
KUALITAS DAN KUANTITAS KANDUNGAN PUPUK ORGANIK LIMBAH 

SERASAH DENGAN JAMUR PELAPUK PUTIH SECARA AEROB 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Program Studi Pendidikan Biologi 

 

 

 

Disusun oleh : 

PRAWITA AGUSTINA 

A 420 090 167 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAII

Jl. A. Yani Tromol Pos I - Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417,Faxl.7151448 Surakarta 57102

Nama

NIDN

Surat Persetuiuan Artikel Publikaqi Ilmiah

Yang bertanda tangan ini pembimbing/ skripsi/tugas akhir :

: Dr. Siti Chalimah, M.Pd.

:07116125901

Prawita Agustina

A 420090167

Pendidika4 Biologi

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan

ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama

NIM

Program Studi

Judul Skripsi

,,KUALITAS DAN KUANTITAS KANDUNGAN PUPUK ORGANIK LIMBAH

SERASAH DENGAN JAMUR PELAPUK PUTIH SECARA AEROB"

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Juli 2013
Pembimbing

Dr. Siti Chalimah, M.Pd.
NIDN. 07116125901



 KUALITAS DAN KUANTITAS KANDUNGAN PUPUK ORGANIK LIMBAH 

SERASAH DENGAN JAMUR PELAPUK PUTIH SECARA AEROB 

Prawita Agustina
1
, Dr. Siti Chalimah, M. Pd

2
. 

1
Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS, Prawita_agustin@yahoo.com 

2
Staf Pengajar UMS Surakarta Chalimah_tuban@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 

 

 Meningkatnya jumlah limbah dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya 

pencemaran  di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Belum 

ada tindak lanjut dalam pemanfaatan sampah tersebut. Salah satunya adalah limbah 

serasah daun kaya akan kandungan lignin dan selulosa yang sulit untuk 

terdegradasi. Dengan permasalahan tersebut maka solusi terbaik yaitu dengan 

memproduksi  pupuk organic padat dari serasah daun secara aerob dengan 

penambahan inokulum Jmur Pelapuk Putih dari Balai Penelitian Bioteknologi 

Perkebunan Bogor. Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian besar terdiri 

atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan. Jamur pelapuk putih 

merupakan organisme yang bekerja efisien dan efektif dalam proses 

biodeligninifikas. Jamur pelapuk putih menghasilkan enzim ekstraeluler, yang 

menghasilkan 3 enzim antara lain lakase, lignin peroksidase (LiP), dan 

Mnperoksidase (MnP). Tujuan penelitin adalah Mengetahui kualitas dan kuantitas 

kandungan pupuk organik limbah serasah dengan jamur pelapuk putih secara aerob. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) satu faktor perlakuan, yaitu inokulum jamur pelapuk putih dengan 9 

kali ulangan. Pengukuran dikerjakan oleh Laboratorium Pengujian Balai Penelitian 

Bioteknologi Perkebunan Indonesia (LP-BPBPI). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa diperoleh C – Organik = 4,90%, rasio C/N = 11,67%, N = 0,42%, P2O5 = 

1,65%, K2O = 0,4%, Ca = 2,18%, Mg = 2,66%, Fe = 7,81%, Zn = 185,8ppm, Mn = 

0,261%, Cu = 76ppm, Al = 10,9%, dan Br = 10,4ppm. Kesimpulan menunjukan 

bahwa pupuk yang diproduksi sesuai dengan standar baku mutu pupuk yang 

ditentukan oleh menpan 2009 dan layak digunakan untuk pertumbuhan tanaman. 

 

Kata kunci : jamur pelapuk putih, serasah, pupuk organik. 
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A. Pendahuluan 

 Limbah merupakan sampah sisa produksi yang mengandung bahan – bahan 

yang dapat menimbulkan polusi dan dapat menganggu kesehatan. Pada umumnya 

sebagian orang mengatakan bahwa sampah adalah  bahan yang tidak berguna dan 

tidak dapat dimanfaatkan kembali yang harus segera dibuang. Jika pembuangan 

dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan penumpukan sampah. 

