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ABSTRACT 

Water hyacinth (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) is a aquatic plant that multiply very 

rapidly, causing problems in the waters. Water hyacinth contain a number of chemicals 

potentially for composting. Composting can be accelerated using bioactivator for 

example fungi. This study aims to test the ability of indigenous isolates cellulolytic and 

ligninolytic fungi from peat soils of Riau in making compost from water hyacinth. The 

second goals was to analyze the quality of water hyacinth compost. This research used a 

bioactivator which is a mixture of fungal isolates TT + PNE4 (S1), fungal isolates TT + 

PN6 (S2), and fungal isolates TT + PNE4 + PN6 (S3). A positive control contain EM4 

(K1) while negative control (K0) were not treated with bioactivator. The quality of 

compost produced in each treatment is almost simillar and some of the characters was in 

accordance to the Indonesian National Standard (SNI) for compost. They contain 

2.53%-2.65% N, 16.1%-17.5% C/N ratio, 0.85%-0.87% P, 5.68%-6.09% K, 3.3 x 10
7
 

cfu g
-1 

-11.4 x 10
7
 cfu g

-1 
total population of microba cellulolytic, 3.6 x 10

4
 cfu g

-1
-10.3 

x 10
4
 cfu g

-1
 ligninolytic fungi, 3.3 x 10

4
 cfu g

-1
-11.5 x 10

4
 cfu g

-1
 fungi and 1.3 x 10

8
 

cfu g
-1

-2.7 x 10
8
 cfu g

-1
 bacterial.
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ABSTRAK 

Eceng gondok (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) merupakan tanaman gulma yang 

berkembangbiak sangat cepat sehingga menimbulkan masalah di perairan. Eceng 

gondok mengandung sejumlah unsur kimia yang berpotensi dijadikan kompos. 

Pembuatan kompos dapat dipercepat dengan penambahan bioaktivator jamur. Penelitian 

ini bertujuan menguji kemampuan isolat jamur selulolitik dan ligninolitik indigenus 

tanah gambut Riau dalam pembuatan kompos dari eceng gondok serta menganalisis  

kualitas kompos eceng gondok. Peneliti menggunakan bioaktivator campuran isolat 

jamur TT + PNE4 (S1), TT + PN6 (S2), dan TT + PNE4 + PN6 (S3)  serta kontrol 

positif (K1) dan negatif (K0). Kualitas kompos yang dihasilkan disetiap perlakuan 

hampir sama dan sebagian karakter sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

kompos, seperti N 2,53%-2,65%, rasio C/N 16,1%-17,5%, P 0,85%-0,87 %, K 5,68%-

6,09%, total populasi mikroba selulolitik 3,3 x 10
7 

cfu g
-1

-11,4 x 10
7
 cfu g

-1
, jamur 
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ligninolitik 3,6 x 10
4
 cfu g

-1
-10,3 x 10

4
 cfu g

-1
, jamur 3,3 x 10

4 
cfu g

-1
-11,5 x 10

4
 cfu g

-1
 

dan bakteri 1,3 x 10
8 

cfu g
-1

-2,7 x 10
8
 cfu g

-1
 

Kata kunci : Kompos, eceng gondok, bioaktivator, selulolitik,  ligninolitik.

PENDAHULUAN 

Eceng gondok (E. crassipes (Mart.) 

Solms) merupakan tanaman gulma yang 

berkembang biak sangat cepat baik 

secara vegetatif ataupun generatif 

sehingga sering menimbulkan 

permasalahan diperairan, seperti 

menyumbat saluran irigasi, 

memperbesar kehilangan air melalui 

proses evapotranspirasi, mempersulit 

transportasi dan menurunkan hasil 

perikanan (Sittadewi 2007).  

Permasalahan tersebut mesti dicari 

solusinya, antara lain dengan 

pemanfaatan eceng gondok sebagai 

alternatif pembuatan kompos.  Menurut 

Chokder (1968) dalam Lekshmi & 

Viveka (2011) eceng gondok baik untuk 

dijadikan bahan pembuatan kompos 

karena mengandung kalium 25-27% 

dalam bentuk K2O.  Sitepu (2009) 

melaporkan kompos eceng gondok 

dapat meningkatkan C-organik dan P-

tersedia tanah setelah 2 minggu masa 

inkubasi. 

Eceng gondok memiliki kandungan 

senyawa selulosa dan hemiselulosa 

yang cukup banyak dan sedikit lignin. 

