
 
 

PERANAN DEKOMPOSER NABATI 

DALAM PEMBUATAN MEDIA TANAM 

JAMUR BERBAHAN DASAR JERAMI 

PADI DAN LUMPUR ORGANIK UNIT GAS 

BIO (LOUGB) TERHADAP KANDUNGAN 

SERAT KASAR, SUHU DAN PH  

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

Zennita Hana Arifin 

NIM. 115050100111004 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2015 



 
 

PERANAN DEKOMPOSER NABATI DALAM 

PEMBUATAN MEDIA TANAM JAMUR BERBAHAN 

DASAR JERAMI PADI DAN LUMPUR ORGANIK 

UNIT GAS BIO (LOUGB) TERHADAP KANDUNGAN 

SERAT KASAR, SUHU DAN PH  

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

Zennita Hana Arifin 

NIM. 115050100111004 

 

 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2015 



 
 

PERANAN DEKOMPOSER NABATI DALAM 

PEMBUATAN MEDIA TANAM JAMUR BERBAHAN 

DASAR JERAMI PADI DAN LUMPUR ORGANIK 

UNIT GAS BIO (LOUGB) TERHADAP KANDUNGAN 

SERAT KASAR, SUHU DAN pH  

 

SKRIPSI 

Oleh : 

Zennita Hana Arifin 

NIM. 115050100111004 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana  

Pada Hari/Tanggal : Jumat/14 Agustus2015 

 

 Tanda tangan Tanggal 

Pembimbing Utama :   

Prof. Dr. Ir. M. Junus, MS ............................ ............................. 
NIP. 19550302 198103 1 004   

Pembimbing Pendamping :   

Ir. Nur Cholis, M,Si ............................ ............................. 
NIP. 19590626 198601 1 001   

Dosen Penguji :   

Dr. Ir. Moch. Nasich, MS ............................ ............................. 
NIP. 19551106 198303 1 001   

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP ............................ ............................. 

NIP. 19560603 198203 2 001   
Eko Nugroho, S.Pt, M.Sc ............................ ............................. 

19800514 200501 1 000   
 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya 

 

 
 

 

 
(Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS.) 

NIP. 19620403 198701 1 001 

Tanggal .................................. 



i 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 19 

Mei 1993 sebagai puteri pertama dari dua bersaudara dari 

pasangan Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Sri Indah 

Wahyuningsih. Penulis memulai pendidikan pada tahun 

1997 di TK Aisyiah Bustanul Athfal 39, Surabaya. 

Pendidikan dasar ditempuh di SDN Semolowaru I/261 

Surabaya pada tahun 1999-2005. Pendidikan menengah 

pertama di SMPN 12 Surabaya pada tahun 2005-2008. 

Pendidikan menengah keatas ditempuh di SMAN 20 

Surabaya pada tahun 2008-2011, selama menempuh 

pendidikan menengah keatas, penulis aktif berorganisasi 

di Pasukan Pengibar Bendera SMA 20 (PASDALUH). 

Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswi S1 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya melalu jalur 

tes tulis SNMPTN. Selama menjadi mahasiswi penulis 

aktif di berbagai kegiatan organisasi, diantaranya pada 

tahun 2012 diterima sebagai anggota dan staf 

International Association Student of Agriculture and 

Related Sciences Local Committee University of 

Brawijaya (IAAS LC-UB) di Departemen Public 

Relation (PR), pada tahun 2012-2014 penulis menjabat 

sebagai sekretaris di LSO Homeband “Kandang Musik” 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penulis 

melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang pada tahun 

2014 di PT. Widodo Makmur Perkasa Grup dengan judul 

“Manajemen Grading Sapi Brahman Cross Di PT. 



ii 

 

Widodo Makmur Perkasa Grup Unit Farm Cianjur” 

dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Trinil Susilawati, MS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmat yang tak terhingga 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “Peranan Dekomposer Nabati dalam 

Pembuatan Media Tanam Jamur Berbahan Dasar Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dan Jerami Padi 

Terhadap Kandungan Serat Kasar, Suhu dan pH”.  

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang selalu memberikan 

dukungan dan kekuatan kepada penulis selama proses 

pengerjaan skripsi. Ucapan terima kasih penulis berikan 

kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Moch. Junus, MS selaku 

pembimbing utama dan Bapak Ir. Nur Cholis, M.Si 

selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan saran, motivasi dan waktu yang telah 

diluangkan selama proses bimbingan. 

2. Bapak Prof. Dr.Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS selaku 

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Bapak Dr. Ir. Moch. Nasich, MS., Ibu Prof. Dr. Ir. 

Hartutik, MP dan Bapak Eko Nugroho, S.Pt, M.Sc 

selaku dosen penguji yang telah memberikan 

banyak saran dan waktu yang telah diluangkan 

selama proses ujian. 



iv 

 

4. Ibu Dr. Ir. Sri Minarti, MP selaku Ketua Program 

Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

5. Bapak Sulis dan keluarga yang bersedia 

menyediakan tempat selama penelitian. 

6. Ayah Zaenal Arifin, Ibu Sri Indah Wahyuningsih 

dan Adek Fanny Novia Arifin yang tiada henti 

memberikan doa dan semangat kepada penulis. 

7. Teman-teman : Danang Krestiyanto, Ilga Maharani 

Juwitasari, Poppy Satya Puspita, Intan Kamilia 

Habsari, Riska Puteri Aprilliani, Yanuarius Ivan 

Hardiandri dan Jessica Christine Wicaksono yang 

selalu memberikan semangat. 

8. Teman-teman Kandang Musik dan angkatan 2011 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan tiada henti kepada penulis. 

 Semoga dengan terselesaikannya penulisan 

skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan serta informasi bagi semua pihak 

yang membutuhkan. 

 

 

Malang, Agustus 2015 

Penulis 

 

 

 

 



v 

 

THE ROLE OF NABATI DECOMPOSER IN 

CREATING MEDIA OF MUSHROOM MADE 

FROM RICE STRAW AND BIOGAS SLUDGE 

SOLID ON THE CRUDE FIBER CONTENT, 

TEMPERATURE AND pH 

 

Zennita Hana Arifin
1
, M. Junus

2
, and N. Cholis

2
 

 
1
Student at Animal Husbandry Faculty Brawijaya University, 

Malang 
2
Lecturer at Animal Production Department Animal 

Husbandry Faculty Brawijaya University, Malang 

 

ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this research was to determine the 

effect of nabati decomposer as an incubation ingredients on 

the content of crude fiber in the mixture of rice straw and 

biogas sludge, and to determine the optimal level of nabati 

decomposers addition in each treatment to obtain the best 

crude fiber content. The method used in this research was 

experimental laboratory. Data were analyzed using ANOVA 

(Analysis of Variance), if the results had significant 

differences among variables then it would be continued to 

Least Significant Difference (LSD) analysis. Variables were 

crude fiber, temperature and potential hydrogen (pH). The 

results showed a highly significant difference (P<0.01) betwen 

treatment on crude fiber at P1 and pH at P3. The temperature 

had significant effect (P<0.05) with a value of 31.31˚C at P4. 
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The increasing content of crude fiber was influenced by 

probiotic bacteria in the nabati decomposer such as 

Acetobacter sp and Lactobacillus sp. It could be concluded 

that the addition of 1.5% decomposer nabati increased the 

crude fiber. It is suggested to give the best treatment to the 

planting medium of mushroom logs to increase crude fiber 

content and to observe the development of mushroom plant. 

 

Keywords: fermentation, plant of medium mushroom, 

probiotic bacteria 
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 Peternakan sapi perah juga memiliki dampak negatif 

berupa kotoran ternak yang jika tidak dilakukan penanganan 

yang baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan 

pencemaran penyakit di lingkungan sekitar peternakan. 

Penanganan dan pengolahan limbah kotoran ternak perlu 

dilakukan agar dapat mengurangu pencemaran dan 

meningkatkan penghasilan peternak, yaitu dengan pembuatan 

gas bio. Lumpur organik unit gas bio dapat diolah menjadi 

pupuk organik berupa kompos. Pembuatan kompos berbahan 

dasar lumpur organik unit gas bio biasanya ditambahkan 

dengan sisa-sisa pakan dari ternak dan jerami padi. Pembuatan 

pupuk kompos secara tradisional membutuhkan waktu panen 

lebih lama yaitu 5-6 minggu. Waktu panen kompos yang 

cenderung lebih lama menghasilkan inovasi terbaru yaitu 

dengan menambahkan mikroorganisme lokal atau 
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dekomposer. Bahan dekomposer yang dibuat berasal dari 

bahan-bahan sederhana yaitu sayuran, buah-buahan, rempah-

rempah, molases dan air. Penggunaan rempah-rempah dalam 

pembuatan dekomposer ini mampu mengurangi bau tidak 

sedap yang dihasilkan oleh lumpur organik unit gas bio. Salah 

satunya adalah penggunaan rempah-rempah berupa jahe yang 

dapat mengurangi bau busuk dan mengurangi bakteri patogen. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan dekomposer nabati sebagai bahan pengurai 

terhadap kandungan serat kasar dalam media tanam jamur dan 

mengetahui proporsi penambahan dekomposer nabati sebagai 

bahan pengurai untuk mendapatkan nilai kandungan serat 

kasar yang terbaik. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai 

sebagai penentuan dalam penambahan proporsi dekomposer 

nabati yang tepat untuk kandungan serat kasar pada media 

tanam jamur yang optimal. 

