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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan mikroorganisme 

lokal bonggol pisang sebagai starter kompos campuran feses sapi dan kulit pinang terhadap 

kualitas kompos serta pertumbuhan rumput gajah (Pennisetum Purpureum). Bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah feses sapi potong, bonggol pisang,limbah kulit pinang, 

rumput gajah, gula merah, air cucian beras, air kelapa, serbuk gergaji, dan seperangkat bahan 

untuk pengujian kualitas kimia kompos. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

karung plastik kapasitas 20 Kg, polybag  kapasitas 20 Kg , meteran,  kertas label, sprayer, 

timbangan digital, dan cangkul. Metode penelitian ini dilakukan dalam dua yaitu tahap 

pengomposan dan tahap aplikasi kompos. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak 

lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan untuk masing-masing perlakuan kompos dan 

aplikasi terhadap rumput gajah. Hasil pengamatan fisik terhadap mikroorganisme lokal 

bonggol pisang yaitu berwarna kecoklatan, aroma asam segar khas fermentasi. Hasil 

pengamatan terhadap fisik kompos yaitu semua perlakuan memberikan pengaruh yang sama 

terhadap warna, bau, tekstur dan temperatur kompos. Analisis ragam menunjukkan bahwa 

pemanfaatan mikroorganisme lokal bonggol pisang pada kompos campuran feses sapi dan 

kulit pinang berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap posfor, nitrogen, kalium kompos serta 

tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap rasio C/N, dan derajat keasaman (pH) kompos. Aplikasi 

penggunaan pupuk kompos pada rumput gajah berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap tinggi 

rumput gajah, panjang daun dan lebar daun rumput gajah serta tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap jumlah anakan dan berat basah tajuk. Disimpulkan bahwa pemanfaatan 

mikroorganisme lokal bonggol pisang sebagai starter kompos campuran feses sapi dan kulit 

pinang sudah memenuhi standar kualitas kompos,  kompos terbaik yaitu pada perlakuan P2 

dan perlakuan JP3 memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan rumput gajah 

(Pennisetum purpureum). 
 

Kata Kunci : Mikroorganisme lokal bonggol pisang, kualitas kompos, pertumbuhan     

rumput gajah 

Keterangan  : (1) Pembimbing Utama 

    (2) Pembimbing Pendamping 
  



PENDAHULUAN 

Kotoran ternak merupakan limbah 

yang bila tidak dimanfaatkan dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Menurut Setiawan et.al (2010), ada tiga 

pilihan untuk memanfaatkan kotoran 

ternak yaitu : menggunakan kotoran ternak 

untuk pupuk, penghasil biogas, dan bahan 

pembuat bioarang. Berdasarkan data 

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2015)  yaitu populasi sapi potong pada 

tahun 2015  sebanyak 15.494.288  ekor, 

dan rata-rata satu ekor sapi mampu  

menghasilkan feses padat sebanyak 23,59 

kg/ekor (Undang, 2002) sehingga potensi 

feses sapi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk yaitu 365  ton/ hari, ini 

tentu sangat berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik. 

Pupuk yang baik tidak hanya terbuat dari 

kotoran sapi, tetapi juga ada kombinasi 

dari bahan organik yang mengandung 

suatu serat bagi mikroba yang terdapat 

pada kulit pinang.  

Pinang (Areca catechu LINN) 

merupakan tanaman yang satu keluarga 

dengan kelapa dan tumbuhan monokotil 

ini tergolong palem-paleman. Bagian dari 

pinang yang paling sering dimanfaatkan 

adalah bijinya, sehingga menghasilkan 

limbah organik berupa kulit. Semakin 

banyak produksi biji pinang maka semakin 

banyak pula limbah yang dihasilkan. Kulit 

pinang merupakan limbah dari tanaman 

pinang karena kulit pinang dianggap 

sebagai bagian yang tidak berguna dan 

penanganannya masih belum maksimal. 

