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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the role of 

botanical decomposer in mushroom media making process 

from rice straw and organic sludge biogas unit as incubation 

materials on protein content and obtains optimum dosage level 

for treatment. LOUGB, rice straw, and botanical decomposer 

were used as materials in this research. The method was field 

research with Completely Randomized Design (CRD) with 

five treatments and four replications. The ratio used was 1:1 

(25kg LOUGB : 25kg Rice Straw) with addition of botanical 

decomposer consisted of P0, P1, P2, P3 and P4 were 0%, 

1.5%, 2.5%, 3.5% and 4.5% respectively. The variables 

observed were protein, temperature, and pH. The observation 

was conducted once for two days in two weeks, while protein 

was observed only at day 14. The data were analyzed by 

Analysis of Variance (ANOVA) and continued by Least 

Significant Difference (LSD) test if there was significant 

effect on the treatments. Results showed that the addition of 

2.5% botanical decomposer in mushroom media making 
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process from rice straw and organic sludge biogas unit 

increased protein content (12.51±0.084
b
)%, while 1.5% 

botanical decomposer increased temperature 

(39.04±0.357
b
)ºC. However, the addition of 1.5% botanical 

decomposer had similar effect on pH (6.18±0.038
a
). Optimum 

treatment was obtained from P2 with addition of 2.5% 

botanical decomposer, due to its highest protein content 

(12.51±0.084
b
)%. 

Keywords : incubation, temperature, pH 
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RINGKASAN 

 

 Penanganan dan pengolahan limbah perlu dilakukan 

agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan ekonomi 

peternak.  Lumpur organik atau biasa disebut dengan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB)  merupakan salah satu 

limbah dari produksi biogas yang mengalami tahap akhir 

dekomposisi aerob untuk menghasilkan gas metana. Salah satu 

alternatif pemanfaatan LOUGB untuk saat ini hanya terbatas 

dalam pengaplikasian sebagai pupuk dan beberapa 

perkembangan terakhir menunjukkan mulai banyak penelitian 

tentang pemanfaatan sebagai bahan pakan alternatif. Manfaat 

dari penggunaan dekomposer nabati adalah mengurangi kadar 

bau dari LOUGB dan menambah kandungan nutrisi 

didalamnya. Salah satu yang mendapat perhatian adalah 

potensi pemanfaatan LOUGB sebagai media tanam jamur. 

 Penelitian ini dilakukan di dua tempat, pembuatan 

dekomposer, pemeraman serta pemberian proporsi dilakukan 

di Jalan Taman Bunga Merak II No. 4A, Malang. Sedangkan 

pengambilan LOUGB di lakukan di unit biogas milik  

peternak sapi perah rakyat Bapak Sulistiyanto di Desa 
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Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Jawa 

Timur. Analisa proksimat (kandungan protein) dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama satu bulan yakni dimulai pada 

tanggal 12 April 2015 sampai 12 Mei 2015. 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui peranan dekomposer nabati dalam pembuatan 

media jamur berbahan dasar jerami padi dan LOUGB sebagai 

bahan pemeraman terhadap kandungan protein dan untuk 

mengetahui perlakuan yang optimal dalam mendapatkan unsur 

protein media jamur yang terbentuk. Kegunaan dari penelitian 

ini yaitu untuk menentukan peranan dekomposer nabati dalam 

pembuatan media jamur berbahan dasar jerami padi dan 

LOUGB sebagai bahan pemeraman terhadap kandungan 

protein dan mendapatkan media jamur yang memiliki kualitas 

unsur protein yang optimal. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

LOUGB yang berasal dari unit gas bio milik Bapak Sulis di 

Desa Wonokerto, jerami padi yang diperoleh dari sawah 

sekitar peternakan Bapak Sulis dan dekomposer nabati yang 

dipersiapkan dan dibuat sendiri. Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain pisau, mixer, ember, 

timbangan, volume meter, saringan, pH meter digital, 

thermometer dan trash bag. Metode penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap yang 

terdiri dari 5 perlakuan (P0, P1, P2, P3 dan P4) dengan 4 

ulangan (U1, U2, U3 dan U4), apabila terdapat perbedaan 

antar perlakuan diuji dengan BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Adapun perlakuan tersebut adalah perbandingan antara 

LOUGB dan Jerami Padi sebesar 1:1 (25 kg : 25 kg) dengan 
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penambahan dekomposer nabati pada masing-masing 

perlakuan sebesar 0%, 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5% dari 

campuran jerami padi an LOUGB. Variabel yang diamati pada 

penelitian ini yaitu protein, suhu dan pH. Pengamatan suhu 

dan pH dilaksanakan dua hari sekali selama dua minggu (14 

hari), sedangkan protein dilakukan pada minggu terakhir, yaitu 

pada hari ke 14. Data dianalisis dengan sidik ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

dekomposer nabati yang berbeda pada masing-masing media 

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

terhadap kandungan protein dan suhu, namun memberikan 

efek yang sama (P>0,05) terhadap nilai pH media. Kandungan 

protein, P2 dengan penambahan dekomposer nabati sebesar 

2,5% merupakan perlakuan terbaik dengan hasil 12,51±0,08%. 

Sedangkan pada nilai suhu dan pH terdapat pada P1 sebagai 

perlakuan yang terbaik yaitu masing-masing sebesar 

39,04±0,36 dan 6,18±0,04 dimana P0 merupakan perlakuan 

tanpa penambahan dekomposer nabati (kontrol). 

Kesimpulan yang diperoleh adalah penambahan 

dekomposer nabati sebesar 2,5% dalam pembuatan media 

jamur berbahan dasar jerami padi dan LOUGB dapat 

meningkatkan kandungan protein sebesar (12,51±0,08
b
)%, 

sedangkan penambahan dekomposer nabati sebesar 1,5% 

dapat meningkatkan suhu sebesar (39,04±0,36
b
)ºC. Namun 

pada penambahan dekomposer nabati sebesar 1,5% 

memberikan efek yang sama pada pH media yaitu sebesar 

6,18±0,04
a
. Kandungan protein (P2) dengan penambahan 

dekomposer nabati sebesar 2,5% merupakan perlakuan yang 

paling optimal karena memiliki kandungan protein tertinggi 

yaitu sebesar 12,51±0,08
b
. Perlu dilakukan penelitian lebih 



ix 
 

lanjut mengenai pembuatan media tanam jamur yang 

menggunakan dekomposer nabati ini agar dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi jamur serta mempercepat produksi jamur. 

Serta perlu dilakukan inovasi dalam mempercepat proses 

pengomposan dengan bahan alternatif lain selain dekomposer 

nabati.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

(2015) bahwa populasi sapi perah di Malang Raya dari tahun 

2010-2013 berturut-turut 71.766, 89.965, 94.259, 72.486. 

Populasi ternak yang mengalami kenaikan dan penurunan 

memiliki dampak negatif salah satunya terhadap jumlah 

kotoran ternak yang dihasilkan. Limbah kotoran ternak jika 

tidak dilakukan penanganan dengan 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 ekonomi peternak, yaitu 

dengan pembuatan gas bio. Proses pembuatan gas bio yang 

dibutuhkan berupa feses, urine, serta air cucian kandang. 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 

19,13 m
3
 dan lumpur organik unit gas bio yang dihasilkan 

sekitar 2.869 kilogram (Seseray, Daniel Yohanis., Triatmojo., 

dan  Pertiwiningrum, 2012). Proses pembuatan gas bio 

menghasilkan luaran berupa lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB). LOUGB ini mempunyai kandungan unsur hara 

yang sama dengan pupuk organik. Menurut Husmy, Suradi., 

dan Wiradana (2008) menyatakan bahwa lumpur organik unit 

gas bio merupakan sisa hasil padatan dari pembuatan gas bio 

yang masih memiliki bahan organik yang belum terurai. 
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Kandungan LOUGB meliputi kandungan protein 13,3%, serat 

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

 Lumpur organik atau biasa disebut dengan LOUGB 

merupakan salah satu limbah dari produksi biogas yang 

mengalami tahap akhir dekomposisi aerob untuk 

menghasilkan gas metana. LOUGB dapat diolah menjadi 

produk organik berupa kompos. Pembuatan pupuk kompos 

berbahan dasar LOUGB biasanya ditambahkan dengan sisa-

sisa pakan dari ternak seperti jerami padi dan daun-daun 

kering disekitar pekarangan. Proses pembuatan kompos secara 

tradisional membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 5-6 

minggu. Menurut Endah, Mashita., Devi (2007) menyatakan 

bahwa hasil dari pengomposan yang memiliki bahan baku 

organik dinyatakan aman digunakan apabila hasil dari 

pengomposan tersebut berlangsung sempurna. Indikasi dari 

tingkat kematangan kompos meliputi karakteristik fisik seperti 

bau, warna dan tekstur yang telah menyerupai tanah, 

penyusutan berat mencapai 60%, pH netral dan suhu stabil. 

Waktu pembuatan kompos yang sangat lama, menghasilkan 

suatu inovasi dengan membuat bahan yang dapat mempercepat 

proses pengomposan yaitu dekomposer nabati. Bahan 

dekomposer yang dibuat berasal dari bahan-bahan sederhana 

yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, molases 

dan air. Menurut Jagetia, Baliga, Venkantesh dan Ullor (2003) 

menyatakan bahwa campuran rempah-rempah seperti jahe 

merah yang terkandung dalam dekomposer nabati 

mengandung senyawa antibakteri. Ekstrak jahe 10 mg/kg 

dapat berfungsi sebagai antibakteri yang dapat membunuh 

Pseudomonas aeroginosa, Salmonella tyhimurium, 

Escherichia coli dan Candida albicans.  
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 Manfaat dari penggunaan dekomposer nabati adalah 

mengurangi kadar bau dari LOUGB dan menambah 

kandungan nutrisi didalamnya. Salah satu yang mendapat 

perhatian adalah potensi pemanfaatan LOUGB sebagai media 

tanam jamur. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Handoko (2011) mengenai pembuatan media tanam jamur 

berbahan dasar jerami padi yang dikombinasikan dengan 

alang-alang (Imperita cylindrica). Sebagai bahan campuran 

media untuk ketersediaan nutrisi dalam media tanam jamur 

menggunakan bekatul dan penambahan Zat Pengatur Tumbuh 

(ZPT). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlakuan 

M2 yaitu perbandingan jerami dan alang-alang (1:1) 

memberikan hasil terbaik. Dalam mendapatkan hasil yang 

maksimal, hal yang perlu diperhatikan adalah pengomposan 

media. 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 pengomposan 

dapat sempurna. 