 Materi penelitian ini adalah lumpur organik unit gas 

bio (LOUGB) diambil sebanyak 22,5 kg untuk masing-masing 

perlakuan. Dekomposer nabati yang dibuat sendiri terdiri dari 

rempah-rempah (jahe merah, kunyit dan temulawak), sayuran 

(sawi hijau, kangkung dan kemangi), buah-buahan (nanas dan 

pepaya), molases dan air. Jerami padi sebanyak 12,5 kg untuk 

masing-masing perlakuan. Metode penelitian adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 

5 perlakuan dan 4 ulangan. Adapun perlakuannya terdiri dari 

P0 sebagai kontrol, P1- P4 dengan penambahan dekomposer 

nabati masing-masing perlakuan secara berurutan sebanyak 

1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. Proporsi perbandingan antara 

jerami padi dan LOUGB adalah 1:2. Variabel penelitian yang 

diamati meliputi kandungan serat kasar, pH dan suhu. Apabila 

pada hasil perhitungan analisis ragam terdapat perbedaan yang 
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sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji lanjut dengan uji 

Beda Nyata Terkecil. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

masing-masing perlakuan terhadap kandungan serat kasar 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01). Perlakuan terbaik untuk 

kandungan serat kasar didapatkan pada perlakuan P1 yaitu 

sebesar 31,73% dengan penambahan dekomposer nabati 

sebanyak 1,5%. Peningkatan kandungan serat kasar yang 

terjadi pada perlakuan P1 karena adanya ikatan lignin antara 

selulosa dan hemiselulosa yang longgar sehingga 

memudahkan penetrasi enzim yang dihasilkan bakteri 

probiotik dalam dekomposer nabati seperti Bacillus sp., 

Lactobacillus sp., Acetobacter sp., Rhodopseudomonas sp., 

Nitrobacter, Saccharomyces dan Actinomycetes yang 

memecah selulosa selama proses pemeraman menjadi glukosa. 

Pengaruh masing-masing perlakuan terhadap nilai suhu 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). Perlakuan kontrol P0 

tanpa penambahan dekomposer nabati menunjukkan rataan 

suhu sebesar 32,63˚C, sedangkan perlakuan penambahan 

dekomposer nabati mulai dari 1,5%-4,5% mengalami 

penurunan suhu yang cukup signifikan dengan nilai berturut-

turut yaitu 31,94 ˚C; 32,06 ˚C; 31,56 ˚C dan 31,31 ˚C. Pada 

perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

kontrol. Pengaruh masing-masing perlakuan terhadap nilai pH 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

Perlakuan kontrol tanpa penambahan dekomposer nabati (P0) 

menunjukkan rataan derajat keasaman sebesar 6,26. Rata-rata 

pH tertinggi terdapat pada P3 dengan nilai 6,29 sedangkan 

nilai pH terendah terdapat pada P4 dengan nilai 6,14.  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penambahan dekomposer nabati berpengaruh terhadap 
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kandungan serat kasar pada media tanam jamur berbahan 

dasar lumpur organik unit gas bio dan jerami padi. 

Penambahan dekomposer nabati sebanyak 1,5% dapat 

meningkatkan kandungan serat kasar. Disarankan untuk 

perlakuan terbaik penambahan dekomposer nabati sebanyak 

1,5% dapat diaplikasikan langsung pada media tanam jamur 

sebagai tambahan bahan dasar agar kandungan serat kasar 

pada media tanam jamur bertambah. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur (2015) 

menyebutkan bahwa populasi sapi perah di Malang Raya dari 

tahun 2010-2013 berturut-turut 71.766, 89,965, 94.259 dan 

72.486. Peternakan sapi perah juga memiliki dampak negatif 

berupa kotoran ternak yang jika tidak dilakukan penanganan 

yang baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan 

pencemaran penyakit di lingkungan sekitar peternakan. 

Penanganan dan pengolahan limbah kotoran ternak perlu 

dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran dan 

meningkatkan penghasilan peternak yaitu dengan pembuatan 

gas bio. Feses yang diproduksi per ekor sapi dewasa dengan 

rataan bobot badan 300 kg memiliki rataan produksi feses 

sebesar 15 kg per hari. Apabila dalam satu peternakan terdiri 

dari 20 ekor sapi, setelah dikalkulasikan akan diketahui gas 

bio yang diproduksi yaitu 19,13 m
3
 dan lumpur organik unit 

gas bio yang dihasilkan sekitar 2.869 kg (Seseray, dkk., 2012). 

Proses pembuatan gas bio menghasilkan luaran berupa lumpur 

organik unit gas bio (LOUGB) yang mempunyai kandungan 

unsur hara yang sama dengan pupuk organik. Husmy dkk 

(2008) menyatakan bahwa lumpur organik unit gas bio 

merupakan sisa hasil padatan dari pembuatan gas bio yang 

masih memiliki bahan organik yang belum terurai. Kandungan 

LOUGB meliputi kandungan protein 13,3%, serat kasar 24,3% 

dan energi 3651 kkal/kg. 

 Lumpur organik unit gas bio dapat diolah menjadi 

pupuk organik berupa kompos. Pembuatan kompos berbahan 
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dasar lumpur organik unit gas bio biasanya ditambahkan 

dengan sisa-sisa pakan dari ternak dan jerami padi. Haryanto 

(1999) menyebutkan bahwa kandungan gizi pada jerami padi 

terdiri dari protein 3,9%, serat kasar 27,8%, lemak 0,67% dan 

BETN 49,67%. Upaya untuk meningkatkan nilai gizi dan daya 

cerna jerami padi dapat dilakukan melalui pengolahan terlebih 

dahulu. Teknologi amoniasi dan fermentasi menggunakan 

mikroba lokal dapat meningkatkan nilai gizi yang rendah pada 

jerami padi. Pembuatan pupuk kompos secara tradisional 

membutuhkan waktu panen lebih lama yaitu 5-6 minggu. 

Waktu panen kompos yang cenderung lebih lama meghasilkan 

inovasi terbaru yaitu dengan menambahkan mikroorganisme 

lokal atau dekomposer.  

 Langkah awal dalam pembuatan pupuk organik adalah 

dengan membuat starter kompos. Starter kompos 

menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) dalam pembuatan 

kompos yakni pembiakan mikroorganisme lokal. MOL dapat 

digunakan untuk peragian atau mempercepat pembusukan 

feses sebagai bahan dalam pembuatan pupuk kompos. MOL 

merupakan bakteri buatan yang berfungsi untuk menyuburkan 

tanah dan menguraikan feses ternak menjadi kompos 

(Anonimus, 2000). Bahan dekomposer yang dibuat berasal 

dari bahan-bahan sederhana yaitu sayuran, buah-buahan, 

rempah-rempah, molases dan air. Marwati (2009) menyatakan 

bahwa mikroorganisme yang dapat digunakan untuk proses 

pengomposan adalah mikroorganisme yang dihasilkan oleh 

pembusukan buah-buahan dan sayuran. Hal ini terjadi karena 

didalam buah-buahan dan sayuran mengandung gula, vitamin, 

enzim dan mikroorganisme efektif yang mampu untuk 

menghasilkan mikroorganisme pembusuk daun. Larutan buah-

buahan dan sayuran ini dikenal dengan nama bioekstrak yang 
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tidak hanya berfungsi sebagai penghancur daun tetapi dapat 

berfungsi juga untuk pembuatan molases pada pakan ternak, 

kompos cair dan mengurangi bau busuk pada peternakan. 

 Penggunaan rempah-rempah dalam pembuatan 

dekomposer ini mampu mengurangi bau tidak sedap yang 

dihasilkan oleh lumpur organik unit gas bio. Salah satunya 

adalah penggunaan rempah-rempah berupa jahe yang dapat 

mengurangi bau busuk dan mengurangi bakteri patogen. Hal 

tersebut diperkuat oleh Jagetia, dkk (2003) yang menyatakan 

bahwa jahe mengandung senyawa anti bakteri. Ekstrak jahe 10 

mg/kg dapat berfungsi sebagai anti bakteri yang dapat 

membunuh Pseudomonas aeroginosa, Salmonella tyhimurium, 

Escherichia coli dan Candida albicans. Anti bakteri pada 

bahan alami digunakan untuk mengontrol pembusukan dan 

mencegah tumbuhnya mikroorganisme patogen. 

 Penelitian peranan dekomposer nabati dalam 

pembuatan media tanam jamur berbahan dasar LOUGB dan 

jerami padi ini baru pertama kali dilakukan. Pemanfaatan 

kedua jenis limbah tersebut dilakukan secara bersamaan untuk 

menghasilkan produk organik yang bermanfaat. Salah satu 

faktor pendorong penelitian ini adalah untuk membantu 

meningkatkan kandungan serat kasar pada media tanam 

tersebut dengan bahan dasar organik yang biayanya dapat 

dijangkau oleh peternak, sehingga penelitian mengenai 

“Perananan Dekomposer Nabati dalam Pembuatan Media 

Tanam Jamur Berbahan Dasar Jerami Padi dan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) terhadap Kandungan Serat 

Kasar” perlu dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah penggunaan dekomposer nabati mempengaruhi 

kandungan serat kasar pada media tanam jamur 

berbahan dasar lumpur organik unit gas bio dan jerami 

padi. 