Senyawa selulosa dan lignin dapat 

terdekomposisi lebih cepat dengan 

penambahan jamur selulolitik dan 

ligninolitik pada saat pengomposan.  

Chalimatus (2013) menggunakan 

campuran aktivator jamur Trichoderma 

harizanum dan mikroba kotoran sapi 

mampu menurunkan kadar selulosa 

sebanyak 2,53% dalam pengomposan 

limbah sludge pabrik kertas.  Lekshmi 

& Viveka (2011) menambahkan 

bioaktivator jamur T. harizanum dan T. 

viridae pada saat pengomposan eceng 

gondok dapat menurunkan kadar 

selulosa dan lignin. 

Penambahan mikroorganisme 

diharapkan dapat mempercepat 

dekomposisi eceng gondok dan 

menghasilkan karakteristik kompos 

yang baik dengan waktu pengomposan 

yang lebih efisien. Menurut Suwahyono 

(2014), pembuatan kompos umumnya 

membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan, 

akan tetapi dengan menambahkan 

mikroorganisme sebagai aktivator dapat 

dipercepat menjadi 2-3 minggu 

tergantung dari bahan organik yang 

digunakan. Setiawan (2009) melaporkan 

laju dekomposisi eceng gondok dengan 

penambahan EM4 dan pupuk kandang 

berlangsung selama 5 dan 6 minggu. 

Iliyin et al. (2012) menambahkan laju 

dekomposisi bokashi eceng gondok dan 

bokashi jerami padi menggunakan EM4 

pada tanah bervegetasi alang-alang 

berlangsung baik selam 2 minggu 

Jamur Aspergillus fumigatus, 

Trichoderma sp. dan Penicillium sp. 

indigenus riau telah diketahui memiliki 

kemampuan mendegradasi selulosa 

(Mira 2013) dan lignin (Febriani 2013) 

serta bersifat termotoleran. Saat ini 

penggunaan jamur tersebut sebagai 

bioaktivator pembuatan kompos eceng 

gondok belum pernah diuji. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji 

kemampuan jamur selulolitik dan 

ligninolitik termotoleran isolat lokal 

tanah gambut Riau dalam pembuatan 

kompos dari eceng gondok dan analisis 

kualitas kompos eceng gondok. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2014 - Mei 2015 di 

Laboratorium Mikrobiologi, Rumah 

Kebun Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau dan 

Laboratorium Analisis di PT.  Central 

Alam Resources Lestari JL.  HR.  

Soebrantas No.  134 Panam Pekanbaru 

Riau. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah autoklaf, cawan 

petri, tabung reaksi, erlenmeyer, botol 

selai, beaker glass, timbangan analitik, 

microwafe, rotary shaking incubator, 

flamephotometer, spectrophotometer, 

hot plate, muffle furnace, kjeldahl 

distillation unit, heating block, Munsell 

soil color chat, oven, sentrifuge, vortex, 

jarum ose, lampu bunsen, pipet mikro, 

pipet volum, aluminium foil, sprayer, 

dryglaski, termometer, gelas ukur, 

ember, plastik sampah, terpal, kamera 

dan alat tulis. Adapun bahan yang 

digunakan adalah tumbuhan eceng 

gondok, EM4, isolat jamur Aspergillus 

fumigatus TT, Trichoderma sp. PNE4 

dan Penicillium sp. PN6, serbuk NB, 

kentang, sukrosa, akuades, agar bacto, 

garam fisiologis, NaOH, HCl, K2SO4, 

MgSO4, Congo Red, Selulosa, KH2PO4, 

C4H12N2O6, MgSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, 

ekstrak yeast, CuSO4.5H2O, FeSO4.H2O, 

MnSO4.H2O, Guaiakol dan bahan-bahan 

untuk analisis kimia kompos. 

Penelitian ini disusun menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan tiga kali ulangan. Perlakuan 

sebagai berikut, K0: 1000 g eceng 

gondok + 2200 ml akuades (Kontrol 

negatif), K1: 1000 g eceng gondok + 

200 ml EM4 + 2000 ml akuades 

(Kontrol positif), S1: 1000 g eceng 

gondok + 200 ml starter 1 + 2000 

akuades, S2: 1000 g eceng gondok + 

200 ml starter 2 + 2000 akuades, dan 

S3: 1000 g eceng gondok + 210 ml 

starter 3 + 1990 akuades. Starter 1 

merupakan kombinasi jamur TT dengan 

PNE4, starter 2 TT dengan PN6, dan 

starter 3 TT, PNE4 dan PN6. 