Komposisi kimia utama dari serat kulit 

pinang adalah sekitar 53,20% alfa selulosa, 

32,98% hemi selulosa, lignin 7,20% dan 

4,81% dari bahan lain tetap berada di serat 

kulit pinang (Fatimah et al, 2015). Kotoran 

yang baru dihasilkan sapi dan limbah kulit 

pinang tidak dapat langsung diberikan 

sebagai pupuk tanaman, tetapi harus 

mengalami proses pengomposan terlebih 

dahulu.  Proses pengomposan dapat 

menggunakan starter. 

Starter yang digunakan untuk 

pembuatan kompos sudah banyak beredar 

di pasaran diantaranya EM4 (Effective 

Microorganisms), orgadec dan stardec. 

Pada dasarnya starter ini adalah 

mikroorganisme yang berada dalam cairan 

bahan penumbuh, apabila cairan yang 

berisi mikroorganisme dilarutkan air dan 

dicampurkan kedalam bahan yang akan 

dikomposkan maka dengan cepat 

mikroorganisme ini berkembang untuk 

mendekomposisi bahan organik. Starter ini 

dapat dibuat sendiri yaitu dengan membuat 

MOL dari bonggol pisang. Bonggol pisang 

mengandung mikroorganisme yang 

berperan baik dalam penyuburan tanah dan 

sebagai pengurai bahan organik. Jenis 

mikroba yang telah teridentifikasi pada 

MOL bonggol pisang antara lain 

Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, 

Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut 

phospat dan mikroba selulotik (Suhastyo, 

2011). Bakteri tersebut mampu mengurai 

bahan organik termasuk nitrogen,phospat 

dan kalium dalam bahan organik menjadi 

nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. 

Bonggol pisang juga dapat dijadikan 

mikroorganisme lokal (MOL) dan 

digunakan sebagai sumber 

mikroorganisme pengurai bahan organik 

atau dekomposer dalam pengomposan 

(Widawati, 2005). 

Kompos merupakan hasil dari 

pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, 

jerami, alang-alang, rumput, kotoran 

hewan, sampah kota dan sebagainya. 

Proses pelapukan bahan-bahan tersebut 

dapat dipercepat melalui bantuan manusia. 

Secara garis besar, membuat kompos 

berarti merangsang perkembangan bakteri 

(jasad-jasad renik) untuk menghancurkan 

atau menguraikan bahan-bahan yang 

dikomposkan hingga terurai menjadi 

senyawa lain. Proses penguraian tersebut 

mengubah unsur hara yang terikat dalam 

senyawa organik sukar larut menjadi 

senyawa organik larut sehingga berguna 

bagi tanaman (Marsono dan Lingga, 

2004). Pengomposan merupakan proses 

perombakan (dekomposisi) dan stabilisasi 



bahan organik oleh mikroorganisme dalam 

keadaan lingkungan yang terkendali 

(terkontrol) dengan hasil akhir berupa 

humus dan kompos (Simamora dan 

Salundik, 2006). Menurut Rosmarkam dan 

Yuwono (2002) pada dasarnya 

pengomposan merupakan upaya 

mengaktifkan kegiatan mikroba agar 

mampu mempercepat proses dekomposisi 

bahan organik dan mikroba tersebut 

diantaranya bakteri, fungi, dan jasad renik 

lainnya. Selama proses pengomposan akan 

terjadi penyusutan volume maupun 

biomassa bahan. Pengurangan ini dapat 

mencapai 30 – 40% dari volume/bobot 

awal bahan.  

Prinsip pengomposan adalah 

menurunkan nilai nisbah C/N bahan 

organik menjadi sama dengan nisbah C/N 

tanah. Nisbah C/N adalah hasil 

perbandingan antara karbohidrat dan 

nitrogen yang terkandung di dalam suatu 

bahan. Nilai nisbah C/N tanah adalah 10-

20. Bahan organik yang memiliki nisbah 

C/N sama dengan tanah memungkinkan 

bahan tersebut dapat diserap oleh tanaman 

(Djuarnani dkk,2005). Zat-zat yang 

terkandung dalam kotoran ternak dapat 

dimanfaatkan kembali dengan  

menggunakan kotoran ternak sebagai 

pupuk kandang.  Kandungan unsur hara 

dalam kotoran yang penting untuk 

tanaman adalah unsur nitrogen (N), fosfor 

(P), dan kalium (K). Untuk mengukur 

kualitas kompos yang dihasilkan 

diantaranya dengan mengaplikasikan 

ketanaman seperti hijauan makanan ternak. 

