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ABSTRACT 

 

 

Baby diaper contents cellulose pulp that can be used as substrat in cellulose production. 

The objective of this study was to investigate baby diaper biodegradation abilities of 

cellulolytic fungi Trichoderma asperellum T.N.J63 which isolated from orange 

farmland in Riau province. Biodegradation process by solid fermentation was carried 

out for 10, 15, 20, 25, and 30 days. Parameters examined were activity of crude extract 

cellulose using Nelson-Somogyi method, organic carbon (TOC) using gravimetric 

method, nitrogen total (N-total) using Kjedahl method, and C/N ratio. The result 

showed that baby diaper can be useed as substrat to produce cellulose. The highest 

activity of crude extract cellulose was found at 25 days fermentation by T.N.J63 

LBKURCC2 (5,78± 0,37) × 10-3U/mL. Total organic carbon was decreased during 30 

days fermentation (29.668%), N-total during 30 days fermentation (0.418%), and C/N 

ratio was found to be 106.351. 
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ABSTRAK 

 

 

Popok bayi mengandung pulp selulosa yang dapat digunakan sebagai substrat dalam 

produksi enzim selulase. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari biodegradasi popok 

bayi oleh jamur selulolitik Trichoderma asperellum T.N.J63 yang diisolasi dari tanah 

perkebunan jeruk di provinsi Riau. Proses biodegradasi dengan metode fermentasi padat 

dilakukan selama 10, 15, 20, 25, dan 30 hari. Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini adalah aktivitas ekstrak kasar enzim selulase, kadar C-organik, kadar N-total, dan 

rasio C/N. Penentuan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase menggunakan metode 

Nelson-Somogyi, kadar C-organik dengan metode gravimetri, dan Kadar N-total dengan 

metode Kjedahl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa popok bayi dapat digunakan 

sebagai substrat untuk produksi enzim selulase dengan aktivitas ekstrak kasar enzim 
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selulase tertinggi pada waktu fermentasi padat 25 hari sebesar (5,78±0,37) × 10-3 U/mL. 

Kadar C-organik semakin menurun seiring dengan waktu fermentasi padat pada hari ke 

30 sebesar 29,668%. Kadar N-total yang didapat selama 30 hari fermentasi padat 

sebesar 0,418%, dan rasio C/N selama 30 hari fermentasi padat adalah 106,351. 

 

Kata kunci: Popok bayi, Trichoderma asperellum, fermentasi padat, selulosa 

 

PENDAHULUAN 

 

Angka kelahiran bayi di Indonesia 

mengalami peningkatan yang 

signifikan. Jumlah kelahiran yang besar 

akan berpengaruh terhadap kebutuhan 

barang, jasa, dan pelayanan kesehatan. 

Popok bayi (baby diapers) merupakan 

salah satu kebutuhan yang akan terus 

meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah kelahiran. 

Peningkatan penggunaan popok bayi 

kurang diimbangi dengan sistem 

pengolahan atau pemanfaatan limbah 

yang baik sehingga akan menjadi 

permasalahan terhadap lingkungan. 

Popok bayi secara umum berupa kapas 

dan pulp yang merupakan senyawa 

polimer berupa selulosa (Cowd, 1991).  

Biodegradasi material organik, 

terutama polimer alam seperti selulosa 

dapat terjadi akibat serangan secara 

mikrobiologis terhadap material 

tersebut. Mikroorganisme mempunyai 

kemampuan dalam memproduksi 

bermacam-macam enzim yang dapat 

bereaksi dengan polimer alam. Reaksi 

enzimatik terhadap polimer merupakan 

suatu proses kimiawi saat 

mikroorganisme memperoleh sumber 

makanan dari suatu polimer (Rohaeti, 

2008).  

Enzim selulase adalah enzim yang 

dapat menguraikan selulosa menjadi 

senyawa karbohidrat yang lebih 

sederhana (Rifai, 2004). Enzim selulase 

merupakan enzim yang dapat 

menghidrolisis ikatan glukosida β-1,4 

pada selulosa. Pada proses biokonversi 

atau pengubahan limbah organik enzim 

ini dapat merubah selulosa menjadi 

glukosa (Acharya dkk., 2008).  