Pengomposan dilakukan dengan 

cara menggabungkan starter, akuades 

dan eceng gondok sesuai dengan 

perlakuan. Desain fermentor yang 

digunakan terbuat dari ember 23 L yang 

telah di lubangi bagian sisi dan 

bawahnya kemudian ditutup 

menggunakan plastik hitam. 

Pengomposan dilakukan selama 40 hari, 

selama proses pengomposan dilakukan 

penyemprotan kultur starter sebanyak 2 

kali yaitu pada hari pertama dan hari ke 

7. Pengukuran suhu setiap 4 hari sekali.  

Eceng gondok dibalik setiap 7 hari 

sekali dan diatur kelembapannya. 

Parameter pengomposan yang diukur 

meliputi karakterisasi sifat kimia yaitu 

C-organik, N, rasio C/N, P dan K 

menggunakan metode Loss of Ignition 

(LOI), Kjeldahl, Spectrophotometry dan 

Flamephotometry, karakterisasi sifat 

fisika yaitu temperatur diukur langsung 

menggunakan thermometer air raksa 

dan karakterisasi sifat biologi yaitu total 

populasi mikroba menggunakan metode 

plate count. 

Analisis data penelitian dilakukan 

menggunakan beberapa cara yaitu hasil 

analisis karakterisasi sifat kimia 

dibandingkan dengan standar kualitas 

kompos SNI 19-7030-2004, hasil 

analisis karakterisasi sifat fisika 

menggunakan statistika deskriptif, dan 

hasil analisis karakterisasi sifat biologi 

menggunakan ANOVA One Way dan 
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jika berbeda nyata diuji lanjut dengan 

menggunakan LSD. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakterisasi Sifat Kimia 

Karakterisasi sifat kimia kompos 

dapat digunakan untuk melihat 

perubahan yang terjadi sebelum dan 

setelah proses pengomposan serta 

melihat kualitas kompos yang 

dihasilkan. Hasil karakterisasi sifat 

kimia kompos dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Karakterisasi sifat kimia kompos 

sebelum pengomposan sebagian telah 

sesuai dengan kualitas kompos SNI 19-

7030-2004, diantaranya kandungan N, P 

dan K yang menunjukkan bahwa eceng 

gondok baik untuk pembuatan kompos. 

Kadar C-organik setelah 40 hari 

pengomposan mengalami penurunan. 

Penurunan kadar C-organik yang paling 

tinggi terjadi pada perlakuan S1 dan S3 

sedangkan yang paling rendah terjadi 

pada perlakuan S2.  Penurunan 

perlakuan S1 dan S3 lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lain 

kemungkinan disebabkan penambahan 

isolat Trichoderma sp. (PNE4).  Hasil 

penelitian Mira (2013) isolat PNE4 

yang digunakan telah diketahui 

memiliki kemampuan selulolitik yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

Penicillium sp. (PN6).  Penurunan 

senyawa C-organik merupakan akibat 

dari aktifitas mikroorganisme dalam 

memanfaatkan senyawa karbon sebagai 

energi sehingga proses dekomposisi 

terjadi. 

Penurunan kadar C-organik pada 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang dilakukan oleh Lekshmi & 

Viveka (2011) yaitu dari 30% menjadi 

26,33% dan 27,27% menggunakan 

jamur T. harzianum dan T. viridae.  

Kadar C-organik pada penelitian ini 

belum sesuai dengan SNI 19-7030-2004 

yaitu diantara 9,80-32%.  Tingginya C-

organik kompos kemungkinan akibat 

dari proses dekomposisi yang kurang 

sempurna. 

Kadar N setelah pengomposan 

disetiap perlakuan mengalami 

peningkatan.  Peningkatan tertinggi 

terjadi pada perlakuan S2 dan yang 

paling rendah terjadi pada perlakuan K0 

(kontrol negatif).  Hasil penelitian ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

didapatkan oleh Setiawan (2009), 

dimana dengan penambahan EM4, 

cacing dan pupuk kandang dalam 

pengomposan eceng gondok, N yang 

diperoleh masih dibawah 2%.