 Pemanfaatan limbah tersebut dilakukan secara 

bersamaan untuk menghasilkan produk yang dalam jangka 

panjang dapat menggantikan dedak secara bertahap dalam 

media tanam jamur. Salah satu pendorong penelitian ini adalah 

menggantikan media tanam jamur yang biasanya 

menggunakan dedak, meningkatnya penggunaan dedak juga 

berdampak negatif untuk persaingan pakan ternak ayam. 

Sehingga dibutuhkan bahan organik lain yang memiliki 

kandungan nutrisi yang baik terutama dalam protein kasar 

dengan biaya terjangkau dan berkelanjutan sehingga penelitian 

mengenai “Pengaruh Penggunaan Dekomposer Nabati 
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Terhadap Kandungan Protein Media Jamur Berbahan Dasar 

Jerami Padi dan LOUGB” perlu dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Penggunaan pengurai nabati diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan unsur protein yang berada di 

dalam media jamur. 

2. Oleh karena itu pengaruh bahan pengurai nabati 

terhadap keberadaan unsur protein  perlu diteliti secara 

terperinci. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan dekomposer 

nabati terhadap kandungan protein media jamur. 

2. Untuk mengetahui perlakuan yang optimal dalam 

mendapatkan unsur protein media jamur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan  pengaruh penggunaan dekomposer 

nabati terhadap kandungan protein media jamur 

berbahan dasar jerami padi dan LOUGB sebagai 

bahan pemeram. 

2. Mendapatkan media jamur yang memiliki kualitas 

unsur protein yang optimal. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Proses pembuatan media tanam jamur umumnya 

menggunakan bahan berupa serbuk gergaji, bekatul, kapur dan 

air. Serbuk gergaji dan bekatul merupakan bahan utama yang 

dibutuhkan dalam pembuatan media tanam jamur karena 

serbuk gergaji merupakan penyedia nutrisi dan bekatul sebagai 

penyedia kalori untuk pertumbuhan. Namun kendala dari 

petani jamur yaitu harga dari bekatul yang mahal sekitar Rp 

2.500,00 per Kg dan bersaing sebagaimana diketahui bahwa 

bekatul juga digunakan sebagai pakan. Untuk itulah 

diperlukan alternatif bahan pengganti bekatul dalam 

pembuatan media jamur yang murah dan tidak bersaing 

dengan kebutuhan lain.  

 LOUGB merupakan alternatif yang dapat digunakan 

sebagai pengganti bekatul. LOUGB berpotensi digunakan 

sebagai bahan pengganti bekatul karena mengandung nutrisi 

yang tinggi yaitu protein 13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 

3651 kkal/kg sehingga dapat menambah kandungan nutrisi 

yang dibutuhkan oleh media jamur. Kendala penggunaan 

LOUGB yang utama yaitu bau. Bau LOUGB yang tidak enak 

membuat banyak orang ragu bahwa bahan tersebut dapat 

dimanfaatkan. Solusi dalam mengatasi bau LOUGB yaitu 

dengan penambahan bahan pemeram (dekomposer nabati). 

Keuntungan penambahan dekomposer nabati yaitu dapat 

menambah kandungan nutrisi, mengurangi bau LOUGB serta 

mempercepat proses fermentasi media.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian  

Media jamur umumnya menggunakan bekatul sebagai salah satu 

bahan 

Harga bekatul yang mahal dan bersaing sebagai pakan 

Perlu dicari alternatif bahan penyusun media jamur yang murah dan tidak 

bersaing dengan kebutuhan lain 

LOUGB berpotensi sebagai bahan alternatif tersebut 

LOUGB memiliki nutrisi yang tinggi (protein 13,3%, serat kasar 24,3% 

dan energi 3651 kkal/kg) sehingga dapat menambah kandungan nutrisi 

yang dibutuhkan media jamur 

Kendala penggunaan LOUGB yang utama yaitu bau. Bau LOUGB yang tidak 

enak membuat banyak orang ragu bahwa bahan tersebut dapat dimanfaatkan 

Solusi dalam mengatasi bau LOUGB yaitu dengan penambahan 

bahan pemeram (dekomposer nabati) 

Keuntungan penambahan dekomposer nabati yaitu dapat menambah 

kandungan nutrisi, mengurangi bau LOUGB serta mempercepat proses 

fermentasi media 
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1.6 Hipotesis  

H1 : Diduga penambahan dekomposer nabati dapat 

meningkatkan kandungan protein pada 

pembuatan media tanam berbahan dasar LOUGB 

dan jerami padi. 

H2 : Diduga penambahan dekomposer nabati dapat 

meningkatkan suhu pada media tanam berbahan 

dasar LOUGB dan jerami padi. 

H3 : Diduga penambahan dekomposer nabati dapat 

meningkatkan pH media tanam berbahan dasar 

LOUGB dan jerami padi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

 Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Handoko 

(2011) mengenai pembuatan media tanam jamur berbahan 

dasar jerami padi yang dikombinasikan dengan alang-alang 

(Imperita cylindrica). Bahan yang digunakan sebagai 

campuran media untuk ketersediaan nutrisi dalam media 

tanam jamur menggunakan bekatul dan penambahan Zat 

Pengatur Tumbuh (ZPT). Hasil penelitian menunjukkan 

perlakuan M2 yaitu perbandingan jerami dan alang-alang (1:1) 

memberikan hasil terbaik. Dalam mendapatkan hasil yang 

maksimal, hal yang perlu diperhatikan adalah pengomposan 

media. 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 pengomposan 

dapat sempurna. 

 Penelitian terdahulu mengenai formulasi media tanam 

dengan bahan dasar serbuk gergaji terhadap produksi jamur 

bertujuan untuk menentukan media tanam mana yang baik 

digunakan. Bahan yang digunakan sebagai campuran yaitu 

serbuk gergaji, bekatul dan kapur. Hasil penelitian 

menunjukkan B sebagai perlakuan terbaik karena memiliki 

pertumbuhan jamur yang paling baik (Inggit Winarni, 2002).  

 Perbedaan penelitian penulis dengan Handoko (2011) 

yaitu adanya penambahan dekomposer nabati namun tetap 

berbahan dasar jerami padi. Penambahan dekomposer nabati 

ini berfungsi sebagai bahan untuk mempercepat proses 

pemeraman media kompos. Sedangkan pada perbedaan 
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peneliti dengan Inggit Winarni (2002) yaitu bahan dasar 

berupa bekatul yang digunakan untuk pembuatan media jamur 

ditambahkan dengan media pengomposan berupa campuran 

jerami padi, LOUGB dan dekomposer nabati. 

2.2 Landasan Teori 

 Budidaya jamur merupakan salah satu usaha yang 

berkembang di masyarakat saat ini. Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan media tanam jamur ini juga sangat mudah 

ditemukan. Bahan yang umum digunakan antara lain serbuk 

gergaji, bekatul, kapur dan air. Semakin berkembangnya 

jaman semakin banyak inovasi yang dilakukan dalam 

pembuatan media tanam jamur ini, khususnya dalam 

menambah kandungan nutrisi dalam media agar menghasilkan 

kualitas jamur yang baik. Kebutuhan nutrisi yang utama 

dibutuhkan oleh media tanam jamur antara lain karbon (C), 

nitrogen (N), vitamin dan mineral. 

 Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan 

penelitian mengenai pembuatan media pengomposan berbahan 

dasar jerami padi dan LOUGB dengan penambahan 

dekomposer nabati untuk digunakan sebagai bahan pengganti 

bekatul pada media tanam jamur. Pengomposan dilakukan 

selama 14 hari untuk mendapatkan kandungan nutrisi yang 

baik dan cocok digunakan sebagai pengganti bekatul dalam 

pembuatan media tanam jamur.  

Dalam mendapatkan hasil yang maksimal, hal yang perlu 

diperhatikan adalah pengomposan media. Pengomposan media 

harus disesuaikan dengan jenis media, seperti jerami padi yang 

memiliki tekstur lunak dan lamanya waktu pengompos atau 

diberikan penambahan mikroorganisme pengurai agar 

pengomposan dapat sempurna.  
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 Peneliti ingin mengembangkan media tanam jamur ini 

untuk mendapatkan kandungan nutrisi yang baik ditinjau dari 

kandungan protein yang ada didalam bahan pengganti bekatul. 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein 

dalam media serta pengaruh penggunaan dekomposer nabati 

yang memang memberikan pengaruh terhadap keberadaan 

unsur protein media tanam jamur. 

2.2.1 Limbah 

 Limbah pertanian berupa jerami padi merupakan 

potensi bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi pupuk 

organik dan kompos. Pemanfaatan jerami dalam kaitannya 

berfungsi untuk menyediakan unsur hara dan bahan organik 

tanah dengan cara merombaknya menjadi kompos. Rendemen 

kompos yang berbahan dasar jerami kurang lebih 60% dari 

bobot awal jerami, sehingga kompos jerami yang bisa 

dihasilkan dalam 1 ha lahan sawah adalah sebesar 4,11 ton/ha 

(Food and Agricultural Organization, 2007).   