2. Bagaimana pengaruh proporsi penambahan 

dekomposer nabati terhadap kandungan serat kasar 

media tanam jamur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan dekomposer nabati 

sebagai bahan pengurai terhadap kandungan serat kasar 

dalam media tanam jamur. 

2. Mengetahui proporsi penambahan dekomposer nabati 

sebagai bahan pengurai untuk mendapatkan nilai 

kandungan serat kasar yang terbaik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Menentukan perananan dekomposer nabati sebagai 

bahan pengurai dalam pembuatan media tanam jamur 

terhadap kandungan serat kasar. 

2. Mendapatkan proporsi dekomposer yang tepat untuk 

kandungan serat kasar pada media tanam jamur yang 

optimal. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur (2015) 

menyebutkan bahwa populasi sapi perah di Malang Raya dari 
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tahun 2010-2013 berturut-turut 71.766, 89,965, 94.259 dan 

72.486. Feses yang diproduksi per ekor sapi dewasa dengan 

rataan bobot badan 300 kg memiliki rataan produksi feses 

sebesar 15 kg per hari. Apabila dalam satu peternakan terdiri 

dari 20 ekor sapi, setelah dikalkulasikan akan diketahui gas 

bio yang diproduksi yaitu 19,13 m
3
 dan lumpur organik unit 

gas bio yang dihasilkan sekitar 2.869 kg (Seseray, dkk., 2012). 

Husmy dkk (2008) menyatakan bahwa lumpur organik unit 

gas bio merupakan sisa hasil padatan dari pembuatan gas bio 

yang masih memiliki bahan organik yang belum terurai. 

Kandungan LOUGB meliputi kandungan protein 13,3%, serat 

kasar 24,3% dan energi 3651 kkal/kg. Namun kebanyakan 

peternak  menggunakan lumpur organik unit gas bio sebagai 

bahan baku pembuatan pupuk organik secara tradisional  yaitu 

hanya ditimbun serta ditambahkan sisa hasil pakan ternak 

seperti jerami padi, konsentrat maupun daun kering. Haryanto 

(1999) menyebutkan bahwa kandungan gizi pada jerami padi 

terdiri dari protein 3,9%, serat kasar 27,8%, lemak 0,67% dan 

BETN 49,67%.  

 Pembuatan pupuk kompos secara tradisional yang 

memiliki waktu panen yang cukup lama memberikan inovasi 

terbaru untuk mempersingkat waktu panen kompos yaitu 

dengan menambahkan dekomposer. Dekomposer merupakan 

bahan pengurai buatan yang mengandung mikroorganisme 

lokal yang dapat membantu mempercepat kinerja bakteri 

untuk menguraikan pupuk kompos. Bahan dekomposer bisa 

dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti sayur-sayuran, 

buah-buahan, rempah-rempah, molases dan air. Marwati 

(2009) menyatakan bahwa mikroorganisme yang dapat 

digunakan untuk proses pengomposan adalah mikroorganisme 

yang dihasilkan oleh pembusukan buah-buahan dan sayuran. 
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Hal ini terjadi karena didalam buah-buahan dan sayuran 

mengandung gula, vitamin, enzim dan mikroorganisme efektif 

yang mampu menghasilkan mikroorganisme pembusuk daun. 

Jagetia, dkk (2003) menyebutkan bahwa jahe mengandung 

senyawa anti bakteri. Ekstrak jahe 10 mg/kg dapat berfungsi 

sebagai anti bakteri yang dapat membunuh Pseudomonas 

aeroginosa, Salmonella tyhimurium, Escherichia coli dan 

Candida albicans. Anti bakteri pada bahan alami digunakan 

untuk mengontrol pembusukan dan mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme patogen. Alur kerangka pikir penelitian ini 

bisa dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

Populasi sapi perah di Malang 

Raya tahun 2013 mencapai 

72.486 ekor. 

Lumpur organik yang merupakan hasil 

samping proses pembuatan gas bio masih 

memiliki kandungan nutrisi seperti protein 

13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 3651 

kkal/kg (Husmy, dkk., 2008) 

Pemanfaatan limbah sayuran (sawi hijau, 

kangkung dan kemangi), buah-buahan 

(pepaya dan nanas), rempah-rempah (jahe 

merah, kunyit dan temulawak), molases 

dan air. 

Pencampuran bahan-bahan 

dekomposer nabati dan diperam 4-5 

hari. 

Pembuatan pupuk kompos dengan bahan 

dasar LOUGB dan ditambahkan dengan 

jerami padi. Kandungan nutrien pada 

jerami padi terdiri dari protein 3,9%, serat 

kasar 27,8%, lemak 0,67% dan BETN 

49,67% (Haryanto, 1999). 

Proses fermentasi kedua limbah dilakukan 

untuk mengetahui peranan dekomposer 

nabati terhadap kandungan serat kasar media 

tanam berbahan dasar jerami padi dan 

LOUGB selama proses fermentasi. 

Hasil pemeraman kedua bahan tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan media tanam jamur untuk menambahkan 

kandungan serat kasar dan produk organik tersebut 

sehingga dapat dijangkau masyarakat. 

Pemisahan padatan dan cairan 

dekomposer nabati 

Dekomposer nabati berupa 

cairan 
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1.6 Hipotesis 

H0 : Penambahan dekomposer nabati tidak berpengaruh 

terhadap kandungan serat kasar pada pembuatan 

media tanam jamur berbahan dasar lumpur organik 

unit gas bio dan jerami padi. 

H1 : Penambahan dekomposer nabati berpengaruh 

terhadap kandungan serat kasar, suhu, pH pada 

pembuatan media tanam jamur berbahan dasar 

lumpur organik unit gas bio dan jerami padi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Syehabbudin, dkk 

(2013) mengenai efek penambahan lumpur organik unit gas 

bio (LOUGB) dari kotoran sapi perah sebagai dekomposer 

dalam pembuatan kompos jerami padi menunjukkan bahwa 

penambahan LOUGB dengan jerami padi pada level yang 

berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

pada pH, C/N rasio, C organik, nitrogen, fosfor dan kalium. 

Penggunaan LOUGB seperempat bagian mampu 

meningkatkan kandungan unsur hara (pH  7,49, suhu 31˚C, 

C/N 12,67, C organik 20,99%, N 1,65%, P 0,16%, dan K 

2,09%) dengan lama pemeraman kompos terbaik adalah empat 

minggu. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anif dan 

Kun Harismah (2004) menyatakan bahwa limbah tomat 

mampu menggantikan peran EM-4 pada proses pengomposan 

sampah organik karena didalam limbah tomat tersebut 

terkandung jasad renik atau mikrobia-mikrobia tertentu yang 

mampu mendekomposisi bahan-bahan organik dalam limbah. 

Proses pengomposan sampah organik yang menggunakan 

inokulan limbah tomat membutuhkan waktu yang relatif lebih 

cepat dibandingkan menggunakan EM-4 untuk menjadi pupuk 

kompos. Hasil penelitian tersebut juga dilakukan oleh Puji 

Rahayu (2004) pada saat menggunakan limbah buah pepaya 

sebagai pengganti EM-4 dalam proses pengomposan sampah 

organik. Pada penelitian Ulfa Nurullita dan Budiyono (2012) 

mengenai pemanfaatan mikroorganisme lokal untuk proses 
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pengomposan, hasil penelitian yang didapatkan bahwa suhu 

kompos yang sesuai untuk proses dekomposisi berkisar 30˚-

38˚C, pH yang sesuai untuk dekomposisi yaitu 7, bau kompos 

hanya ada 3 yang sesuai bau tanah yaitu mikroorganisme lokal 

(mol) campuran dengan teknik keranjang takakura dan drum 

berputar serta mol tape nanas dengan teknik keranjang 

takakura.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Handoko (2011) 

mengenai pembuatan media tanam jamur berbahan dasar 

jerami padi yang dikombinasikan dengan alang-alang 

(Imperita cylindrica). Bahan campuran media untuk 

ketersediaan nutrisi dalam media tanam jamur menggunakan 

bekatul dan penambahan zat pengatur tumbuh (ZPT). 

Perlakuan terbaik pada penelitian ini pada perlakuan M2 

dengan perbandingan jerami padi dan alang-alang yaitu 1:1. 

Pengomposan media harus disesuaikan dengan jenis media, 

seperti alang-alang yang memiliki tekstur lebih keras dan 

waktu pengomposan lebih lama atau diberikan penambahan 

mikroorganisme pengurai agar proses pengomposan dapat 

berjalan sempurna.  

 Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu terletak pada dekomposer atau bahan pengurai yang 

digunakan. Penambahan dekomposer yang terbuat dari sayur-

sayuran (sawi hijau, kangkung, dan kemangi), buah-buahan 

(nanas dan pepaya), rempah-rempah (jahe merah, kunyit, dan 

temulawak), molases dan air. Cairan dekomposer nabati 

mengandung senyawa antibakteri yang digunakan untuk 

mengurangi bakteri patogen agar tidak bertahan hidup dan 

dapat meningkatkan kandungan serat kasar dalam media 

tanam jamur. Penggunaan cairan  dekomposer nabati sebagai 

bahan pengurai untuk lumpur organik unit gas bio dan jerami 
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padi yang digunakan sebagai media tanam jamur baru pertama 

kali dilakukan.  