Tabel 1. Karakterisasi sifat kimia eceng gondok sebelum dan setelah pengomposan 

Parameter 
Sebelum 

Pengomposan 
 

Setelah Pengomposan 
SNI 

 
K0 K1 S1 S2 S3 

C-Organik (%) 56,6 
 

44,3 44,3 42,1 44,5 42,1 9,80-32 

N (%) 2,13  2,53 2,60 2,61 2,65 2,62 Min 0,40 

Rasio C/N 26,6  17,5 17 16,1 16,8 16,1 10-20 

P (%) 0,51 
 

0,85 0,86 0,86 0,87 0,85 Min 0,10 

K (%) 1,93 
 

6 5,75 5,68 6,09 5,71 Min 0,20 

pH 7,00  8,57 8,57 8,74 8,73 8,69 6,80-7,49 
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Kadar N pada penelitian ini masih 

sesuai dengan batas minimum SNI 19-

7030-2004 yaitu 0,40%. Dekomposisi 

bahan organik akan menghasilkan 

sejumlah protein dan asam-asam amino 

yang terurai menjadi ammonium (NH4
+
) 

atau nitrat (NO3
-
) yang merupakan 

penyumbang terbesar N dalam kompos 

(Wahyudi 2009). 

Rasio C/N disetiap perlakuan 

mengalami penurunan dan masih sesuai 

dengan SNI 19-7030-2004.  Penurunan 

rasio C/N merupakan indikator bahwa 

bahan telah mengalami dekomposisi.  

Rasio C/N tergantung pada C-organik 

dan nitrogen pada kompos, semakin 

rendah C-organik dan semakin tinggi 

nitrogen maka semakin rendah rasio 

C/N pada kompos (Nurmayani 2007). 

Kadar P setelah pengomposan 

disetiap perlakuan mengalami kenaikan. 

Kenaikan tertinggi terjadi pada 

perlakuan S2 dan yang paling rendah 

terjadi pada perlakuan S3 dan K0.  

Secara umum kadar P kompos masih 

sesuai batas minimum  SNI 19-7030-

2004 yaitu 0,10%.  Menurut Hidayati et 

al. (2011) kandungan P kaitannya 

sangat erat dengan kandungan N yang 

ada pada subtrat.  Multiplikasi suatu 

organisme yang dapat merombak fosfor 

akan meningkat jika kandungan 

nitrogennya semakin meningkat. 

Aspergillus dan Penicillium 

merupakan golongan jamur penting 

dalam melarutkan fosfat. Artha et al. 

(2013) melaporkan penambahan jamur 

A. niger dan Penicillium sp. dapat 

meningkatkan P-tersedia pada tanah 

Andisol.  Fosfor (P) termasuk kedalam 

elemen esensial bagi organisme hidup, 

tanpa senyawa tersebut suatu organisme 

tidak dapat bertahan hidup. 

Kalium (K) setelah proses pengom- 

posan juga mengalami peningkatan. 

Sebelum pengomposan kadar kalium 

sebesar 1,93% dan meningkat menjadi 

5,68% - 6,09%.  Secara umum kadar K 

kompos masih sesuai batas minimum  

SNI 19-7030-2004 yaitu 0,20%.  

Penguraian bahan organik dapat 

meningkatkan kandungan hara K.  

Menurut Chokder (1968) dalam 

Lekshmi & Viveka (2011) kalium 

dalam eceng gondok  berwujud K2O.  

Pada saat proses penguraian bahan 

organik, K yang terikat pada bahan 

organik akan dibebaskan menjadi ion 

K
+
.  Kalium dalam sel akan lebih 

mudah terlepas ketika sel tersebut 

terurai.  Menurut Lian et al. (2010) 

pelepasan kalium dapat dilakukan oleh 

jamur A. fumigatus termofilik. 

Rata-rata pH kompos mengalami 

kenaikan setelah pengomposan, hasil 

perhitungan pH akhir kompos 

menunjukkan pH kompos disetiap 

perlakuan masih terlalu basa (pH >8) 

dan tidak sesuai dengan Standar 

Kualitas Kompos SNI 19-7030-2004.  

Kenaikan pH kemungkinan disebabkan 

karena adanya proses mineralisasi 

nitrogen organik yang tersimpan 

menjadi nitrogen-ammonia (NH3) 

(Arifin et al. 2012). 

