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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were to investigate the effect of ground cover 

vegetation types and precipitation on earthworm activity and to assess the 

earthworm contribution to soil porosity in green open spaces (“RTH”) at the 

campus of Riau University. Four different cover vegetation types were examined:  

grass, shrubs, single tree and compound trees. This study was conducted from 

March-May 2013. Twenty observation plots of 1 m x 1 m were randomly selected 

to represent each cover vegetation type. The cast productions was observed every 

5 days within 50 consecutive days. Precipitation data of the same period was 

obtained from the Meteorological Office of Pekanbaru City. The environmental 

condition in each plot was characterized based on four parameters: the ground 

cover vegetation, root mass, soil bulk density, and soil pH. Chemical analysis was 

carried out to determine C-organic, total N, P, and K as well as P-available 

contents of soil and cast samples. Texture analysis was also performed on soil and 

cast samples. The results showed that cover vegetation type and precipitation 

significantly influenced earthworm activity (P<0.05) as indicated by the amount 

of cast produced. Casts had significantly higher content of C-organic, total N, P, 

and K as well as P-available compared to soil (P<0.05). Casts also had smaller 

sand fraction but higher clay fraction than soil. In conclusion, the most active 

earthworms, thus also enhancing soil porosity the most, were found under shrubs 

while the least active were found under grass as reflected in cast production level. 

 

Keywords: cast production, earthworm activity, green open space (“RTH”), 

ground cover vegetation types 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis vegetasi penutup 

tanah dan curah hujan terhadap aktifitas cacing tanah dan menaksir sumbangan 

cacing tanah terhadap porositas tanah pada ruang terbuka hijau (RTH) di Kampus 

Universitas Riau. Empat jenis vegetasi penutup yang diperiksa yaitu rumput, 

semak, pohon tunggal dan pepohonan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-

Mei 2013. Plot penelitian berjumlah 20 dengan ukuran 1 m x 1 m yang dipilih 

secara acak. Pengamatan terhadap produksi kascing dilakukan setiap 5 hari selama 
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50 hari secara berturut-turut. Data curah hujan pada periode yang sama diperoleh 

dari BMKG Kota Pekanbaru. Kondisi lingkungan pada tiap plot dikarakterisasi 

berdasarkan 4 parameter: jenis vegetasi penutup tanah, massa akar, bulk 

densitytanah dan pH tanah. Analisis kimia dilakukan untuk mengetahui 

kandungan C-organik, total N, P dan K serta P-tersedia dari sampel tanah dan 

kascing. Analisis tekstur juga dilakukan terhadap sampel tanah dan kascing. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa jenis vegetasi penutup tanah dan curah hujan 

memiliki pengaruh nyata terhadap aktifitascacing tanah (P<0,05) sebagaimana 

ditunjukkan oleh tingkat produksi kascing. Kascing memiliki kandungan C-

organik, total N, P dan K serta P-tersedia yang secara signifikan lebih tinggi 

dibanding tanah (P<0,05). Kascing juga memiliki fraksi pasir yang lebih kecil 

namun debu yang lebih tinggi dibanding tanah. Kesimpulan, sumbangan cacing 

tanah terhadap porositas tertinggi terdapat pada jenis vegetasi penutup tanah 

semak dan terendah pada rumput. 

 

Kata kunci: aktifitas cacing tanah, jenis vegetasi penutup tanah, ruang terbuka 

hijau (RTH), produksi kascing 

 

PENDAHULUAN 

 

Cacing tanah merupakan salah satu kelompok makrofauna tanah yang sering 

disebut ecosystem engineer (perekayasa lingkungan) atau soil engineer 

(perekayasa tanah) (Guild, 1955). Aktifitas cacing tanah secara umum terbagi dua, 

yaitu membuat liang dan memproduksi kascing.  

Aktifitas membuat liang membentuk pori pada tanah (makropori/biopori). 