Hijauan makanan ternak yang mudah 

ditanam seperti  rumput gajah. 

Rumput gajah (Pennisetum 

purpureum), sebagai bahan pakan ternak 

yang merupakan hijauan unggul, baik di 

lihat dari aspek tingkat pertumbuhan, 

produktivitas dan nilai gizinya. Produksi 

rumput gajah dapat mencapai 20 – 30 

ton/ha/tahun. Pengembangan tanaman 

rumput gajah sebagai bahan makanan 

ternak yang berkualitas serta 

berkesinambungan masih merupakan 

kendala yang dialami oleh petani, karena 

pengelolaan yang belum dipahami. Untuk 

itu diperlukan suatu pengembangan 

teknologi yang tepat dengan system 

pengelolaan (Adrianto, 2010). 

 

MATERI DAN METODE 
Penelitian ini dilaksanakan dari 

tanggal 15 November 2016 sampai dengan 

16 April 2017. Penelitian ini dilaksanakan 

di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan 

Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. Analisa kimia dilakukan di 

laboratorium Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. Bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah feses sapi 

potong, bonggol pisang,limbah kulit 

pinang, rumput gajah, gula merah, air 

cucian beras, air kelapa serbuk gergaji, 

seperangkat bahan untuk pengujian 

kualitas kompos. Alat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Karung plastik 

kapasitas 20 Kg sebanyak 20 buah, 

Polybag  kapasitas 20 Kg sebanyak 20 

buah, pisau, meteran, tali plastik dan kertas 

label, sprayer dan ember, timbangan 

digital dan analog, sekop, cangkul. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan 

yaitu  

Persiapan Pembuatan starter dari bonggol 

pisang 

 Sesuai petunjuk Farida et.al. (2013) 

yaitu siapkan bahan berupa 1 kg bonggol 

pisang, 0,5 kg gula merah, dan 2 liter air 

cucian beras. Bonggol pisang di iris tipis-

tipis ,gula merah juga diiris tipis-tipis 

untuk mempermudah dilarutkan dengan air 

cucian beras. Bonggol pisang, gula merah 

yang dilarutkan dengan air cucian beras 

kemudian dimasukkan kedalam ember 

kemudian diaduk hingga merata,lalu 

ditutup dan difermentasi secara aerob 

selama 15 hari. Starter yang sudah jadi dan 

siap digunakan , yaitu berwarna 

kecoklatan, aroma asam segar khas 

fermentasi.  

 

 

 

 



 

 

 

Tahap Pertama : Proses Pengomposan 

P0 =   (65 % feses sapi potong + 25 % 

kulit pinang + 10 % dedak) 

P1 =  (62,5 % feses sapi potong + 25 % 

kulit pinang + 10 % dedak + 2,5 % 

MOL bonggol pisang) 

P2 =  (62 % feses sapi potong + 25 % kulit 

pinang + 10 % dedak + 3 % MOL 

bonggol pisang) 

P3 =  (61,5 % feses sapi potong + 25 % 

kulit pinang + 10 % dedak + 3,5 % 

MOL bonggol pisang) 

P4 =  (61 % feses sapi potong + 25 % kulit 

pinang + 10 % dedak + 4 % MOL 

bonggol pisang) 

Feses sapi potong yang telah 

diangin-anginkan dengan kadar air 60%  

kemudian ditambahkan kulit pinang, dedak 

lalu diberikan MOL bonggol pisang sesuai 

dengan perlakuan lalu semua bahan 

masing – masing per perlakuan diaduk 

hingga merata. Masukkan kedalam karung 

plastik ukuran 20 Kg kemudian disusun 

diruangan dengan suhu 26 – 28
0
 C 

kemudian difermentasi selama 21 hari. 

