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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman aren (Arenga pinnata Mer) merupakan tanaman yang 

dimanfaatkan untuk pengolahan tepung ( Lempeng, 2012). Limbah dari 

pengolahan tepung tersebut terdiri dari limbah padat dan cair. Limbah padat 

ampas aren mengandung bahan organik, N, P, dan K. Syaifudin (2016) 

menyatakan bahwa analisis limbah ampas aren mengandung nitrogen, 

amoniak, magnesium, fosfat, mangan, besi, kalium, dan fosfor. Kandungan P 

dan K pada limbah padat aren yang tinggi dapat digunakan untuk bahan 

pemupukan. Berdasarkan kandungan yang dimiliki ampas aren tersebut, dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik melalui proses pengomposan. Tetapi, 

ampas aren termasuk dalam bahan biomassa lignoselulosa dengan kadar lignin 

tinggi berkisar 46%-52%. Kadar lignin yang tinggi menyebabkan ampas aren 

sulit untuk terdekomposisi sedangkan untuk partikel bahan halus kurang dari 1 

cm yang menyebabkan rongga udara berkurang sehingga tumpukan kompos 

lebih mampat atau padat yang menyebabkan oksigen menjadi berkurang. 

Penggunaan stater berupa mikroorganisme dapat mempercepat proses 

dekomposisi bahan organik, karena mikroorganisme berperan dalam 

menguraikan bahan organik menjadi kompos atau pupuk organik yang dapat 

digunakan oleh tanaman. Mikroorganisme yang digunakan diperoleh dari 

Mikroorganisme Lokal (MOL). MOL merupakan mikroorganisme yang 

dimanfaatkan sebagai starter atau aktivator dalam pembuatan pupuk organik 

padat maupun pupuk cair. Bahan utama MOL terdiri dari beberapa komponen 

yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Mikroba indigenous 

merupakan mikroorganisme yang berasal dari MOL ampas aren yang terdiri 

dari fungi dan bakteri. Mikroba indigenous berperan dalam mempercepat 

proses pengomposan ampas aren, karena mikroba indigenous berasal dari 

ampas aren itu sendiri, maka mikroba telah mengenali lingkungan dan tidak 

membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan. 
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Mikroba indigenous yang digunakan sebagai stater membutuhkan sumber 

energi untuk berkembang biak dan untuk menguraikan bahan organik agar 

cepat matang. Bahan tambahan yang dapat digunakan sebagai penambah 

nutrisi biasanya seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran 

puyuh dan bekatul. Kotoran ayam mengandung unsur N, P, dan K yang banyak 

dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme, semakin banyak 

mikroorganisme yang terkandung maka semakin cepat proses pengomposan.  

Kotoran ayam dapat meningkatkan bahan organik, meningkatnya bahan 

organik pada tanah dapat memberbaiki kapasitas infiltrasi, hal ini 

meningkatkan fungsi tanah dalam menyerap air dan aktivitas mikroorganisme 

tanah. Dengan meningkatnya aktivitas mikroorganisme maka proses 

dekomposisi bahan organik akan semakin cepat sehingga unsur hara tersedia 

bagi tanaman (Hendarsin dan Srijono, 2001). Menurut penelitian balittanah 

(2006) bahwa pengomposan menggunakan pupuk kandang akan meningkatkan 

unsur hara makro. Zat hara yang terkandung dalam pupuk kandang akan 

diubah menjadi bentuk yang mudah untuk diserap oleh tanaman. Pada proses 

pengomposan bersifat panas, energi panas ini dapat membunuh penyakit 

sehingga pupuk kandang yang telah dikomposkan relatif lebih aman dari 

penyakit dan hama tanaman.  

Kotoran ayam mengandung unsur N, P, K yang relatif tinggi . kotoran 

ayam biasanya tercampur dengan sekam padi dan kotoran airnya terutama pada 

ayam pedaging karena sekam padi digunakan sebagai alas kandang. Oleh 

karena itu, kotoran ayam pedaging mengandung unsur hara P yang lebih tinggi. 

Selain itu kotoran ayam rentan membawa bibit penyakit terutama bakteri jenis 

salmonella. Kotoran ayam bersifat panas sehingga penguraian mikroorganisme 

berlangsung cepat dan kompos cepat matang. Pupuk kandang ayam 

terdekomposisi lebih cepat serta mempunyai kadar hara yang cukup 

dibandingkan dengan pupuk kandang lainnya (Widowati et al., 2005). 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penyusun bermaksud meneliti 

“Respon Aplikasi Mikroba Indigenous dan Kotoran Ayam terhadap 

Pengomposan Ampas Aren”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh starter mikroba indigenous terhadap pengomposan 

ampas aren?. 

2. Adakah pengaruh kotoran ayam terhadap pengomposan ampas aren?. 

3. Adakah interaksi antara starter mikroba indigenous dan kotoran ayam 

terhadap pengomposan ampas aren ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh starter mikroba indigenous terhadap pengomposan 

ampas aren. 

2. Mengetahui pengaruh kotoran ayam terhadap pengomposan ampas aren. 

3. Mengetahui interkasi antara starter mikroba indigenous dan kotoran 

ayam terhadap pengomposan ampas aren. 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh starter mikroba indigenous terhadap 

pengomposan ampas aren. 

2. Diduga terdapat pengaruh kotoran ayam terhadap pengomposan ampas 

aren. 

3. Diduga terdapat interaksi antara starter mikroba indigenous dan kotoran 

ayam terhadap pengomposan ampas aren. 

 

 

 

  