Teknik fermentasi dipilih sebagai 

alternatif untuk menanggulangi 

persebaran popok bayi sebagai limbah 

rumah tangga. Pengomposan dapat 

dianggap sebagai dekomposisi dan 

stabilitasi substrat organik dalam 

kondisi yang memungkinkan 

perkembangan temperatur termofil 

sehingga diperoleh hasil akhir yang 

cukup stabil baik untuk disimpan 

maupun digunakan pada tanah tanpa 

memberikan efek negatif pada 

lingkungan (Haugh, 1980).  

Isolat Trichoderma asperellum 

T.N.J63 merupakan jamur selulolitik 

isolat koleksi Laboratorium Riset 

Enzim, Fermentasi, dan Biomolekuler 

FMIPA UR yang merupakan galur 

Trichoderma diisolasi dari tanah 

perkebunan jeruk di Riau (Nugroho 

dkk., 2003). Pada penelitian 

sebelumnya dilakukan optimalisasi 

temperatur dan pH terhadap ekstrak 

kasar enzim selulase menggunakan 

substrat carboxymethyl cellulose (CMC) 

2% dan didapatkan aktivitas enzim 

tertinggi jamur  T. asperellum T.N.J63 

pada temperatur 42oC dan pH 5,5 

dengan nilai aktivitas sebesar 

(0,1334±0,0187) U/mL (Putri, 2012). 

Berdasarkan penelitian tersebut, jamur 
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ini memungkinkan untuk 

menghidrolisis selulosa dari popok bayi.  

Penelitian tentang studi biodegradasi 

popok bayi menggunakan jamur 

selulolitik dilakukan untuk melihat 

kemampuan penggunaan popok bayi 

sebagai substrat dalam produksi enzim 

selulase, menentukan kandungan C-

organik, N-total, dan rasio C/N hasil 

fermentasi padat popok bayi dari jamur 

selulolitik T.N.J63. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang akan digunakan dalam 

adalah Oven (Fisher Scientific Model 

655F), incubator (Heacus Instrument 

D6450), pH meter (Hanna Instrument 

H18014), Sentrifugasi IEC Centra CL2, 

Vortex (H-VM-300), Spektrofotometer 

UV-VIS (Thermoscientific genesys 10S 

UV-Vis), Waterbath (Grant Instrument 

Type SUB 28), Autoklaf All American 

Mode 25X-2 (Winconsin Aluminium 

Foundry Co. Inc., Monitowoc), dan 

peralatan laboratorium standar lainnya. 

Bahan yang akan digunakan adalah 

popok bayi dengan merk Drypers Wee 

Wee Dry, isolat Trichoderma 

asperellum T.N.J63 yang merupakan 

koleksi Laboratorium Rriset Enzim, 

Fermentasi, dan Biomolekuler Jurusan 

Kimia FMIPA UR, agar batang, reagen 

Nelson Somogyi C4H4KNaO6 (Merck, 

No.kat.1.08087), reagen arsenomolibdat 

(NH4)6.Mo7.O24.4H2O, H2SO4p, 

Na2HasO4.7H2O (Sigma, No.kat. 

A6156), Carboxy Methil Cellulose 

(CMC), kertas saring Whatman G/FC 

dan bahan-bahan lain sesuai dengan 
prosedur kerja. 

b. Persiapan Popok Bayi 

 

Popok bayi dipotong dengan berat 

awal 2,3 gram. Potongan popok bayi 

disterilkan di dalam oven pada suhu 

100oC selama 30 menit. 

 

c. Persipan Inokulum 

 

Isolat T. asperellum T.N.J63 

diremajakan pada media PDA selama 7 

hari. Spora jamur dilepaskan 

menggunakan ose dari media PDA 

dengan cara disuspensikan dalam 

larutan salin (NaCl 0,8%). Suspensi 

dihomogenkan dengan cara divorteks 

dan disaring menggunakan glass wol 

steril untuk memisahkan spora dari 

miselia dan menyaring media PDA 

yang ikut terlepas. Spora diencerkan 

hingga pembacaan OD antara 0,1-0,9 

pada panjang gelombang 660 nm 

menggunakan spektrofotometer UV-

Vis. Nilai OD660nm sebesar 0,34 setara 

dengan 71012 spora/mL (Sawitri, 

2010). Sebanyak 141012 spora/mL 

diinokulasi ke media fermentasi untuk 

dilakukan tahap selanjutnya. 