 Limbah peternakan seperti feses, urin dan sisa pakan 

ternak sapi merupakan salah satu sumber bahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Namun di sisi lain 

perkembangan atau pertumbuhan industri peternakan 

menimbulkan masalah bagi lingkungan seperti menumpuknya 

limbah peternakan termasuknya didalamnya limbah 

peternakan sapi (Junus, 2006). Limbah ini menjadi polutan 

karena dekomposisi kotoran ternak berupa BOD dan COD 

(Biological/Chemical Oxygen Demand), bakteri patogen 

sehingga menyebabkan polusi air (terkontaminasinya air 

bawah tanah, air permukaan), polusi udara dengan debu dan 

bau yang ditimbulkannya (Husmy, 2008).  

 Sisa fermentasi atau limbah biogas dalam bentuk 

padat dapat digunakan sebagai pupuk organik yang berkualitas 
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tinggi, sedangkan yang berbentuk cair dapat digunakan 

sebagai pakan mengandung nutrisi tinggi (Hau, 2008). Sejauh 

ini limbah biogas banyak dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. Limbah biogas atau disebut slurry sangat kaya 

dengan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. 

 Lumpur organik merupakan padatan merupakan hasil 

dari sisa pembuatan gas bio yang didalamnya terkandung 

bahan organik yang belum terurai. Kandungan nutrisi 

didalamnya cukup baik yaitu memiliki kandungan protein 

13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 3651 Kkal/kg, maka 

kesimpulannya sludge tersebut memiliki potensi unsur hara 

yang masih baik (Yurmiati dkk, 2008). 

2.2.2 Pupuk Nabati 

 Pupuk nabati terbuat dari molases atau gula merah, 

limbah sayuran, limbah buah -  buahan dan rempah-rempah 

segar yang di proses dengan cara mencampurkan semua bahan 

menjadi satu. Di dalam pupuk nabati terdapat bakteri – bakteri 

probiotik seperti : Basillus sp, Lactobacillus sp, Acetobacter 

sp, Rhodopseudomonas sp, Nitrobacter, Saccharomyces, 

Actinomycetes, Mineral & Vitamin Mix. Bakteri – bakteri 

tersebut dapat digunakan untuk  kebutuhan manusia, tanaman 

dan ternak. Pupuk nabati dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil panen dan mencegah pertumbuhan hama. Yurmiati, dkk 

(2008) menyatakan bahwa dalam pertumbuhan tanaman 

memerlukan tiga unsur penting, yaitu  Nitrogen (N), Fosfor 

(P), dan Kalium (K). Peranan utama nitrogen adalah untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan 

terutama pada fase vegetative, khususnya batang, cabang dan 

daun. Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam 

pembentukan hijau daun (klorofil) yang sangat berguna dalam 

proses fotosintesis. 
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 Untung (2008), menyatakan bahwa unsur fosfor 

bertugas untuk mengedarkan energi keseluruhan bagian 

tanaman, berguna untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan akar, khususnya benih dan tanaman muda. 

Selain itu, fosfor juga berfungsi sebagai bahan mentah untuk 

pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi 

dan pernafasan, mempercepat pembungaan dan pembuahan, 

serta mempercepat pemasakan biji dan buah. Sedangkan 

fungsi utama kalium adalah membantu pembentukan protein, 

karbohidrat dan gula. Kalium pun berperan dalam memperkuat 

tubuh tanaman agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur. 

Membantu pengangkutan gula dari daun ke buah atau umbi. 

Yang tidak dilupakan adalah kalium pun merupakan sumber 

kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan 

serangan penyakit. 

2.2.3 Media Tanam Jamur 

 Menurut Cahyana (2000) menyatakan bahwa media 

tanam yang dibuat berdasarkan beberapa campuran bahan 

perlu dilakukan perhitungan kadar air dan pH-nya. 

Perhitungan kadar air mencapai 50-65% dengan 

menambahkan air bersih. Penambahan air ini berfungsi 

sebagai bahan pengencer agar miselium jamur dapat tumbuh 

dan menyerap makanan dari substrat yang baik. Apabila 

terlalu banyak air maka mengakibatkan akar jamur tersebut 

busuk. 

 Bahan baku dari pembuatan media tanam dalam 

budidaya jamur kayu antara lain serbuk kayu, bekatul dan 

kapur. Serbuk kayu memiliki fungsi sebagai media tumbuh 

jamur yang dapat mengurai dan memanfaatkan komponen 

kayu tersebut sebagai sumber nutrisi. Bekatul memiliki fungsi 

sebagai bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
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miselium jamur serta pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur, 

sedangkan kapur berfungsi untuk mengatur pH media agar 

mendekati netral atau basa (Suriawiria, 2000). 

 Menurut Darlina (2008) menyatakan faktor nutrisi 

yang dibutuhkan oleh media tanam jamur terdiri dari: 

a. Sumber Karbon 

Karbohidrat (polisakarida, disakarida, monosakarida), 

asam organik, asam-asam amno, alkohol, komponen 

polisiklik dan lignin merupakan sumber karbon yang 

dibutuhkan oleh media tanam jamur. 

b. Sumber Nitrogen  

Kebutuhan nitrogen di media tanam sangat dibutuhkan 

untuk mensintesa protein, purin, pirimidin dan khitin, selain 

itu juga berperan sebagai komponen asam nukleat. 

Penambahan sumber nitrogen dapat dicampur dengan 

amonium, nitrat dan komponen-komponen nitrogen organik 

lainnya. 

c. Vitamin 

Vitamin merupakan komponen organik yang memiliki 

fungsi sebagai koenzim atau konstituen dari koenzim yang 

mengkatalisa reaksi spesifik dan tidak digunakan sebagai 

sumber energi. Kebutuhan dari vitamin ini sendiri 

dipengaruhi oleh pH dan temperatur yang nantinya 

berkaitan dengan aktivitas enzim. 

d. Mineral 

Mineral yang dibutuhkan dalam pembuatan media tanam 

merupakan mineral makro yang terdiri dari sulfur, fosfor, 

kalium, magnesium, sedangkan mineral mikro yaitu seng, 

besi, mangan, tembaga dan molybdenum. 
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2.2.4  Protein   

 Protein merupakan salah satu zat makanan yang 

berperan penentuan produktifitas ternak. Jumlah protein dalam 

pakan ditentukan dengan kandungan nitrogen bahan pakan 

kemudian dikali dengan faktor protein 6,25 diperoleh dengan 

asumsi bahwa protein mengandung 16% nitrogen. Kelemahan 

analisis proksimat untuk protein kasar itu sendiri terletak pada 

asumsi dasar yang digunakan. Pertama, dianggap bahwa 

nitrogen bahan pakan merupakan protein, kenyataannya tidak 

semua nitrogen berasal dari protein, dan kedua bahwa kadar 

nitrogen protein 16%, tetapi kenyataannya kadar nitrogen 

protein tidak selalu 16% (Soejono, 2014). 

 Ulfa Nurullita, et al (2012) menyatakan bahwa dengan 

teknik pengomposan yang sama perbedaan perlakuan 

dekomposer tidak memberi banyak perbedaan terhadap proses 

dekomposisi maupun kualitas kompos. Menurut Nyimas 

Yanqoritha (2013) menyatakan bahwa 

aktivator/mikroorganisme mempengaruhi proses pengomposan 

melalui dua cara, cara pertama yaitu dengan menginokulasi 

strain mikroorganisme yang efektif dalam menghancurkan 

bahan organik (pada aktivator organik), kedua yaitu 

meningkatkan kadar N yang merupakan makanan tambahan 

bagi mikroorganisme tersebut. 

 Utama (2012) menyatakan bahwa peningkatan 

kandungan protein kasar pada padatan LOUGB terjadi karena 

perlakuan lama fermentasi dapat menyebabkan peningkatan 

jumlah bakteri dalam proses fermentasi lumpur organik unit 

gas bio. 

 Menurut Trinugroho, dkk (2014) yang menyatakan 

bahwa pemberian padatan LOUGB sebesar 15% pada ransum 

dan 20% pada ransum, konsumsi bahan kering cenderung 
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menurun, hal ini diduga karena konsentrasi padatan LOUGB 

yang tinggi cenderung mengurangi palatabilitas pakan karena 

bau atau rasa yang kurang enak. Setiyawan (2001) menyatakan 

bahwa pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah 

sesuatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

 Metode Kjedahl merupakan metode yang sederhana 

untuk penetapan nitrogen total pada protein. Cara Kjedahl 

digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam 

bahan makanan secara tidak langsung, karena senyawa yang 

dianalisis adalah kadar nitrogennya yaitu mengalihkan hasil 

analisis tersebut dengan faktor konversi 6,25 diperoleh nilai 

protein dalam bahan makanan. Kadar protein yang ditentukan 

dengan metode ini mengandung kelemahan karena adanya 

senyawa lain yang bukan protein mengandung N akan 

ditentukan sehingga kadar protein yang diperoleh sering 

disebut dengan kadar protein kasar. 

2.2.5  Suhu  

 Kastaman, dkk (2006) menyatakan bahwa dinamika 

perubahan suhu terjadi karena adanya aktivitas mikroba dalam 

mendekomposisikan bahan menghasilkan energi yang 

dibebaskan ke lingkungan berupa panas, selanjutnya pada 

suhu >40
o
C, mikroba mesofilik akan digantikan oleh mikroba 

termofilik yaitu bakteri termofilik, actinomycetes, dan 

thermophilic fungi. Menurut Suprihatin (2012), menjelaskan 

bahwa 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 yeald konversi maksimum terjadi pada suhu yang 
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lebih rendah daripada suhu dimana kecepatan pertumbuhan 

maksimum.  

 Standar untuk suhu kompos menurut SNI (2004) 

adalah sesuai dengan suhu air tanah yakni 27-28
o
C. Menurut 

Murbandono (2000) dalam Ambarwati dkk (2006) 

menyatakan, kisaran suhu 45-50
0
 C termasuk dalam kondisi 

ideal pembuatan kompos, namun temperatur ini belum bisa 

memberantas bakteri patogen dan biji gulma pada kompos. 

 Menurut Ferdaus (2008) daya tahan mikroba terhadap 

suhu tidak sama untuk setiap spesies. Masing-masing memiliki 

suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk 

pertumbuhannya. Dibawah suhu minimum dan diatas suhu 

maksimum aktifitas enzim akan berhenti, dan apabila suhu 

terlalu tinggi akan mengalami denaturasi pada enzim. 

