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ABSTRAK 

 

PEMANFAATAN KULIT KACANG TANAH DAN RUMEN SAPI UNTUK 

PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DENGAN PENAMBAHAN 

JAMUR TRICHODERMA (Trichoderma sp.) 

Oleh:  

Ardola Rigen Prasetyo Utomo, A420110012, Program Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015 

 

Kacang tanah (Arachis hypogaea) sejauh ini baru dimanfaaatkan bijinya saja 

menjadi berbagai produk sedangkan kulitnya hanya dibuang dan belum 

dimanfaatkan. Kulit kacang tanah mempunyai kandungan N, P dan K. Isi rumen 

sapi  dapat dimanfaatkan sebagai bahan  dasar dalam  pembuatan pupuk organik 

cair. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan makronutrien 

(N, P dan K)  pupuk organik cair dari rumen sapi dan kulit kacang tanah dengan 

penambahan jamur Trichoderma (Trichoderma sp.). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 

faktor, yaitu faktor 1 perbandingan bahan (P) kulit kacang tanah: rumen sapi (P1= 

50%: 50%, P2= 25:75%, P3= 10%: 90%) dan faktor 2 inokulum Jamur 

Trichoderma (I) (I1= 50ml, I2= 100ml. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan data 

hasil uji makronutrien (N, P, K). Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan 

kandungan N, P, K pupuk organik cair dari kulit kacang tanah dan rumen sapi 

dengan penambahan jamur Trichoderma sp yang terbesar adalah P3I1 0,19%, P 

dan N terendah P1I1 sebesar 0,13%. Hasil uji P terbesar pada perlakuan P3I1 

sebesar 649,34ppm dan P terendah pada perlakuan P1I1 sebesar 315,61ppm. Hasil  

uji K terbesar pada perlakuan P3I1 sebesar 377,76ppm dan K terendah pada 

perlakuan P1I2 sebesar256,34ppm. Pupuk ini memiliki kandungan makronutrien 

yang tinggi.  

 

 Kata kunci : Kulit Kacang Tanah, Rumen Sapi, Pupuk Organik Cair, Jamur 

Trichoderma sp. 
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ABSTRACT 

The Benefit Of Nutshell And Rumen Of Cattle In Order To Make An 

Organic Fertilizer by Adds Trichoderma sp. 

By:  

Ardola Rigen Prasetyo Utomo, A420110012, Biology Education Couses, Faculty 

Of Teacher Training And Education, 2015 

 

 

Peanut (Arachis hypogea)  as we know only used as many kind of  food and throw 

away it nutshell and useless. Nutshell are containts N, P, and K element. Content 

inside the rumen of cattle can be used as compotition in order making an organic 

fertilizer. Purpose of this research is to reveal Makronutrien elements (N,P,K) 

inside an organic fertilizer from the rumen of cattle and nutshell by adding kind of 

mushrom that we know as Trichodherma sp . A method used in this research is 

RAL method based on 2 variable, that is Comparison of material between nutshell 

and rumen of cattle (P1=50:50%, P2=25:75%, P3=10:90%) and 2 variable of 

Trichoderma(I) (I1=50ml, I2=100ml. The writer using describtive kualiitative 

analysis to analyze data that based on the result of makronutrien testing (N,P,K). 

The result of this research show that the highest element N on P3I1 is about 

0,19% and the lowest on P1I1 is about 0,13%. The highest result of testing N 

element by P3I1 is about 649,34ppm and the lowest result at P1I1 is about 

315,61ppm. The highest result of testing N element by P3I1 is about 377,76ppm 

and the lowest result at P1I1 is about 256,34ppm. This fertilizer are containt high 

macronutrien. 

 

Keyword : Nutshell, rumen of cattle, organic fertilizer, Trichoderma sp.  
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PENDAHULUAN 

Sejauh ini pemanfaatan kacang tanah (Arachis hypogaea) masih 

terbatas pada pengolahan bijinya, kemudian diolah menjadi 

beranekaragam produk makanan ringan dan bumbu  masakan. Sedangkan, 

untuk kulitnya belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal kulit kacang 

tanah memiliki kandungan makronutrien yang belum banyak 

dimanfaatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

limbah kulit kacang tanah yang melimpah menjadi pupuk organik. Seperti 

halnya limbah kulit kacang, isi rumen sapi merupakan limbah dari rumah 

pemotongan hewan (RPH) yang belum banyak dimanfaatkan. Isi rumen 

sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik 

cair karena rumen sapi mengandung senyawa sellulosa dan lignin. 