Selama proses pengomposan dilakukan 

pengukuran suhu setiap hari selama proses 

pengomposan. Kompos yang telah 

difermentasi selama 21 hari jika telah 

matang ditandai dengan bau khas 

tanah,warna hitam kecoklatan,tekstur 

remah atau gembur, kemudian diambil 100 

gram sampel per perlakuan untuk 

dilakukan analisa laboratorium dengan 

tujuan untuk mengetahui kandungan 

terbaik N-total, P- total, K-total dan 

kandungan C/N kompos tersebut. 

Tahap Kedua : Aplikasi kompos pada 

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

 Kompos yang telah difermentasi 

selama 21 hari dan memiliki kualitas 

terbaik kemudian diaplikasikan pada 

rumput gajah (Pennisetum purpureum). 

Berdasarkan penelitian Karyono (2015), 

penggunaan pupuk 100 gram 

menghasilkan pertumbuhan terbaik pada 

hijauan. Aplikasi untuk penggunaan 

kompos pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

JP0 = (0 gram pupuk kompos + 20 Kg 

tanah) 

JP1 = (100 gram pupuk kompos + 20 Kg 

tanah) 

JP2 = (110 gram pupuk kompos + 20 Kg 

tanah) 

JP3 = (120 gram pupuk kompos + 20 Kg 

tanah) 

JP4 = (130 gram pupuk kompos + 20 Kg 

tanah). 

Pada akhir penanaman rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) umur 60 hari 

akan dianalisa tinggi rumput dan panjang 

daun. 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan sidik ragam. Pengaruh yang 

nyata terhadap peubah yang diamati 

dilanjutkan dengan uji Least Square 

Means Models (LSMEAN) (SAS USER’S 

1985). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bentuk Fisik Kompos 

Berdasarkan pengamatan fisik 

kompos (warna, bau dan tekstur) selama 

penelitian perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan 

dimana warna yang dihasilkan untuk 

semua perlakuan yang awalnya berwarna 

kecoklatan berubah menjadi hitam. Bau 

kompos yang awalnya menyengat berubah 

menjadi bau tanah. Tekstur kompos yang 

kasar berubah menjadi remah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Gaur (1981) 

menyatakan bahwa pupuk kompos yang 

sudah matang secara fisik digambarkan 

sebagai struktur remah, tidak bergumpal, 

berwarna coklat kegelapan atau hitam, 

baunya mirip  humus atau tanah dan reaksi 

agak masam sampai netral, tidak larut 

dalam air, bukan dalam bentuk biokimia 

yang stabil tetapi berubah komposisinya 

melalui aktivitas mikroorganisme. Sutanto 

(2002) menyatakan bahwa kompos yang 

telah matang memiliki  sifat fisik sama 

seperti tanah dan humus yaitu kehitaman 



dan remah. Kualitas fisik kompos yang 

dihasilkan pada penelitian ini sudah 

memenuhi (SNI 19-7030-2004) yaitu 

kompos yang telah matang berwarna 

kehitaman, berbau tanah dan tekstur 

remah. 

 

Temperatur (Suhu) 

Tempertur pengomposan 

merupakan salah satu parameter pada 

pembuatan kompos yang ditunjukkan 

dengan naik atau turunnya suhu pada 

kompos yang disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme pada bahan 

pengomposan.  