Biopori memiliki beberapa manfaat yaitu meningkatkan porositas tanah dan 

peresapan air kedalam tanah sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya banjir 

(Wallwork, 2001). Kascing atau “cast cacing” merupakan agregat tanah yang 

tidak lain adalah kotoran (feces) cacing tanah. Kehadiran cacing tanah dapat 

dengan mudah dilihat dari adanya kascing yang terdapat di permukaan tanah 

(Anas, 1990). Sebagai agregat tanah, kascing memiliki kestabilan yang jauh lebih 

tinggi dibanding agregat tanah biasa, artinya tidak mudah terburai dalam air. Hal 

ini menyebabkan kascing dapat membantu mencegah terhanyutnya sedimen oleh 

aliran air permukaan (runoff) (Simanjuntak, 2004). Selain itu, kascing memiliki 

kandungan yang kaya akan unsur-unsur hara yang telah mengalami mineralisasi 

seperti N, P, K sehingga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah 

(Minnich, 1977). 

Porositas dan kesuburan tanah merupakan dua hal penting dalam ruang 

terbuka hijau (RTH) di lingkungan perkotaan. Apabila porositas tanah pada suatu 

lahan cukup tinggi maka tanah mampu meresapkan air dengan baik, sementara 

pertumbuhan vegetasi pada lahan akan optimal apabila tanah yang ada cukup 

subur (Russel, 1999). Dalam hal ini, cacing tanah sebagai soil engineer 

(perekayasa tanah) memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas RTH dengan 

cara meningkatkan kualitas peresapan air melalui aktifitas membuat liang dan 

membantu penyediaan unsur-unsur hara secara alamiah melalui produksi 

kascingnya (Barley & Junnings, 1958). 

Aktifitas cacing tanah pada lahan RTH pada dasarnya tergantung seberapa 

melimpah dan tersebarnya cacing tanah yang ada. Kedua hal ini sendiri diduga  
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sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis vegetasi penutup tanah 

(Edwards & Lofty, 1977). Dalam hal ini, tanah yang terlindungi pepohonan 

kemungkinan memiliki kelimpahan cacing tanah yang berbeda dari tanah yang 

hanya tertutupi rumput. Karakteristik vegetasi penutup tanah merupakan salah 

satu faktor terpenting yang mempengaruhi iklim mikro pada permukaan tanah 

(Rusell,1999). Selain vegetasi penutup, curah hujan diketahui juga mempengaruhi 

iklim mikro tersebut seperti suhu dan kelembaban tanah (Hanafiah et al.,  2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis vegetasi penutup 

tanah dan curah hujan terhadap aktifitas cacing tanah, serta mengetahui 

karakteristik kimia-fisika kascing yang dihasilkan cacing tanah dan menaksir 

sumbangan cacing tanah terhadap porositas tanah (berdasarkan volume kascing) 

pada lahan RTH di lingkungan Kampus Universitas Riau. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2013 pada lahan 

RTH Universitas Riau, Pekanbaru. Dalam survei ini, masing-masing jenis 

vegetasi penutup tanah diwakili oleh 20 plot. Penentuan lokasi plot sampling 

dilakukan secara purpossive sampling. 

 
Jenis tutupan 

vegetasi 
Rumput Semak Pohontunggal Pepohonan 

Kode Plot 

Sampling 
RmP SmP PtP PoP 

Jumlah Plot 

Sampling 
20 20 20 20 

 

Gambar 1. Jenis tutupan vegetasi, kode dan jumlah plot samplingnya 

 

Disain Penelitian 
 Plot dibuat dengan ukuran 100 x 100 cm sehingga memiliki luas 1 m

2
. 

Jenis vegetasi penutup tanah berupa tumbuhan berkayu seperti semak, pohon 

tunggal dan pepohonan terdapat beberapa variasi jarak untuk peletakan plot 

seperti ±5 cm dari batang tumbuhan untuk jenis vegetasi penutup tanah berupa 

semak, ± 10 cm dari batang pohon untuk jenis vegetasi penutup tanah dan ± 15 

cm dari batang pohon untuk jenis vegetasi penutup tanah pepohonan.  

 

Pengumpulan Sampel 
 Sampling kascing diambil menggunakan tangan (hand sorting method) 

(Suin, 1997), kemudian dimasukkan ke dalam plastik wadah sampel yang telah 
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diberi label dan tanggal pengambilan. Produksi kascing dipantau selama 50 hari 

berturut-turut dengan 10 pengambilan, dimana jarak antara satu waktu 

pengambilan kewaktu pengambilan berikutnya adalah 5 hari. 