B. Karakterisasi Sifat Fisika 

Karakterisasi sifat fisika yang 

diamati adalah temperatur pada saat 

pengomposan. Selama proses 

pengomposan terjadi fluktuasi 

temperatur (Gambar 1). Temperatur 

antar perlakuan tidak ada perbedaan 

yang signifikan.  Temperatur tertinggi 

didapatkan pada perlakuan S3 pada 8 

Hari Setelah Pengomposan (HSP). 

Temperatur meningkat karena adanya 

proses metabolisme mikroba yang 
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menghasilkan panas hasil dari proses 

respirasi. Menurut Wahyono & Sahwan 

(2008) semakin tinggi panas yang 

dihasilkan maka semakin aktif mikroba.  

Temperatur pada penelitian ini masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

dilakukan oleh Setiawan (2009) pada 

pengomposan eceng gondok dengan 

penambahan EM4, pupuk dan cacing.  

Temperatur yang dihasilkannya kurang 

dari 30
o
C pada minggu ke-I sampai 

minggu ke-VII. 

 
Gambar 1. Fluktuasi temperatur selama 

40 hari pengomposan. Hari 

Sebelum Pengomposan 

(HSBP), Hari Setelah 

Pengomposan (HSP). 

Menurut Hutagalung (2012) proses 

pengomposan sebaiknya dapat 

mencapai temperatur termofilik (>55
o
C) 

agar dapat mengurangi keberadaan 

Fecal coliform dan Salmonella.  Hasil 

penelitiannya didapatkan temperatur 

tertinggi yaitu 66,4
o
C pada 

pengomposan lumpur tinja. 

Temperatur yang dihasilkan pada 

penelitian ini masih tergolong rendah 

jika dibandingkan dengan penelitian 

Hutagalung (2012).  Temperatur yang 

rendah pada saat proses pengomposan 

kemungkinan akibat dari volume 

tumpukan kompos yang sedikit (skala 

laboratorium) sehingga panas yang 

terakumulasi masih rendah.  Menurut 

Sofa (2006)  tumpukan yang terlalu 

pendek menyebabkan panas cepat 

menguap karena tidak ada bahan 

material yang digunakan untuk 

menahan panas dan menghindari 

pelepasan panas.  Selain itu suhu 

lingkungan (sering terjadi hujan) juga 

dapat mengakibatkan rendahnya suhu 

pengomposan. 

C. Karakterisasi Sifat Biologi 

Mikroorganisme memiliki peran 

penting dalam degradasi bahan bahan 

organik pada saat proses pengomposan 

baik itu jamur, bakteri ataupun 

aktinomisetes.  Total populasi 

mikroorganisme merupakan salah satu 

data yang dapat dipakai untuk 

karakterisasi sifat biologi kompos.  

Total populasi yang dihitung pada 

penelitiaan ini meliputi total populasi 

jamur, jamur selulolitik, jamur 

ligninolitik dan bakteri.  Hasil analisis 

sidik ragam mikroorganisme dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Hasil analisis sidik ragam total 

populasi mikroba selulolitik tidak 

menunjukkan beda nyata antar 

perlakuan.  Rata-rata total populasi 

mikroba selulolitik tertinggi didapatkan 

pada perlakuan S2 (11,4 x 10
7
 cfu g

-1
) 

dan yang terendah pada perlakuan K0 

(3,3 x 10
7
 cfu g

-1
).  Populasi mikroba 

selulolitik yang tinggi pada perlakuan 

S2 kemungkinan akibat masih ada 

aktifitas jamur dalam proses 

dekomposisi eceng gondok, hal ini 

dapat kita lihat dari kandungan C-
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organik yang tinggi pada perlakuan S2 

(Tabel 1). 

Hasil analisis sidik ragam total 

populasi jamur ligninolitik antar 

perlakuan tidak berbeda nyata.  Rata-

rata total populasi jamur ligninolitik 

tertinggi didapatkan pada perlakuan S2 

(10,3 x 10
4
 cfu g

-1
) dan yang terendah 

pada perlakuan K1 (3,6 x 10
4
 cfu g

-1
).  

Populasi jamur ligninolitik yang 

didapatkan pada penelitian ini lebih 

rendah (10
4
) jika dibandingkan dengan 

hasil penelitian Munawarah (2014) dan 

Jannah (2014) pada pengomposan 

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

yaitu mencapai 10
9
.  Total populasi 

jamur ligninolitik rendah kemungkinan 

karena kandungan lignin pada eceng 

gondok yang rendah sehingga populasi 

jamur yang memiliki kemampuan 

ligninolitik tidak mampu tumbuh 

dengan baik.  Menurut Bolenz et al. 