 

d. Fermentasi Padat 

 

Media fermentasi terdiri dari 0,8g/L 

NH4H2PO4, 0,7g/L Na2PO4, 0,4g/L 

KH2PO4, 0,1g/L CaCl2, 0,1g/L MgSO4, 

0,01g/L Pepton, 100 mL Bufer Asetat 

pH 5,5, 2mL/L Logam Runut. 

Sebanyak 100 mL media fermentasi 

ditambahkan inokulum dan dimasukkan 

ke dalam erlenmeyer yang berisi 

potongan popok bayi. Lalu diinkubasi 

pada suhu kamar dan dilakukan 

pengadukan secara manual pada rentang 

waktu 10-14 jam selama 10, 15, 20, 25, 

dan 30 hari. 
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e. Isolasi Ekstrak Kasar Enzim 

 

Setelah proses fermentasi padat 

selesai, hasil fermentasi didinginkan 

pada suhu 4oC selama 1 jam dan 

disaring menggunakan kertas saring 

Whatman G/FC. Enzim yang dihasilkan 

dipisahkan sentrifugasi dingin selama ± 

10 menit dengan kecepatan 9500 rpm. 

Ekstrak kasar enzim yang diperoleh 

ditambahkan NaN3 0,02% dan disimpan 

pada suhu 4oC. Residu yang diperoleh 

dilakukan pengukuran kadar C-organik 

dan N-total. 

 

f. Penentuan Aktivitas Ekstrak 

Kasar Enzim Selulase 

 

CMC 0,5 g dilarutkan dalam 100 mL 

bufer asetat 0,05 M pH 5,5 (sebagai 

substrat). Substrat diambil 2 mL dan 

dimasukkan dalam tabung uji, 

selanjutnya tabung uji diprainkubasi 

dalam waterbath thermostat dengan 

suhu 30oC selama 5 menit. Tanpa 

mengeluarkan tabung dari waterbath, 

tambahkan 0,25 mL bufer asetat 0,05 M 

pH 5,5. Selanjutnya dimasukkan 0,25 

mL larutan enzim dari masing-masing 

konsentrasi induser CMC dan sumber 

karbon. Inkubasi dilanjutkan selama 30 

menit. Setelah 30 menit, tabung 

dikeluarkan dari waterbath dan 

ditambahkan 0,5 mL reagen Nelson-

Somogyi, lalu divorteks. 

Tabung kontrol dalam keadaan 

kosong dimasukkan ke dalam waterbath 

bersamaan dengan tabung uji. 

Prainkubasi dilakukan selama 5 menit. 

Tanpa mengeluarkan tabung dari 

waterbath, bufer asetat 0,05 M pH 5,5 

ditambahkan 0,5 mL. Selanjutnya, 0,5 

mL enzim dimasukkan. Inkubasi 

dilanjutkan sampai 30 menit. Setelah 30 

menit, tabung dikeluarkan dari 

waterbath dan ditambahkan 0,5 mL 

reagen Nelson-Somogyi, lalu divorteks. 

Kemudian 2 mL substrat ditambahkan.  

Tabung  uji dan kontrol dimasukkan 

ke dalam penangas air selama 20 menit. 

Tabung dikeluarkan dan didinginkan 

hingga mencapai suhu kamar. Pada 

setiap tabung ditambahkan 0,5 mL 

reagen arsenomolibdat, divorteks lalu 

didiamkan selama 5 menit. Akuades 

ditambahkan sebanyak 3 mL dan 

diinkubasi selama 30 menit. Absorban 

larutan diukur menggunakan 

spektrofotometer sinar tampak pada 

panjang gelombang 540 nm. 

 

g. Penentuan Kadar C-Organik 

 

Residu popok bayi hasil fermentasi 

padat ditimbang sebanyak 0,5 g, 

dimasukan ke dalam cawan porselen 

dan masukkan ke dalam furnace. Mula-

mula residu diabukan pada suhu 300 oC 

selama 1,5 jam dan selanjutnya pada 

suhu 550-600 oC selama 2,5 jam. 

Furnace dimatikan dan biarkan selama 

satu malam. Kemudian dinginkan dalam 

desikator dan ditimbang. 

