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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the decomposition activity of  hyacinth 
and straw decomposed by activator,  and the effect of  the activator and the organic 
sources to decomposition period and compost quality. The treatment was arranged in 
2x3 factorial Completely randomized design. The first factor is the type of the organic 
sources which consists of two levels which are hyacinth and straw. The second factor is 
the activator types which consist of three levels which are cow mature was used as 
natural activator, while  Stardec (powdered) and EM4 (liquid) as a artificial ones. 
Organic matters were incubated for 5-6 weeks then physics changes (temperature, color 
and consistency), microbiological changes (total amount of fungi and bacteria) and 
chemical changes (C/N ratio, total acid and pH) were measured every week. The result 
shows that chemical changes during decomposition is influenced by the type of the 
activator which fungi and bacteria contains are different. Aplication of artificial 
activatos EM4 enhanced the maturity rate of decomposition which is shown with the 
decreasing of C/N ratio and physical changes of the compost. The straw-compost had 
betterquality according to the C/N ratio (8,81) than the straw-compost (11,28).  
 

PENDAHULUAN 

 Upaya pengembangan lahan marginal merupakan suatu keharusan untuk 

meningkatkan produksi pertanian. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai 

lahan pasir pantai yang jumlahnya sangat besar sehingga merupakan lahan marginal 

yang memungkinkan untuk dikelola secara produktif (Anonim, 1996; Suryanto, 1996). 

Lahan pasir pantai didominasi oleh tanah pasiran yang bermasalah, yaitu  partikel tanah 

tidak membentuk agregat yang mantap karena sangat rendah kandungan bahan 

organiknya, struktur tanah yang lepas-lepas menyebabkan tanah tidak mampu menjaga 

kelembabannya, lengas cepat hilang sebagai air gravitasi maupun menguap (Setiawan, 

1996). Penambahan bahan organik diharapkan mampu memperbaiki sifat fisik tanah, 

terutama meningkatkan permiabilitas dan aerasi tanah, daya ikat air dan ketahanan 

terhadap erosi serta mengurangi aliran permukaan. Selain itu, bahan organik juga 

memperbaiki sifat kimia tanah yaitu membantu menyediakan unsur hara dan efisiensi 

pemupukan anorganik. Sedang untuk mempengaruhi sifat biologi tanah maka bahan 



organik berfungsi meningkatkan aktivitas mikroorganisme dan mempengaruhi jumlah 

serta jenis mikroflora (Wididana, 1995; Karama et al., 1996). 

 Bahan organik yang terdekomposisi dalam tanah akan melepaskan unsur hara 

makro maupun hara mikro sehingga dapat diserap oleh tanaman (Rao dan Subba, 1994; 

Murbandodo, 1998). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi laju dekomposisi bahan 

organik, yaitu jenis dan ukuran partikel bahan organik, jenis dan jumlah 

mikroorganisme, ketersediaan C, N, P dan K, kelembaban tanah, temperatur, pH dan 

aerasi (Rao dan Subba, 1994). Jerami padi yang merupakan bahan organik limbah 

pertanian di areal persawahan, mengandung unsur mikro yang tinggi. Sedangkan 

enceng gondok yang tumbuh secara liar di perairan atau muara sungai daerah pantai, 

menimbulkan masalah pencemaran dan pendangkalan namun mengandung unsur makro 

dan mikro yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik pembenah 

tanah pasiran (Wididana,  1995). 

 Pelapukan bahan organik bisa terjadi secara alami di lingkungan terbuka dalam 

keadaan basah dan lembab dengan kerja sama antara mikroorganisme tanah atau rumen 

pada kotoran ternak (Murbandono, 1998). Permasalahannya adalah peruraian bahan 

organik secara alami berlangsung lama sekitar 4-8 minggu sehingga petani enggan 

menggunakannya (Wididana dan Wibisono, 1996). Proses tersebut dapat dipercepat 

dengan inokulasi aktivator yang berisi campuran mikrobia dekomposer pilihan untuk 

mempergiat proses dekomposisi dan fermentasi hingga menghasilkan kompos 

berkualitas baik dalam waktu relatif singkat (Harry, 1996). 