Kulit kacang tanah terdapat senyawa selulosa, hemiselulosa, kitin 

dan lignin (Prasetyo, 2013). Senyawa tersebut dapat digunakan untuk 

membuat pupuk organik dengan bantuan enzim selullase, hemisesulase 

yang terdapat di rumen sapi serta enzim chitinase yang ada di jamur 

Tricoderma.  

Jamur Trichoderma sp mempunyai kemampuan sebagai jasad 

pengurai seresah disebabkan karena kemampuan untuk menghasilkan 

enzim chitinase dan selulase  yang dapat menguraikan kitin, lignin dan 

sellulosa yang tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana (Widyastuti 

et al, 1998). Dalam proses inokulasi, fungi mengubah senyawa-senyawa 

yang ada di dalam substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein, 

sehingga hasil inokulasi merupakan bahan pakan dengan kandungan 

protein yang lebih tinggi. Selain itu terjadi juga perombakan senyawa–

senyawa kompleks menjadi sederhana, perombakan ini terjadi karena 

proses fermentasi, fungi memproduksi enzim yang melakukan 

perombakan terhadap senyawa kompleks. Keuntungan ganda diperoleh 

dari inokulasi limbah dengan jamur Trichoderma sp yaitu kandungan 

protein meningkat dan enzim yang diproduksi fungi membantu dalam 

kecernaan bahan (Rukhmani, 2005). 

Senyawa yang ada pada kulit kacang tanah dan rumen sapi dapat 

dipecah menjadi unsur N, P dan K dengan cara memecah senyawa selulosa 

dan hemiselulosa digunakan enzim selullase dan hemisellulase yang 

terdapat pada isi rumen sapi, sehingga didapatkan unsur fosfat (P). 

Sedangkan senyawa sellulosa dan lignin dapat dipecah oleh enzim yang 

terdapat pada jamur Trichoderma yaitu dengan enzim chitinase dan 

sellulase sehingga diperoleh unsur kalium (K). Unsur nitrogen diperoleh 

dari mikroorganisme yang terdapat dalam rumen sapi yaitu bakteri 

Lumbricus (bakteri asam laktat), mikroba ini menghidrolisis protein 

menjadi peptida dan asam amino yang selanjutnya didegradasi menjadi 

amoniak. Amoniak merupakan senyawa N utama yang dibebaskan dalam 

dekomposisi pupuk organik. 

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “PEMANFAATAN KULIT KACANG TANAH 
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DAN RUMEN SAPI UNTUK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR 

DENGAN PENAMBAHAN JAMUR TRICHODERMA         

(Trichoderma sp.)”. Adapun rumusan masalah dari uraian diatas adalah 

untuk mengetahui bagaimana kandungan makronutrien (N, P dan K) 

pupuk organik cair kulit kacang tanah dan rumen sapi dengan penambahan 

jamur trichoderma (Trichoderma sp.) dan tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kandungan makronutrien (N, P dan K) pupuk organik 

cair dari kulit kacang tanah dan rumen sapi dengan penambahan jamur 

trichoderma (Trichoderma sp.). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

untuk memperolah data dengan melakukan uji makronutrien (N, P dan K) 

dengan perbandingan bahan yang berbeda dan fermentor yang berbeda 

dosisnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualiitatif yang menggunakan data hasil uji 

makronutrien (N, P, K). Penelitian ini dilaksanakan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor, yaitu faktor 1 

perbandingan bahan dan faktor 2 inokulum, dengan 6 taraf perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Kandungan rata-rata makronutrien (N, P, K) pada pupuk organik 

cair dari pemanfaatan kulit kacang tanah dan rumen sapi dengan 

penambahan inokulum Trichoderma sp. 

No. Perlakuan Hasil analisa rata-rata pupuk organik cair 

N (%)   

1. P1I1 0,13 1. P1I1 

2. P1I2 0,14 2. P1I2 

3. P2I1 0,15 3. P2I1 

4. P2I2 0,15 4. P2I2 

5. P3I1 0,19 5. P3I1 

6. P3F2 0,18 622,88 371,02 

 

Pembahasan 

1. Hasil Uji N  

Berdasarkan hasil penelitian pupuk organik cair menggunakan kulit 

kacang tanah, rumen sapi, dan penambahan jamur Trichoderma sp. 

menunjukkan bahwa kandungan N pada perlakuan P3I1 sebesar 0,19%, 

kandungan N tersebut paling tinggi dibandingkan kandungan N pada 

perlakuan yang lainnya. Perlakuan P1I1 yang berkomposisi 50% kulit kacang 

tanah  : 50% rumen sapi dan ditambahkan 50 ml  jamur Trichoderma sp. 



 

 

5 
 

mempunyai kandungan N rendah yaitu 0,13% diantara sampel perlakuan 

yang lain. 