Berdasarkan variasi suhu, mikroba dapat dibagi menjadi 3 

golongan yakni golongan mikroba psikrofil merupakan 

mikroba yang dapat tumbuh pada suhu bekisar 0-30
o
C, 

golongan mikroba mesofil merupakan mikroba yang tumbuh 

pada suhu bekisar 30-60
o
C dan golongan terakhir yakni 

mikroba termofil merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu 

40-80
o
C. Esterella et al (2002) menyatakan bahwa, temperatur 

merupakan faktor utama yang menyebabkan organisme 

patogen dapat bertahan atau tidak pada bahan kompos saat 

proses pengomposan. 

 Tripetchul et. al (2012) yang menyatakan panas yang 

menyebabkan peningkatan suhu dihasilkan oleh metabolisme 

mikroorganisme yang terinsulasi oleh bahan organik. 

2.2.6 pH  

 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap aktifitas 

mikroba adalah kondisi pH. Kondisi pH media akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba 
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umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Kebanyakan pH 

memiliki pH optimum sekitar 6,5-7,5. Sebagiam 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). 

 Anwar, dkk (2006) menyatakan bahwa adanya 

pemberian kompos jerami memicu terjadinya reduksi Fe, 

dalam reduksi Fe diperlukan sejumlah ion H
+
 untuk 

meningkatkan pH. Ditambahkan pula oleh SNI, (2004) 

kualitas kompos yang baik harus memiliki pH antara 6,8-7,4 

sehingga aman bagi tanah dan dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman.  

2.2.7 Fermentasi  

 Setiyawan (2001) menyatakan bahwa pada proses 

fermentasi peristiwa yang terjadi adalah sesuatu rangkaian 

kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi metabolit yang 

khas berada dalam sistem biologis hidup. Teknologi 

fermentasi adalah suatu teknik penyimpanan substrat dengan 

penanaman mikroorganisme dan penambahan mineral dalam 

substrat, dimana dalam waktu dan suhu tertentu dilakukan 

proses inkubasi. Penggunaan teknologi fermentasi pada 

umumnya dilakukan dengan menggunakan substrat padat 

dalam wadah yang disebut fermentor. Mikroorganisme 

dibutuhkan sebagai penghasil enzim untuk memecah serat 

kasar dan meningkatkan kadar protein ada proses teknologi 

fermentasi (Pasaribu, 2007).  

 Fermentasi bahan pangan adalah sebagai hasil 

kegiatan beberapa jenis mikroorganisme baik bakteri, khamir, 

dan kapang. Mikroorganisme yang menfermentasi bahan 

pangan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan 
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(produk-produk fermentasi yang diinginkan) dan perubahan 

yang merugikan (kerusakan bahan pangan), dari 

mikroorganisme yang menfermentasi bahan pangan yang 

paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam 

asetat, dan beberapa jenis khamir penghasil alkohol. Jenis-

jenis mikroorganisme yang berperan dalam teknologi 

fermentasi adalah: 

(a) Bakteri asam laktat 

Dari kelompok ini termasuk bakteri yang 

menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil 

akhir dari metabolisme gula (karbohidrat). Asam laktat 

yang dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan 

pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan 

rasa asam. 

(b) Bakteri asam propionat 

Jenis-jenis yang termasuk kelompok ini ditemukan 

dalam golongan propionibacterium, berbentuk batang 

dan merupakan garam positif. Bakteri ini penting dalam 

fermentasibahan pangan karena kemampuannya 

menfermentasi karbohidrat dan juga asam laktat dan 

menghasilkan asam-asam propionat, asetat, dan 

karbondioksida. 

(c) Bakteri asam asetat 

Bakteri ini berbentuk batang, garam negatif dan 

ditemukan dalam golongan Acetobacter sebagai contoh 

Acebacter aceti. Metabolisme lebih bersifat aerobik 

(tidak seperti spesies tersebut diatas), tetapi perannya 

yang utama dalam fermentasi bahan pangan adalah 

kemampuannya yang dapat mengoksidasi alkohol dan 

karbohidrat lainnya menjadi asam asetat dan 

dipergunakan dalam pabrik cuka. 
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(d) Khamir 

Khamir sejak dulu berperan dalam fermentasi yang 

bersifat alkohol dimana produk utama dari metabolisme 

adalah etanol. Saccharomyces cerevisiae adalah jenis 

yang utama yang berperan dalam produksi minuman 

beralkohol seperti bir, anggur, dan juga digunakan untuk 

fermentasi adonan dalam perusahaan roti. 

(e) Kapang 

Kapang jenis-jenis tertentu digunakan dalam persiapan 

pembuatan beberapa macam keju dan beberapa 

fermentasi bahan pangan Asia seperti kecap dan tempe. 

Jenis-jenis yang termasuk golongan Aspergillus, 

Rhizopus, dan Penicillum sangat penting dalam kegiatan 

tersebut (Suprihatin, 2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di dua lokasi yang berbeda, 

pembuatan dekomposer, pemeraman serta pemberian proporsi 

dilakukan di Jalan Taman Bunga Merak II No. 4A, Malang. 

Sedangkan pengambilan sampel di lakukan di unit biogas 

milik peternak sapi perah rakyat Bapak Sulistiyanto di Desa 

Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Jawa 

Timur. Analisa proksimat terhadap kandungan protein 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan yakni 

dimulai pada tanggal 12 April 2015 sampai 12 Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Peralatan Penelitian  

Peralatan penelitian meliputi : 

a. Pisau 

b. Mixer 

c. Ember  

d. Trash bag 

e. Timbangan 

f. Volume meter 

g. Kain kasa / saringan 

h. Kertas pH 

i. Thermometer 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

LOUGB yang digunakan merupakan limbah biogas 

yang berasal dari unit gas bio milik Bapak Sulistiyanto 

di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten 

Malang. Padatan LOUGB diambil dari kolam oksidasi 

yang berumur ±1 minggu, yang sebelumnya diaduk 

agar homogen. Padatan LOUGB ditimbang sebanyak 

25 kg, selanjutnya ditambahkan dengan dekomposer 

nabati dan jerami padi sesuai perlakuan yang 

digunakan. 

b. Dekomposer nabati 

Pembuatan dekomposer nabati atau disebut bahan 

pemeram terdiri dari beberapa bahan-bahan organik 

yang meliputi rempah-rempah segar (250 g Curcuma 

domerstica, 250 g Zingber officinale, 250 g Kaempferia 

galanga, dan 250 g Curcuma Xanthorrhiza Roxb), 1,5 

kg limbah sayur-sayuran yang terdiri dari (Amaranthus 

Spp 80 g, Ipomoea aquatica 110 g, dan Ocinum 

xctriodorum 60 g) serta limbah buah-buahan yang 

terdiri dari (Carica papaya 500 g, Ananas comosus 500 

g dan Salacca zalacca 250 g), gula merah atau tetes 1 

kg dan air 15 l. Bahan-bahan organik tersebut dipotong 

dan diblender menjadi satu hingga halus dan 

dimasukkan ke dalam botol kosong. Pembuatan 

dekomposer nabati tersebut dilakukan di Jl. Taman 

Bunga Merak II No. 4A, Kota Malang. 

c. Jerami padi 

Pengambilan jerami padi sebagai bahan campuran 

media tanam ini, diambil dari sawah disekitar 
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peternakan Bapak Sulistiyanto. Jerami tersebut 

ditimbang sebanyak 25 kg yang kemudian dicopper 

hingga menjadi bentuk lebih kecil. Setelah itu 

dilakukan pencampuran dengan LOUGB dan 

dekomposer nabati. 

3.3 Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pengambilan LOUGB  

Pengambilan LOUGB dilakukan di kolam oksidasi 

yang berumur ± 1 minggu menggunakan sekop. LOUGB 

dihomogenkan terlebih dahulu sebelum diambil agar 

tercampur antara padatan dan cairan, sehingga didapatkan 

LOUGB dengan kualitas yang sama. LOUGB yang telah 

diaduk kemudian diambil dan dilakukan penimbangan 

sebelum dilakukan pencampuran. LOUGB diambil 

sebanyak 25 kg sesuai dengan perlakuan yang dibutuhkan.  

2. Pembuatan dekomposer nabati  

Pembuatan dekomposer nabati dilakukan dengan cara 

mencampur bahan berupa rempah-rempah segar (250 g 

Curcuma domerstica, 250 g Zingber officinale, 250 g 

Kaempferia galanga, dan 250 g Curcuma Xanthorrhiza 

Roxb), 1,5 kg limbah sayur-sayuran yang terdiri dari 

(Amaranthus Spp 80 g, Ipomoea aquatica 110 g, dan 

Ocinum xctriodorum 60 g) serta limbah buah-buahan yang 

terdiri dari (Carica papaya 500 g, Ananas comosus 500 g 

dan Salacca zalacca 250 g), gula merah atau tetes 1 kg 

dan air 15 Bahan dekomposer berupa rempah-rempah, 

sayuran dan buah-buahan dicacah terlebih dahulu agar 

mudah untuk dihancurkan menggunakan blender. Setelah 

dicacah, bahan-bahan diblender semua dengan 
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ditambahkan air agar lebih mudah.  Setelah semua bahan 

sudah jadi dimasukkan ke dalam ember dan ditambahkan 

tetes kemudian dilakukan pengadukan. Setelah selesai 

dilakukan pemeraman ± 4 hari pada wadah yang tertutup 

rapat agar fermentasi bekerja secara maksimal. 

Dekomposer nabati harus disaring terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk memisahkan antara padatan dan cairan 

tergantung bagian mana yang akan digunakan. 