 Hasil penelitian Higa (1992) menunjukkan bahwa proses dekomposisi bahan 

organik melalui fermentasi karena aktivitas mikroorganisme zimogenik lebih dominan 

daripada mikroorganisme pembusuk. Saat ini banyak ditawarkan aktivator kompos 

beberapa diantaranya yaitu EM4 dan  Stardec, Starbio, Organodec dll. Proses fermentasi 

hanya membutuhkan waktu 1 - 2 minggu, dengan cara menginokulasikan EM4 dalam 

kondisi anaerob sampai aerob fakultatif dan hasilnya dikenal dengan istilah Bokashi 

(Wididana & Wibisono, 1996). Menurut Wididana & Higa (1993) bokashi mengandung 

gula, alkohol, asam amino, karbohidrat, vitamin dan senyawa-senyawa organik lainnya 

yang  bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. EM4 diaplikasikan sebagai inokulan 

untuk meningkatkan keanekaragaman mikroorganisme dalam tanah sehingga dapat 

meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan dan kesehatan tanaman serta 



meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman (Wididana & Higa, 1993). 

Pengujian EM4 dan Bokashi sudah dilakukan pada beberapa macam tanaman sayur 

maupun buah dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Pemberian EM4 pada budidaya 

padi, tomat, cabai, jeruk nipis pada lahan seluas 500-5000 m2 menunjukkan adanya 

kenaikan produksi rata-rata sebesar 38-145 % (Sastradilaga, 1993). 

 Aktivator  Stardec yang diinokulasikan pada bahan organik akan menghasilkan 

kompos dalam waktu 3-4 minggu, karena mengandung bakteri lignolitik, 

hemiselulolitik, proteolitik dan fiksasi nitrogen non simbiotik yang berfungsi 

menguraikan karbohidrat, lemak dan protein selama dekomposisi bahan organik 

sehingga dapat mempercepat proses dekomposisi (Indriani, 2001). Keunggulan kompos 

yang diproses dengan aktivator Stardec antara lain : bebas dari biji-biji gulma, bebas 

dari bakteri patogen, dapat meyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Aplikasi 

kompos Stardec dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik, misalnya pada 

tanaman padi dapat dihemat 50 %, sehingga biaya pemupukan dan tenaga lebih hemat. 

Disamping itu dapat memperbaiki struktur tanah, pH tanah, pengikatan air lebih besar 

dan produksi dapat meningkat 10-30 % (Indriani, 2001). 

           Komposisi mikrobia pada aktivator dan aktivitas mikrobia selama proses 

dekomposisi pada berbagai macam bahan organik sangat mempengaruhi lama 

dekomposisi dan kualitas kompos. Untuk itu  perlu diadakan penelitian tentang 

pengaruh macam aktivator dan bahan organik terhadap proses dekomposisi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengkaji aktivitas dekomposisi dari berbagai macam bahan organik 

menggunakan aktivator alami dan buatan dan mengetahui pengaruh macam aktivator 

dan bahan organik terhadap lama dekomposisi dan kualitas kompos. Dari penelitian ini 

diperoleh proses pembuatan kompos yang lebih cepat menggunakan aktivator pada  

berbagai macam bahan organik yang tersedia dengan kualitas kompos yang tinggi . 

 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 Bahan. Jerami padi, enceng gondok dan pupuk kandang sapi diperoleh dari 

petani di pantai Bugel, Bantul. Aktivator EM4 diaplikasi dengan dedak dan gula. 

Aktivator Stardec diperoleh dari toko pertanian. Bahan-bahan kimia untuk analisis 

mikrobia dan analisis bahan organik, kandungan C/N serta total asam. 



        
 

 Metode Penelitian. Penelitian lapangan dengan metode percobaan faktorial 

(2X3) disusun dalam Rancangan Acak Lengkap ( CRD). Faktor pertama adalah macam 

bahan organik yang terdiri atas 2 aras, yaitu jerami padi (J) dan enceng gondok (E). 