 

h. Penentuan N-Total 

 

Sebanyak 2,0 g residu popok bayi 

hasil fermentasi padat ditimbang, 

dimasukan ke dalam labu Kjeldahl 100 

mL, lalu ditambahkan 3 mL H2SO4 

pekat, kemudian ditempatkan diatas alat 

pembakar di dalam ruangan asam 

selama 4-6 jam. Api dinyalakan kecil 

agar perubahan yang terjadi sempurna, 

pemanasan dihentikan bila telah 

terbentuk cairan berwarna bening. Lalu 

larutan didestilasi dengan penambahan 

10 mL NaOH 40%. Destilat ditampung 
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dalam 10 mL larutan asam borat 1% 

yang telah ditambah beberapa tetes 

indikator campuran (0,5% Bromkeresol 

hijau dan0,1 % metil merah dalam 

etanol 95 %). 

Destilasi dilakukan selama 15 menit, 

lalu dititrasi dengan H2SO4 0,05 N 

hingga larutan berubah warna dari hijau 

menjadi merah muda. Satu blanko tanpa 

sampel dan satu larutan standar 

amonium klorida juga dititrasi dengan 

H2SO4   0,05 N (Sulaeman, 2005). 

 

i. Rasio C/N 

 

Rasio C/N diukur dengan 

membandingkan kadar C-organik 

dengan kadar N-total residu popok bayi 

hasil fermentasi padat dari isolat jamur 

T. asperellum T.N.J63 selama 10, 15, 

20, 25, dan 30 hari. Berdasarkan syarat 

mutu kompos dari sampah organik 

domestik (SNI 19-7030-2004) rasio 

C/N berada pada kisaran 10-20.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

a. Penentuan Aktivitas Ekstrak 

Kasar Enzim Selulase 

 

Mikroorganisme selulolitik 

merupakan mikroorganisme yang dapat 

menghasilkan enzim selulase. Jamur T. 

asperellum T.N.J63 merupakan jamur 

selulolitik yang dapat menghasilkan 

enzim selulase secara ekstraselular. 

Enzim ekstra selular merupakan enzim 

yang dihasilkan di dalam sel dan 

disekresikan ke media tumbuh sebagai 

pendegradari selulosa menjadi senyawa 

sederhana berupa glukosa. Schlegel dan 

Schmidt (1994) melaporkan bahwa 

Trichoderma merupakan salah satu 

jamur perombak selulosa yang 

mempunya kombinasi C1 dan Cx dan 

merupakan jamur selulolitik dengan 

potensi mendekomposisi selulosa 

dengan baik. Isolat jamur T. asperellum 

T.N.J63 akan terinduksi untuk 

mengasilkan selulase dengan sumber 

karbon berupa selulosa.  

 

Tabel 1. Aktivitas rata-rata ekstrak 

kasar enzim selulase hasil 

fermentasi padat popok bayi 

dari isolat jamur T.N.J63 

Fermentasi 

padat 

Rata-rata Aktivitas 

Ekstrak kasar Enzim 

Selulase (× 10-3 U/mL) 

10 Hari 

15 Hari 

20 Hari 

25 Hari 

30 Hari 

3,99 ± 0,70c 

5,50 ± 0,41ab 

4,95 ± 0,70b 

5,78 ± 0,37a 

5,10 ± 0,38ab 

 

 
Gambar 1. Grafik aktivitas ekstrak 

kasar enzim selulase hasil 

fermentasi padat popok bayi 

dari isolat jamur T.N.J63 

 

Sumber karbon yang digunakan pada 

media tumbuh adalah popok bayi 

dengan merk Drypers Wee Wee Dry. 

Popok bayi dapat digunakan sebagai 

sumber karbon dalam produksi enzim 

selulase karena kandungan dalam popok 

bayi terdiri dari pulp seperti kapas yang 

merupakan selulosa (Cowd, 1991).  
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Putri (2012) telah melakukan 

penentuan temperatur dan pH optimum 

selulase Trichoderma asperellum 

T.N.C52 dan T.N.J63 dengan produksi 

enzim pada media cair mengandung 

CMC pada pH 5,5 dan temperatur 

kamar selama 72 jam. Hasil 

optimalisasi temperatur dan pH 

aktivitas ekstrak kasar enzim 

menunjukkan aktivitas enzim tertinggi 

pada temperatur 44oC dan pH 5,5 untuk 

T.N.C52 sebesar (0,2230 ± 0,0584) 

U/mL, serta pada temperatur 42oC dan 

pH 3,5; 4; 5,5 untuk T.N.J63 sebesar 

(0,1223 ± 0,0185), (0,1202 ± 0,0264), 

dan (0,1334 ± 0,0187) U/mL (berturut-

turut). 