 

2.2 Dekomposer Nabati 

 Langkah awal dalam pembuatan pupuk organik adalah 

dengan membuat starter kompos. Starter kompos 

menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) dalam pembuatan 

kompos yakni pembiakan mikroorganisme lokal. MOL dapat 

digunakan untuk peragian atau mempercepat pembusukan 

feses sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. MOL 

merupakan bakteri buatan yang berfungsi untuk menyuburkan 

tanah dan menguraikan feses ternak menjadi kompos 

(Anonimus, 2000). 

 Pada perkembangannya, selain menggunakan 

mikroorganisme EM4 ada beberapa mikroorganisme alternatif 

untuk proses pengomposan. Mikroorganisme yang dapat 

digunakan untuk proses pengomposan adalah mikroorganisme 

yang dihasilkan oleh pembusukan buah-buahan dan sayuran. 

Hal ini terjadi karena didalam buah-buahan dan sayuran 

mengandung gula, vitamin, enzim dan mikroorganisme efektif 

yang mampu menghasilkan mikroorganisme pembusuk daun. 

Larutan buah-buahan dan sayuran ini dikenal dengan nama 

bioekstrak yang tidak hanya berfungsi sebagai penghancur 

daun tetapi dapat berfungsi juga untuk pembuatan molases 

pada pakan ternak, kompos cair dan mengurangi bau busuk 

pada peternakan (Marwati, 2009). 

 Menurut penelitian Hernani dan Hayani (2001), jahe 

merah mempunyai kandungan pati 52,9%, minyak atsiri 3,9% 

dan ekstrak yang larut dalam alkohol 9,93% lebih tinggi 

dibandingkan jahe emprit dan jahe gajah. Hasil penelitian 

farmakologi menyatakan bahwa senyawa antioksidan alami 
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dalam jahe cukup tinggi dan sangat efisien dalam menghambat 

radikal bebas superoksida dan hidroksil yang dihasilkan oleh 

sel-sel kanker dan bersifat sebagai antikarsinogenik, non-

toksik dan non-mutagenik pada konsentrasi tinggi (Manju dan 

Nalini, 2005). Hasil penelitian Jagetia et.al (2003) 

menyebutkan bahwa jahe mengandung senyawa anti bakteri. 

Ekstrak jahe 10 mg/kg dapat berfungsi sebagai anti bakteri 

yang dapat membunuh Pseudomonas aeroginosa, Salmonella 

tyhimurium, Escherichia coli dan Candida albicans. Anti 

bakteri pada bahan alami digunakan untuk mengontrol 

pembusukan dan mencegah tumbuhnya mikroorganisme 

patogen (Tajkarimi, 2010). 

 Kurkumin yang terkandung dalam rimpang kunyit 

putih bermanfaat sebagai antitumor dan anti-inflamasi (anti-

radang). Sementara itu, saponin dalam kunyit berkhasiat 

sebagai antineoplastik (anti-kanker) dan polifenol berfungsi 

sebagai antioksidan (Yellia, 2003). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Abbas (2005) diketahui bahwa kunyit 

putih memiliki 11 senyawa, yaitu campuran Stigmaterol dan β-

sitoserol, Demetoksikurkumin, bismetoksikurkumin, 1,17-bis 

(4-hidroksifenil)-1,4,6-hepatatrien-3-on, 7-hidroksi-6-metoksi 

kaumarin, Kurkumin, Zerumin B, Curcumanggosida, Asam-4-

hidroksisinamik, Labda-8(17), 12-diene,15,16-dial dan 

Calcalatarin A. 

 Daun kemangi (Ocimum sanctum L) memilili aktivitas 

neuroprotektif, hipoglemik, antioksidan, antibakteri dan 

antiinflamasi. Aktivitas antioksidan yang tinggi dari daun 

kemangi telah dibuktikan baik melalui mekanisme 

penangkapan radikal (antiradikal) atau menghambat 

peroksidasi lipid. Kandungan yang terdapat pada daun 

kemangi adalah saponin, flavonoid dan tannin. Flavonoid yang 
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terisolasi dalam daun kemangi antara lain vicenin, galutenolin 

dan cirsilineol (Nurwaini, 2012). 

2.3 Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

 Lumpur organik unit gas bio adalah padatan sisa hasil 

dari pembuatan gas bio yang masih terdapat kandungan bahan 

organik yang belum terurai. Kandungan nutrisinya cukup baik 

yaitu memiliki protein kasar 13,3%, serat kasar 24,3% dan 

energi 3651 kkal/kg (Husmy dkk, 2008). Berdasarkan hal ini, 

maka bio-sludge dari sapi perah dapat dijadikan sebagai bahan 

pakan alternatif sebagai sumber serat dan energi. Limbah 

produksi gas bio dalam bentuk LOUGB adalah kotoran sapi 

yang telah mengalami tahap akhir dekomposisi anaerob untuk 

menghasilkan metan. Lumpur organik unit gas bio dapat 

menjadi sumber karbon bagi mikroba, LOUGB yang berasal 

dari gas bio sangat baik untuk dijadikan bahan pembawa 

karena mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan 

oleh pertumbuhan mikroba seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn 

(Oman, 2003). 

 Limbah ternak secara fisik mempunyai bentuk yang 

tidak menarik dan mengeluarkan bau busuk yang dapat 

mempengaruhi kehidupan makhluk lainnya. Secara kimia, 

limbah ternak mengandung berbagai macam zat yang sewaktu-

waktu dapat berubah menjadi zat lain dan memberikan 

dampak yang berbeda-beda. Secara biologis, limbah ternak 

mengandung berbagai macam mikro dan makro organisme, 

molekul zat nutrisi dan unsur hara yang siap digunakan oleh 

berbagai biota yang bertempat tinggal dan berkembang biak di 

tempat (Suminto, 1987). 

 Peternakan sapi perah menghasilkan air susu dan 

selain itu juga menghasilkan feses dan urin sebagai limbah. 
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Limbah padat berupa feses dari sapi perah jumlahnya setiap 

hari berkisar 5-10% dari bobot badan. Limbah tersebut apabila 

tidak diolah menjadi sumber cemaran bagi lingkungan karena  

didalam feses tersebut masih mengandung sejumlah mikroba 

diantaranya protozoa, fungi dan bakteri. Bakteri yang terdapat 

dalam saluran pencernaan ternak ruminansia diantaranya 

Lactobacillus sp, Escherichia, Eubacterium, 

Propionibacterium, Streptococcus, Bacteriodes, Butyvibrio, 

Selonomonas, Clostridium dan Metanobacterium, termasuk 

didalamnya kelompok koliform (Astuti, dkk, 2010). 

2.4 Jerami Padi 

 Salah satu limbah pertanian yang mudah didapat dan 

potensial untuk digunakan sebagai pengganti rumput adalah 

jerami padi. Produksi jerami padi cukup melimpah dan 

tersedia setiap saat. Satu kali panen dapat diperolah jerami 

padi sebanyak 5-8 ton/ha. Hal ini bergantung pada lokasi dan 

varietas padi yang ditanam (LITBANG, 2002).  

 Kendala yang dihadapi dalam pemberian jerami padi 

sebagai pakan ternak adalah kandungan gizi serta daya 

cernanya yang rendah. Hal ini disebabkan karena adanya 

ikatan lignoselulosa sehingga selulosa dan hemiselulosa sulit 

dicerna sebagai sumber energi oleh ternak. Kandungan gizi 

yang terdapat pada jerami padi adalah protein 3,9%, serat 

kasar 27,8%, lemak 0,67% dan BETN 49,67%. Upaya untuk 

meningkatkan nilai gizi dan daya cerna jerami padi 

memerlukan pengolahan terlebih dahulu. Teknologi amoniasi 

dan fermentasi dengan mikroba lokal dapat meningkatkan nilai 

gizi jerami padi yang rendah (Haryanto, 1999).  

 Jerami padi umumnya memiliki rasio C/N yang tinggi. 

Menurut Suhartatik dan Roechan (2001), jerami segar 
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mempunyai rasio C/N > 30. Rasio C/N adalah nilai 

perbandingan yang menunjukkan jumlah C (karbon) dan N 

(nitrogen) pada tanaman. Bila jumlah karbon tinggi 

dibandingkan nitrogen maka rasio C/N akan tinggi dan 

sebaliknya. Rasio C/N yang tinggi akan menyebabkan 

lamanya terjadi pengomposan. Hal ini dikarenakan bakteri 

memerlukan energi yang lebih banyak untuk merombak 

karbon dan biasanya bakteri akan memanfaatkan nitrogen 

yang tersedia di sekitarnya terlebih dahulu.  

2.5 Proses Fermentasi 

 Fermentasi merupakan salah satu upaya meningkatkan 

kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, fermentasi 

merupakan pembentukan energi melalui senyawa organik, 

sedangkan aplikasi kedalam bidang industri diartikan sebagai 

proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh massa sel 

mikrobia. Proses fermentasi dapat terjadi jika ada kontak 

antara mikroorganisme penyebab fermentasi dengan substrat 

organik yang sesuai (Krisnanti, 2010).  