 

Grafik 1. Temperatur Pengomposan  

Berdasarkan Grafik 1 terjadi 

kenaikan suhu pada awal pengomposan 

perlakuan (PO,P2,P2,P3 dan P4) yaitu 

kisaran 30 – 46
0
 C. Pada tahap awal proses 

pengomposan, oksigen dan senyawa-

senyawa yang mudah terdegradasi akan 

segera dimemanfaatkan oleh 

mikroorganisme mesofilik. Puncak 

kenaikan suhu pengomposan pada masing-

masing perlakuan terjadi pada minggu 

pertama yaitu P0 hari ke 5 (39
0
C), P1 hari 

ke 5 (41
0
C), P2 hari ke 6 (44,5

0
C), P3 hari 

ke 5 (44,5
0
C), P4 hari ke 5 (46

0
C). 

Mikroorganisme  mesofilik hidup pada 

temperatur 10-45 
o
C dan bertugas 

memperkecil ukuran partikel bahan 

organik sehingga luas permukaan bahan 

bertambah dan mempercepat proses 

pengomposan. Pada tahap pendinginan dan 

pematangan pada minggu ketiga yaitu hari 

ke-15 sampai hari ke-21 dengan 

temperatur 29
0
C - 31

0
C . Hal ini sejalan 

dengan Indriani (2011) yang menyatakan 

bahwa suhu kompos merupakan salah satu 

sifat fisik yang berpengaruh pada proses-

proses yang terjadi seperti pelapukan dan 

penguraian bahan organik oleh mikroba 

pengurai dan reaksi-reaksi kimia. Setelah 

sebagian bahan terurai dengan optimal, 

maka suhu akan berangsur – angsur 

mengalami penurunan  dan ini 

mengindikasikan bahwa kompos semakin 

matang dengan suhu yang mendekati suhu 

atau temperatur tanah. Pada akhir 

pengomposan suhu disetiap perlakuan 

(P0,P1,P2,P3 dan P4) kisaran 29-31
0
C. 

hasil ini sudah sesuai dengan SNI (19-

7030-2004) bahwa suhu kompos yang 

sudah matang adalah + 30
0
C. 

 

Kandungan Hara Kompos 

Kompos yang baik mengandung 

unsur hara N, P, K, C/N rasio dan pH yang 

berguna untuk kesuburan tanah dan 

membantu mempercepat pertumbuhan 

tanaman. Kandungan hara kompos 

berdasarkan perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan Parameter Kandungan Hara Kompos Berdasarkan Pelakuan MOL Bonggol 

Pisang 
No Parameter 

Hara 

Kompos 

Perlakuan SNI 

P0 P1 P2 P3 P4 Min Max 

1 Kalium 1,59a + 0,14 1,44b + 0,04 1,62a + 0,06 1,58ac +0,06 1,48bc +0,02 0,2 (%)  

2 Posfor  0,35a +0,02 0,34a +0,01 0,36a +0,01 0,28b +0,02 0,30b +0,04 0,1 (%)  

3 Nitrogen  1,62a +0,03 1,70b +0,04 1,78c +0,02 1,66ab +0,10 1,75bc +0,02 0,4 (%)  

4 Rasio C/N 20,97+1,42 21,04+0,72 20,08+1,10 21,01+1,88 20,46+0,75 10 (%) 20 (%) 

5 Derajat 

Keasaman 

(pH) 

7,12+ 0,10 7,20+ 0,06 7,17+ 0,07 7,26+ 0,08 7,17+ 0,13 6,8 7,49 

Keterangan: superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05);  

 

 

Kalium (K) 

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemanfaatan starter 

mol bonggol pisang pada kompos feses 

sapi dan kulit pinang berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap kalium kompos. Rata – 

rata kandungan kalium pada kompos hasil 

kombinasi feses sapi dan limbah kulit 

pinang dengan strarter mol bonggol pisang 

dapat dilihat pada Tabel 2. Dimana 

perlakuan tertinggi pada perlakuan (P2) 

yaitu 1,62% dan rata-rata terendah terdapat 

pada perlakuan (P1) yaitu 1,44%. 

Tingginya kalium pada perlakuan (P2) 

diduga karena penggunaan feses sebanyak 

62% dari bahan kompos menghasilkan 

kalium yang optimal. Selain itu 

terbentuknya asam organik selama proses 

penguraian kompos lebih banyak sehingga 

menghasilkan kandungan kalium yang 

tinggi. Sutedjo (1999) menyatakan bahwa 

kalium digunakan oleh mikroorganisme 

dalam bahan substrat sebagai katalisator, 

dengan kehadiran mikroorganisme dan 

aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kandungan kalium. Soepardi 

(1983) juga menyatakan kandungan unsur 

K semakin tinggi dengan adanya 

pelapukan bahan organik yang terdapat 

didalam bahan pembuatan kompos 

diantaranya seperti kotoran sapi. 

