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ABSTRACT 

 

            The purpose of this research was to determine the effect of phyto 

decomposer in mushroom media making process from rice straw and Organic Bio 

Gas Unit (LOUGB) as material decomposers on the C/N ratio and to obtain 

optimum dosage level for treatment. Data were analyzed using completely 

randomized design (CRD) with five treatments and four replications. The ratio 

used was 3:1 (37,5kg LOUGB : 12,5kg rice straw) with addition of phyto 

decomposer consisted of P0, P1, P2, P3, P4 with percentage 0%, 1,5%, 2,5%, 

3,5%, 4,5%. The results showed that the differences of LOUGB, rice straw and 

phyto decomposer ratio had a highly significant difference (P<0.01) to the 

proportion of the addition. Decomposers P2 treatment with the addition of 2.5% 

had the average content of the C/N ratio best of 20 ± 0.75. In the term of influence 

on the temperature, treatment control without the addition of phyto decomposer 

(P0) indicated the average temperature of 34.13 ± 0.48oC. In addition, pH 

observation of compost was done 2 weeks after ripening. Compost pH 

progressively dropped  that indicated pH evaporation and it made the pH close to 

netral. It can be concluded that the addition of 2,5% phyto decomposer in 

mushroom media making process from rice straw and LOUGB could increase 

C/N ratio around 20 ± 0.75. In other hand, addition 1.5% of phyto decomposer 

gave the same effect on the pH of the media that was equal to 6.38 ± 0.10. The 

content of the C/N ratio P2 with the addition of phyto decomposer of 2.5% was 

the most optimal treatment because it had the highest C/N ratio content of 20 ± 

0.75 so it can be used as a substitute for bran on mushroom growing media. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dekomposer 

nabati dalam pembuatan media jamur dari jerami padi dan Lumpur Organik Unit 

Gas Bio (LOUGB) terhadap kandungan C/N dalam mendapatkan perlakuan yang 

terbaik. Data dianalisis dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Rasio yang digunakan adalah 3: 1 

(37,5 kg LOUGB: 12,5 kg jerami padi) dengan penambahan dekomposer nabati 

terdiri dari P0, P1, P2, P3, P4 dengan persentase 0%, 1,5%, 2,5%, 3,5%, 4,5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan imbangan LOUGB,  jerami padi 

dan dekomposer nabati menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan C/N ratio kompos media pada masing-masing perlakuan. 

Proporsi penambahan dekomposer yang semakin tinggi pada campuran LOUGB 

dan jerami padi mengalami penurunan kandungan C/N ratio  yang cukup 

signifikan. Perlakuan P2 dengan penambahan dekomposer sebanyak 2,5% 

memiliki rataan kandungan C/N paling baik yaitu 20±0,75
c
 . Untuk pengaruhnya 

terhadap suhu perlakuan kontrol P0 tanpa penambahan dekomposer nabati 

menunjukkan rataan suhu sebesar 34,13±0,48
a
, sedangkan pada perlakuan dengan 

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

suhu yang cukup signifikan dengan nilai berturut-turut yaitu 32,81±0,38
a
, 

32,19±0,63
a
, 32,56±0,52

ab
, 31,31±0,55

a
. Selain itu Pengamatan pada pH kompos 

dilakukan pada saat setelah pemeraman 2 minggu. pH kompos semakin lama 

semakin turun menunjukkan penguapan pada pH kompos sehingga pH kompos 

mendekati netral. penambahan dekomposer nabati sebesar 2,5% dalam pembuatan 

media jamur berbahan dasar LOUGB dan jerami padi dapat menurunkan 

kandungan C/N ratio menjadi 20, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pengganti dedak pada media tanam jamur. 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan tanaman akan unsur 

hara dapat diperoleh dari media tanam, 

media tanam harus mengandung 

nutrien yang diperlukan jamur untuk 

pertumbuhannya diantaranya sumber 

karbon dan nitrogen. Pada umumnya 

media tanam jamur menggunakan 

serbuk gergaji sebagai substrat dari 

berbagai jenis kayu seperti kalu 

sengono randu, karet, jati, mahoni dan 

jenis pohon lainnya. Namun, unsur 

hara terdapat di dalam media tanam 

tidaklah lengkap dan tidak dapat 
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memenuhi kebutuhan tanaman, oleh 

karena itu diperlukan tambahan unsur 

hara berupa pupuk. Salah  satu aspek 

yang paling penting dari keseimbangan 

hara  total  adalah  rasio organik karbon 

dengan nitrogen (C/N). Rasio C/N 

bahan organik adalah   perbandingan 

antara banyaknya kandungan unsur 

karbon (C) terhadap banyaknya 

kandungan unsur nitrogen yang ada 

pada suatu bahan organik. 