 

Karakterisasi Kondisi Lingkungan 
Karakteristik kondisi lingkungan pada masing-masing plot yang dilihat 

mencakup kondisi di atas permukaan tanah seperti jenis vegetasi penutup tanah 

dan kondisi dibawah permukaan tanah seperti bulk density tanah, massa akar, dan 

pH tanah untuk melihat pengaruhnya terhadap  aktifitas cacing tanah. Keberadaan 

cacing di dalam tanah dilihat dengan melakukan penggalian tanah yaitu pada 

kedalaman 0-15 cm dan 15-30 cm. Dilakukan pula pengambilan sampel tanah 

pada masing-masing plot pengambilan sampel kascing. Hal ini bertujuan untuk 

melihat kondisi dari tanah seperti kandungan C, N, P, K dan tekstur sebagai 

pembanding dengan sampel kascing. Selain itu, dilihat pula pengaruh intensitas 

curah hujan terhadap aktifitas cacing tanah dalam produksi kascing. Data 

intensitas curah hujan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BMKG Kota 

Pekanbaru. 

 

Penanganan Sampel 
 Sampel yang dibawa dari lapangan dikering-anginkan dengan wadah 

nampan di Laboratorium Ekologi FMIPA Universitas Riau selama 2 x 24 jam atau 

menurut kondisi sampel. Sampel yang banyak dan basah memerlukan waktu 

pengeringan lebih lama, namum selama penelitian ini pengeringan sampel tidak 

memakan waktu lebih dari 3 x 24 jam. 

 Sampel yang telah kering dikemas di dalam wadah toples plastik dan 

disesuaikan dengan tanggal pengambilannya. Setelah pengambilan sampel selesai 

hingga pengambilan ke 10, sampel-sampel kascing mulai dari pengambilan 

pertama hingga terakhir dilihat dan dicocokkan kemudian dibandingkan dengan 

tanah tempat sampel kascing diambil untuk selanjutnya dianalisis kandungan C, 

N, P, K dan teksturnya. 

 

Analisis Sampel 
Baik sampel tanah maupun kascing dianalisis kandungan organik dan 

kimianya. Kandungan organik dalam bentuk C organik dan kandungan kimia 

dalam bentuk N total, P total, P tersedia dan K total. Kadar kandungan C organik 

dianalisis dengan Metode Walkley & Black, N total dengan Metode Kjeldahl, P 

dan K total dengan menggunakan Metode Ekstrak HCL 25% dan P tersedia 

dengan Metode Olsen. Metode yang digunakan untuk menganalisis tekstur adalah 

Metode Pipet. 

Banyaknya kascing yang dihasilkan digunakan sebagai pendekatan untuk 

menghitung persentase pori tanah. Perhitungan porositas dilakukan dengan cara 

terlebih dahulu melakukan simulasi penghitungan volume kascing dengan Metode 

Volumetrik. 

 

Analisis Data 
 Pengaruh jenis vegetasi penutup terhadap produksi kascing dianalisis 

menggunakanAnova satu arah (one-way anova). Derajat hubungan antara 

intensitas curah hujan terhadap produksi kascing dianalisis menggunakan Analisis 
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korelasi dan regresi. Perbandingan rerata kandungan bahan organik dan kimia (C, 

N, P, K) antara kascing dan tanah pada plot sampling dianalisis menggunakan Uji 

t-berpasangan. Pengaruh dari berbagai faktor seperti pH tanah, curah hujan, bulk 

density dan massa akar dianalisis secara sekaligus untuk mengetahui signifikansi 

dari masing-masingnya terhadap produksi kascing menggunakan Analisis 

komponen utama (principle componen analysis atau PCA) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Jenis Tutupan Vegetasi terhadap Produksi Kascing 