Penumpukan sampah inilah yang dapat menimbulkan penyakit dan menimbulkan 

polusi jika tidak segera di olah. Sampah bukanlah suatu hal yang harus dibuang 

tanpa guna, kerena dengan pengolahan dan pemanfaatan secara baik, maka 

sampah akan menjadi barang yang lebih berguna dari sebelumnya. Limbah atau 

sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. 

 Limbah organik yang dihasilkan dari hari ke hari selalu bertambah. Jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 220 juta,  dan produksi sampah organik setiap 

harinya sebanyak 110.000 ton atau 40.150.000 ton per tahun. Jika sampah 

sebanyak ini tidak diolah, maka akan menimbulkan banyak masalah  terutama 

pencemaran lingkungan(Sofian, 2006). Kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta merupakan salah satu lingkungan yang menghasilkan sampah yang 

banyak pada setiap harinya. Sampah yang dihasilkan adalah sampah organik 

maupun sampah anorganik. Salah satu jenis sampah organik yang dihasilkan 

adalah sampah daun. Hasil wawancara Mas Opik, salah satu tukang kebun di 

lingkungan kampus  bahwa dihasilkan sampah sebanyak 20 kw pada setiap 

harinya. Sampah yang dihasilkan 75% merupakan sampah organik berupa serasah 

gugur daun. Serasah ini terdiri dari beberapa tanaman antara lain pohon beringin 

dan pohon glodokan tiang.  

Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan pupuk sintetis. Pupuk organik mempunyai berbagai  

manfaat antara lain meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kondisi kimia, 

fisika dan biologis tanah, aman bagi manusia dan lingkungan, dan meningkatkan 

produksi pertanian(Musnamar, 2003).  



Salah satu langkah untuk mendayagunakan limbah serasah yaitu dapat 

dijadikan sebagai  pupuk organik. Produksi pupuk organik ini berbahan dasar 

limbah serasah dengan penambahan konsentrasi inokulum dari jamur pelapuk 

putih dengan cara fermentasi aerobik. Penambahan inokulum dari jamur pelapuk 

putih untuk mempercepat degradasi lignin yang terkandung di dalam serasah 

yang sulit terdegradasi secara alami.  Jamur pelapuk putih merupakan aktifator 

yang di perlukan dalam mempercepat proses pengomposan agar  tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kompos.  

 Hattaka (2005) menyatakan bahwa fungi pelapuk putih (FPP) dari 

kelas basidiomycetes merupakan organism yang bekerja efisien dan efektif dalam 

proses biodeligninifikasi. Proses biodelignifikasi ini dimulai dari FPP menembus 

dan membentuk koloni alam sel kayu lalu mengeluarkan enzim yang berdifusi 

melalui lumen dan dinding sel. Enzim yang berperan dalam proses degradasi 

yaitu enzim ekstraseluler. Ligninolitik berhubungan dengan produksi enzim 

ekstraseluler pendegradasi lignin yang dihasilkan oleh jamur pelapuk putih 

berdasarkan laju dekomposisi pada substrat uji. Dua enzim yang yang dihasilkan 

oleh jamur pelapuk putih dan berperan dalam proses tersebut adalah lakase dan 

peroksidase (LiP dan MnP). 

Penelitin ini mengunakan inokulum jamur pelapuk putih dalam produksi 

pupuk organik. Inokulum jamur pelapuk putih diperoleh darai Balai Penelitian 

Bioteknologi Perkebunana Bogor. Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, 

M.Si, selaku ketua Balai Penelitian menyatakan bahwa penggunaan inokulum 

jamur pelapuk putih paling efektif dengan konsentrasi 1%. Dengan demikian, 

konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1,5% yang dimaksudkan 

diambil satu tingkat di atas konsentrasi yang paling efektif.  

Dengan adanya uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan Judu ” Kualitas dan Kuantitas Kandungan Pupuk Organik Limbah 

Serasah Dengan Jamur Pelapuk Putih Secara Aerob ”. 