3. Pengumpulan limbah jerami padi  

Jerami padi yang digunakan merupakan jerami padi 

kering yang diperoleh dari sisa panen padi di sawah-sawah 

serta sisa-sisa pakan ternak yang ada di peternakan Bapak 

Susis di desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten 

Malang. Limbah jerami padi yang telah terkumpul 

kemudian dicacah dan ditimbang sebanyak 25 kg sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

4. Pencampuran dan pemeraman sampel  

LOUGB sebanyak 25 kg dan jerami padi sebanyak 25 

kg dihomogenkan dengan cara diletakkan diatas trash bag. 

Jerami padi diletakkan dibagian bawah, kemudian 

LOUGB diatasnya, setelah itu dekomposer nabati 

ditambahkan dengan cara disemprotkan secara merata 

pada seluruh bagian sesuai proporsi yang sudah 

ditentukan. Dekomposer nabati yang ditambahkan dengan 

persentase 0%, 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. Kemudian 

semua campuran diaduk hingga tercampur rata. 

Perbandingan antara LOUGB dan jerami padi yaitu 1:1 

kemudian kemudian dilakukan pemeraman selama 2 

minggu dalam kondisi aerob. 
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5. Analisa kandungan protein  

Analisa kandungan protein dilakukan setelah media 

diperam selama 2 minggu. Sebelum dianalisa terlebih 

dahulu dilakukan pengeringan dan penggilingan media 

untuk diperoleh hasil dalam bentuk tepung sesuai dengan 

permintaan laboratorium dan ditimbang sebanyak 200 

gram setiap sampelnya, kemudian dilakukan pengujian 

kandungan unsur protein melalui analisis kimia yang 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan, percobaan yang dilakukan adalah dengan 

menghomogenkan LOUGB, jerami padi dan dekomposer 

nabati. Adapun perlakuan yang digunakan sebanyak 5 

perlakuan (P0, P1, P2, P3 dan P4) dengan perbandingan 1:1 

(LOUGB 25 kg : jerami padi 25 kg) dan dilakukan 

penambahan dekomposer nabati sebanyak 0%, 1,5%, 2,5%, 

3,5% dan 4,5% dengan ulangan yang digunakan sebanyak 4 

kali sehingga didapatkan 20 unit percobaan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  

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 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang digunakan dalam pengamatan, yaitu :  

1. Kandungan protein 

Pengecekan kandungan protein dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang dengan 

melakukan uji Proksimat. 

2. Suhu  

Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 

thermometer dengan cara dilakukan pengukuran dua hari 

sekali sehingga diketahui perubahan suhu yang terjadi 

selama proses penelitian. 

3. pH  

Pengecekan dilakukan dengan menggunakan alat pH 

meter digital dengan cara pH meter dimasukkan kedalam 

wadah media (trash bag) campuran LOUGB, jerami padi 

serta dekomposer nabati. Pengukuran dilakukan selama 2 

hari sekali sehingga diketahui nilai pH yang terjadi selama 

penelitian berlangsung. 

 

3.6 Analisis Data 

 Data hasil pengamatan dirancang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) model acak (Astuti, 2007) 

sehingga didapatkan bentuk liniernya sebagai berikut: 

 

Y ij= µ + α i + Eij 

Keterangan : 

Y ij = Nilai hasil pengamatan pada perlakuan tingkat 

pemberian dekomposer nabati 

µ = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi = Pengaruh perlakuan kei (0-4) 

Eij  = Galat percobaan  
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 Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam (Anova) pengaruh penambahan dekomposer nabati 

terhadap kandungan protein media pada Tabel 1 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1. Analisis ragam atau anova pengaruh perlakukan 

terhadap kandungan unsur protein media 

 

SK Db JK KT F. Hitung 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 protein media menggunakan Uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) sebagai berikut: 

BNTα = tα/2 , dbs. Sȳ 

    = tα/2 , dbs √
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3.7 Batasan Istilah  

a. Sludge  : Lumpur organik yang keluar dari 

gas bio atau sisa produksi 

pembuatan biogas. 

b. LOUGB  : Lumpur yang sudah tersaring dan 

berbentuk padatan namun masih 

mengandung banyak zat organik 

yang bisa dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak dan pupuk tanaman. 

c. Dekomposer 

nabati  

: Aktifator nabati yang berasal dari 

rempah-rempah segar (250 g 

Curcuma domerstica, 250 g 

Zingber officinale, 250 g 

Kaempferia galanga, dan 250 g 

Curcuma Xanthorrhiza Roxb), 1,5 

kg limbah sayur-sayuran yang 

terdiri dari (Amaranthus Spp 80 g, 

Ipomoea aquatica 110 g, dan 

Ocinum xctriodorum 60 g) serta 

limbah buah-buahan yang terdiri 

dari (Carica papaya 500 g, 

Ananas comosus 500 g dan 

Salacca zalacca 250 g), gula 

merah atau tetes 1 kg dan air 15 l 

yang kemudian difermentasi, 

terdapat bakteri probiotik yang 

dapat membantu pertumbuhan 

dan menambah kandungan nutrisi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap 

Kandungan Protein  

 Pengaruh penambahan dekomposer nabati pada 

pengamatan protein dapat dilihat di Lampiran 1. Setelah data 

dianalisis ragam menunjukan bahwa interaksi dan perlakuan 

imbangan LOUGB,  jerami padi dan dekomposer nabati 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan protein kompos media pada masing-masing 

perlakuan. Data hasil pengamatan dengan berbagai macam 

perlakuan tersebut dapat menunjukkan adanya proses 

fermentasi yang terjadi. Rataan hasil analisis protein pada 

media kompos disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.   Rataan protein pada campuran LOUGB, jerami padi 

dan  dekomposer nabati 

Perlakuan  Rataan (%) 

P0 (0%) 

P1 (1,5%) 

P2 (2,5%) 

P3 (3,5%) 

P4 (4,5%) 

11,45±0,03
a 

11,78±0,19
a 

12,51±0,08
b
 

11,36±0,46
a 

11,37±0,04
a
 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan 

notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 Jumlah protein yang terkandung ditentukan dengan 

kandungan nitrogen yang dikalikan dengan faktor konversi 
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protein yaitu sebesar 6,25 yang diperoleh dengan asumsi 

bahwa protein mengandung 16% nitrogen. Hasil konversi 

protein ke nitrogen berdasarkan hasil rataan protein diatas 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 3. Hasil konversi kandungan protein menjadi nitrogen 

Perlakuan Rataan (ºC) 

P0 (0%) 

P1 (1,5%) 

P2 (2,5%) 

P3 (3,5%) 

P4 (4,5%) 

1,83±0,01
a 

1,88±0,03
b 

2,00±0,01
c 

1,82±0,07
ab 

1,82±0,01
c 

 Tabel 2. menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata karena adanya perbedaan pemberian proporsi 

dekomposer nabati, sehingga protein yang dihasilkan berbeda 

pada setiap perlakuan. Hasil dari analisis yang diperoleh 

bahwa jumlah pemberian dekomposer nabati pada media dapat 

mempengaruhi kandungan protein yang terkandung 

didalamnya. Perlakuan pemberian dekomposer nabati tertinggi 

yaitu 3,5% dan 4,5% yang menghasilkan kandungan protein 

lebih rendah seperti yang terjadi pada P3 dan P4. Kandungan 

protein tertinggi dan paling optimal terdapat pada P2 dengan 

penambahan dekomposer nabati sebesar 2,5%, sedangkan nilai 

terendah dihasilkan oleh P3 dengan penambahan dekomposer 

nabati sebesar 3,5%.  

 Terdapat penelitian Handoko (2011) mengenai 

pembuatan media tanam jamur berbahan dasar jerami padi 

yang dikombinasikan dengan alang-alang (Imperita 

cylindrica). Bahan yang digunakan sebagai campuran media 

untuk ketersediaan nutrisi dalam media tanam jamur 
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menggunakan bekatul dan penambahan Zat Pengatur Tumbuh 

(ZPT). Hasil penelitian menunjukkan perlakuan M2 yaitu 

perbandingan jerami dan alang-alang (1:1) memberikan hasil 

terbaik. Dalam mendapatkan hasil yang maksimal, hal yang 

perlu diperhatikan adalah pengomposan media. 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 pengomposan dapat sempurna. 

Terdapat pula penelitian mengenai formulasi media tanam 

dengan bahan dasar serbuk gergaji terhadap produksi jamur 

bertujuan untuk menentukan media tanam mana yang baik 

digunakan. Bahan yang digunakan sebagai campuran yaitu 

serbuk gergaji, bekatul dan kapur. Hasil penelitian 

menunjukkan B sebagai perlakuan terbaik karena memiliki 

pertumbuhan jamur yang paling baik (Inggit Winarni, 2002).  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang menjadi 

pembeda yaitu adanya penambahan bahan pemeram 

dekomposer nabati dan  LOUGB.. Penggunaan LOUGB 

sebagai bahan pemeram jerami padi untuk mengurai 

kandungan lignin yang masih terkandung dalam jerami padi 

yang dipadukan dengan dekomposer nabati seperti rempah-

rempah, sayuran, buah-buahan, gula merah atau tetes 

diharapkan dapat membantu fermentasi aerob yang 

berlangsung selama 2 minggu serta media kompos yang akan 

digunakan sebagai bahan pengganti bekatul dalam media 

tanam jamur. Hal tersebut yang membedakan prinsip dasar 

penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. 

 Pembuatan media tanam jamur yang berkualitas 

tergantung pada hasil dari proses pengomposan media yang 

dilakukan. Menurut Handoko (2011) menyatakan bahwa 
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dalam mendapatkan hasil yang maksimal, hal yang perlu 

diperhatikan adalah pengomposan media. 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 pengomposan dapat sempurna. Pernyataan 

tersebut didukung juga oleh Ulfa Nurullita, dkk (2012) 

menyatakan bahwa dengan teknik pengomposan yang sama 

perbedaan perlakuan dekomposer tidak memberi banyak 

perbedaan terhadap proses dekomposisi maupun kualitas 

kompos. 