Kandungan kalium pada kompos ini sudah 

baik dan sesuai dengan SNI (19-7030-

2004) bahwa kandungan kalium kompos 

minimum 0,20%. 

Pospor (P) 

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemanfaatan starter  

 

mol bonggol pisang pada kompos feses 

sapi dan kulit pinang berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap posfor kompos. Rata – 

rata kandungan posfor pada kompos hasil 

kombinasi feses sapi dan limbah kulit 

pinang dengan strarter mol bonggol pisang 

dapat dilihat pada Tabel 2, dimana 

perlakuan tertinggi pada perlakuan (P2) 

yaitu 0,36% dan rata-rata terendah terdapat 

pada perlakuan (P3) yaitu 0,28%. Hal ini 

diduga karena posfor digunakan sebagai 

salah satu media untuk hidup 

mikroorganisme yang membantu 

merombak bahan organik dalam kompos 

tersebut. Rosmarkam dan Yuwono (2002) 

menyatakan posfor merupakan unsur yang 

sukar larut namun juga diperlukan 

mikroorganisme yaitu untuk sintesis asam 

nukleat, sehingga keberadaannya sangat 

penting untuk kelanjutan hidup 

mikroorganisme. Hal ini juga sependapat 

dengan Miftahul (2003) yang menyatakan 

bahwa tinggi rendahnya kandungan posfor 

dalam kompos kemungkinan disebabkan 

karena banyaknya posfor yang terkandung 

dalam bahan baku yang digunakan dan 

banyaknya mikroorgannisme yang terlibat 

dalam pengomposan. Namun kandungan 

posfor pada kompos ini sudah baik dan 

sesuai dengan SNI (19-7030-2004) bahwa 

kandungan posfor kompos minimum 

0,10%. 

Nitrogen (N) 

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemanfaatan starter 

mol bonggol pisang pada kompos feses 

sapi dan kulit pinang berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap nitrogen kompos. Rata – 

rata kandungan posfor pada kompos hasil 



kombinasi feses sapi dan limbah kulit 

pinang dengan strarter mol bonggol pisang 

dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 

tersebut terlihat bahwa rata-rata perlakuan 

tertinggi pada perlakuan (P2) yaitu 1,78% 

dan rata-rata terendah terdapat pada 

perlakuan (P0) yaitu 1,62%. Ini diduga 

karena mikroorganisme pada mol bonggol 

pisang mampu mendekomposisikan bahan 

organik pada bahan kompos tersebut 

secara efektif. Hal ini sesuai dengan Yuli 

et.al  (2010) yang menyatakan bahwa 

kandungan N pada kompos berasal dari 

bahan organik komposan yang didegradasi 

oleh mikroorganisme, sehingga pada saat 

berlangsungnya proses degradasi 

(pengomposan) sangat mempengaruhi 

kandungan N pada kompos. Kandungan 

nitrogen pada kompos ini sudah baik dan 

sesuai dengan SNI (19-7030-2004) bahwa 

kandungan nitrogen kompos minimum 

0.40%. 

Rasio C/N 

Prinsip pengomposan adalah 

menurunkan nilai rasio C/N bahan organik 

menjadi sama dengan rasio C/N tanah. 

Rasio C/N adalah hasil perbandingan 

antara karbon dan nitrogen yang 

terkandung di dalam suatu 

bahan(Budihardjo, 2006). Nilai rasio C/N 

tanah adalah 10-20. Bahan organik yang 

memiliki rasio C/N sama dengan tanah 

memungkinkan bahan tersebut dapat 

diserap oleh tanaman (Djuarnani 

dkk,2005) 

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemanfaatan starter 

mol bonggol pisang pada kompos feses 

sapi dan kulit pinang tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap rasio C/N 

kompos. Hasil rataan rasio C/N yaitu P0. 