 Secara umum, jenis vegetasi penutup tanah memang memberikan 

pengaruh signifikan terhadap aktifitas cacing tanah sebagaimana ditunjukkan oleh 

massa kascing yang diproduksi. Dalam hal ini jenis vegetasi penutup yang 

memiliki produksi kascing paling tinggi dijumpai pada semak dan paling rendah 

pada rumput (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Grafik pengaruh jenis tutupan vegetasi terhadap massa kascing di 

lahan RTH Kampus Universitas Riau. Huruf  kecil yang berbeda 

menunjukkan beda nyata pada P<0.05 

 

 Lebih tingginya produksi kascing di bawah semak dibanding di bawah 

pepohonan dan pohon tunggal kurang sejalan dengan apa yang dikemukakan 

Edwards & Lofty 1977, yaitu bahwa semakin rapat tingkat penaungan suatu 

vegetasi maka semakin baik pengaruhnya terhadap aktifitas cacing tanah. Artinya, 

tingkat aktifitas cacing tanah di bawah pepohonan dan pohon tunggal 

“semestinya” lebih tinggi dibanding di bawah jenis vegetasi penutup 

lainnya.Temuan dalam penelitian ini kemungkinan menunjukkan adanya 

pengaruhfaktor-faktor lainselain jenis vegetasi penutup tanah. Salah satu 

diantaranya adalah kemungkinan bahwa terdapat perbedaan komposisi cacing 

tanah yang ada di bawah masing-masing jenis vegetasi. Cacing tanah yang lebih 

banyak terdapat di bawah semak kemungkinan adalah jenis-jenis cacinganecic, 

yang umumnya hidup pada lapisan tanah atas dan mengeluarkan kascing pada 

permukaan tanah (Lavelle, 1999). Meskipun demikian, diperlukan verifikasi lebih 

lanjut mengenai hal ini. 
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Berdasarkan penggalian tanah yang dilakukan ditemukan kascing pada 

liang cacing di dalam tanah di bawah vegetasi pepohonan dan pohon tunggal baik 

pada kedalaman 0-15 cm ataupun kedalaman 15-30 cm yang membuktikan bahwa 

cacing tanah di bawah vegetasi ini tidak hanya melakukan buangan kascing di 

permukaan tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa cacing tanah yang berada pada 

jenis tutupan vegetasi ini terdiri dari cacing tanah jenis anecic dan jenis endogeic 

atau yang disebut jenis cacing tanah yang berada di kedalaman sekitar 30 cm dari 

permukaan tanah dengan contoh species Allolobophora chlorotica dan 

Aporrectodea caliginosa (Yulipriyanto, 2010). Dikarenakan pengambilan kascing 

pada penelitian ini hanya dilakukan pada permukaan tanah, maka fakta tersebut 

menjadi terabaikan. Adanya perakaran yang dalam dari vegetasi mengakibatkan 

cacing dapat mencapai ke lapisan tanah yang lebih dalam. Cacing tanah yang 

berada dilapisan tanah yang lebih dalam melakukan buangan kascing di dalam 

tanah dikarenakan pembuangan di dalam tanah tidak memerlukan energi yang 

besar jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk melakukan 

buangan dengan cara naik ke permukaan tanah. 

Vegetasi rumput merupakan vegetasi dengan aktifitas produksi kascing 

terendah. Hal ini berkaitan dengan tutupan vegetasinya yang kecil sehingga 

karakteristik iklim mikro yang terbentuk pada vegetasi ini kurang mendukung 

aktifitas cacing tanah yang dilihat dari produksi kascingnya. Selain itu, perakaran 

yang pendek menyebabkan tanah pada vegetasi ini sangat keras sehingga aktifitas 

makrofauna tanah terutama cacing tanah tidak dapat menjangkau kelapisan tanah 

yang lebih dalam dan hanya terbatas pada lapisan atas tanah atau tidak lebih dari 

kedalaman 5 cm. 

Pengaruh Curah Hujan terhadap Produksi Kascing 

Pengaruh curah hujan secara umum 

 Selama penelitian berlangsung terjadi fluktuasi curah hujan dan hal ini 

ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat aktifitas 

cacing tanah, sebagaimana tercermin pada produksi kascingnya. 