Biodegradasi popok bayi 

menunjukkan adanya aktivitas enzim 

yang menunjukkan bahwa selulosa 

popok bayi mampu menjadi substrat 

dalam proses fermentasi padat. 

Aktivitas ekstrak kasar enzim selulase 

diukur dengan substrat CMC 2% selama 

30 menit pada suhu 42oC pH 5,5. 

Aktivitas ekstrak kasar enzim selulase 

menunjukkan adanya peningkatan 

seiring dengan waktu fermentasi padat 

(Gambar 1). Isolat jamur T.N.J63 

menghasilkan aktivitas selulase 

tertinggi pada fermentasi padat hari ke 

25 sebesar (5,78 ± 0,37) × 10-3 U/mL 

(Tabel 1). Hasil Anova menunjukkan 

bahwa aktivitas enzim yang diperoleh 

dari kedua isolat berbeda secara 

signifikan (P≥0,05) dengan waktu 

fermentasi padat. 

Hasil penelitian Dahlena (2014) pada 

pemanfaatan selulosa popok bayi 

sebagai substrat untuk produksi enzim 

selulase menggunakan isolat bakteri 

selulolitik S-16 dan S-22 memberikan 

nilai aktivitas ekstrak kasar enzim 

selulase tertinggi pada waktu fermentasi 

20 hari yaitu (2,654 ± 0,53) × 10-3 

U/mL dan (13,704 ± 4,91) × 10-3 U/mL. 

Aktivitas ekstrak kasar enzim selulase 

mengalami peningkatan dan penurunan 

seiring dengan waktu fermentasi. Hal 

ini terjadi karena dalam penyimpanan 

enzim, konsentasi enzim di setiap 

tabung mikro berbeda-beda. Putri 

(2012) mengungkapkan kemungkinan 

lain yang menyebabkan ketidakstabilan 

aktivitas karena selulase terdiri dari 

campuran beberapa enzim 

(endoglukonase, eksoglukonase, dan β-

glukosidase) yang diduga memiliki 

jumlah yang sama sehingga tidak ada 

aktivitas yang menonjol dan 

menyebabkan aktivitas tidak jauh 

berbeda terhadap variasi waktu 

fermentasi padat.  

 

b. Pengukuran Kadar C-Organik 

 

Dekomposisi bahan organik menjadi 

komponen sederhana yang dibutuhkan 

tanah dan tanaman dapat dibantu oleh 

mikroorganisme pengurai. 

Mikroorganisme selulolitik memiliki 

peranan penting dalam dekomposisi 

selulosa dengan melibatkan aktivitas 

enzim selulase. Selulosa popok bayi 

dapat digunakan sebagai sumber karbon 

untuk membentukan energi yang 

diperlukan oleh mikroorganisme 

penghasil enzim maupun 

mikroorganisme tanah.  

Hasil analisis menunjukkan kadar C-

organik residu popok bayi hasil 

fermentasi padat dari isolat jamur 

T.N.J63 mengalami penurunan selama 

30 hari fermentasi padat (Gambar 2). 

Kadar C-organik dari isolat jamur 

T.N.J63 menunjukkan penurunan kadar 

C-organik pada fermentasi padat hari ke 

30 yakni sebesar 51,094% menjadi 
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29,668%. Hasil Anova yang diperoleh 

dari kadar C-organik hasil fermentasi 

padat popok bayi dari isolat jamur 

T.N.J63 dinyatakan tidak berbeda 

secara signifikan (P≤0,05) dengan 

waktu fermentasi padat lainnya. 