 Menurut Bakar (2007), proses fermentasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi dua bagian yaitu 

intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi pH, 

kelembaban, potensial oksidasi-reduksi, kandungan nutrisi, 

kandungan anti mikroba dan struktur biologi. Faktor ekstrinsik 

meliputi temperatur, kelembaban lingkungan, konsentrasi gas 

di lingkungan dan beberapa faktor lain. Penurunan pH dapat 

terjadi pada awal proses fermentasi akibat dari terbentuknya 

asam-asam selama proses fermentasi berlangsung oleh 

mikroba, seperti asam asetat, asam piruvat dan asam laktat.  

Fermentasi merupakan katabolisme senyawa organik secara 

anaerob dengan senyawa organik bertindak sebagai donor dan 
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akseptor serta menghasilkan ATP melalui fosforilasi tingkat 

substrat (Adams and Noust, 2001).  

 Enzim selulase dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti tanaman, insekta dan mikroorganisme. Bakteri 

selulolitik ditemukan di berbagai ekosistem. Contoh bakteri 

selulolitik adalah Cellumonas sp, Celvibrio sp, Microbispora 

bispora, Thermomonospora sp., Acentivibrio cellulolyticus, 

Bacteriodes cellulosolvent, Bacteriodes succinogenes, 

Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens dan 

Clostridium termocellum. Enzim selulosa dapat dihasilkan 

oleh berbagai bakteri dan fungi, aeron dan anaerob, mesofil 

dan termofil (Bhat, 1997). 

 Enzim dapat diproduksi oleh mikroorganisme seperti 

fungi dan bakteri. Salah satu jenis enzim yang banyak 

dihasilkan oleh mikroorganisme adalah enzim selulase. 

Mikroorganisme penghasil selulase dari kelompok bakteri 

memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk memproduksi selulase menjadi lebih 

pendek (Alam, 2004). Selulosa merupakan suatu 

homopolisakarida linier yang tersusun atas 100-4000 unit 

monosakarida β-glukosa yang berikatan dengan ikatan β-1-4-

glikosidik (Kregel dan Dijkstra, 2000). 

 Degradasi selulosa secara enzimatis menghasilkan 

senyawa oligosakarida, disakarida dan monomer glukosa yang 

bersifat larut. Proses pemecahan secara enzimatis terjadi 

dengan adanya enzim selulase yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme yang bersifat selulolitik. Proses pemecahan 

selulosa oleh struktur fisik dari substrat, bentuk kristal 

umumnya sulit dicerna daripada bentuk amorf. Mikroba 

selulolitik minimal memproduksi 2 unit enzim selulase yaitu 

endo 1,4 β-glukanase yang berperan menghidrolisis serat 
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selulosa menjadi rantai pendek, kemudian oleh enzim ekso 1,4 

β-glukanase yang akan memecah rantai pendek itu 

menghasilkan senyawa sederhana terlarut (Charrier dan Brune, 

2003). Hidrolisis selulosa terdiri dari dua tahap, yaitu 

degradasi selulosa menjadi selobiosa oleh endo-1,4-glukanase 

dan ekso-1,4 glukanase kemudian dilanjutkan dengan 

pemecahan selobiosa oleh β-1-4-glikosidase (Juhasz, 2003). 

2.6 Serat Kasar 

 Limbah pertanian mengandung banyak bahan 

lignoselulosa yang bisa didegradasi oleh enzim selulase. 

Bahan lignoselulosa merupakan komponen organik berlimpah 

di alam yang terdiri dari tiga polimer yaitu selulosa, 

hemiselulosa dan lignin. Komponen terbesar adalah selulosa 

(35-50%), hemiselulosa (20-35%) dan lignin (10-25%) (Saha, 

2004). Komponen ini merupakan sumber utama untuk 

menghasilkan produk bernilai seperti gula dari hasil 

fermentasi, bahan kimia, bahan bakar cair, sumber karbon dan 

energi. Konversi bahan lignoselulosa banyak dipelajari dari 

mikroba selulolitik maupun xilanolitik (Pason dkk, 2003).  

 Selulosa merupakan polimer linier dari D-glukosa 

yang terikat pada ikatan 1,4 glikosidik dan sangat erat 

berasosiasi dengan hemiselulosa dan lignin. Hemiselulosa 

merupakan salah satu penyusun dinding sel tumbuhan yang 

terdiri dari kumpulan beberapa unit gula/heteropolisakarida 

dan dikelompokkan berdasarkan residu gula utama sebagai 

penyusunnya seperti xilan, mannan, galactan dan glucan 

(Fengel dan Wegener, 1995). 

 Pada tanaman, selulosa dilapisi oleh polimer yang 

sebagian besar terdiri dari xilan dan lignin. Xilan dapat 

didegradasi oleh xilanase, akan tetapi lignin sangat sulit 
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terdegradasi. Jika xilan dan lignin dihilangkan, maka selulosa 

dapat didegradasi oleh enzim selulase dari bakteri atau kapang 

selulolitik untuk menghasilkan selobiosa dan glukosa. 

Selobiosa sering berfungsi menghambat sistem kerja dari 

selulase dan proses selulolitik akan cepat berhenti bila tidak 

ada mikroba sakarolitik lainnya didalam ekosistem tersebut. 

Kelebihan selobiose yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh 

mikroba sakarolitik tersebut, sehingga mikroba selulolitik 

dapat melanjutkan degradasi selulosa (Bayer dkk, 1994). 

 Bahan lignoselulosa sangat potensial sebagai bahan 

dasar pembuatan pupuk organik, disamping untuk bahan 

bakar, makanan ternak dan bahan pembuatan kertas 

(Singhania, 2009). Penggunaan limbah selulosa untuk 

produksi pupuk organik bertujuan untuk memberikan nitrogen 

dan berperan sebagai penggembur tanah (Malik dkk., 2001). 

2.7 pH 

 Menurut Ferdaus (2008), daya tahan mikroba terhadap 

suhu tidak sama untuk tiap - tiap spesies. Masing-masing 

mempunyai suhu optimum, minimum dan maksimum untuk 

pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena dibawah suhu 

minimum dan diatas suhu maksimum, aktivitas enzim 

akan berhenti, bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan 

terjadi denaturasi enzim. Berdasarkan daerah suhu, mikroba 

dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mikroba psikrofil yang 

merupakan mikroba yang dapat tumbuh pada suhu berkisar 0-

30
o
C; mikroba mesofil meupakan mikroba yang tumbuh pada 

suhu berkisar 30-60
o
C dan mikroba termofil merupakan 

mikroba yang tumbuh pada suhu berkisar 40-80
o
C. Pada 

fermentasi secara aerob keberlangsungan hidup 

mikroorganisme bergantung pada sumber energi berupa 
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glukosa, dengan adanya oksigen beberapa mikroorganisme 

mencerna glukosa dan menghasilkan air, karbondioksida dan 

ATP yang digunakan untuk tumbuh. Proses tersebut 

merupakan metabolisme tipe aerobik (Suprihatin, 2012).  

 Salah satu faktor yang berpengaruh pada aktivitas 

mikroba adalah kondisi pH. Kondisi pH media akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba pada 

umumnya dapat tumbuh  pada kisaran pH 3-6 unit. 

Kebanyakan mikroba memiliki pH optimum sekitar 6.5-7.5. 

Sebagian besar mikroba dipengaruhi oleh pH optimum yang 

menyebabkan pertumbuhannya menjadi optimum. Dalam 

fermentasi, kontrol pH penting dilakukan karena pH optimum 

harus dipertahankan selama fermentasi (Ferdaus, 2008).  

2.8 Suhu 

 Pada dasarnya suhu merupakan faktor utama yang 

berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas biologi karena suhu 

dapat menghambat atau mempercepat pertumbuhan mikroba, 

penguraian bahan organik, produksi gas, penggunaan substrat 

dan aktivitas biologi lainnya. Aktivitas biologi melibatkan 

bantuan enzim, sedangkan enzim sangat sensitif terhadap 

perubahan suhu (Hartono, 2009).  

 Pada dasarnya suhu pertumbuhan mikroba berkaitan 

dengan nilai pH. Jika suhu pertumbuhan naik, maka pH 

optimum untuk pertumbuhan juga naik. Suhu juga 

mempengaruhi efisiensi konversi substrat (karbon-energi) 

menjadi massa sel. Pada umumnya yield konversi maksimum 

terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada suhu dimana 

kecepatan pertumbuhan maksimum (Suprihatin, 2012). 

Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk 

pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri 
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dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 30˚C, tetapi 

beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan 

yang sama pada suhu 37˚C maupun 30˚C (Anonimous, 2010). 

2.9 Media Tanam Jamur 

 Formulasi media tanam jamur terdiri dari bahan dasar 

yaitu serbuk gergaji dan bahan tambahan lainnya yaitu 

bekatul, gips dan kapur. Penggunaan bahan seperti itu lebih 

efektif, mudah dan efisien dibandingkan cara lain. Bahan dasar 

dititikberatkan pada nutrisi jamur. Bahan utama media tanam 

jamur dapat mencapai diatas 70% dari total bobot media tanam 

(baglog). Bahan tersebut adalah serbuk gergaji kayu jeungjing 

(Albazzia falcataria) yang mengandung selulosa, karbohidrat, 

serat dan lignin. Jamur mampu mengubah selulosa dan lignin 

menjaadi karbohidrat yang selanjutnya dirombak menjadi 

protein (Winarni, 2002). 