Jamur Trichoderma sp. merupakan fermentor yang berperan untuk 

proses fermentasi dan meningkatkan hasil pupuk organik cair dari kulit 

kacang tanah dan rumen sapi. Penelitian pada perlakuan P1I1 yang 

menggunakan 50 ml Jamur Trichoderma sp. memiliki kandungan N paling 

rendah dibanding perlakuan yang lainnya, yaitu sebesar 0,13%. Dalam  rumen 

sapi mengandung mikroba yang mampu menghidrolisis protein menjadi 

peptida dan asam amino yang selanjutnya didegradasi menjadi amoniak 

(Hindratiningrum, 2011). Amonia merupakan senyawa N utama yang 

dibebaskan dalam dekomposisi pupuk organik. Jamur Trichoderma sp. 

mengubah senyawa-senyawa yang ada didalam substrat untuk pertumbuhan 

dan pembentukan protein sehingga antara rumen sapi dan Jamur  

Trichoderma sp. terjadi persaingan yang mengakibatkan kandungan N pada 

P1I1 rendah. 

Pupuk cair ini menggunakan molase sebagai sumber energi pengganti 

gula. Karena kompetisi yang tinggi dapat menghasilkan  N yang rendah pada 

perlakuan P1I1. Carlie dan Watkinson (dalam Uruilal dkk, 2012) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan jamur salah satunya adalah  gula. 

Pupuk organik cair ini menggunakan molase sebagai sumber energi 

untuk bakteri yang ada di dalam pupuk dalam melakukan proses fermentasi, 

molase yang digunakan adalah 5% dari volume total pupuk cair sehingga 

asupan energi yang diperlukan untuk jamur kurang dan mengakibatkan 

pertumbuhan jamur kurang bagus. Menurut Carlie dan Watkinson (dalam 

Urulial dkk,  2012), karbohidrat terutama gula banyak digunakan oleh jamur 

secara besar-besaran untuk proses metabolisme. Karbon selain berasal dari 

karbohidrat (gula) dimanfaatkan juga oleh jamur secara bersama-sama untuk 

proses biosintetik yang menunjukkan terjadinya glukoneogenesis dalam efek 

pembalikkan jalur glikolitik dalam jamur. 

2. Hasil Uji P  

Hasil penelitian pupuk organik cair menggunakkan kulit kacang tanah, 

rumen sapi dan penambahan jamur Trichoderma sp. menunjukkan hasil 

kandungan makronutrien P  pada perlakuan P1I2  dengan  kandungan P 

sebesar 349,46ppm adalah kandungan paling rendah dibandingkan dengan 

kandungan P pada perlakuan lainnya, sedangkan pada perlakuan P3I1 

menunjukkan kandungan P paling tinggi diantara yang lainnya. Hasil ini sama 

seperti hasil pada N yang tertinggi pada perlakuan P3I1 dan yang rendah pada 

perlakuan P2I1. 

Fosfat merupakan salah satu penyusun senyawa-senyawa penting 

dalam sel yang menentukan aktivitas pertumbuhan mikroorganisme. Kulit 

kacang tanah memiliki kandungan P sebesar 3,56% dan  rumen sapi memiliki 
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kandungan Fosfat 0,55%, sedangkan dedak memiliki kandungan Fosfat kimia 

sebesar 0,69% dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.1 maka pada 

perlakuan P1I2 memiliki kandungan P yang rendah dan P3I1 memiliki 

kandungan P yang tinggi karena komposisi pada perlakuan yang berbeda 

tingginya kandungan P kimia pada dedak  menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan jamur. Untuk kehidupan dan perkembangan jamur 

memerlukan sumber nutrien atau makanan dalam bentuk unsur kimia, 

misalnya Nitrogen, Fosfor, Belerang dan Kalium. Alexander (1994) 

menyatakan bahwa beberapa nutrisi paling penting yang dibutuhkan 

mikroorganisme adalah karbon, nitrogen, dan fosfor. 