 



B. Metode Penelitian 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan pola rancangan faktorial dengan satu factor yaitu 

inokulum jamur pelapuk putih.. Rancangan penelitian terdiri dari 1 perlakuan dan 

masing – masing perlakuan menggunakan 9 kali ulangan.  

 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian adalah eksperimen. Eksperimen dilakukan dalam 

membuat pupuk organik dari limbah serasah dengan penambahan inokulum 

jamur pelapuk putih kemudian diukur kualitas dan kuantitas pupuk organik. 

Pengukuran kualitas pupuk organik dengan metode membandingkan dengan 

standar baku mutu pupuk organik Menpan 2009. Pengukuran kuantitas pupuk 

organik berupa kandungan unsure hara makro dan mikro nutrisi dengan metode 

ekstraksi. 

 

Analisis Data 

 Untuk mengetahui hasil penelitian kualitas dan kuantitas pupuk organik 

maka analisis yang digunakan adalah Deskripsi kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan membandingkan dengan standar baku 

mutu pupuk organik Menpan 2009. Pengukuran data kuantitatif dengan 

menggunakan AAS (atomic absorption spectrophotometre), Spektrofoto metri, 

Flamephotometri, dan Kjeldahl. 

 

 

 

 

 

 



C.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Hasil penelitian 

 Hasil pengukuran makrro dan mikro nutrien di sesuaikan dengan 

standar baku mutu Menpan 2009, yang akan di uraikan pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1. hasil pengukuran unsur hara makro dan mikro nutrisi. 

No Parameter Inokulum Jamur 

Pelapuk Putih 

Baku Mutu Pupuk Kompos N0: 

28/Permentan/SR.130/5/2009,22 

Mei 2009    

 Makro nutrien      

1 C - organik   4,90/% >12% 

2 Rasio C/N   11,67/% 15 – 25% 

3 N   0,42/% <6% 

4 P2O5   1,65/% <6% 

5 K2O   0,40/% <6% 

 Mikro nutrien     

6 Ca   2,18/% <25,49/ppm 

7 Mg   0,266/% <0,63/ppm 

8 Fe   7,81/% 8000/ppm 

9 Zn   185,8/ppm Maks. 5000/ppm 

10 Mn   0,261/% Maks. 5000/ppm 

11 Cu   76,0/ppm Maks. 5000/ppm 

12 Al   10,9/% <2,20/ppm 

13 Br   10,4/ppm Maks. 250/ppm 

 

 Pengukuran di lakukan di Laboratorium Pengujian Balai Penelitian 

Bioteknologi Perkebunan Bogor Indonesia. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa C 

– organik yang diperoleh  relative rendah, meskipun dibawah standar Menpan 2009. 

C– organik yang diperoleh adalah 4,90%. C – organik pada kebanyakan pupuk 

organik menunjukan hasil yang  rendah bila dibanding dengan pupuk anorganik. 

Rasio C/N yang diperoleh adalah berkisar antara 10 – 15, dan hasil tersebut hampir 

memenuhi standar Menpan 2009. Rasio C/N diperoleh hasil 11,67%. semakin rendah 

rasio C/N, semakin baik kualitas pupuk organik tersebut.  

 Kandungan unsur hara makro dan mikro dalam pupuk organik ini relatif 

lengkap, meskipun kuantitasnya masih di bawah standar baku mutu pupuk organik 



menurut Menpan 2009. Hasil pengukuran unsur hara makro diperoleh  hasil yaitu N = 

0,42%, P2O5 = 1,65%, dan K2O = 0,40%. Unsur hara mikro pada pupuk organik ini 

menujukkan hasil yang relative rendah meskipun di bawah standar baku mutu pupuk 

organik Menpan 2009, tetapi  unsur – unsur yang terkandung di dalam pupuk relatif 

lengkap. Hasil pengukuran yang diperoleh data Fe = 7,81%, Zn = 185,8%, Mn = 

0,261%, Cu = 76,0%, Al = 10,19%, dan B = 10,4%.  