 
Gambar 3. Grafik pengaruh intensitas curah hujan terhadap produksi kascing 
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Gambar 3 menunjukkan adanya korelasi positif antara curah hujan dan 

produksi kascing. Korelasi ini memiliki nilai korelasi r = 0.498 dengan persamaan 

regresi  y = 0.261x + 2.608 dimana  nilai R
2 

= 0.247. Hal ini berarti tingkat 

aktifitas cacing tanah atau produksi kascing cenderung mengikuti curah hujan. 

Turunnya hujan meningkatkan kandungan air dalam tanah. Menurut Hanafiah et 

al., (2010), peningkatan ini biasanya memicu aktifitas cacing tanah dalam 

melakukan peronggan tanah. Kemungkinan tanggapan ini merupakan upaya 

menciptakan rongga-rongga udara dalam tanah yang mengalami penjenuhan air 

ketika turun hujan. 

Pengaruh curah hujan menurut jenis vegetasi 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kenaikan curah hujan cenderung 

diikuti dengan peningkatan aktifitas cacing tanah. Hal ini ternyata terjadi dengan 

pola yang kurang lebih sama pada berbagai jenis tutupan vegetasi (Gambar 4).  

Peningkatan aktifitas cacing tanah yang diinduksi oleh curah hujan tidak merubah 

peringkat produksi kascing di bawah jenis-jenis vegetasi penutup tanah yang 

berbeda. Dalam hal ini produksi kascing tertinggi tetap berlangsung di bawah 

naungan semak, sebaliknya yang terendah berlangsung di bawah rumput. Dengan 

demikian, jenis vegetasi tampaknya merupakan faktor primer yang mempengaruhi 

produksi kascing, sementara curah hujan menjadi faktor sekunder terpenting pada 

lahan RTH Kampus Universitas Riau. 

 
Gambar 4. Grafik pengaruh intensitas curah hujan terhadap produksi kascing 

pada masing masing jenis tutupan vegetasi 

Hubungan Faktor Lingkungan dengan Produksi Kascing 

Meskipun di atas dikemukakan arti penting curah hujan sebagai faktor 

sekunder yang mempengaruhi aktifitas cacing tanah, perlu diverifikasi lebih lanjut 

bagaimana faktor ini memberikan pengaruh, apabila dibandingkan dengan faktor-

faktor lain yang diperiksa, yaitu pH tanah, bulk density dan massa akar. Hal ini 

dikarenakan menurut literatur yang ada (Wallwork, 2001), pH tanah dan 

kelembaban tanah merupakan faktor yang mengendalikan aktifitas cacing tanah 

pada suatu lahan. Sebagaimana diketahui, kelembaban tanah sendiri sangat 

berkaitan dengan curah hujan (Yulipriyanto, 2010), dimana semakin tinggi curah 

hujan semakin tinggi pula tingkat kelembaban tanah. 
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Penentuan faktor yang paling signifikan tersebut dapat dilakukan dengan 

bantuan Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis atau PCA). 

Dengan menggunakan metode ini maka pengaruh dari berbagai faktor yaitu pH 

tanah, curah hujan, bulk density dan massa akar dapat dianalisis sekaligus untuk 

diketahui signifikansi dari pengaruh masing-masing terhadap produksi kascing. 

 
Gambar 5. Hasil analisis komponen utama faktor lingkungan di bawah 

permukaan terhadap tingkat produksi kascing pada lahan RTH 

Kampus Universitas Riau 

 

Gambar 5 menunjukkan bagaimana tingkat signifikansi faktor-faktor yang 

dimaksud. Seperti dapat dilihat, tingkat ini ditunjukkan oleh semakin dekatnya 

garis suatu faktor dengan garis produksi kascing. Dibanding garis faktor-faktor 

lain, maka garis curah hujan yang paling berdekatan dengan garis produksi 

kascing, yang disusul oleh garis pH tanah. Sementara garis bulk density dan 

massa akar tidak memberikan pengaruh jelas. 