 Peningkatan protein pada media dipengaruhi 

banyaknya tambahan dekomposer nabati pada saat 

pengomposan, hal ini dikarenakan semakin banyak 

dekomposer nabati yang diberikan maka semakin banyak 

mikroorganisme yang aktif kembali, sehingga dapat 

mendegradasi ataupun membentuk protein pada kompos 

tersebut, jika dilihat dari hasil penambahan dekomposer nabati 

terbanyak kandungan protein yang terkandung didalamnya 

semakin rendah. Nyimas Yanqoritha (2013) menyatakan 

bahwa aktivator/mikroorganisme mempengaruhi proses 

pengomposan melalui dua cara, cara pertama yaitu dengan 

menginokulasi strain mikroorganisme yang efektif dalam 

menghancurkan bahan organik (pada aktivator organik), kedua 

yaitu meningkatkan kadar N yang merupakan makanan 

tambahan bagi mikroorganisme tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan proses fermentasi semi aerob yang  berlangsung. 

Fermentasi akan berlangsung dengan baik apabila suhu dan 

pH bekerja pada kondisi yang optimum, mikroba dapat bekerja 

dalam proses fermentasi apabila media memiliki suhu dan pH 

yang optimum. Utama (2012), menyatakan bahwa peningkatan 
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kandungan protein pada padatan LOUGB terjadi karena 

perlakuan lama fermentasi dapat menyebabkan peningkatan 

jumlah bakteri dalam proses fermentasi lumpur organik unit 

gas bio. 

 Pemberian dekomposer nabati pada LOUGB sebesar 

2,5%  memiliki kandungan protein sebesar 12,51±0,08 yang 

merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai yang tinggi 

dibandingkan perlakuan yang lainnya. Penambahan 

dekomposer nabati bermanfaat untuk mengurangi aroma/bau 

dari LOUGB yang kurang sedap, karena bahan-bahan yang 

digunakan saat pembuatan dekomposer nabati memiliki aroma 

khas sehingga mampu mengurangi bau dari LOUGB. 

Trinugroho, dkk (2014) menyatakan bahwa pemberian padatan 

lumpur organik unit gas bio sebesar 15% pada ransum dan 

20% pada ransum, konsumsi bahan kering cenderung 

menurun, hal ini diduga karena konsentrasi padatan LOUGB 

yang tinggi cenderung mengurangi palatabilitas pakan karena 

bau atau rasa yang kurang enak.  

 Perbedaan selisih pada kandunga protein 

menunjukkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh pada 

setiap perlakuan. Setiyawan (2001) menyatakan bahwa pada 

proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah sesuatu 

rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Peningkatan protein LOUGB hasil fermentasi menunjukkan 

adanya sintesis protein oleh mikroba dalam LOUGB selama 

proses fermentasi. Bahan yang digunakan pada pemeraman 

dalam proses fermentasi LOUGB diharapkan dapat membantu 

mengaktifkan mikroorganisme didalam lumpur organik 

sehingga dapat membatu memecah kandungan protein yang 

terdapat pada LOUGB, dan didapatkan penurunan protein 
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pada penambahan prosentase dekomposer nabati yang 

diberikan, dengan hasil yang diperoleh dapat dipilih kembali 

bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan pada proses 

fermentasi agar proses pemeraman dapat berkerja secara 

maksimal. Lumpur organik merupakan padatan merupakan 

hasil dari sisa pembuatan gas bio yang didalamnya terkandung 

bahan organik yang belum terurai. Kandungan nutrisi 

didalamnya cukup baik yaitu memiliki kandungan protein 

13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 3651 Kkal/kg, maka 

kesimpulannya sludge tersebut memiliki potensi unsur hara 

yang masih baik (Yurmiati dkk, 2008). 

 

Gambar 2. Grafik rataan protein pada media tanam berbahan 

dasar jerami padi dan LOUGB 
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 Berdasarkan hasil Gambar 2 diatas dapat dijabarkan 

bahwa terdapat kenaikan dan penurunan kandungan protein 

media. Pada P0 (kontrol) kandungan protein sebesar 11,45%, 

P2 sebesar 11,78% dan pada P3 sebesar 12,51% dimana pada 

P0, P1 dan P2 ini mengalami peningkatan kandungan protein 

kasar. Sedangkan pada P3 sebesar 11,36% dan P4 sebesar 

11,37% mengalami penurunan kandungan protein. Pada setiap 

perlakuan memiliki penambahan dekomposer nabati yang 

berbeda-beda yaitu 0%, 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. 

 Proses fermentasi dengan penambahan dekomposer 

nabati 2,5% (P2) menunjukan hasil yang paling optimal 

dibandingkan perlakuan yang lainnya. Peningkatan kandungan 

protein tersebut disebabkan karena sintesis protein oleh 

mikroba pada waktu fermentasi media serta bahan-bahan yang 

digunakan untuk pembuatan dekomposer nabati yang dapat 

mengaktifkan mikroorganisme didalam lumpur organik 

sehingga dapat membatu memecah kandungan protein yang 

terdapat pada LOUGB. Proses pengomposan dapat terjadi 

secara optimal jika suhu dan pH juga optimal untuk 

meningkatkan kinerja dari bakteri yang terkandung 

didalamnya. Masing-masing bakteri memiliki suhu optimum, 

minimum dan maksimum untuk bekerja, berdasarkan hasil P2 

menunjukkan bahwa bakteri telah bekerja secara optimal pada 

pemberian dekomposer nabati sebesar 2,5% dengan dukungan 

faktor suhu 37,70º C dan pH 6,16.  

4.2 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati Terhadap 

Suhu  

 Data hasil pengamatan suhu dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Setelah  dianalisis ragam suhu menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan proporsi dekomposer nabati 

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

suhu pada media campuran dekomposer nabati, jerami padi 

dan LOUGB. Rataan hasil pengukuran suhu pada masing-

masing perlakuan media dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rataan suhu pada campuran LOUGB, jerami padi dan 

dekomposer nabati 

Perlakuan Rataan (ºC) 

P0 (0%) 

P1 (1,5%) 

P2 (2,5%) 

P3 (3,5%) 

P4 (4,5%) 

40,32±0,32
a 

39,04±0,36
b 

37,70±0,40
c 

39,86±0,42
ab 

37,25±0,36
c 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan 

notasi berbeda menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 Data pada Tabel 4. menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata dimana terdapat kenaikan dan penurunan 

suhu pada media. Hasil analisis yang diperoleh bahwa jumlah 

pemberian dekomposer nabati dan lama fermentasi pada media 

dapat mempengaruhi suhu yang terdapat didalam media. 

Berdasarkan tabel diperoleh hasil bahwa P1 (penambahan 

dekomposer nabati 1,5%) memiliki suhu sebesar 39,04°C, 

sedangkan yang memiliki suhu rendah yaitu P2 sebesar 

37,70ºC dan P4 sebesar 37,25Cº.  

 Terdapat penelitian yang sebelumnya mengenai 

pembuatan media tanam jamur berbahan dasar jerami padi 

yang dikombinasikan dengan alang-alang (Imperita 

cylindrica). Bahan yang digunakan sebagai campuran media 

untuk ketersediaan nutrisi dalam media tanam jamur 

menggunakan bekatul dan penambahan Zat Pengatur Tumbuh 

(ZPT) (Handoko, 2011). Terdapat pula penelitian mengenai 

formulasi media tanam dengan bahan dasar serbuk gergaji 

terhadap produksi jamur bertujuan untuk menentukan media 

tanam mana yang baik digunakan. Bahan yang digunakan 
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sebagai campuran yaitu serbuk gergaji, bekatul dan kapur. 

Hasil penelitian menunjukkan B sebagai perlakuan terbaik 

karena memiliki pertumbuhan jamur yang paling baik (Inggit 

Winarni, 2002). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang 

menjadi pembeda yaitu adanya penambahan bahan pemeram 

dekomposer nabati. Dekomposer nabati yang terbuat dari 

rempah-rempah, sayuran, buah-buahan, gula merah atau tetes 

dapat membantu proses fermentasi untuk menghasilkan media 

tanam jamur yang berkualitas.  

 Kualitas media tanam ditentukan pada saat proses 

pengomposan, dimana saat proses pengomposan dillakukan 

penambahan dekomposer nabati untuk mempercepat proses 

fermentasi, menambah kandungan nutrisi serta mengurangi 

kadar bau dari LOUGB. Proses pengomposan akan berhasil 

jika mikroba yang terdapat didalamnya bekerja secara optimal. 

Mikroba ini akan bekerja dengan baik jika suhu pada media 

memenuhi syarat untuk pertumbuhan mikroba. Menurut 

Kastaman, dkk (2006) menyatakan bahwa dinamika perubahan 

suhu terjadi karena adanya aktivitas mikroba dalam 

mendekomposisikan bahan menghasilkan energi yang 

dibebaskan ke lingkungan berupa panas, selanjutnya pada 

suhu >40
o
C, mikroba mesofilik akan digantikan oleh mikroba 

termofilik yaitu bakteri termofilik, actinomycetes, dan 

thermophilic fungi. Menurut Suprihatin (2012), menjelaskan 

bahwa 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 yeald konversi maksimum terjadi pada suhu yang 

lebih rendah daripada suhu dimana kecepatan pertumbuhan 

maksimum.  
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 Hasil dari rataan suhu pada campuran media yang 

berupa kompos bekisar antara 37-40
o
C. Standar untuk suhu 

kompos menurut SNI (2004) adalah sesuai dengan suhu air 

tanah yakni 27-28
o
C. Namun menurut Murbandono (2000) 

dalam Ambarwati dkk (2006) menyatakan, kisaran suhu 45-

50
0
 C termasuk dalam kondisi ideal pembuatan kompos, 

namun temperatur ini belum bisa memberantas bakteri patogen 

dan biji gulma pada kompos. Rataan suhu media yang 

dihasilkan kurang sesuai dengan SNI namun sudah mendekati 

yang dijelaskan oleh Murbandono dan Ambarwati bahwa suhu 

media hampir mencapai suhu optimum untuk dilakukannya 

fermentasi, diduga suhu pada penelitian yang berubah-ubah 

dikarenakan proses pemeraman media dilakukan di luar 

ruangan, dimana terdapat banyak kendala yang terjadi seperti 

musim hujan yang tidak bisa diprediksi. Suhu optimum bakteri 

bervariasi, suhu optimum untuk pertumbuhan dan 

pembentukan asam, kebanyakan bakteri alam kultur laktat 

memiliki suhu optimum 30
o
C untuk membentuk asam 

(Anonimus, 2010). 