 Contoh hasil produksi pupuk organik dari bahan limbah serasah dengan 

inkulum jamur pelapuk putih yang diperoleh dari Balai Penelitian Bioteknoligi 

Perkebunana Bogor, dapat di lihat pada gambar (4.1). 

 

Gambar 4.1. Pupuk organik serasah. 

 

 Dari gambar tersebut menunjukkan hasil akhir pupuk organik serasah dengan 

inokulum jamur pelapuk putih. Pupuk organik berwarna coklat dengan tekstur 

halus. 

 

2.  Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pupuk organik dengan 

inokulum jamur pelapuk putih, layak dan aman digunakan walaupun kandungan 

makro dan mikro nutrisi relatif rendah namun masih sesuai dengan standar baku 

dan mutu pupuk organik MenPan 2009. Sehingga masih perlu peningkatan 



kuantitas dalam pembuatan pupuk organik dari unsur makro dan mikro nutrisi 

tersebut (Tabel 4.1). 

Pupuk organik sangat bermanafaat bagi peningktan produksi pertanian 

baik kualitas maupun kuantitas, mampu mengurangi pencemaran lingkunngan 

dan meningkatkan meningkatkan lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk 

organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat 

mencegah degradasi lahan. Pupuk organik atau bahan organik tanah merupakan 

sumber nitrogen tanah yang utama. Pupuk organik yang ditambahkan kedalam 

tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme 

tanah untuk menjadi humus atau bahan organik tanah. Bahan organik juga 

berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat 

meningkatakan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanman. 

(Simanungkalit, 2006). 

Hattaka (2005) menyatakan bahwa fungi pelapuk putih (FPP) dari kelas 

basidiomycetes merupakan organism yang bekerja efisien dan efektif dalam 

proses biodeligninifikasi. Proses biodelignifikasi ini dimulai dari FPP menembus 

dan membentuk koloni alam sel kayu lalu mengeluarkan enzim yang berdifusi 

melalui lumen dan dinding sel. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 

kekuatan fisik kayu dan pembengkakan jaringan kayu. Jamur pelapuk putih 

menggunakan selulosa sebagai sumber karbon, memiliki kemampuan yang unik 

untuk mendegradasi lignin secara keseluruhan membentuk karbon dioksida 

untuk memperoleh molekul selulosa.  

Produksi pupuk organik yang dihasilkan merupakan campuran dari bahan 

bahan – bahan tambhan meliputi bekatul, kapur, urea, dan molase dengan 

inokulum jamur pelapuk putih.Pupuk organik mengandung banyak bahan 

organik dibanding kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, 

pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen jerami, brangkasan, tongkol jagung, 

bagas tebu, dan sabut kelapa , limbah ternak, limbah industri yang menggunakan 

bahan pertanian, dan limbah kota (sampah), Sunardikarta dkk (2006).  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerami&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Brangkasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabut_kelapa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_ternak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_industri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kota&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah


Rendahnya kualitas unsur makro nutrisi pupuk organik di bandingkan 

standar baku mutu Menpan 2009 di sebabkan penggunan bahan dasar pupuk 

organik berupa serasah yang mengandung lignin dan selulosa ralatif tinggi. 

Bahan dasar yang banyak mengandung lignin dan selulosa mempunyai 

kandungan unsur hara yang relatif rendah sehingga tidak bisa menunjang 

kandungan unsur hara pupuk organik yang diproduksi. Selain itu penambahan 

kapur yang bertujuan untuk menetralkan pH atau menetralisisr asam, kenyatanya 

dalam pengomposan dapat mempengaruhi kandungan unsur hara, karena 

semakin tinggi kandungan kapur semakin rendah unsur haranya. 