Mikroorganisme membutuhkan  karbon  

dan  nitrogen untuk aktivitas hidupnya. 

Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) merupakan materi berbentuk 

lumpur yang telah mengalami 

fermentasi sebagian dan memiliki 

potensi untuk dijadikan pupuk organik 

(Herlina, 2009). LOUGB biogas 

mempunyai karakteristik bau yang 

menyengat, warna kehijauan, tekstur 

kompak, dan kandungan air yang 

tinggi. Apabila karakteristik LOUGB 

biogas yang seperti itu, maka LOUGB 

belum siap untuk dijadikan pupuk yang 

mempunyai karakteristik tidak berbau, 

berwarna coklat kehitaman, bertekstur 

gembur. Kandungan unsur hara dalam 

limbah LOUGB hasil pembuatan gas 

bio terbilang lengkap tetapi jumlahnya 

sedikit sehingga perlu ditingkatkan 

kualitasnya dengan penambahan bahan 

lain yang mengandung unsur hara 

makro sehingga membuat adanya 

penambahan  mikroorganisme  yang 

menguntungkan seperti mikroba 

penambat nitrogen.  

Pemanfaatan jerami padi yang 

merupakan limbah pertanian terbesar 

juga belum sepenuhnya termanfaatkan 

secara maksimal. Limbah pertanian 

yang berupa jerami padi merupakan 

potensi bahan baku lokal yang dapat 

diolah menjadi pupuk organik dan 

kompos. Hidanah (2007) menyatakan 

bahwa pemanfaatan jerami padi 

sebagai pakan ternak berkisar antara 

31-39%, untuk industri 7-16% dan 

sisanya 36-62% dibiarkan sebagai 

limbah.  Potensi jerami yang sangat 

besar masih belum dimanfaatkan secara 

maksimal oleh petani. 

Jenis bahan nabati yang dapat 

digunakan sebagai pengurai yaitu: 

sampah sisa sayuran, buah-buahan, dan 

empon-empon. Bahan-bahan tersebut 

mudah ditemukan dipasar yang 

merupakan limbah dari para pedagang 

sayur. Selain itu bahan pengurai mudah 

terdekomposisi, sehingga bahan ini 

kaya akan hara yang dibutuhkan 

tanaman. 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. Pemanfaatan 

limbah tersebut dilakukan secara 

bersamaan untuk menghasilkan produk 

yang dalam jangka panjang dapat 

menggantikan dedak secara bertahap 

dalam media tanam jamur. 

 

MATERI DAN METODE 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) yang berasal 

dari unit gas bio milik Bapak 

Sulistiyanto di Desa Wonokerto, 

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 

Padatan LOUGB diambil dari kolam 

oksidasi yang berumur ± 5 hari 

sebanyak 37,5 kg. Jerami padi sebagai 



bahan campuran media tanam, diambil 

dari sawah sekitar peternakan Bapak 

Sulistiyanto sebanyak 12,5 kg. Bahan 

pengurai nabati meliputi: 1 kg rempah-

rempah, 1,5 kg sayuran, 1 kg molasses 

dan 15 liter air.  

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 3:1. 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 

 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 = Pengaruhperlakuan ke0-4 

Eij = Galat percobaan pada perlakuan 

ke0-4 dan ulangan ke1-4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati Terhadap Kandungan C/N 

Ratio 

Tabel 1. Rataan C/N ratio pada perlakuan  

Perlakuan Rataan ± SD 

P0 (0%) 

P1 (1,5%) 

P2 (2,5%) 

P3 (3,5%) 

P4 (4,5%) 

15±0,45
a 

17±0,42
b 

20±0,75
c
 

15±0,79
a 

22±0,83
d
 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan notasi yang berbeda 

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

 