 Sumber karbon diperlukan untuk kebutuhan energi 

dan struktural sel jamur. Sumber karbon yang umum 

digunakan oleh jamur adalah karbohidrat (polisakarida, 

disakarida, monosakarida), asam organik, asam-asam amino, 

alkohol tertentu, komponen-komponen polisiklik dan produk 

natural seperti lignin (Moore, 1996). 

 Sumber nitrogen sangat diperlukan oleh jamur untuk 

sintesis protein, purin, pirimidin dan khitin (polisakarida 

penyusun utama kebanyakan dinding sel). Nitrogen sangat 

berperan untuk sintesa asam amino yang selanjutnya dipakai 

untuk membangun cairan protoplasma. Sumber nitrogen dapat 

ditambahkan dalam bentuk amonium, nitrat dan komponen 

nitorgen organik seperti pepton, urea, asam amino, protein 

atau peptida (Winarni, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonokerto 

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang pada bulan Maret-Juni 

2015. Lumpur organik unit gas bio diperoleh dari peternakan 

sapi perah milik Bapak Sulis di Desa Wonokerto yang 

merupakan salah satu peternak yang menerapkan penggunaan 

biogas berbahan limbah kotoran ternak. Laboratorium yang 

digunakan untuk menganalisa kandungan serat kasar pada 

sampel penelitian adalah Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Peralatan Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan adalah : 

a. Pisau 

b. Blender 

c. Trash bag 

d. Timbangan 

e. Masker 

f. Sarung tangan 

g. pH meter digital 

h. Gayung 

i. Termometer alkohol 

j. Pengaduk kayu 

3.2.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Lumpur organik unit gas bio (LOUGB) 

 Padatan LOUGB yang digunakan merupakan limbah 

gas bio yang berasal dari unit gas bio milik Bapak Sulis di 

Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 

Padatan LOUGB diambil dari kolam oksidasi pertama 

berumur 5 – 7 hari yang sebelumnya diaduk terlebih dahulu 

agar homogen. Padatan LOUGB ditimbang sebanyak 22,5 kg. 

Kolam oksidasi LOUGB dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kolam oksidasi lumpur organik unit gas bio 

 

b. Dekomposer nabati 

 Pembuatan dekomposer nabati atau disebut dengan 

bahan pengurai terdiri dari beberapa bahan organik yang 

meliputi rempah-rempah (jahe merah, kunyit dan temulawak) 

sebanyak 4,5 kg, sayuran (sawi hijau, kangkung dan kemangi) 

dan buah-buahan (nanas dan pepaya) sebanyak 2,5 kg, 

molases sebanyak 5 kg, dan air 15 liter. Prosedur pembuatan 

dekomposer nabati bisa dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan dekomposer nabati 

 

c. Jerami padi 

 Pengambilan jerami padi sebagai bahan campuran 

media tanam diambil di sekitar area persawahan dekat dengan 

peternakan Bapak Sulis di daerah Wonokerto, Kabupaten 

Malang. Jerami yang digunakan terlebih dahulu dikumpulkan 

Rempah-rempah (jahe merah, kunyit dan 

temulawak), sayuran (sawi hijau, kangkung 

dan kemangi) dicuci bersih terlebih dahulu 

kemudian dipotong kecil-kecil. 

Buah-buahan (nanas dan pepaya) dikupas terlebih 

dahulu kemudian dicuci dan dipotong kecil-kecil.  

Seluruh bahan digiling satu persatu 

menggunakan blender atau penggiling bumbu.  

Hasil gilingan seluruh bahan dimasukkan kedalam 

tong dan diaduk rata agar homogen.  

Ditambahkan molases dan air kemudian 

diaduk dan ditutup rapat hingga 4 -5 hari.  

Dipisahkan antara padatan dan cairan 

menggunakan kain dan diperas.  

Cairan dekomposer 

nabati 
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kemudian dilakukan chopping dengan mesin chopper. Setelah 

semua jerami padi selesai chopping maka dilakukan 

penimbangan masing-masing sebanyak 12,5 kg untuk setiap 

perlakuan.  

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan. Rancangannya adalah metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan 

sehingga terdapat 20 unit percobaan. Imbangan antara jerami 

padi dan LOUGB adalah 1 : 2. Perlakuan yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

P0 = LOUGB + jerami padi + dekomposer nabati (0%) 

pemeraman 2 minggu 

P1 = LOUGB + jerami padi + dekomposer nabati (1,5%) 

pemeraman 2 minggu 

P2 = LOUGB + jerami padi + dekomposer nabati (2,5%) 

pemeraman 2 minggu 

P3 = LOUGB + jerami padi + dekomposer nabati (3,5%) 

pemeraman 2 minggu 

P4 = LOUGB + jerami padi + dekomposer nabati (4,5%) 

pemeraman 2 minggu 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kandungan serat kasar 

Pengujian kandungan serat kasar dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
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2. Suhu media tanam 

Pengukuran suhu dilakukan menggunakan termometer 

alkohol dengan cara dilakukan pengukuran suhu pada 

awal pembuatan dan minggu kedua. 

3. Nilai pH media tanam 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter 

digital dengan cara dilakukan pengukuran suhu pada 

awal pembuatan dan minggu kedua. 

 

3.5 Analisis Data 

 Data hasil pengamatan yang dirancang dianalisis 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) model tetap 

sehingga didapatkan model linier sebagai berikut : 

 

Y ij= µ + α i+ + Eij 

Dimana: 

Yij = Nilai hasil pengamatan pada perlakuan tingkat 

pemberian dekomposer nabati 

µ = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi = Pengaruh perlakuan ke 0-4 

Eij = Galat percobaan pada perlakuan ke 0-4 dan 

ulangan ke 1-4 

 

 Kemudian dianalisis menggunakan analisis ragam 

seperti yang tersaji pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 



23 

 

Tabel 1. Analisis ragam atau sidik ragam atau ANOVA 

pengaruh perlakuan terhadap kandungan serat kasar 

SK dB JK KT Fhitung F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan t-1 JKperlakuan JKperlakuan 

/ (t-1) 

KTperlakuan 

/ KTgalat 

  

Galat t(r-

1) 

JKgalat JKgalat / 

t(r-1) 

   

Total tr-

1 

JKT     

 

 Selanjutnya apabila terdapat pengaruh yang nyata 

maka untuk mengetahui perlakuan yang optimal dalam 

menyediakan unsur serat kasar pada media tanam jamur 

menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sebagai berikut 

: 

BNT1%   =  tα/2 , dbs √
    

 
 

 

3.6 Batasan Istilah 

LOUGB : Hasil samping pembuatan gas bio berupa 

lumpur organik yang masih memiliki 

kandungan unsur hara yang tinggi. 

Dekomposer 

nabati 

: Pengurai alami yang terdiri dari campuran 

sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, 

molases dan air yang telah diperam selama 

4-5 hari dan hasilnya berupa cairan setelah 

dilakukan pemisahan. 

Pemeraman  : Proses fermentasi media tanam pada waktu 

yang ditentukan. 
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Gas bio  : Gas hasil dari penampungan kotoran ternak 

berupa feses dan urin ditampung dalam 

digester dan difermentasi secara anaerob. 

Chopping :  Kegiatan pencacahan bahan atau materi 

berupa jerami padi dan rumput gajah 

menjadi ukuran yang lebih kecil. 
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BAB IV   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap 

Kandungan Serat Kasar pada Campuran LOUGB 

dan Jerami Padi 

 Data hasil pengamatan pengaruh penambahan 

dekomposer nabati pada campuran LOUGB dan jerami padi 

terhadap kandungan serat kasar disajikan pada Lampiran 1. 

Setelah dianalisis ragam menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) pada masing-masing perlakuan terhadap kandungan 

serat kasar yang dihasilkan. Hasil rataan kandungan serat kasar 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rataan serat kasar campuran LOUGB dan jerami padi 

yang ditambahkan dekomposer nabati 

Perlakuan  Rataan (%) 

P0 23,31±0,09
a 

P1 31,73±0,41
d 

P2 30,60±0,16
c 

P3 31,44±0,48
d 

P4 29,43±0,59
b 

Keterangan
(a-d)

: superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 Berdasarkan Tabel 2, hasil rataan menunjukkan bahwa 

proporsi penambahan dekomposer yang semakin tinggi pada 

campuran LOUGB dan jerami padi mengalami penurunan 

kandungan serat kasar yang cukup signifikan. Pada perlakuan 
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P1 memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dengan 

nilai rata kandungan serat kasar paling tinggi yaitu 31,73% 

dengan proporsi penambahan dekomposer nabati sebanyak 

1,5%. Namun nilai rata-rata pada perlakuan P1 signifikan 

dengan perlakuan P3 yaitu 31,44% dengan proporsi 

penambahan dekomposer nabati sebanyak 3,5%. Hal-hal 

tersebut berkaitan erat dengan proses fermentasi yang sedang 

berlangsung selama pemeraman. Widayati dan Widalestari 

(1996) menyatakan bahwa selama proses pemeraman 

berlangsung, mikroba-mikroba dapat memecah komponen 

yang kompleks menjadi suatu zat yang lebih sederhana 

sehingga dapat memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi 

gula sederhana dan turunannya yang mudah dicerna. 