Meskipun pada penelitian ini faktor bulk density tidak menunjukkan 

korelasi yang jelas, sebenarnya faktor ini  merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting pengaruhnya terhadap aktifitas produksi kascing. Seperti 

dikemukakan Jouquet et al., (2012) cacing tanah menunjukkan tingkat aktifitas 

membuat liang yang berbeda dalam medium tanah yang memiliki bulk density 

berbeda. Semakin besar nilai bulk density, maka aktifitas cacing tanah cenderung 

menurun karena tanah yang terlalu padat menyulitkan proses geophagi (makan 

tanah) cacing tanah.  

Perbandingan Kualitas Tanah dengan Kascing 

Perbandingan kandungan C, N, P, K  

Unsur C, N, P, K termasuk dalam unsur hara makro sehingga 

keberadaannya di dalam tanah menjadi sangat penting. Cacing tanah sebagai 

perekayasa  tanah mampu meningkatkan ketersediaan unsur ini di dalam tanah 

(Yulipriyanto, 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

dilihat bahwa cacing tanah memberikan dampak positif terhadap ketersediaan 

unsur C, N, P, K di dalam tanah. 
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Gambar 6. Grafik perbandingan kandungan C, N, P (P-total dan P-tersedia), dan 

K antara tanah dan kascing. Huruf  kecil yang berbeda menunjukkan 

beda nyata pada P<0.05 

 

Dari Gambar 6 terlihat bahwa cacing tanah terbukti dapat meningkatkan 

kandungan hara dalam tanah. Peningkatan terpenting yang dilakukan oleh cacing 

tanah ialah meningkatkan ketersediaan unsur P yaitu sebesar tiga kali lipat dari 

tanah di sekitarnya seperti yang terlihat dari grafik yaitu dari 11.5 ppm menjadi 

40.07 ppm. Keberadaan kandungan P di dalam tanah menjadi penting karena P 

merupakan unsur makro yang memiliki jumlah paling sedikit di alam sehingga 

pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada ketersediaannya (Hardjowigeno, 

2007). Selain meningkatkan unsur P, dijelaskan pula bahwa cacing tanah juga 
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mampu meningkatkan jumlah N-termineralisasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman. Unsur N yang disumbangkan cacing tanah dapat berasal dari hasil 

peruraian tubuh cacing tanah yang mati maupun dari produksi kascingnya 

(Hanafiah et al., 2010). 

Secara keseluruhan terlihat bahwa kascing memiliki kandungan unsur 

makro yang lebih baik dibanding tanah di sekitarnya sehingga keberadaannya 

pada suatu lahan menjadi penting dalam menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Hanafiah et al., 2010).  Keadaan ini dapat meningkatkan 

kualitas tanah pada lahan RTH Kampus Universitas Riau dalam penyediaan unsur 

hara bagi tanaman. 

 

Perbandingan tekstur  

 Menurut Hanafiah et al., (2010) perbaikan tekstur tanah oleh cacing tanah 

dapat terlihat dari adanya fakta bahwa kascing mengandung jumlah partikel pasir 

atau kerikil yang lebih sedikit dibanding tanah yang berada disekitarnya. Partikel 

besar ini diubah menjadi partikel yang berukuran lebih kecil seperti liat dan debu. 

Fakta ini juga menunjukkan bahwa cacing tanah mampu mencerna partikel 

mineral berukuran besar dan mengubahnya kedalam ukuran yang lebih kecil. 

 
Gambar 7. Grafik perbandingan tekstur antara tanah dan kascing. Huruf  kecil 

yang berbeda menunjukkan beda nyata pada P<0.05 

 

Pada penelitian yang telah dilaksanakan terlihat bahwa cacing tanah 

mampu mengubah tekstur tanah menjadi berukuran lebih kecil seperti yang 

terlihat pada Gambar 7. Aktifitas cacing tanah dalam produksi kascing pada lahan 

ini mampu mengurangi persentase pasir sebesar 12.19% dan mengubahnya 

menjadi partikel yang lebih kecil yaitu liat 0,32% dan debu 11.87%. 