Berdasarkan Tabel 1, hasil rataan 

menunjukkan bahwa proporsi 

penambahan dekomposer yang 

semakin tinggi pada campuran LOUGB 

dan jerami padi mengalami penurunan 

kandungan C/N ratio  yang cukup 

signifikan. Pada perlakuan P0  

memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) dengan nilai rata yang 

paling rendah yaitu 15±0,45 dan nilai 

tertinggi pada P4 dengan rataan 

22±0,83. Pada perlakuan P2 dengan 

penambahan dekomposer sebanyak 

2,5% memiliki rataan kandungan C/N 



paling baik yaitu 20±0,75. Hal ini 

didukung  pernyataan Chamberlain et 

al. (2001) bahwa  C/N ratio yang 

optimal pada media tanam jamur 

adalah 20 karena akan mempercepat 

proses dekomposisi karena 

perbandingan antara karbon dengan 

nitrogen dapat berpengaruh terhadap 

kerja bakteri. 

 
Kandungan pada jerami padi 

adalah lignin. Lignin mampu 

mengeraskan mikrofibril selulosa dan 

secara kovalen strukturnya terikat 

dengan hemiselulosa Lignin mengikat 

selulosa dan hemiselulosa secara fisik 

dan kimia, sehingga menghalangi 

selulase dan hemiselulase untuk 

bekerja maksimal pada substrat. 

Keberadaan lignin dapat menghalangi 

atau memperlambat akses enzim 

akibatnya substrat menjadi sulit 

terdegradasi sehingga perlu dilakukan 

pengomposan dan pemecahan lignin 

dengan LOUGB dan dekomposer 

nabati (Samsuri, Gozan, Baiquni, 

Hermansyah, Wijanarko, Prasetya dan 

Nasikin, 2007). 

Menurut Rahma, Sakunda,   

Pulungan, Hidayat dan Wignyanto 

(2014) bahwa proses penurunan C/N 

ratio membutuhkan karbon (C) untuk 

pemenuhan energi dan nitrogen untuk 

pemenuhan protein sebagai zat 

pembangun metabolisme. Pembuatan 

media jamur berbahan dasar LOUGB 

dan jerami padi dengan waktu 

pemeraman selama 2 minggu 

mengandung sedikit N, sehingga C/N 

ratio menjadi tinggi dan tidak sesuai 

dengan SNI (2004) yaitu 20. Semakin 

tinggi C/N ratio, maka mikroba akan 

kekurangan N untuk sintesis protein 

sehingga proses dekomposisi berjalan 

lambat. Penambahan dekomposer 

nabati yang memiliki bakteri  

Actinomycetes akan meningkatkan 

proses perombakan N sehingga C/N 

ratio menjadi turun. 

Proses yang terjadi ketika proses 

pemeraman adalah degradasi bahan 

organik oleh mikroorganisme yaitu 

kerja enzim dari bakteri Actinomycetes 

yang berfungsi untuk merombak 

lignoselulosa pada campuran LOUGB 

dan jerami padi didalam lingkungan 

semi anaerob. Degradasi lignoselulosa 

secara alami berjalan lambat dan hanya 

dapat dilakukan oleh sedikit 

mikroorganisme dikarenakan struktur 

polimer penyusunnya yang kompleks 

dan heterogen (Murni dan Suparjo, 

2008).  
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Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap Suhu pada Campuran 

LOUGB dan Jerami Padi 

Tabel 2. Rataan suhu pada perlakuan 

Perlakuan  Rataan (˚C) ± SD 

P0 34,13±0,48
c 

P1 32,81±0,38
b 

P2 32,19±0,63
ab 

P3  32,56±0,52
b 

P4 31,31±0,55
a 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan notasi yang berbeda 

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

 

Tabel 2 menunjukkan hasil akhir 

pengukuran suhu memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

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 34,13±0,48
o
C, sedangkan 

perlakuan penambahan dekomposer 

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

mengalami penurunan suhu yang cukup 

signifikan dengan nilai berturut-turut 

yaitu 32,81±0,38
o
C, 32,19±0,63

o
C, 

32,56±0,52
o
C dan 31,31±0,55

o
C.  