Perbedaan rataan kandungan serat kasar antar perlakuan dapat 

digambarkan dalam Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik nilai rataan kandungan serat kasar 

 

 Gambar 4 menunjukkan bahwa penambahan 

dekomposer nabati terhadap LOUGB dan jerami padi dengan 

23,31 

31,73 30,6 31,44 
29,43 

0

10

20

30

40
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waktu pemeraman 2 minggu menyebabkan peningkatan rataan 

serat kasar yang sangat nyata antara kontrol dengan perlakuan. 

Perlakuan yang menghasilkan rataan serat kasar terbaik ada di 

P1. Peningkatan rataan serat kasar secara signifikan juga terjadi 

pada perlakuan P3 sedangkan penurunan rataan serat kasar 

juga signifikan terjadi pada P2 dan P4. Peningkatan dan 

penurunan kandungan serat kasar pada masing-masing 

perlakuan yang disebabkan adanya enzim yang dihasilkan 

bakteri probiotik dalam dekomposer nabati seperti Bacillus 

sp., Lactobacillus sp., Acetobacter sp., Rhodopseudomonas 

sp., Nitrobacter, Saccharomyces, Actinomycetes yang 

membantu memecah selulosa selama proses pemeraman 

menjadi glukosa (Untung, 2012).  

 Peningkatan kandungan serat kasar yang terjadi pada 

perlakuan P1 karena adanya ikatan lignin antara selulosa dan 

hemiselulosa. Lignin merupakan bagian dari kayu yang 

mengandung suatu zat komplek yang tidak dapat dicerna 

(Anggorodi, 1994). Ditambahkan oleh Marjuki (2012) bahwa 

komposisi dan struktur dinding sel padatan lumpur organik 

unit gas bio yang dapat melonggarkan atau membebaskan 

ikatan antara lignin dan selulosa atau hemiselulosa yaitu 

dengan memutus jembatan hidrogen antara lignin dan selulosa 

atau hemiselulosa. Kondisi ini akan mengubah fleksibilitas 

dinding sel padatan lumpur organik unit gas bio sehingga 

memudahkan penetrasi enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme didalam padatan lumpur organik unit gas bio. 

 Penurunan kandungan serat kasar yang terjadi pada 

perlakuan P4 karena perlakuan penambahan dekomposer 

nabati sebanyak 4,5% dapat menyebabkan perubahan struktur 

dinding sel. Kondisi tersebut memudahkan penetrasi enzim 

pemecah selulosa yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada 
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dekomposer sehingga dapat menurunkan nilai serat kasar. 

Komar (1984) menyatakan bahwa tujuan fermentasi adalah 

mengubah selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana 

melalui dipolimerisasi dan memperbanyak protein 

mikroorganisme. Ditambahkan juga oleh Winarno dan Fardiaz 

(1979) bahwa pada saat proses fermentasi menyebabkan 

terjadinya pemecahan oleh enzim-enzim tertentu terhadap 

bahan-bahan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa dan 

hemiselulosa menjadi gula sederhana. 

 Penambahan dekomposer nabati dalam campuran 

LOUGB dan jerami padi dapat membantu merombak dan 

meningkatkan kandungan serat kasar. Penelitian ini 

memberikan informasi bahwa pemanfaatan dekomposer nabati 

yang digunakan sebagai aktivator dalam campuran LOUGB 

dan jerami padi, sehingga kompos yang dihasilkan mengalami 

waktu panen yang lebih cepat dan dapat digunakan sebagai 

media tanam jamur. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap 

Suhu pada Campuran LOUGB dan Jerami Padi 

 Data hasil pengamatan pada pengaruh penambahan 

dekomposer nabati pada campuran LOUGB dan jerami padi 

terhadap suhu disajikan pada Lampiran 2. Setelah dianalisis 

ragam menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) pada masing-

masing perlakuan terhadap suhu yang dihasilkan. Hasil rataan 

kandungan serat kasar dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rataan suhu campuran LOUGB dan jerami padi yang 

ditambahkan dekomposer nabati 

Perlakuan  Rataan (˚C) 

P0 32,63±0,32
c 

P1 31,94±0,43
ab 

P2 32,06±0,66
bc 

P3 31,56±0,43
a 

P4 31,31±0,38
a 

Keterangan
(a-d)

: superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05) 

 

 Tabel 3 menunjukkan hasil akhir pengukuran suhu 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) karena adanya 

perbedaan proporsi penambahan dekomposer nabati sehingga 

menghasilkan rataan suhu yang berbeda-beda pada masing-

masing perlakuan. Perlakuan kontrol P0 tanpa penambahan 

dekomposer nabati menunjukkan rataan suhu sebesar 32,63˚C, 

sedangkan perlakuan penambahan dekomposer nabati mulai 

dari 1,5%-4,5% mengalami penurunan suhu yang cukup 

signifikan dengan nilai berturut-turut yaitu 31,94 ˚C; 32,06 ˚C; 

31,56 ˚C dan 31,31 ˚C. Pada perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan kontrol. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa penambahan dekomposer pada masing-masing 

perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

suhu campuran LOUGB dan jerami padi. Perbedaan rataan 

suhu antar perlakuan dapat digambarkan dalam Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik nilai rataan suhu (˚C) 

 

 Gambar 5 menunjukkan bahwa penambahan 

dekomposer nabati pada LOUGB dan jerami padi dengan 

waktu pemeraman 2 minggu menyebabkan penurunan nilai 

suhu yang nyata (P<0,05) antara kontrol dengan perlakuan. 

Perlakuan yang menghasilkan nilai suhu tertinggi pada 

perlakuan P0. Penurunan nilai suhu pada campuran LOUGB 

dan jerami padi terjadi karena perlakuan penambahan 

dekomposer nabati tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

Proses pemeraman dilakukan di ruang terbuka dengan suhu 

ruang antara 30-32˚C. Masing-masing perlakuan ditempatkan 

dalam wadah berupa trash bag atau kantong sampah 

berukuran besar dan diberi lubang pada masing-masing 

sisinya. Gambar 4 menunjukkan bahwa secara umum semua 

perlakuan mengalami penurunan suhu secara normal mulai 

dari awal pengamatan hingga minggu kedua. Penurunan suhu 

yang dicapai ini seiring dengan makin lamanya waktu 

LOUGB dan jerami padi difermentasi dengan dekomposer 

nabati hingga mencapai tingkat kematangan secara normal. 

Suprihatin (2012) menjelaskan bahwa suhu pertumbuhan pada 

32,63 
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31,56 
31,31 

30

31
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mikroba berkaitan erat dengan nilai pH. Apabila suhu 

pertumbuhan naik, maka pH optimum untuk pertumbuhan 

juga naik. 

 Suhu rataan campuran LOUGB dan jerami padi yang 

difermentasi menggunakan dekomposer nabati berkisar antara 

31-32˚C. Suhu tersebut belum mencapai suhu optimum yang 

dibutuhkan pada saat fermentasi aerob. Hal ini dipengaruhi 

oleh suhu ruang terbuka di Desa Wonokerto yang pada saat 

proses pemeraman terbilang rendah akibat musim hujan. 

Tinggi rendahnya suhu pada LOUGB dan jerami juga 

dipengaruhi oleh mikroba dalam bahan dasar pembuatan 

media tanam, proses pembalikan media yang kurang merata 

dan kurang terkontrol. Pada perlakuan P1 hingga P4 mengalami 

penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan campuran antara dekomposer nabati dengan 

LOUGB dan jerami padi mengandung jumlah mikroba lebih 

banyak dibandingkan perlakuan kontrol sehingga proses 

pengomposan berjalan lebih cepat. Secara umum, suhu yang 

dicapai oleh semua perlakuan menunjukkan nilai suhu yang 

normal untuk kualitas fisik kompos yang berasal dari sampah 

organik. Bakteri yang terdapat dalam saluran pencernaan 

ternak ruminansia diantaranya Lactobacillus sp, Escherichia, 

Eubacterium, Propionibacterium, Streptococcus, Bacteriodes, 

Butyvibrio, Selonomonas, Clostridium dan Metanobacterium, 

termasuk didalamnya kelompok koliform (Astuti, dkk, 2010).  
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4.3 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap 

pH pada Campuran LOUGB dan Jerami Padi 

 Data hasil pengamatan pada pengaruh penambahan 

dekomposer nabati pada campuran LOUGB dan jerami padi 

terhadap pH disajikan pada Lampiran 3. Setelah dianalisis 

ragam menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) pada 

masing-masing perlakuan terhadap pH yang dihasilkan. Hasil 

rataan pH dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan pH campuran LOUGB dan jerami padi yang 

ditambahkan dekomposer nabati 

Perlakuan  Rataan  

P0 6,26±0,06
b 

P1 6,16±0,03
ab 

P2 6,28±0,04
b 

P3 6,29±0,02
b 

P4 6,14±0,02
a 

Keterangan
(a-d)

: superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) karena adanya 

perbedaan tingkat penambahan dekomposer nabati yang 

ditambahkan, sehingga menghasilkan nilai pH yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol tanpa 

penambahan dekomposer nabati (P0) menunjukkan rataan 

derajat keasaman sebesar 6,26. Rata-rata pH tertinggi terdapat 

pada P3 dengan nilai 6,29 sedangkan nilai pH terendah 

terdapat pada P4 dengan nilai 6,14. Perbedaan rataan pH antar 

perlakuan dapat digambarkan dalam Gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik nilai rataan pH 

 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa penambahan 

dekomposer terhadap campuran LOUGB dan jerami padi 

dengan waktu pemeraman 2 minggu menyebabkan nilai pH 

yang sangat nyata antara kontrol dengan perlakuan. Semakin 

banyak proporsi penambahan dekomposer nabati yang 

ditambahkan dalam campuran LOUGB dan jerami padi maka 

akan menurunkan nilai pH menjadi semakin asam. Menurut 

Hidayat (2006), penurunan pH dapat disebabkan adanya 

produksi dari asam-asam organik sebagai akibat dari proses 

biokimia dengan mengubah total gula terlarut menjadi asam-

asam organik.  