 Kompetisi yang dihasilkan pada perlakuan  P1I2  yang  rendah karena 

ketersediaan sumber energi yang berimbang antara kulit kacang tanah dan 

rumen sapi yang masing-masing 50% mengakibatkan bakteri yang ada di 

rumen sapi memiliki sumber makanan cukup banyak sehingga menghasilkan 

gas metan lebih banyak dibandingkan dengan kandungan makronutrien yang 

dihasilkan. Hal ini terbukti pada perlakuan P1I2 memiliki tekanan tinggi pada 

ujung tutup botol ketika dibuka sedangkan perlakuan P3I1 memiliki tekanan 

paling rendah. Rumen sapi mengandung sellulosa dan lignin yang diuraikan 

oleh jamur Trichoderma untuk dijadikan unsur Fosfat, perlakuan P3I2 

memiliki kandungan P tinggi disebabkan karena enzim yang ada di jamur 

Trichoderma dan dengan mikroorganisme yang ada di dalam rumen sapi 

sehingga pemecahan senyawa tersebut untuk menjadi unsur.  Pada dasarnya 

semua mikroorganisme memerlukan karbon sebagai sumber energi untuk 

aktivitasnya. Karbon  dalam penelitian ini menggunakan molase sebesar 5% 

dari volume total sehingga kurang mencukupi. 

3. Hasil Uji K 

Dalam  perlakuan P3I1 ini menunjukkan bahwa pada perlakuan ini 

memiliki kandungan K sebesar 377,76ppm jika dibandingkan dengan 

perlakuan P3F2 maka kandungan K P3F1 lebih besar karena K pada P3I2 

sebesar 371,02ppm. P3I1 memiliki komposisi 10% kulit kacang tanah : 90% 

rumen sapi ditambah 50 ml jamur Trichoderma sp. dan perlakuan P3I2 yang 

memiliki komposisi 10% kulit kacang tanah : 90% rumen sapi ditambah 100 

ml jamur Trichoderma sp. kulit kacang tanah memiliki kandungan sellulosa, 

hemisellulosa dan lignin, untuk memecah senyawa tersebut diperlukan enzim 

yang mampu menguraikan senyawa tersebut menjadi unsur K, enzim tersebut 

terdapat pada rumen sapi. Komposisi pada perlakuan P3I1 memiliki 

kandungan K tinggi karena enzim yang ada di rumen sapi mampu memecah 

senyawa tersebut secara lebih maksimal.  

Kulit kacang tanah merupakan sellulosa yang sulit dipecah, sehingga 

dalam proses pengambilan ekstrak kurang sempurna. Sebab, pada saat 

pengambilan ekstrak kulit kacang tanah menggunakan perendaman air 

aquades selama 1 minggu dengan asumsi ekstrak kulit kacang  tanah sudah 

dapat terlarut di air yang digunakan untuk merendam kulit kacang tanah. 
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Seharusnya, pengambilan ekstrak kulit kacang tanah tidak menggunakan air 

aquades tetapi menggunakan alkohol supaya dinding sel kulit kacang tanah 

dapat ditembus dan ekstrak yang didapatkan bisa maksimal. 

 

Dilihat dari semua hasil penelitian yang sudah dilakukan, hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.1. maka dapat dikatakan hasil penelitian 

makronutrien (N, P, K) ini cenderung meningkat dari perlakuan P1I1 sampai 

pada P3I2. Hasil menurun dapat dilihat pada I2, setiap perlakuan yang telah 

dilaksanakan hasil I2 cenderung menurun. Hal ini dikarenakan pada I2 

memakai komposisi jamur Trichoderma 100 ml yang seharusnya pemberian 

jamur ini dapat memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian N, P, K. 

Penurunan  hasil ini dapat dipicu karena pada rumen sapi mengandung 

mikroba yang bisa menghidrolisis protein dan NBP menjadi peptida dan asam 

amino yang selanjutnya didegradasi menjadi amoniak (NH3). Amonia ini 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen sebagai sumber nitrogen utama untuk 

sintesis protein mikroba jika tersedia sumber energi yang mudah 

terfermentasi (Hindratiningrum, 2011). 

Selain itu juga dapat dipicu karena pada jamur Trichoderma sp. dalam 

proses inokulasi fungi mengubah senyawa-senyawa yang ada di dalam 

substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein, sehingga produksi 

terinokulasi merupakan bahan pakan dengan kandungan protein yang lebih 

tinggi. Dengan demikian terjadi juga perombakan senyawa-senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana (Rukhmani, 2005). 

Antara rumen sapi dan jamur Trichoderma sp. sama-sama 

membutuhkan bahan utama untuk sintesis protein. Rumen sapi melakukan 

sintesis protein apabila tersedia sumber energi yang mudah terfermentasi, 

sedangkan jamur Trichoderma sp. berperan sebagai fermentor atau sebagai 

proses fermentasi dan meningkatkan hasil pupuk organik cair dari kulit 

kacang tanah dan rumen sapi sehingga antara rumen sapi dan jamur 

Trichoderma sp. terjadi persaingan yang mengakibatkan jamur    

Trichoderma sp. tidak dapat bekerja secara maksimal karena protein yang 

dihasilkan jamur dihidrolisis oleh rumen sapi. 