Banyak sedikitnya inokulum jamur pelapuk putih yang digunakan belum 

menjamin bahwa proses pengomposan akan semakin cepat. Widawati (2005) 

menyatakan bahwa proses pengompoan dengan penambahan inokulum jamur 

pelapuk putih dapat mempercepat proses pengomposan  dan pematangan kompos 

yaitu 35 hari. Sedangkan pada pengomposan tanpa inkulum jamur pelapuk putih 

proses pematangan kompos yaitu 60 hari.Firman (2004), menyatakan bahaw 

hasil pengomposan sampah kota seperti daun, kayu, ranting menghasilkan unsur 

hara makro yang relatif rendah. Selain itu  Musnamar (2003) menyatakan bahwa 

kandungan unsur hara kompos relatif rendah. 

Selain unsur hara makro, unsur hara mikro sangat di perlukan dalam 

tanaman, meskipun kebutuhannya hanya sedikit, apabila terjadi defisisensi salah 

satu unsur maka tanaman tersebuat akan mengalami keracunan. Unsur hara ini 

tidak bisa digantikan oleh unsur hara yang lain. Dalam penelitian ini ada 

beberapa unsur hara yang di pengukuran yaitu antara lain,  Ca, Mn, Fe, Zn, Mn, 

Cu, Al, dan Br.  

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kandungan unsur hara mikro yang 

diperoleh relatif rendah dibandingkan standar baku mutu pupuk organik dari 

Menpan 2009. Rendahnya kandungan unsur hara tersebut disebabkan beberapa 

hal diantrnya karena penggunaaan bahan dasar berupa serasah yang mengandung 

lignin dan selulosa yang relatif. Bahan dasar yang mengandung lignin dan 



selulosa yang tinggi mengandung unsur hara mikro yang relatif rendah, sehingga 

tidak bisa menunjang unsur hara yang dihasilkan. Selain itu penambahn kapur 

saat pengomposan dapat berpengaruh terhadap produksi unsur hara, karena 

semakin tinggi kandungan kapur, semakin rendah unsur hara yang diperoleh.  

Widawati (2005) menyatakan bahwa hasil pegomposan serasah dengan 

menggunakan aktivator jamur pelapuk putih menunjukkan hasil mikro nutrisi 

mrnunjukkan hasil yang relatif rendah. Selain itu Musnamar (2003) menyatakan 

bahwa unsur mikro pupuk organik menunjukkan hasil yang relatif rendah. 

Hasil pengukuran yang diperoleh menunjukkan bahwa unsur hara makro 

dan mikro yang di peroleh relatif rendah, meskipun demikian kandungan unsur 

hara tersebut relatif lengkap. Pada umumnya unsur hara yang terkandung dalam 

pupuk organik relatif rendah dibandingkan pupuk anorganik, karena bahan yang 

di gunakan tanpa campuran bahan kimia. Inokulum jamur pelapuk putih yang 

digunakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kandungan 

unsur hara makro dan mikro, tetapi bekerja optimal dalam mempercepat proses 

pengomposan.  

Seperti di kemukakan Gaur (1986) menyatakan bahwa pada proses 

pengomposan akan terjadi penguraian bahan organik oleh aktivitas mkroba, yaitu 

mikroba akan mengambil air, oksigen, dan nutrisi dari bahan organik yang 

kemudian bahan organik tersebut akan mengalami penguraian dan membebaskan 

CO2 dan O2. Proses pengomposan dengan aktivator jamur, proses pematangan 

kompos lebih cepat dibandingkan tanpa menggunaan aktivator jamur(Widawati, 

2005). Jadi mikroba (jamur) sebagai aktivator sangat penting dalam proses 

pematangan kompos dan persentase Rasio C/N.  

pH yang diperoleh selama pengomposan selalu netral yaitu 7, karena hal 

tersebut dipengaruhi oleh penambahan kapur dalam proses pengomposan. 

Penambahan kapur bertujuan untuk menetralisir pada saat keadaan pH asam 

maupun basa agar tetap netal, atau menetralkan pH ketika dalam keadaan asam 

maupun basa. 