(1990) dalam Bergier et al. (2012) 

lignin pada eceng gondok hanya 

berjumlah 16% dari berat keringnya. 

Hasil analisis sidik ragam total 

populasi jamur antar perlakuan tidak 

berbeda nyata.  Rata-rata total populasi 

jamur tertinggi didapatkan pada 

perlakuan S2 (11,5 x 10
4
 cfu g

-1
) dan 

yang terendah pada perlakuan K0 dan 

K1 (3,3 x 10
4
 cfu g

-1
).  Populasi jamur 

yang didapatkan pada akhir proses 

pengomposan kemungkinan sebagian 

besar berasal dari eceng gondok itu 

sendiri (indigenus). 

Hasil analisis sidik ragam total 

populasi bakteri antar perlakuan 

berbeda nyata.  Uji lanjut LSD 

menunjukkan beda nyata antar 

perlakuan S2 dan S3 dibandingkan 

dengan kontrol negatif (K0). Rata-rata 

total populasi bakteri tertinggi 

didapatkan pada perlakuan S2 (2,7 x 10
8
 

cfu g
-1

) dan yang terendah pada 

perlakuan S1 (1,3 x 10
8
 cfu g

-1
).  Total 

populasi bakteri yang tinggi pada 

perlakuan S2 kemungkinan dikarenakan 

kandungan N total pada perlakuan S2 

yang juga tinggi.  Menurut Pratiwi 

(2013) kandungan N yang tinggi akan 

menyediakan energi bakteri sehingga 

mengakibatkan aktivitas bakteri akan 

meningkat. Hasil penelitiannya 

didapatkan total populasi bakteri 

sebanyak 8,95 x 10
8
 cfu g

-1 
dengan 

kandungan N-total sebesar 1,76%.

Tabel 4.  Total populasi mikroba pada akhir pengomposan 

No Parameter 
Perlakuan 

K0 K1 S1 S2 S3 

1 Total Populasi Mikroba Selulolitik (10
7
) 3,3 3,7 8,4 11,4 6,0 

2 Total Populasi Jamur Ligninolitik (10
4
) 3,7 3,6 5,9 10,3 5,2 

3 Total Populasi Jamur (10
4
) 3,3 3,3 7,6 11,5 7,6 

4 Total Populasi Bakteri (10
8
) 1,3 2,3* 1,3 2,7* 2,4* 

* = Berbeda Nyata (p<0,05) 

Note = Analisis data total populasi mikroba dilakukan secara terpisah.
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Total populasi bakteri pada 

penelitian ini lebih tinggi dibanding 

dengan total populasi jamur. Hal ini 

tidak berbada dengan yang didapatkan 

oleh Munawarah (2014), Jannah (2013), 

dan Pratiwi (2013) dimana hasil yang 

didapatkan total populasi bakteri lebih 

tinggi dibanding dengan jamur. 

Hasil total populasi mikroba 

menunjukkan antar perlakuan dengan 

kontrol tidak berbeda secara signifikan, 

ini dapat menjelaskan bahwa secara 

alami mirkoba potensial telah ada di 

dalam eceng gondok tersebut.  Selain 

itu bukti tersebut juga didukung oleh 

hasil analisis kimia ataupun fisika yang 

menunjukkan hasil serupa. 

KESIMPULAN 

Kualitas kompos eceng gondok 

yang dihasilkan pada perlakuan 

penambahan bioaktivator jamur 

selulolitik dan ligninolitik dengan 

kontrol hampir sama. Karakterisasi sifat 

kimia, fisika dan biologi kompos 

sebagian sesuai dengan standar kualitas 

kompos  SNI 19-7030-2004, yaitu N 

2,53%-2,65%, rasio C/N 16,1%-17,5%, 

P 0,85%-0,87 %, K 5,68%-6,09%, 

warna coklat kehitaman dan bau seperti 

tanah, Total populasi mikroorganisme 

terbaik terdapat pada perlakuan S2 

dengan total populasi mikroba 

selulolitik (11,4 x 10
7
 cfu g

-1
), jamur 

ligninolitik (10,3 x 10
4
 cfu g

-1
), jamur 

(11,5 x 10
4
 cfu g

-1
) dan bakteri (2,7 x 

10
8
 cfu g

-1
). 
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