Pada jamur Trichoderma sp. dengan konsentrasi 100 ml cenderung 

menghasilkan pupuk organik cair yang memiliki kadar N, P dan K sedikit 

dibawah pupuk organik cair yang menggunakan konsentrasi 50 ml, 

dikarenakan persaingan antara rumen sapi dan jamur Trichoderma sp. tidak 

banyak bersaing, karena jumlah persaingan yang sedikit menghasilkan rumen 

sapi dapat melakukan proses sintesis protein lebih baik sehingga pupuk 

organik cair yang dihasilkan memiliki kadar N, P dan K yang lebih tinggi. 

Perlakuan P1I1 hasil yang diperoleh kandungan N pupuk cair adalah 

0,13% , P1I2 = 0,14%, P2I1 = 0,15%, P2I2 = 0,15 %, P3I1 = 0,19%, dan 
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P3I2 = 0,18%. Kandungan P P1I1 = 415,61ppm, P1I2 =  349,46ppm,       

P2I1 =  583,19ppm, P2I2 = 506,01ppm, P3I1 = 649,34ppm, dan                

P3I2 = 622,88ppm. Sedangkan untuk kandungan K diperoleh hasil           

P1I1 = 296,81ppm, P1I2 = 256,81ppm, P2I1 = 290,07ppm,                       

P2I2 = 242,85ppm, P3I1 = 377,76ppm dan P3I2 = 371,02ppm.  

Dari semua data yang diperoleh melalui uji makronutrien (N, P dan K) 

didapatkan hasil yang meningkat dari P1I1 sampai P3I1 yang seharusnya 

hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan P1I2 dengan komposisi 50% kulit 

kacang tanah : 50% rumen sapi ditambah dengan 100 ml jamur     

Trichoderma sp. namun pada hasil penelitian berkebalikan yaitu pada 

perlakuan P3I1 dengan komposisi 10% kulit kacang tanah : 90% rumen sapi 

dan ditambah 50 ml jamur Trichoderma sp. yang memiliki kandungan 

makronutrien (N, P dan K) lebih tinggi.  

Pelaksanaan penelitian menggunakan jamur Trichoderma sp.  50 ml 

dan 100 ml hasil yang paling baik adalah penggunaan jamur Trichoderma sp. 

50 ml sebagai inokulum. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Endriyani 

(2014) yang menggunakan biang PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) sebagai fermentor , tetapi konsentrasi fermentor dari PGPR  

1%, 2% dan 3% hasil yang paling baik untuk uji makronutrien (N, P dan K) 

pada penggunaan PGPR pada penggunaan 2% jadi dapat disimpulkan bahwa 

pada penggunaan dengan konsentrasi tinggi tidak dapat dikatakan 

menghasilkan hasil yang baik, sebaliknya pada penggunaan dengan 

konsentrasi rendah menghasilkan hasil yang baik. 

Untuk hasil dari tabel 4.1 supaya lebih jelas tingkat kandungan hasil 

pupuk organik diatas maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang 

memberikan gambaran tentang grafik meningkat dan menurunnya hasil 

kandungan N, P dan K pada pupuk organik cair. 
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Gambar 1. Gambar diagram batang kandungan pupuk organik cair 

makronutrien N. 

 

Gambar 2. Gambar diagram batang kandungan pupuk organik cair 

makronutrien P dan K. 

Dalam gambar 4.1 dan 4.2 yaitu pada perlakuan P1I1 sampai P3I2 

dapat dilihat secara jelas grafik hasil uji makronutrien (N, P dan K)  dari 

pupuk organik cair yang mempunyai komposisi kulit kacang tanah : rumen 

sapi dan ditambah dengan jamur Trichoderma sp. mulai dari kandungan yang 

kecil sampai pada kandungan makronutrien yang paling tinggi. Kandungan 

makronutrien N paling tinggi pada perlakuan P3I1 dengan kandungan 0,19%. 

Sedangkan hasil kandungan makronutrien P dan K  kandungan yang paling 

tinggi  adalah perlakuan P3I1 dengan  kandungan P dan K , yaitu P 

649,34ppm dan kandungan K 377,76ppm.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

dalam pupuk organik cair dari kulit kacang tanah dan rumen sapi dengan 

penambahan jamur Trichoderma sp. mempunyai kandungan makronutrien 

(N, P dan K) yang tinggi. 
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Saran  

1. Pembuatan ekstrak kulit kacang tanah perlu memperhatikan bahan 

yang digunakan untuk mengekstrak. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kualitas pupuk organik cair 

dari kulit kacang tanah  dan rumen sapi dengan penambahan bahan 

lain. 
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