Penurunan persentase pasir yang ada pada kascing memberikan pengaruh 

positif pada tanah. Menurut Hardjowigeno (2007), tanah yang banyak memiliki 

kandungan liat dan debu memiliki satuan luas permukaan yang lebih besar 

dibanding pasir sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan 

air dan menyediakan hara pada tanah. Tanah bertekstur halus lebih aktif dalam 

reaksi kimia dibanding tanah bertekstur kasar. Selain itu, Simanjuntak (2004) 

mengatakan kascing termasuk bahan pembenahan tanah yang berperan secara 

tidak langsung dalam meningkatkan ketahanan tanah terhadap proses erosi dan 
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pencucian. Jika status bahan organik tanah diperbaiki, maka stabilitas tanah akan 

meningkat sehingga tidak mudah terurai oleh tetetesan air hujan. Keadaan ini 

dapat meningkatkan kualitas tanah pada RTH Kampus Universitas Riau dalam 

penahanan erosi. 

Sumbangan Cacing Tanah terhadap Porositas Tanah dilihat dari Volume 

Kascing yang Dihasilkan 

Secara fisik, melalui liang-liangnya, cacing tanah mampu menjaga struktur 

tanah selalu dalam keadaan terbuka, menciptakan kanal-kanal yang 

memungkinkan berlangsungnya proses aerasi dan drainase. Cacing tanah tidak 

hanya menciptakan jalan bagi udara dan air untuk masuk, tetapi keberadaannya 

sangat vital dalam biosistem kehidupan yaitu kesehatan tanah (Yulipriyanto, 

2010). 

 Aktifitas cacing tanah dalam pembentukan liang dalam tanah dapat dilihat 

dari produksi kascingnya. Semakin banyak kascing yang dihasilkan maka 

aktivitas cacing tanah semakin tinggi. Aktivitas cacing tanah membentuk liang 

dalam tanah akan berpengaruh terhadap jumlah pori makro tanah. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dilihat sumbangan 

cacing tanah terhadap porositas tanah melalui pembuatan liang pada beberapa 

jenis vegetasi penutp tanah pada lahan RTH Kampus Universitas Riau  (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Sumbangan cacing tanah terhadap porositas tanah pada jenis tutupan 

vegetasi di lahan RTH Kampus Universitas Riau 

Jenis tutupan vegetasi 
Pepohonan Pohon 

Tunggal 

Semak Rumput 

Volume Makropori 

(cm
3
/M

2
/tahun) 

907,43 746,18 1163,5 239,7 

Panjang Makropori 

(cm/M
2
/tahun) 

128,44 105,62 164,69 33,93 

 

 Dari Tabel 1 terlihat bahwa jenis tutupan vegetasi semak memiliki total 

ruang pori tertinggi yaitu dengan volume 1.163,5 cm
3
/M

2
/tahun sejalan dengan 

produksi kascing yang besar disana yang selanjutnya diikuti oleh tutupan vegetasi 

berupa pepohonan, pohon-pohon tunggal dan rumput sebagai jenis tutupan 

vegetasi yang memiliki total ruang pori paling kecil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan. 

Pertama, jenis vegetasi penutup tanah berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

aktifitas cacing tanah pada lahan RTH Universitas Riau. Kedua, aktifitas cacing 

tanah tertinggi dijumpai pada jenis vegetasi penutup tanah semak sedangkan 

rumput sebagai penutup tanah terendah. Ketiga, curah hujan berkorelasi positif 

dengan produksi kascing, semakin tinggi curah hujan maka tingkat produksi 

kascingnya juga semakin besar. Keempat, kascing memiliki kandungan unsur 

makro (C, N, P, K) yang lebih tinggi dibanding tanah sekitarnya. Kelima, tekstur 

kascing berbeda dengan tanah disekitarnya dimana kascing memiliki kandungan 

fraksi pasir yang lebih rendah sedangkan liat yang lebih tinggi. Keenam, 
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sumbangan cacing tanah terhadap porositas tanah tertinggi dijumpai pada jenis 

vegetasi penutup semak yang sejalan dengan aktifitas produksi kascingnya 

sedangkan sumbangan porositas terendah dijumpai pada vegetasi penutup rumput. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lahan RTH dalam 

Kampus Universitas Riau perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kajian 

mengenai spesies cacing dan pengaruhnya pada karakteristik dan produksi 

kascing. Selain itu, perlu dilakukan pula pengujian tentang aktifitas produksi 

kascing terhadap porositas tanah  
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