Faktor kedua adalah macam aktivator yang terdiri atas 3 aras, yaitu aktivator alami (A) 

berupa kotoran ternak dan aktivator EM4 (E) dan aktivator Stardec (S).  

 Tatalaksana Penelitian. Delapan belas petak tanah dipersiapkan untuk tempat 

dekomposisi, dibersihkan dari kotoran dan gulma serta diberi lubang drainasi untuk 

membuang cairan hasil dekomposisi. Bahan organik  jerami padi dan enceng gondok 

dipotong-potong  5-10 cm, kemudian masing-masing dicampur kapur secara merata. 

Larutan aktivator disiramkan ke dalam bahan organik secara merata, sampai kandungan 

air mencapai 50 % (bila dikepal dengan tangan, air tidak keluar dan bila kepalan dilepas 

maka adonan akan mekar). Adonan disusun dengan ukuran 1 m3, kemudian ditutup 

dengan plastik selama 21-28 hari. Suhu gundukan adonan dipertahankan (40-50) 0 C dan 

kelembaban 50 %. Jika suhu lebih dari 50 0 C maka adonan dibolak-balik dan disiram 

lalu kemudian ditutup lagi. Pemantauan suhu setiap 5 jam.  

 Variabel Pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap minggu sekali, mulai hari 

ke 2 setelah perlakuan meliputi : (1) Perubahan Fisika  yaitu perubahan suhu selama 

dekomposisi dengan termometer, perubahan warna kompos menggunakan  Munchen 

Colour Chart, perubahan keremahan kompos; (2) Perubahan Mikrobiologi yaitu jumlah 

total mikroorganisme jamur dan bakteri selama dekomposisi dengan metode total plate 

count - surface platting pada medium Petato Dekstrose agar dan Nutrien agar; (3) 

Perubahan  Kimia  yaitu kandungan bahan organik dengan metode Walkey dan Black, 

kandungan N total kompos dengan metode Kjeldhal, Nilai C/N kompos, asam total 

dengan metode titrasi KOH, perubahan pH dengan pH meter 

 Analisis Data. Aktivitas proses dekomposisi dari berbagai perlakuan dianalisis 

dengan grafik. Hasil pengamatan kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Sidik 



Ragam pada jenjang nyata 5 %, apabila ada beda nyata maka dilakukan uji lanjut 

dengan DMRT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan Fisik Kompos 

 Suhu. Proses mineralisasi bahan organik oleh mikroorganisme tanah  

menyebabkan suhu awal pengkomposan akan meningkat ( Mulyani dkk, 1991). Bahan 

organik akan cepat mengalami peruraian apabila suhunya tepat. Aktivitas 

mikroorganisme selama pengomposan memerlukan suhu optimal sekitar 30 -50 0 C.   

  

 

Gambar 1. Perubahan suhu selama proses dekomposisi berbagai perlakuan 

Keterangan : EA encenggondok dengan aktivator alami, EE enceng gondok dengan 
aktivator EM4, ES enceng gondok dengan aktivator Stardec, JA jerami dengan 
aktivator alami, JE jerami dengan aktivator EM4, JS jerami dengan aktivator 
Stardec 

 



 Pada gambar 1 tampak bahwa pada awal dekomposisi suhu mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas mikrobia yang mendegradasi bahan 

organik. Namun proses pengomposan juga menghasilkan panas, sehingga suhu harus 

dijaga agar tidak melampaui 650C dengan penyiraman dan pembalikan, karena justru 

akan mematikan mikrobia. Fluktuasi suhu pada kompos jerami lebih tinggi bila 

dibanding dengan kompos enceng gondok. Hal ini disebabkan sifat fisik jerami lebih 

ringan sehingga timbunan bahan kurang mampu menahan panas, sedangkan enceng 

gondok relatif lebih mampat sehingga lebih stabil. 

