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ABSTRAK

NADIA CHRISMASHITA HARTONO. Performa Lumbricus rubellus terhadap
Penambahan Tepung Cangkang Telur sebagai Media dengan Jenis dan Persentase
Berbeda. Dibimbing oleh ASNATH MARIA FUAH dan VERIKA
ARMANSYAH MENDROFA.

Lumbricus rubellus adalah salah satu spesies cacing tanah yang sudah
banyak dibudidaya karena kegunaannya sebagai bahan pakan ternak dan ikan.
Media pemeliharaan cacing tanah yang optimal adalah kotoran ternak dan kompos.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati performa dari Lumbricus
rubellus setelah diberi tepung cangkang telur dengan jenis dan persentase yang
berbeda. Penelitian ini menggunakan dua jenis tepung cangkang telur yang
berbeda yaitu, tepung cangkang telur yang dibuat sendiri dengan kode TTB dan
tepung cangkang yang dijual secara komersial di toko pakan hewan dengan kode
TTK. Persentase untuk masing-masing tepung cangkang telur yang dicampur
dengan kotoran sapi adalah 10%, 20%, dan 30%. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor. Peubah yang diamati
terdiri atas pertambahan bobot, jumlah segmen dari klitelum sampai kepala, dan
jumlah kokon dari Lumbricus rubellus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa
penambahan tepung cangkang telur sebanyak 10% menunjukkan pertambahan
bobot cacing tanah yang lebih tinggi dari perlakuan lainnya tetapi produksi kokon
perlakuan tersebut lebih rendah dari kontrol (tepung cangkang telur 0%).

Kata kunci: Lumbricus rubellus, performa, tepung cangkang telur

ABSTRACT

NADIA CHRISMASHITA HARTONO. Performance of Lumbricus rubellus
towards Addition of Eggshell Powder as Culture Media with Different Types and
Percentages. Supervised by ASNATH MARIA FUAH and VERIKA
ARMANSYAH MENDROFA.

Lumbricus rubellus is one of earthworm species that a lot of people has
been cultivated because its utility as feed for livestock and fish. Optimal culture
medium for earthworm are manure and compost. The purpose of this research was
to observe Lumbricus rubellus performance after giving it eggshell powder in
different types and levels. This research used two types of eggshell powder,
eggshell powder which was processed manually with code TTB and eggshell
powder which is commercially sold in all pet feed shop with code TTK.
Percentage for each type eggshell powder mixed in cow’s manure were 10%, 20%,
and 30%. This research was calculated by utilizing Completely Randomized
Factorial Design with two factors. The variables observed consisted of weight
gain, number of segments (from clitellum until head), and number of cocoons
from Lumbricus rubellus. The results from this study revealed that the use of
eggshell powder 10% showing higher earthworm weight gain compared to other
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treatments but the cocoons production was lower than control (0% of eggshell
powder).

Key words: eggshell powder, Lumbricus rubellus, performance
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