dipanen umur 40-50 hari, dan 

kultivar lain memerlukan waktu hingga 80 hari setelah tanam. Pakcoy memiliki 

umur pasca panen singkat, tetapi kualitas produk dapat dipertahankan selama 10 

hari, pada suhu 0.  Media tanam adalah tanah yang cocok untuk ditanami pakcoy 

adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan 

airnya baik Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum untuk pertumbuhannya 

adalah antara pH 5 sampai pH 7. 

 

 

 