 Aktivitas mikrobia pada kompos dengan aktivator buatan ternyata lebih tahan 

terhadap suhu tinggi dibanding mikrobia pada aktivator alami. Dari gambar 1 tampak 

suhu aktivitas mikrobia pada aktivator EM4 ternyata lebih tinggi dari Stardec. Hal ini 

sangat menguntungkan karena dapat mengurangi kegagalan pengomposan akibat 

lonjakan panas di awal proses dekomposisi. Menurut Wididana & Higa (1993) aktivator 

EM4 terdiri dari bakteri fotosintetik, pelarut fosfat,  Azotobacter,  actinomycetes, 

khamir dan lactibacillus  relatif tahan panas.  

 Setelah hari ke 14, suhu kompos mulai stabil 30-40 0 C. Hal ini menunjukkan 

adanya proses pematangan kompos. Namun setelah hari ke 19 suhu mengalami 

kenaikan dan menurun setelah hari ke-23 pada hampir semua perlakuan, terutama 

jerami dengan aktivator EM4. Hal ini karena adanya suksesi mikrobia dalam merombak 

bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tersedia. 

 

 Warna. Selama proses pengkomposan, bahan organik menjadi remah tidak 

berbau dan terjadi perubahan warna dari kuning ke coklatan menjadi coklat kehitaman 

seperti tanah. Hal ini karena proses dekomposisi dan mineralisasi sehingga nilai C/N 

turun mendekati C/N tanah. Oleh karena itu kompos yang matang  warnanya 

menyerupai tanah (Murbandono, 1998; Mulyani dkk, 1991). 

 Selama proses dekomposisi, ternyata enceng gondok yang semula berwarna 

kuning kecoklatan, lebih cepat berubah menjadi coklat tua kehitaman dibanding jerami 

yang pada awalnya kuning menjadi coklat muda kehitaman. Pada hari ke 28,  baik 

enceng gondok maupun jerami dengan aktivator alami maupun buatan, sudah tampak 

matang yaitu warna menyerupai tanah dan tidak berbau.  

 



 Perubahan konsistensi. Selama pengkomposan terjadi perubahan konsistensi 

bahan organik karena pada proses degradasi terjadi pemotongan ikatan lignin, ikatan 

peptida, ikatan glikosidik sehingga dihasilkan senyawa lebih sederhana, prekusor dan 

air (Mulyani, dkk., 1991). Pada awal dekomposisi tampak konsistensi enceng gondok 

dan jerami yang menunjukkan adanya bahan kasar. Setelah hari ke 22 konsistensi jerami 

mengalami perubahan yaitu menunjukkan adanya serbuk hingga pada hari ke 28, 

sedang enceng gondok pada hari ke 28 tampak adanya air yang keluar. Perbedaan 

perubahan konsistensi ini disebabkan sifat bahan organik jerami dan enceng gondok 

yang berbeda. Kadar air enceng gondok lebih tinggi bila dibanding jerami, sehingga 

tidak semudah jerami dalam mengalami perubahan konsistensi menjadi serbuk, namun 

lebih dulu mengeluarkan air. Disamping itu, penggunaan aktivator menyebabkan 

perubahan konsistensi yang lebih cepat pada jerami bila dibanding dengan enceng 

gondok. Hal ini karena jumlah mikrobia pada aktivator buatan lebih banyak dengan  

isolat unggul dan kandungan serat kasar jerami lebih rendah dibanding enceng gondok 

sehingga lebih cepat terdegradasi. 

 

Perubahan Mikrobiologi 

  Bahan organik mengandung unsur hara terikat dalam bentuk yang tidak dapat 

diserap oleh tanaman, sehingga perlu dikomposkan melalui proses mineralisasi oleh 

mikroorganisme tanah, seperti : jamur, aktinomicetes dan bakteri. Proses tersebut dapat 

berlangsung secara alami menggunakan pupuk kandang atau menggunakan aktivator 

buatan komersial yang mengandung berbagai mikrobia unggul, sehingga unsur hara 

menjadi bentuk terlarut dan dapat diserap oleh tanaman (Murbandodo, 1998). Selama 

proses pengomposan, aktivitas mikrobia dipelajari dengan menghitung populasi jamur 

pada medium PDA dan populasi bakteri dengan medium Nutrien Agar. 