Penurunan suhu tersebut disebabkan 

oleh terhambatnya aktifitas bakteri 

Lactobacillus sp. dan Streptococcus sp. 

sehingga kenaikan suhu tidak terjadi 

terlalu tinggi ketika proses pemeraman 

berlangsung. 

 
 

Kualitas media tanam ditentukan 

pada saat proses dekomposisi, dimana 

dilakukan penambahan dekomposer 

nabati untuk mempercepat proses 

fermentasi, menambah kandungan 

nutrisi serta mengurangi kadar bau dari 

LOUGB. Proses fermentasi akan 

berhasil jika mikroba yang terdapat di 

dalamnya bekerja secara optimal. 

Mikroba ini akan bekerja dengan baik 

jika suhu pada media memenuhi syarat 

untuk pertumbuhan mikroba. Menurut 

Kastaman, Hermanto dan Iskandar 

(2006) menyatakan bahwa dinamika 

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

1 3 5 7 9 11 13

P0

P1

P2

P3

P4



perubahan suhu terjadi karena adanya 

aktivitas mikroorganisme dalam 

mendekomposisikan bahan yang akan  

menghasilkan energi yang dibebaskan 

ke lingkungan berupa panas, 

selanjutnya pada suhu >40
o
C, mikroba 

mesofilik akan digantikan oleh mikroba 

termofilik yaitu bakteri Thermophilic, 

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). 

Rataan suhu media yang dihasilkan 

kurang sesuai dengan SNI namun 

sudah mendekati yang dijelaskan oleh 

Ambarwati, Kusumawati dan 

Suswardani (2006) 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 bermanfaat 

untuk pertumbuhan dan pembentukan 

asam, kebanyakan bakteri alam kultur 

laktat memiliki suhu optimum 30
o
C 

untuk membentuk asam (Yanqoritha, 

2013). 

 

Pengaruh Penambahan Dekomposer Nabati terhadap pH pada Campuran LOUGB 

dan Jerami Padi 

Tabel 3. Rataan pH pada perlakuan 

Perlakuan  Rataan ± SD 

P0 5,45±0,06
a 

P1 6,38±0,10
b 

P2 6,30±0,08
b 

P3 6,28±0,05
b 

P4 6,33±0,05
b 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

setiap perlakuan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) dan 

cenderung memiliki pH yang berbeda 

dengan P0. Pengamatan pada pH media 

dilakukan pada saat setelah pemeraman 

2 minggu dimana pH media semakin 

lama semakin naik menunjukkan 

penguapan pada pH media sehingga 

mendekati netral. Menurut SNI (2004) 

pH minimal 6,80 dan maksimal 7,49. 

Sedangkan jika digunakan sebagai 

media jamur pH harus mendekati 

netral. Hal ini didukung pernyataan 

(Triakuntini, 2013) bahwa pH yang 

dihasilkan dari proses fermentasi 

berkisar antara pH 4-5, keadaan ini 

terlalu asam untuk metabolisme bakteri 

agar dapat bekerja dengan baik. 



 
Gambar 3 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  menaikkan nilai pH 

menjadi semakin mendekati netral. 

Penurunan pH dapat disebabkan 

adanya produksi dari asam-asam 

organik sebagai akibat dari proses 

biokimia dengan mengubah total gula 

terlarut menjadi asam-asam organik.  

Saha (2004) menyatakan bahwa adanya 

pemberian 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 dimana bakteri Lactobacillus 

sp. dan Streptococcus sp. dihambat 

aktifitasnya sehingga tidak dapat 

beraktifitas dan tidak menghasilkan 

asam laktat sehingga pH mengalami 

peningkatan menjadi mendekati netral. 

Hal ini sesuai dengan Yuwono (2006) 

kadar keasaman (pH) pada akhir 

pemeraman terjadi  mineralisasi  

kation-kation  basa  seperti Ca2+ dan 

K+ sehingga pH media mendekati 

netral. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penambahan dekomposer nabati 

sebesar 2,5% dalam pembuatan media 

jamur berbahan dasar LOUGB dan 

jerami padi dapat menurunkan 

kandungan C/N ratio menjadi 20, 

sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pengganti dedak pada media 

tanam jamur. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pembuatan media 

tanam jamur sebagai bahan pengganti 

dedak yang dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi media jamur serta 

mempercepat pertumbuhan tunas 

jamur. 
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