 Berdasarkan grafik diatas, peningkatan nilai pH pada 

perlakuan P2 dan P3 cukup signifikan. Tujuan penambahan 

dekomposer nabati pada masing-masing perlakuan untuk 

menjaga agar nilai pH pada media tanam stabil dan tidak 

menurun ke arah yang lebih asam selama proses fermentasi. 

Fermentasi mempunyai pengertian suatu proses terjadinya 

perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas 

6,26 

6,16 

6,28 6,29 

6,14 

6,1

6,2

6,3

P0 P1 P2 P3 P4
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enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Suprihatin, 

2012).  

 Proses pengukuran pH dilakukan secara manual yaitu 

menggunakan pH meter digital. Fermentasi merupakan salah 

satu upaya dalam peningkatan kualitas bahan pakan ternak. 

Secara biokimia, fermentasi merupakan pembentukan energi 

melalui senyawa organik, sedangkan aplikasi kedalam bidang 

industri diartikan sebagai proses mengubah bahan dasar 

menjadi produk oleh massa sel mikrobia. Proses fermentasi 

dapat terjadi jika ada kontak antara mikroorganisme penyebab 

terhadap fermentasi dengan substrat organik yang sesuai 

(Krisnanti, dkk., 2010).  
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu : 

1. Penambahan dekomposer nabati berpengaruh terhadap 

kandungan serat kasar pada media tanam jamur 

berbahan dasar lumpur organik unit gas bio dan jerami 

padi. 

2. Penambahan dekomposer nabati sebanyak 1,5% dapat 

meningkatkan kandungan serat kasar. 

 

5.2 Saran 

 Pada penambahan dekomposer nabati dengan 

persentase 1,5% dapat diaplikasikan langsung pada media 

tanam jamur sebagai tambahan bahan dasar agar kandungan 

serat kasar pada media tanam jamur tersebut bertambah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisis statistik serat kasar campuran LOUGB 

dan jerami padi yang   ditambahkan dekomposer 

nabati 
 U1 U2 U3 U4 Total Rata-rata 

P0 23,41 23,19 23,30 23,36 93,26 23,31±0,09 

P1 32,27 31,31 31,78 31,55 126,92 31,73±0,41 

P2 30,76 30,39 30,58 30,67 122,40 30,60±0,16 

P3 30,80 31,93 31,37 31,65 125,75 31,44±0,48 

P4 28,83 30,20 29,51 29,17 117,71 29,43±0,59 

TOTAL 146,07 147,03 146,55 146,38 586,03 146,51±1,72 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (586,03)
2 

                   (5x4) 
 

= 17171,58 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (23,41
2 
+ 23,19

2
 + 23,30

2
 + 23,36

2
 + …… + 29,71

2
) – 

17171,58 

= 194,32 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 
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= (93,26
2
 + 126,92

2 
+ 122,40

2
 + 125,75

2 
+ 117,71

2
)/4 – 

17171,58 

 = 192 

JKG = JKT – JKP  

 = 194,32 – 192 

 = 2,32 

Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 192 48,00 310,34** 3,06 4,89 

Galat 15 2,32 0,15 
   

Total 19 194,32 
    

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t1%/2 , dbs√
    

 
.  

   = 2,95√
       

 
 

   = 0,81 
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Rangking rataan SK campuran LOUGB, jerami padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan Notasi  

P0 23,31 a 

P4 29,43 b 

P2 30,60 c 

P3 31,44 d 

P1 31,73 d 
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Lampiran 2. Analisis statistik suhu campuran LOUGB dan 

jerami padi yang ditambahkan dekomposer 

nabati 

 U1 U2 U3 U4 Total Rata-rata 

P0 33 32,5 32,25 32,75 130,5 32,63±0,32 

P1 32,5 31,75 31,5 32 127,75 31,94±0,43 

P2 31,75 33 32 31,5 128,25 32,06±0,66 

P3 31 31,75 32 31,5 126,25 31,56±0,43 

P4 31,5 31,5 31,5 30,75 125,25 31,31±0,38 

TOTAL 159,75 160,5 159,25 158,5 638 31,90±0,61 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (638)
2 

                (5x4) 
 

= 20352,2 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (33
2 
+ 32,5

2
 + 32,25

2
 + 32,75

2
 + …… + 30,75

2
) – 20352,2 

= 7,17 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (130,5
2
 + 127,75

2 
+ 128,25

2
 + 126,25

2 
+ 24,57

2
)/4 – 

20352,2 

 = 4,05 
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JKG = JKT – JKP  

 = 7,17 – 4,05 

 = 3,13 

Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 4,05 1,01 4,85** 3,06 4,89 

Galat 15 3,13 0,21 
   

Total 19 7,18 
    

Keterangan : **F hitung  > F tabel 5% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 5%  = t5%/2 , dbs√
    

 
.  

   = 2,95√
       

 
 

   = 0,95 

Rangking rataan suhu campuran LOUGB, jerami padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan Notasi  

P4 31,31 a 

P3 31,56 a 

P1 31,94 ab 

P2 32,06 bc 

P0 32,63 c 
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Lampiran 3. Analisis statistik pH campuran LOUGB dan 

jerami padi yang ditambahkan dekomposer 

nabati 

 U1 U2 U3 U4 Total Rata-rata 

P0 6,26 6,33 6,27 6,17 25,03 6,26±0,06 

P1 6,17 6,20 6,14 6,14 24,66 6,16±0,03 

P2 6,30 6,21 6,27 6,31 25,10 6,28±0,04 

P3 6,31 6,27 6,31 6,27 25,17 6,29±0,02 

P4 6,16 6,16 6,13 6,13 24,57 6,14±0,02 

TOTAL 31,20 31,17 31,13 31,03 124,53 6,23±0,07 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (124,53)
2 

                   (5x4) 
 

= 775,37 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (6,26
2 
+ 6,33

2
 + 6,27

2
 + 6,17

2
 + …… + 6,13

2
) – 775,37 

= 0,10 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (25,03
2
 + 24,66

2 
+ 25,10

2
 + 25,17

2 
+ 24,57

2
)/4 – 775,37 

 = 0,07 

JKG = JKT – JKP  
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 = 0,10 – 0,07 

 = 0,03 

Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,07 0,02 8,75 3,06 4,89 

Galat 15 0,03 0,002 
   

Total 19 0,10 
    

Keterangan : F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t1%/2 , dbs√
    

 
.  

   = 2,95√
        

 
 

   = 0,09 

Rangking rataan pH campuran LOUGB, jerami padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan Notasi  

P4 6,14 a 

P1 6,16 ab 

P0 6,26 b 

P2 6,28 b 

P3 6,29 b 
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Lampiran 4. Prosedur analisa kandungan serat kasar 

 

Diagram alir prosedur analisan kandungan serat kasar sebagai 

berikut : 

- Diambil sampel sebanyak 5 g 

- Dimasukkan kedalam tabung Erlenmeyer 500 ml 

- Ditambahkan 100 ml H2SO4 0,325 N 

- Dididihkan kurang lebih 30 menit 

- Ditambahkan lagi 50 ml NaOH 1,25 N 

- Dididihkan kurang lebih 30 menit 

- Disaring dalam keadaan panas dengan kertas Whatman no 40 

setelah diketahui bobot keringnya 

- Dicuci kertas saring berturut-turut dengan air panas, 25 ml 

H2SO4 dan etanol 95% 

- Dikeringkan di dalam oven bersuhu 100-110˚C sampai bobot 

stabil 

- Didinginkan kertas saring dalam desikator dan ditimbang 

 

Perhitungan kadar serat kasar sebagai berikut : 

 

Kadar serat kasar (%) = 
                        

                
 x 100
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Lampiran 5. Dokumentasi penelitian 

 

  
1. Dekomposer Nabati 

 

2. Penchoppingan jerami 

padi 

 

 

3. Penimbangan jerami 

padi 

4. Pencampuran jerami, 

LOUGB dan 

dekomposer 
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5. Pengambilan data (suhu 

dan pH) 

6. Penjemuran sampel 

 

 

  
7. Grinding sampel 8. Pengepakan sampel 

untuk analisa 

  

 

 

 

 

 

 