20,97, P1. 21,04, P2. 20,08 , P3 21,01 dan 

P4 20,46. Menurut SNI (19-7030-2004) 

bahwa rasio C/N kompos berkisar 10-20% 

sedangkan Menurut Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR 

140/10/2011, untuk rasio C/N pupuk 

organik padat berkisar antara 15- 25% 

maka hal tersebut mengindikasikan bahwa 

kompos tersebut sudah bisa untuk 

digunakan ke tanaman. Rasio C/N kompos 

ini sudah tergolong baik, karena sesuai 

dengan Permentan/SR 140/10/2011.  

Secara keseluruhan rataan kandungan C/N 

rasio kompos feses sapi dan limbah kulit 

pinang dengan starter mol bonggol pisang 

adalah 20,71% dengan kisaran 20,08% - 

21,04%. Rasio C/N merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan proses 

kecepatan pengomposan. Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme 

yang membutuhkan karbon sebagai 

sumber energi dan nitrogen sebagai 

sumber protein untuk membentuk 

komponen sel. Bila rasio C/N terlalu tinggi 

maka proses pengomposan akan berjalan 

lambat karena proses mobilisasi N menjadi 

terhambat sehingga proses dekomposisi 

menjadi lambat, sedangkan jika rasio C/N 

yang terlalu rendah akan menyebabkan 

aktivitas pengomposan terhenti sehingga 

menyebabkan unsur N akan mudah 

menguap (Isroi, 2009).  

 

Derajat Keasamaan (pH) 

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemanfaatan starter 

mol bonggol pisang pada kompos feses 

sapi dan kulit pinang tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap pH kompos. Hasil 

rataan pH kompos yaitu P0 7,12, P1 7,20, 

P2 7,17 , P3 7,26 dan P4 7,17. Kondisi pH 

kompos ini sudah baik karena telah sesuai 

dengan SNI (19-7030-2004) bahwa pH 

kompos berkisar 6,8-7,49. Nilai pH 

kompos yang mendekati pH netral 

mengindikasikan bahwa kompos sudah 

matang dan dapat digunakan untuk 

tanaman. Derajat keasaman (pH) akan 

mempengaruhi proses pengomposan 

karena pH merupakan salah satu faktor 

bagi pertumbuhan mikroorganisme yang 

terlibat dalam proses pengomposan ( 

Simamora dan Salundik, 2006). Terjadinya 

perubahan pH menunjukkan adanya 

aktivitas mikroorganisme dalam 

mendegradasi bahan organik.  Derajat 

keasaman yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan konsumsi oksigen akan naik 

dan akan memberikan hasil yang buruk 



bagi lingkungan. Selain itu juga dapat 

menyebabkan unsur nitrogen dalam 

kompos berubah menjadi amonia (NH3). 

Sebaliknya, dalam keadaan asam (derajat 

keasaman rendah) akan menyebabkan 

sebagian mikroorganisme mati (Djuarnani, 

2005). 

 

Pertumbuhan Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Tabel 3. Rataan Parameter Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) Berdasarkan 

Pelakuan Penggunaan Pupuk Kompos 
No Parameter Rumput 

Gajah 

Perlakuan 

JP0 JP1 JP2 JP3 JP4 

1 Tinggi  127
a
 + 3,16 126

a
 + 5,73 109

b
 + 18,0 128

a
 +2,64 126

a
 +6,45 

2 Panjang Daun 82,7
a
 + 5,74 80,5

b
 + 2,52 78,5

a
 + 7,33 89,3

a
 +0,96 85,3

a
 + 2,75 

Keterangan: superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05);  

 