 Jamur.  Pada gambar 2 tampak bahwa aktivitas jamur yang dinyatakan dengan 

jumlah total jamur dari berbagai perlakuan pada hari ke 8 meningkat dan mengalami 

penurunan setelah hari ke 15. Hal tersebut karena jamur dapat menggunakan bahan 

organik sebagai substrat untuk pertumbuhannya. Jamur mempunyai enzim selulolitik, 

lignolitik, proteolitik, lipolitik sehingga bahan organik terdegradasi menjadi senyawa 

yang lebih sederhana dengan membebaskan energi berupa panas, air dan CO2. Enceng 

gondok cocok sebagai substrat jamur dari aktivator alami dibanding jerami, sehingga 



total jamur meningkat paling tinggi dibanding perlakuan lainnya dan baru menurun 

setelah hari ke 15. Jumlah total jamur dari aktivator Stardec mengalami peningkatan 

tajam, baik pada enceng gondok maupun jerami. Hal ini dimungkinkan karena aktivator 

tersebut berisi campuran mikrobia dalam jumlah banyak  dan mengandung jamur 

lignolitik, hemiselulolitik, proteolitik yang berfungsi menguraikan karbohidrat, lemak 

dan protein selama dekomposisi sehingga menjadi kompos. Proses pengkomposan 

dengan aktivator buatan Stardec menjadi lebih cepat karena mikrobia lignolitik 

mengurai selulose dan lignin menjadi derivat lignin sehingga mampu mengikat NH4. 

Mikrobia selulolitik menghidrolisis selulosa menjadi glukosa dan akhirnya difermentasi 

menjadi asam laktat, etanol, CO2 dan amonia. Mikrobia proteolitik akan merombak 

protein menjadi asam amino bebas, air dan CO2. 

 Jumlah total jamur pada kompos dengan inokulum EM4 tidak mengalami 

peningkatan, baik pada bahan organik enceng gondok maupun jerami. Hal ini 

dimungkinkan karena EM4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, terdiri dari bakteri fotosintetik, bakteri 

pelarut fosfat,  Azotobacter,  actinomycetes, khamir dan lactibacillus. Pengamatan 

jumlah total bakteri pada medium Nutrien Agar menunjukkan bahwa jumlah total 

bakteri pada inokulum EM4 lebih tinggi dari Stardec (gambar 3). 

 

 

Gambar 2. Perubahan jumlah jamur pada Gambar 3. Perubahan jumlah bakteri    
berbagai perlakuan             pada berbagai perlakuan 

 
Keterangan : EA encenggondok dengan aktivator alami, EE enceng gondok dengan 

aktivator EM4, ES enceng gondok dengan aktivator Stardec, JA jerami dengan 
aktivator alami, JE jerami dengan aktivator EM4, JS jerami dengan aktivator 
Stardec 

 



 Dari gambar 3 tampak bahwa setelah aktivitas jamur menurun maka terjadi 

suksesi sehingga jumlah total bakteri mulai meningkat. Mulai hari ke 15 bakteri mulai 

menggunakan hasil degradasi jamur sebagai substrat bagi pertumbuhannya dan mulai 

menurun setelah hari ke-22. Hal ini dimungkinkan karena hasil degradasi sudah 

terombak menjadi asam-asam organik, CO2 dan air.  

 Bakteri. Jerami dengan inokulum pupuk kandang sapi mengalami kenaikan 

jumlah bakteri lebih awal yaitu pada hari ke 15. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

pupuk kandang sapi terdapat jamur dan bakteri yang mampu menggunakan substrat 

jerami sehingga pengomposan dapat berjalan lebih cepat. Hal ini sesuai dengan 

perubahan fisik pada akhir pengomposan jerami yang ditemukan adanya konsistensi 

safris dengan warna kuning kehitaman. Dibanding dengan jerami, enceng gondok lebih 

mudah didegradasi oleh bakteri (gambar 3). Menurut Wididana (1995) enceng gondok 

mengandung N, P, K, Ca dan Fe yang lebih tinggi bila dibanding jerami, sehinga bakteri 

akan merombak hasil degradasi jamur menjadi asam organik, CO2 dan air. Hal ini 

sesuai dengan hasil perubahan fisik pada akhir pengomposan enceng gondok yang 

ditemukan konsistensi safris dan hemis dengan warna coklat kehitaman. 