 Setiap jenis mikroorganisme memiliki berbagai 

macam variasi suhu sebagai daya tahan, pada saat fermentasi 

terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang bekerja pada 

media. Menurut Ferdaus (2008) daya tahan mikroba terhadap 

suhu tidak sama untuk setiap spesies. Masing-masing memiliki 

suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk 

pertumbuhannya, dibawah suhu minimum dan diatas suhu 

maksimum aktifitas enzim akan berhenti, dan apabila suhu 

terlalu tinggi akan mengalami denaturasi pada enzim. 

Berdasarkan variasi suhu, mikroba dapat dibagi menjadi 3 

golongan yakni golongan mikroba psikrofil merupakan 

mikroba yang dapat tumbuh pada suhu bekisar 0-30
o
C, 
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golongan mikroba mesofil merupakan mikroba yang tumbuh 

pada suhu bekisar 30-60
o
C dan golongan terakhir yakni 

mikroba termofil merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu 

40-80
o
C. Dengan suhu yang dihasilkan oleh media saat proses 

pemeraman yakni antara 37-40
o
C mikroba yang bekerja adalah 

mikroba golongan mesofil yang dapat tumbuh pada suhu 

berkisar antara 30-60
o
C. Esterella et al (2002) yang 

menyatakan bahwa, temperatur merupakan faktor utama yang 

menyebabkan organisme patogen dapat bertahan atau tidak 

pada bahan kompos saat proses pengomposan. 

 Proses pembuatan media dilakukan diatas permukaan 

tanah dengan kisaran suhu ± 31ºC dengan kelembaban 78% 

dan dilakukan secara aerob.  Keuntungan media yang 

diletakkan diatas permukaan tanah yaitu aerasi bagus, aerasi 

berlangsung saat terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan 

udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk 

kedalam tumpukan media kompos, sehingga mikroorganisme 

ditanah dapat mempercepat pengomposan, mencegah porositas 

serta untuk mempermudah pengerjaan. Namun juga terdapat 

kendala bila diletakkan dilingkungan yang terbuka, yaitu jika 

terkena sinar matahari yang terlalu terik dapat terjadi 

folatilisasi yang menyebabkan terdegradasinya kandungan 

unsur hara media, jika terkena hujan maka akan mengalami 

leaching atau pencucian kompos oleh air hujan sehingga unsur 

hara akan hilang. Peningkatan suhu yang terjadi menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas mikroorganisme dalam mengurai 

bahan organik. Menurut Tripetchul, et.al., (2012) yang 

menyatakan panas yang menyebabkan peningkatan suhu 

dihasilkan oleh metabolisme mikroorganisme yang terinsulasi 

oleh bahan organik. 
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 Grafik perubahan suhu selama proses inkubasi pada 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3 yang 

disajikan sebagai berikut : 
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media. Pada P0 (kontrol) suhu sebesar 40,32ºC, P2 sebesar 

39,04ºC dan pada P3 sebesar 37,70ºC dimana pada P0 

memiliki suhu tertinggi yang kemudian mengalami penurunan 

pada P1 dan P2. Sedangkan pada P3 mengalami peningkatan 

suhu sebesar 39,86ºC dan kemudian mengalami penurunan 

kembali pada P4 sebesar 37,25ºC. Pada setiap perlakuan 

memiliki penambahan dekomposer nabati yang berbeda-beda 

yaitu 0%, 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. 

 Lokasi dilakukannya pemeraman yang diletakkan 

diatas permukaan tanah dengan kisaran suhu ± 31ºC dengan 

kelembaban 78% dan dilakukan secara aerob. Pengukuran 

suhu sesuai perlakuan dapat dilihat bahwa rata-rata suhu 

tertinggi terdapat pada P0 sebesar 40,32±0,32 dimana pada P0 

tidak menggunakan perlakuan (tanpa penambahan dekomposer 

nabati)  sedangkan suhu terendah terdapat pada P4 yakni 

sebesar 37,25±0,36 dengan penambahan dekomposer nabati 

sebesar 4.5%. Penambahan proporsi dekomposer nabati pada 

setiap perlakuan menyebabkan rata-rata suhu pada campuran 

media dekomposer nabati, jerami padi dan LOUGB semakin 

rendah namun pada P3 terjadi peningkatan suhu, hal ini 

dikarenakan banyaknya dekomposer nabati yang ditambahkan 

tidak mempengaruhi aktifitas perubahan suhu yang terjadi 

serta disaat proses pemeraman yang berlangsung, kondisi 

cuaca yang kurang baik juga dapat mempengaruhi perubahan 

suhu yang terjadi. Pada proses pemeraman dilakukan di luar 

ruangan dimana cuaca serta iklim yang tidak dapat dipastikan 

sehingga aktifitas mikroba tidak dapat dikontol kinerjanya.  

4.3 Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati Terhadap 

pH (Potential Hydrogen)  

 Data hasil pengamatan pH dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Setelah hasil dianalisis ragam pH menunjukkan 
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bahwa perlakuan dengan penambahan proporsi dekomposer 

nabati tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap pH media campuran dekomposer nabati, jerami padi 

dan LOUGB. Rataan hasil pengukuran pH media dapat dilihat 

pada Tabel 5 dibawah ini : 

Tabel 5. Rataan pH pada campuran LOUGB, jerami padi dan 

dekomposer nabati 

Perlakuan Rataan 

P0 (0%) 

P1 (1,5%) 

P2 (2,5%) 

P3 (3,5%) 

P4 (4,5%) 

6,22±0,04
a 

6,18±0,04
a 

6,16±0,02
a 

6,14±0,04
a
 

5,96±0,48
a 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan 

notasi yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) 

 Berdasarkan Tabel 5. diatas  menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan proporsi dekomposer nabati 

tidak memberikan pengaruh yang nyata atau memberikan efek 

yang sama (P>0,05) terhadap pH media campuran dekomposer 

nabati, jerami padi dan LOUGB. Pengukuran pH sesuai 

perlakuan dapat diperoleh rataan pH tertinggi terdapat pada P1 

sebesar 6,18±0,04 dimana P1 merupakan (penambahan 

dekomposer nabati 1,5%) sedangkan pH terendah terdapat 

pada P4 yakni sebesar 5,96±0,48 dimana P4 merupakan 

perlakuan dengan penambahan dekomposer nabati sebesar 

4,5%. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap aktifitas 

mikroba adalah kondisi pH.  
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 Terdapat penelitian yang sebelumnya mengenai 

pembuatan media tanam jamur berbahan dasar jerami padi 

yang dikombinasikan dengan alang-alang (Imperita 

cylindrica). Bahan yang digunakan sebagai campuran media 

untuk ketersediaan nutrisi dalam media tanam jamur 

menggunakan bekatul dan penambahan Zat Pengatur Tumbuh 

(ZPT) (Handoko, 2011). Dalam mendapatkan hasil yang 

maksimal, hal yang perlu diperhatikan adalah pengomposan 

media. 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 pengomposan 

dapat sempurna. Terdapat pula penelitian mengenai formulasi 

media tanam dengan bahan dasar serbuk gergaji terhadap 

produksi jamur bertujuan untuk menentukan media tanam 

mana yang baik digunakan. Bahan yang digunakan sebagai 

campuran yaitu serbuk gergaji, bekatul dan kapur. Hasil 

penelitian menunjukkan B sebagai perlakuan terbaik karena 

memiliki pertumbuhan jamur yang paling baik (Inggit 

Winarni, 2002). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

adanya penambahan bahan pemeram yaitu dekomposer nabati 

dan LOUGB, namun tetap berbahan dasar jerami padi. 

Penggunaan LOUGB sebagai bahan pemeram jerami padi 

untuk mengurai kandungan lignin yang masih terkandung 

dalam jerami padi dengan dipadukan dengan dekomposer 

nabati seperti rempah-rempah, sayuran, buah-buahan, gula 

merah atau tetes diharapkan dapat membantu fermentasi aerob 

yang berlangsung selama 2 minggu.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas media 

tanam jamur yaitu pH. Kondisi pH media akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba umumnya dapat 
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tumbuh pada kisaran pH 3-6. Kebanyakan pH memiliki pH 

optimum sekitar 6,5-7,5. Sebagiam 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). 

 Berdasarkan rataan pH yang terdapat pada data 

menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

dekomposer nabati yang ditambahkan menunjukkan terjadinya 

penurunan pH. pH pada masing-masing perlakuan 

menunjukkan nilai tertinggi 6,18 dan nilai terendah 5,96. SNI, 

(2004) kualitas kompos yang baik harus memiliki pH antara 

6,8-7,4, sehingga aman bagi tanah dan dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman.  

 Anwar, dkk (2006) menyatakan bahwa adanya 

pemberian kompos jerami memicu terjadinya reduksi Fe, 

dalam reduksi Fe diperlukan sejumlah ion H
+
 untuk 

meningkatkan pH. Terjadinya penurunan pH ini karena adanya 

kandungan asam organik, dimana asam organik ini terkandung 

didalam jerami padi. Sedangkan adanya aktifitas 

mikroorganisme asam pada awal pemeraman yang 

meningkatkan nilai pH media. Perubahan pH pada media 

pemeraman tersebut disebabkan selama pemeraman media 

diletakan diatas tanah dengan suhu 31
o 

C kelembaban 78 % 

dan terjadi mineralisasi basa pada media. Hal ini sesuai 

dengan Yuwono (2006), kadar keasaman (pH) pada akhir 

pengomposan terjadi  mineralisasi  kation-kation  basa  seperti 

Ca
2+

 dan K
+
 sehingga pH kompos mendekati netral.  