 

Tabel 2. Hasil penentuan kadar            

C-organik residu popok bayi 

hasil fermentasi padat dari 

isolat jamur T.N.J63 
 

Waktu 

Fermentasi 

Kadar C-organik (%)* 

T.N.J63 
 

Kontrol 

0 Hari 

10 Hari 

15 Hari 

20 Hari 

25 Hari 

30 Hari 

TD 

30,281 ± 0,666ab 

30,739 ± 0,051b 

30,513 ± 0,772ab 

30,275 ± 0,031ab 

29,668 ± 0,734a 

51,094 

TD 

TD 

TD 

TD 

51,6615 

 

 
Gambar 2. Grafik kadar C-organik 

residu popok bayi hasil 

fermentasi padat oleh isolat 

jamur T.N.J63 

 

Standar kualitas kompos untuk kadar 

karbon dalam SNI 19-7030-2004 yakni 

antara 9,8-32%. Fermentasi padat 

popok bayi menggunakan isolat jamur 

T. asperellum T.N.J63 selama 30 hari 

memperoleh kadar C-organik sebesar 

29,668%. Melalui data ini dapat 

diketahui bahwa kandungan C-organik 

residu popok bayi tidak memenuhi 

standar kualitas kompos. Hasil 

penelitian Chalimatus., dkk (2013) 

tentang pengomposan limbah sludge 

pabrik kertas menggunakan T. 

harzianum menunjukkan kadar C-

organik sebesar 58,11% selama 

pengomposan 30 hari. Chalimatus, dkk 

(2013) mengungkapkan bahwa hal ini 

disebabkan oleh proses dekomposisi 

yang kurang sempurna karena kondisi 

tumpukan kompos berada pada skala 

laboratorium sehingga tumpukan tidak 

dapat mengisolasi panas dengan cukup.  

Ukuran partikel mempengaruhi 

dekomposisi bahan organik 

(Yulipriyanto, 2010). Semakin kecil 

ukuran partikel bahan organik, maka 

semakin luas permukaan yang dapat 

diserang mikroorganisme pengurai. Jika 

ukuran partikel yang terlalu kecil akan 

menghambat gerakan air dan 

pergerakan CO2. Tetapi ukuran partikel 

terlalu besar akan mengurangi luas 

permukaan yang diserang 

mikroorganisme pengurai sehingga 

proses dekomposisi berjalan lambat. 

Pada penelitian ini, popok bayi yang 

digunakan tidak melalui proses 

penghancuran dan partikel bahan 

organiknya masih terlalu besar sehingga 

proses dekomposisi kurang sempurna 

dan menghasilkan kadar C-organik 

yang masih tinggi. 

 

c. Pengukuran Kadar N-total 

 

Nitrogen yang utama tersedia dialam 

berada di lapisan atmosfer sekitar 80%. 

Jumlah nitrogen yang melimpah hanya 

sedikit yang mampu digunakan oleh 

tumbuhan. Nitrogen memasuki tanah 

dalam bentuk amonia dan nitrat 

bersamaan dengan air hujan. Salah satu 

upaya meningkatkan nitrogen dalam 

tanah adalah dengan penambahan 

mikroorganisme untuk memfiksasi 
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nitrogen. Ammonium merupakan 

sumber utama nitrogen untuk 

mikroorganisme, karena amonia dapat 

secara langsung diasimilasi oleh 

mikroorganisme melalui proses 

nitrifikasi (Yuliprianto, 2010). 

 

Tabel 3. Hasil penentuan kadar N-total 

residu popok bayi hasil 

fermentasi padat oleh isolat 

jamur T.N.J63  

Waktu 

Fermentasi 

Kadar N-total (%) 

T.N.J63 Kontrol 

0 Hari 

10 Hari 

15 Hari 

20 Hari 

25 Hari 

30 Hari 

TD 

0,699 ± 0,0001a 

0,627 ± 0,0979a 

0,629 ± 0,0993a 

0,556 ± 0,0000ab 

0,418 ± 0,0003b 

0,208 

TD 

TD 

TD 

TD 

0,2094 

 

 
Gambar 3. Grafik kadar N-total residu 

popok bayi hasil fermentasi 

padat oleh isolat jamur 

T.N.J63 

 