 

Perubahan Kimia 

 Perubahan Kadar C/N. Bahan organik adalah sumber utama energi bagi 

aktivitas mikrobia. Penambahan bahan organik dengan nilai C/N yang tinggi akan 

mendorong pembiakan mikrobia dan mengikat beberapa unsur hara tanaman sehingga 

menyebabkan kekurangan sementara. Setelah nilai C/N turun maka sebagian mikrobia 

mati dan melepaskan kembali unsur hara ke tanah (Karama et al., 1996). Akibat 

perubahan tersebut maka berat dan isi bahan organik selama pengkomposan menjadi 

sangat berkurang karena sebagian besar dari senyawa zat arang hilang ke udara sedang 

kadar senyawa nitrogen yang larut (amonia) meningkat.  Pengamatan hingga hari ke 15 

menujukkan terjadi penurunan kadar karbon hampir pada semua perlakuan, kecuali 

jerami dengan aktivator EM4 dan enceng gondok dengan aktivator alami. Namun 

setelah hari ke 15, kadar karbon jerami cenderung meningkat sedang kadar karbon 

enceng gondok menurun. Hal ini karena EM4 lebih banyak mengandung bakteri 

dekomposer yang bersifat fermentatif, sehingga lebih aktif pada enceng gondok atau 

jerami yang telah terdekomposisi.  



 Selama dekomposisi terjadi penguraian protein melalui amida-amida dan asam 

amino menjadi amoniak, CO2 dan air sehingga kadar senyawa nitrogen yang larut  

meningkat. Hampir semua perlakuan mengalami peningkatan kadar nitrogen, kecuali 

enceng gondok dengan aktivator alami mengalami penurunan pada awal dekomposisi 

baru kemudian meningkat dengan tajam hingga hari ke 28. Hal ini sesuai dengan hasil 

pengamatan suhu yang menunjukkan bahwa mikrobia kurang aktif pada tahap awal 

dekomposisi, karena enceng gondok tidak dapat langsung tersedia bagi mikrobia.

 Peningkatan ini tergantung pada perbandingan C/N bahan asal. Dengan 

demikian perbandingan C/N semakin kecil dan akhirnya relatif tetap mendekati C/N 

tanah. Perubahan kadar C/N berbagai perlakuan (gambar 4) kecepatan dekomposisi 

bahan organik tergantung dari perbandingan karbon dan nitrogen (nilai C/N) dari bahan 

organik tersebut. Bahan organik yang mempunyai nilai C/N kecil akan mengalami 

proses dekomposisi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahan organik dengan nilai 

C/N tinggi. Enceng gondok mempunyai nilai C/N 72, sedang jerami 105 (Anonim, 

1993). Namun pada gambar 4 tampak bahwa jerami lebih cepat terdekomposisi bila 

dibanding enceng gondok, meskipun pada hari ke 28 nilai C/N hampir sama pada 

berbagai perlakuan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kandungan lignin yang 

tinggi pada batang enceng gondok sehingga sulit terdekomposisi. Hasil analisis sidik 

ragam  nilai C/N dari berbagai perlakuan tersaji pada tabel 3. 

 

 
Gambar 4. Perubahan kadar C/N dari berbagai perlakuan 

Keterangan : EA encenggondok dengan aktivator alami, EE enceng gondok dengan 
aktivator EM4, ES enceng gondok dengan aktivator Stardec, JA jerami dengan 
aktivator alami, JE jerami dengan aktivator EM4, JS jerami dengan aktivator 
Stardec. 