Selisih rataan pH antar perlakuan dapat diketahui pada 

grafik Gambar 4 yang disajikan berikut : 
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Gambar 4. Grafik rataan pH berdasarkan perlakuan 

penambahan dekomposer nabati 
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suhu optimum yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi 

optimum, dalam fermentasi kontrol pH penting dilakukan 

karena pH optimum harus dipertahankan selama fermentasi 

agar tidak terjadi penurunan kadar pH pada media.  

4.4 Prospek dan Peluang Media Tanam Jamur 

 Budidaya jamur tiram memiliki prospek ekonomi 

yang baik. Jamur tiram merupakan salah satu produk 

komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang 

sederhana. Selain itu, konsumsi masyarakat akan jamur tiram 

cukup tinggi, sehingga produksi jamur tiram mutlak 

diperlukan dalam skala besar. Berdasarkan hal tersebut, 

prospek ekonomi juga terletak pada medianya. Media jamur 

yang umum digunakan oleh petani adalah serbuk gergaji, 

bekatul, kapur dan air. Menurut Erwan (2011) jamur tiram 

merupakan salah satu produk komersial dan dapat 

dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Bahan baku 

yang dibutuhkan tergolong bahan yang murah dan mudah 

diperoleh seperti serbuk gergaji, dedak dan kapur, sementara 

proses budidaya sendiri tidak membutuhkan berbagai pestisida 

atau bahan kimia lainnya. 

 Pembuatan media tanam jamur saat ini sudah banyak 

mengalami inovasi, salah satunya yaitu menggunakan bahan 

pengganti bekatul. Harga bekatul saat ini yang mahal yaitu Rp 

2.500,00 per kg serta bersaing sebagai pakan membuat para 

petani jamur berpikir untuk mencari alternatif penggantinya. 

Alternatif yang digunakan yaitu mengganti bekatul dengan 

hasil media pengomposan dari jerami padi dan LOUGB 

dengan penambahan dekomposer nabati. Hasil media ini 

sebelum digunakan akan diperam selama 2 minggu yang 

kemudian dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Tepung 

inilah yang digunakan sebagai pengganti bekatul dalam media 
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tanam jamur. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam 

tepung kompos ini juga setara dengan kandungan dalam 

bekatul serta terbuat dari bahan alami.  

 Bahan pembuatan media kompos pengganti bekatul 

juga sangat murah dan mudah didapatkan. Bahan utama yang 

digunakan hanya jerami padi dan LOUGB, sedangkan 

dekomposer nabati dihasilkan dari rempah-rempah segar, 

limbah sayuran dan buah-buahan, molases dan juga air. 

Bahan-bahan tersebut alami tanpa efek samping apabila 

diaplikasikan pada media tanam jamur serta memiliki manfaat 

yang besar bagi kualitas jamur. Seperti yang dijelaskan oleh 

Darlina (2008) bahwa faktor nutrisi utama yang dibutuhkan 

oleh media tanam jamur adalah sumber karbon, sumber 

nitrogen, vitamin dan juga mineral. Berdasarkan hal tersebut, 

media kompos yang sudah ditepungkan dapat dijadikan 

sebagai pengganti bekatul dalam media tanam jamur serta 

dapat dikomersilkan. Prospek ekonomi tepung kompos 

pengganti bekatul ini jika dikomersilkan akan sangat baik 

apabila didukung dengan kemasannya yang menarik serta 

dilakukan publikasi lebih mendalam agar petani jamur dapat 

beralih menggunakan tepung kompos pengganti bekatul ini 

dibandingkan menggunakan bekatul yang harganya mahal dan 

bersaing sebagai pakan. Kandungan nutrisi serta manfaat yang 

terkandung didalam tepung kompos pengganti bekatul juga 

sangat mendukung kualitas perkembangan jamur.  

  



49 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan dekomposer nabati sebesar 2,5% dalam 

pembuatan media jamur berbahan dasar jerami padi 

dan LOUGB dapat meningkatkan kandungan protein 

sebesar (12,51±0,08
b
)%, sedangkan penambahan 

dekomposer nabati sebesar 1,5% dapat meningkatkan 

suhu sebesar (39,04±0,36
b
)ºC. Namun pada 

penambahan dekomposer nabati sebesar 1,5% 

memberikan efek yang sama pada pH media yaitu 

sebesar 6,18±0,04
a
. 

2. Kandungan protein (P2) dengan penambahan 

dekomposer nabati sebesar 2,5% merupakan perlakuan 

yang paling optimal karena memiliki kandungan 

protein tertinggi yaitu sebesar (12,51±0,08
b
)%. 

5.2 Saran 

   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pembuatan media tanam jamur yang menggunakan 

dekomposer nabati ini agar dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi jamur serta mempercepat produksi 

jamur. Serta perlu dilakukan inovasi dalam mempercepat 

proses pengomposan dengan bahan alternatif lain selain 

dekomposer nabati.  
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Lampiran 1. Analisis Statistik Protein 

  U1 U2 U3 U4 TOTAL RATA-RATA 

P0 11,42 11,48 11,45 11,43 45,78 11,45±0,03 

P1 11,59 12,03 11,80 11,70 47,13 11,78±0,19 

P2 12,59 12,39 12,49 12,55 50,02 12,51±0,08 

P3 11,83 10,75 11,29 11,56 45,44 11,36±0,46 

P4 11,41 11,33 11,37 11,39 45,50 11,37±0,04 

TOTAL 58,84 57,98 58,41 58,63 233,86 11,69±0,49 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

= (233,86)
2 

                   (5x4) 

 
= 2734,58 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (11,42
2 
+ 11,48

2
 + 11,45

2
 + 11,43

2
 + …… + 11,39

2
) – 

2734,58 

= 4,53 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (45,78
2
 + 47,13

2 
+ 50,02

2
 + 45,44

2 
+ 45,4

2
)/4 – 2734,58 

 = 3,77 

JKG = JKT – JKP  

 = 4,53 – 3,77 

 = 0,76 
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Tabel Sumber Keragaman 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 3,77 0,94 18,60** 3,06 4,89 

Galat 15 0,76 0,05 
   

Total 19 4,53 
    

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

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

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

BNT 1%  = t1%/2 , dbs√
    

 
,  

   = 2,95  √
        

 
 

   = 0,47 

Rangking Rataan PK campuran LOUGB, Jerami Padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan 

P3 11,36 

P4 11,37 

P0 11,45 

P1 11,78 

P2 12,51 
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Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P0 11,45 a 

P1 11,78 a 

P2 12,51 b 

P3 11,36 a 

P4 11,37 a 
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Lampiran 2. Analisis Statistik Suhu  

  U1 U2 U3 U4 JUMLAH RATA-RATA 

P0 39,86 40,57 40,43 40,43 161,29 40,32±0,32 

P1 38,86 39,57 38,86 38,86 156,14 39,04±0,36 

P2 37,86 38,14 37,21 37,57 150,79 37,70±0,40 

P3 39,93 40,43 39,50 39,57 159,43 39,86±0,42 

P4 37,71 37,14 37,29 36,86 149 37,25±0,36 

JUMLAH 194,21 195,86 193,29 193,29 776,64 38,83±1,27 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (776,64)
2 

                (5x4) 

 
= 30158,71 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (39,86
2 
+ 40,57

2
 + 40,43

2
 + 40,43

2
 + …… + 36,86

2
) – 

30158,71 

= 30,49 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (161,29
2
 + 156,14

2 
+ 150,79

2
 + 159,43

2 
+ 149

2
)/4 – 

30158,71 

 = 28,41 

JKG = JKT – JKP  

 =30,49 – 28,41 

 = 2,08 
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Tabel Sumber Keragaman 

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

Perlakuan 4 28,41 7,10 51,22** 3,06 4,89 

Galat 15 2,08 0,14 
   

Total 19 30,49 
    

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 √
        

 
 

   = 0,78 

Rangking Rataan Suhu campuran LOUGB, Jerami Padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan 

P4 37,25 

P2 37,70 

P1 39,04 

P3 39,86 

P0 40,32 
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Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P0 40,32 a 

P1 39,04 b 

P2 37,70 c 

P3 39,86 ab 

P4 37,25 c 
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Lampiran 3. Analisis Statistik pH  

  U1 U2 U3 U4 JUMLAH RATA-RATA 

P0 6,23 6,24 6,26 6,16 24,89 6,22±0,04 

P1 6,17 6,23 6,14 6,16 24,70 6,18±0,04 

P2 6,17 6,14 6,16 6,19 24,66 6,16±0,02 

P3 6,2 6,11 6,13 6,13 24,57 6,14±0,04 

P4 6,3 6,2 5,24 6,09 23,83 5,96±0,48 

JUMLAH 31,07 30,93 29,93 30,71 122,64 6,13±0,22 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   
 
     

 
 

 = (122,64)
2 

                   (5x4) 

 
= 752,06 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (6,23
2 
+ 6,6,24

2
 + 6,26

2
 + 6,16

2
 + …… + 6,09

2
) – 752,06 

= 0,89 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (24,89
2
 + 24,70

2 
+ 24,66

2
 + 24,57

2 
+ 23,83

2
)/4 – 752,06 

 = 0,17 

JKG = JKT – JKP  

 = 0,89 – 0,17 

 = 0,72 
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Tabel Sumber Keragaman 

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

Perlakuan 4 0,17 0,04 0,89** 3,06 4,89 

Galat 15 0,72 0,05 
   

Total 19 0,89 
    

Keterangan : **F hitung  <  F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) 

 

Rangking Rataan pH campuran LOUGB, Jerami Padi dan 

dekomposer nabati setelah proses pemeraman 

Perlakuan Rataan 

P4 5,96 

P3 6,14 

P2 6,16 

P1 6,18 

P0 6,22 

Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 5,96 a 

P1 6,14 a 

P2 6,16 a 

P3 6,18 a 

P4 6,22 a 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 
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