Tinggi Rumput Gajah  

Berdasarkan analisis ragam menunjukkan 

bahwa pengunaan pupuk kompos dengan 

starter mol bonggol pisang pada kompos 

feses sapi dan kulit pinang berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap tinggi rumput 

gajah. Hasil rataan tinggi rumput gajah 

yaitu tertinggi pada perlakuan (JP3) yaitu 

128 cm dan rata-rata terendah terdapat 

pada perlakuan (JP2) yaitu 109 cm. Hasil 

ini diduga karena penyerapan yang optimal 

pupuk kompos feses sapi dan kulit pinang 

dengan starter bonggol pisang oleh rumput 

gajah yaitu sebanyak 120 gram. Menurut 

Syarief (1998)  bahwa pemupukan yang 

diberikan secara tepat dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan tanaman 

dan melalui pemupukan diharapkan dapat 

memperbaiki kesuburan tanah. Daya serap 

akar juga dapat mempengaruhi serapan 

hara bagi tanaman khususnya N dan P. 

Nitrogen adalah unsur hara makro yang 

dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah 

yang banyak, nitrogen berperan penting 

dalam merangsang pertumbuhan vegetatif 

dari tanaman. Unsur nitrogen merupakan 

salah satu unsur penyusun protein sebagai 

pembentuk jaringan dalam makhluk hidup, 

dan didalam tanah unsur N sangat 

menentukan pertumbuhan tanaman 

(Sutanto, 2002). Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat Setiawan (2005) yang 

menyatakan bahwa unsur nitrogen (N) 

berfungsi untuk merangsang pertumbuhan 

tanaman secara keseluruhan, terutama 

tinggi tanaman. Unsur phospor (P) bagi 

tanaman lebih banyak berfungsi untuk  

 

merangsang pertumbuhan akar, khususnya 

akar tanaman muda. Unsur kalium (K) 

berperan dalam membentuk protein dan 

karbohidrat bagi tanaman. 

 

Panjang Daun Rumput Gajah  

Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pengunaan pupuk 

kompos dengan starter mol bonggol pisang 

pada kompos feses sapi dan kulit pinang 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

panjang daun rumput gajah. Hasil rataan 

panjang daun rumput gajah yaitu tertinggi 

pada perlakuan (JP3) yaitu 89,3 cm dan 

rata-rata terendah terdapat pada perlakuan 

(JP2) yaitu 78,5 cm. Hasil ini sejalan 

dengan tinggirumput gajah dimana 

perlakuan JP2 lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan lain sebagaimana diketahui 

semakin tinggi rumput maka semakin 

banyak daun yang dihasilkan dan 

berpengaruh pula terhadap panjang daun 

yang dihasilkan. Hal ini juga diduga 

karena penggunaan pupuk kompos feses 

sapi dan kulit pinang dengan starter mol 

bonggol pisang sebanyak 120 gram yang 

mengandung unsur hara mampu membantu 

pertumbuhan panjang daun rumput gajah 

secara optimal. Aryanto dkk (2009) 

menyatakan bahwa besarnya persentasi 

pertumbuhan sangat tergantung pada 

ketersediaan unsur hara di dalam tanah 

khususnya nitrogen dan bahan organik 

juga berpengaruh langsung terhadap 

fisiologi tanaman seperti meningkatkan 

respirasi untuk merangsang serapan unsur 

hara sehingga meningkatkan pertumbuhan 



dan produksi tanaman tersebut. Hal ini 

sejalan dengan Ayu (2008) yang 

menyatakan bahwa pupuk organik dapat 

merangsang Pertumbuhan akar, batang dan 

daun pada tanaman.  

 

KESIMPULAN 

Pemanfaatan mikroorganisme lokal 

bonggol pisang sebagai starter kompos 

campuran feses sapi dan kulit pinang 

berdasarkan pengamatan fisik dan hara 

kompos sudah memenuhi standar kualitas 

kompos, kompos terbaik pada P2 (62 % 

feses sapi potong + 25 % kulit pinang + 10 

% dedak + 3 % MOL bonggol pisang), dan 

perlakuan JP3 (120 gram pupuk kompos + 

20 Kg tanah) memberikan pengaruh 

pertumbuhan terbaik terhadap tinggi 

rumput dan panjang daun rumput gajah 

(Pennisetum purpureum).  
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