Hasil penentuan kadar N-total 

menunjukkan fermentasi padat popok 

bayi dari isolat jamur T.N.J63 

mengalami penurunan selama 30 hari 

fermentasi padat (Gambar 3). Kadar N-

total residu popok bayi hasil fermentasi 

padat dari isolat jamur T.N.J63 

mengalami penurunan kadar N-total 

selama 30 hari fermentasi dari 0,699% 

menjadi 0,418%. Analisis statistik kadar 

N-total dengan ANOVA diperoleh 

bahwa hasil fermentasi padat popok 

bayi dari isolat jamur T.N.J63 

dinyatakan berbeda secara signifikan 

(P≤0,05) dengan waktu fermentasi 

padat lainnya. Selain itu, kecilnya kadar 

N-total terjadi karena proses isolasi 

ekstrak kasar enzim. Nitrogen 

merupakan salah satu komponen utama  

penyusun protein enzim. Enzim 

merupakan suatu protein yang 

merupakan senyawa polipeptida yang 

disusun oleh asam amino melalui ikatan 

polipeptida. Nitrogen berasal dari rantai 

asam amino yang merupakan susunan 

asam karboksilat berikatan dengan 

gugus amin yang mengandung N. 

Kadar N-total residu popok bayi 

dapat dikatakan berasal dari enzim yang 

dihasilkan selama proses fermentasi 

padat. Selain itu, nitrogen diduga 

berasal dari susunan DNA jamur dan 

proses nitrifikasi. Mikroorganisme akan 

membentuk nitrit (NO2
-) dan nitrat 

(NO3) dalam keadaan aerob maupun 

anaerob (Chalimatus dkk., 2013). 

Berdasarkan hal ini, semakin banyak 

mikroorganisme dalam dekomposisi 

bahan organik maka semakin tinggi 

kandungan nitrogen yang dihasilkan.  

Selain itu, apabila proses fermentasi 

berhenti maka mikroorganisme yang 

terkandung dalam bahan akan mati dan 

kandungan nitrogen yang terdapat 

dalam tubuh mikroorganisme akan ikut 

terurai sehingga dapat meningkatkan 

kadar nitrogen pada kompos (Zai, 

2010).  
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d. Pengukuran Rasio C/N 

 

Bahan organik yang masuk ke dalam 

tanah sebagian besar terdiri dari karbon 

dan sebagian kecil nitrogen yang tidak 

dapat langsung dimanfaatkan oleh 

tanaman karena memiliki rasio C/N 

lebih tinggi dari rasio C/N tanah. 

Selama proses dekomposisi bahan 

organik akan terjadi perubahan hayati 

yang dilakukan oleh mikroorganisme 

sebagai aktivator. Mikroorganisme akan 

memecah senyawa C sebagai sumber 

energi dan menggunakan N untuk 

sistesis protein. Karbon akan hilang 

dalam bentuk CO2 dan nitrogen akan 

diadsorbsi oleh tumbuhan dan 

digunakan sebagai pengurai protein 

oleh mikroorganisme tanah sehingga 

persentase total karbon yang hilang 

sama dengan total nitrogen yang hilang 

(Yulipriyanto, 2010).  

 

Tabel 4. Hasil penentuan Rasio C/N 

residu popok bayi hasil 

fermentasi padat oleh isolat 

jamur T.N.J63 

Waktu 

Fermentasi 

Rasio C/N* 

T.N.J63 Kontrol 

0 Hari 

10 Hari 

15 Hari 

20 Hari 

25 Hari 

30 Hari 

TD 

65,468 ± 0,940b 

74,374 ± 11,686b 

73,570 ± 10,389b 

81,648 ± 0,056b 

106,351 ± 1,665a 

274,876 

TD 

TD 

TD 

TD 

277,8865 

 

Analisis rasio C/N dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kematangan 

pengomposan dari residu popok bayi 

hasil fermentasi padat menggunakan 

mikroorganisme pengurai berupa jamur 

T. asperellum T.N.J63. Rasio C/N hasil 

fermentasi padat menggunakan isolat 

jamur T.N.J63 mengalami peningkatan 

rasio C/N selama 30 hari (Gambar 4). 

Fermentasi padat menggunakan isolat 

jamur T.N.J63 mengalami peningkatan 

rasio C/N selama 30 hari fermentasi 

dari 65,468 menjadi 106,351. Analisis 

Anova terhadap rasio C/N diperoleh 

bahwa hasil fermentasi padat popok 

bayi dari isolat jamur T.N.J63 

dinyatakan berbeda secara signifikan 

(P≤0,05) dengan waktu fermentasi 

padat lainnya. 