 



Tabel 3. Rerata nilai C/N berbagai perlakuan hari ke 15 
 
Perlakuan 
Aktivator 

Enceng gondok Jerami Rerata 

    
Alami 13,04   8,14 10,59 b 
EM4   8,22   8,25   8,23 a 
Stardec 12,58 10,05 11,31 b 
    
Rerata 11,28 q   8,81 p   (-) 
 
Keterangan :Angka yang diikuti oleh huruf yangsama menunjukkan tidak ada beda 

nyata berdasarkan uji ganda Duncan pada taraf nyata 5 %. 
 
 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada saling pengaruh antara macam bahan 

organik dengan macam aktivator, namun dekomposisi jerami paling cepat mencapai 

nilai C/N terendah dan penggunaan macam aktivator berpengaruh nyata terhadap 

dekomposisi bahan organik yaitu yang terbaik aktivator EM4. 

 

 Perubahan Asam Total dan pH. Selama proses dekomposisi terjadi 

pembebasan unsur-unsur hara dari senyawa-senyawa organik atau asam organik 

menjadi senyawa-senyawa anorganik yang tersedia bagi tanaman. Hal ini menyebabkan 

selama pengkomposan total asam meningkat dan pH menurun. 

 

               

Gambar 5. Perubahan asam total  Gambar 6. Perubahan pH dari berbagai 
     dari berbagai perlakuan       perlakuan 
Keterangan : EA encenggondok dengan aktivator alami, EE enceng gondok dengan 

aktivator EM4, ES enceng gondok dengan aktivator Stardec, JA jerami dengan 
aktivator alami, JE jerami dengan aktivator EM4, JS jerami dengan aktivator 
Stardec 

 



 Dari hasil pengamatan secara periodik (gambar 5) tampak bahwa kadar asam 

total meningkat sampai hari ke-8 pada semua perlakuan, kecuali pada enceng gondok 

dengan aktivator Stardec dan jerami dengan aktivator EM4.  Sementara itu pH enceng 

gondok cenderung menurun dan pH jerami cenderung meningkat pada hari ke 15, pada 

akhirnya stabil pada hari ke 28 (gambar 6). Hal ini karena dalam pengkomposan 

digunakan kapur tohor sebagai penyangga perubahan pH, sehingga perubahan pH akibat 

adanya asam organik dapat dinetralisir hingga hari ke 28, akibatnya aktivitas mikrobia 

dekomposer tidak terganggu. 

 Peningkatan asam total yang terjadi selama pengkomoposan, sejalan dengan 

perndapat Wididana (1995) yang menyatakan bahwa proses humifikasi bahan organik 

akan menghasilkan asam organik dan karbon dioksida yang membantu menyediakan 

mineral-mineral seperti kalium. Karbon dioksida  yang dibebaskan dalam proses 

humifikasi dapat dimanfaatkan oleh tanaman dalam proses fotosintesis sehingga 

meningkatkan produksi tanaman . 

 

 

KESIMPULAN  

 Penggunaan aktivator buatan dapat mempercepat dekomposisi, hal tersebut 

ditunjukkan dengan penurunan nilai C/N dan perubahan fisik kompos yang lebih cepat.  

Stardec lebih banyak mengandung jamur sedang EM4 lebih banyak mengandung 

bakteri, sehingga mempengaruhi pola perubahan kimia pada proses dekomposisi. 

Enceng gondok lebih sulit terdegradasi dibanding jerami, namun mengalami kenaikan 

kadar nitrogen lebih tinggi.  

 Penggunaan aktivator Stardec dan pupuk kandang kurang berpengaruh nyata 

pada dekomposisi bahan organik, namun penggunaan aktivator EM4 sangat nyata 

mempercepat dekomposisi enceng gondok. 

 Oleh karena itu, dalam pembuatan kompos enceng gondok disarankan 

menggunakan aktivator EM4. dekomposisi enceng gondok akan lebih cepat jika hanya 

akar dan daunnya saja yang digunakan, sedangkan bagian batangnya lebih baik tetap 

dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. 
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