Proses pengomposan akan segera berlangsug setelah bahan – bahan 

mentah dicampur. Okasigen dan senyawa – senyawa yang mudah terdegradasi  

yang terkandung dalam kompos akan segera dimanfaatkan oleh mikroba 

mesofilik. Suhu akan meningkat lebih cepat. Hal tersebut di tunjukkan pada 

peningkatan suhu yang terjadi pada pengamatan minggu ke tiga. Suhu akan tetap 

tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah 

mikroba termofilik yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini 

terjadi proses dekomposisi bahan organik yang sangat aktif. Mikroba dalam 

kompos menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, 

uap air, dan panas. Setelah sebagian bahan terurai, maka suhu akan berangsur – 

angsur mengalami penurunan dan terjadi pematangan kompos. Hal ini sesuai 

dengan hasi yang diperoleh yaitu mengalami penurunan pada pengamatan 

minggu ke empat. Inokulum yang digunakan adalah jamur pelapuk putih, dimana 

jamur tersebut bekerja aktif pada suhu tinggi (termofilik), sehingga jamur 

pelapuk putih bekerja tepat pada proses pengomposan.  

Mustofa (2005) menyatakan bahwa penurunan temperature tersebut terjadi 

karena bahan dasar kompos yang berupa serasah yang kaya akan karbon  

menjadi sumber energi dan makanan untuk mikrobia sehingga energi habis dan 

O2 lama kelamaan menjadi berkurang, sehingga temperature akan ikut menurun.  

Pupuk organik yang diproduksi memiliki tekstur lembut dan berwarna 

coklat. Hal tersebut sesuai dengan Sutanto (2002) menyatakan bahwa 

karakteristik kompos matang yaitu srtuktur bersifat remah, merupakan media 

yang tidak dikenali kembali bahan dasarnya. Warna terbaik adalah coklat 

kehitaman dan proses dekomposisi aerob ditunjukkan terjadinya perubahan 

warna menjadi kehitaman.  

Bau merupakan salah satu indikator penentuan bahwa proses 

pengomposan sudah selesai. Hasi pengamatan yang diperoleh yaitu selama 

proses pengomposan berlangsung terjadi perubahan bau dari tiap minggunya. 

Mulai dari bau sangat menyengat, cukup menyengat, kurang menyengat, hingga 



tidak berbau pada akhir pengomposan. Perubahan bau tersebut di sebabkan oleh 

proses fermentasi yang dilakukan selama pengomposan. Selain itu disebabkan 

oleh bau amoniak hasil dari penguraian selulosa. 

 Proses pengomposan dapat berlangsung secara aerobik dan anaerobik. 

Pada proses fermentasi aerobik akan dihasilkan CO2 , air, dan panas. Selama 

proses pengomposan terjadi perubahan bau dalam setiap minggunya, perubahan 

bau tersebut di sebabkan oleh hasil proses fermentasi bahan – bahan pengompos, 

serta hasil penguraian selulosa menjadi CO2 dan air atau CH4 dan H2 dan 

penguraian protein menjadi amoniak. Perubahan – perubahan unsur tersebut 

yang menyebabkan terjadinya perubahan bau dari minggu ke minggu, hingga 

tidak berbau pada minggu terakhir. (Widawati, 2005 dan Indriani, 2005) 

Dalam penelitian ini pembuatan pupuk organik dari serasah dengan 

inokulum jamur pelapuk putih dalam waktu 35 hari menunjukkan hasil yang 

sesuai dengan harapan. Unsur hara makro dan mikro yang diperoleh relative 

lengkap. Pupuk organik yang dihasilkan aman dan layak untuk digunakan dan 

diaplikasikan untuk pertumbuhan tanaman. 

 

D. Simpulan 

 Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa produksi pupuk organic limbah 

serasah dengan inokulum jamur pelapuk putih secara aerob sesuai dengan 

standar baku  mutu pupuk organik Menpan 2009 sehingga aman dan layak untuk 

digunakan untuk pemupukan di lahan walaupun kandungan makro dan mikro 

nutrisi relatif rendah. 
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