 

 
Gambar 4. Grafik rasio C/N residu 

popok bayi hasil fermentasi 

padat dari isolat jamur 

T.N.J63 

 

Chalimatus, dkk (2013) melakukan 

penelitian tentang pengomposan limbah 

sludge pabrik kertas menggunakan T. 

harzianum menunjukkan rasio C/N 

sebesar 95,26 selama pengomposan 30 

hari. Ini diduga karena proses 

perombakan bahan organik belum 

selesai secara keseluruhan. Kandungan 

nitrogen yang dihasilkan hanya sedikit 

sehingga populasi tidak akan optimum 

dan dekomposisi akan melambat. 

Pengukuran rasio C/N merupakan salah 

satu kriteria kematangan kompos. 

Bahan organik yang mengandung C 

tinggi maka rasio C/N akan tinggi, 

sebaliknya jika suatu bahan dapat 

menghasilkan N tinggi maka rasio C/N 

akan rendah. Semakin tinggi rasio C/N 

suatu bahan maka semakin lambat 
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untuk diubah menjadi kompos, 

sebaliknya bahan dengan rasio C/N 

rendah akan mempercepat proses 

pengomposan, tetapi apabila nilai rasio 

C/N terlalu rendah maka proses 

pengomposan akan menghasilkan 

produk sampingan yaitu gas amoniak 

yang berbau busuk (Aminah dkk., 

2003).  

Residu popok bayi hasil fermentasi 

padat menunjukkan rasio C/N yang 

relatif tinggi. Artinya bahan baku 

kompos berupa popok bayi memerlukan 

waktu pengomposan lebih lama. 

Penambahan aktivator yang 

mengandung nitrogen tinggi pada 

fermentasi dapat mempersingkat 

pengomposan sehingga rasio C/N akan 

rendah. Aktivator dapat diperoleh dari 

mikroorganisme pengurai dari kotoran 

hewan, sampah, dan tanah serta sumber 

karbon berupa selulosa dari limbah 

pertanian.  

Penelitian Munawarah, dkk (2014) 

dalam pembuatan kompos dari 

campuran tandan kosong dan limbah 

cair pabrik kelapa sawit menggunakan 

mikroorganismea lignoselulolitik 

menghasilkan rasio C/N sebesar 15,1 

dan sesuai dengan SNI 19-7030-2004 

tentang spesifikasi kualitas kompos dari 

sampah organik domestik. Aktivator 

yang digunakan dalam penelitian 

tersebut berupa kombinasi antara 4 

bakteri lignoselulolitik, 2 jamur 

lignoselulolitik, mikroorganismea 

efektif (EM), dan bioaktivator dari 

amerika serikat. Modifikasi aktivator, 

sumber karbon, dan media fermentasi 

perlu dilakukan untuk mencapai nilai 

rasio C/N tanah. Aminah dkk (2003) 

juga menyatakan faktor pengomposan 

juga perlu diperhatikan seperti ukuran 

partikel, aerasi, kelembaban, suhu, pH, 

unsur hara, dan kandungan bahan 

berbahaya dalam bahan utama.  

 

KESIMPULAN  

 

Selulosa popok bayi mampu dijadikan 

sebagai sumber karbon untuk produksi 

enzim selulase oleh jamur selulolitik 

Trichoderma asperellum. Aktivitas 

ekstrak kasar enzim selulase tertinggi 

yang dihasilkan dari isolat jamur T. 

asperellum T.N.J63 adalah (5,78 ± 

0,37) x 10-3 U/mL pada fermentasi 

padat 25 hari. Kadar C-organik, N-total, 

dan rasio C/N residu popok bayi hasil 

fermentasi padat secara berturut-turut 

29,668%, 0,418%, dan 106,351. Hasil 

pengukuran rasio C/N yang tidak berada 

pada nilai SNI 19-7030-2004 tentang 

syarat mutu kompos dari sampah 

organik domestik, sehingga perlu 

dilakukan optimalisasi kemampuan 

limbah popok bayi sebagai substrat 

dengan modifikasi aktivator, sumber 

karbon tambahan, dan media 

fermentasi.  
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