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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman, terutama kayu. Kayu 

jati di daerah tempat tinggal saya banyak digunakan untuk berbagai keperluan, 

misalnya sebagai bahan membuat furniture. Seiring dengan perkembangan zaman, 

produksi furniture yang bahan baku utama nya terbuat dari kayu jati ini 

mengakibatkan berkembangnya industri kayu dan furniture. Namun, 

perkembangan tersebut tidak dimbangi dengan pemanfaatan limbah yang optimal. 

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah limbah 

serbuk gergaji kayu sehingga serbuk kayu tersebut hanya dibuang begitu saja tanpa 

ada pengolahan. Produksi total kayu gergaji mencapai 2,6 juta m3 per tahun dengan 

asumsi bahwa jumlah limbah yang terbentuk 54,24% dari produksi total, sehingga 

akan dihasilkan limbah serbuk gergaji kayu sebanyak 1,4 juta m3 per tahun [1]. 

Menurut penelitian terdahulu, kandungan kimia serbuk gergaji kayu jati terdiri atas 

selulosa 60 %, lignin 28 % dan zat lain (termasuk zat gula) 12 % [2]. Serbuk gergaji 

ada yang berasal dari bahan kayu lunak dan keras yang mana kekerasan jenis kayu 

menentukan lama proses pengomposan, dikarenakan kandungan lignin yang tinggi 

di dalam kayu tersebut [3].  Salah satu alternatif untuk mengurangi limbah serbuk 

gergaji yaitu dengan cara membuat kompos limbah serbuk gergaji dengan 

vermikompos dan decomposer. 

Kompos adalah bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan 

karena adanya interaksi antara mikroorganisme yang bekerja di dalamnya [4]. 

Untuk mempercepat proses pengomposan secara fisik dilakukan dengan 

memperkecil ukuran bahan, sedangkan secara kimia dapat dilakukan dengan 

memberikan dekomposer atau bioaktivator seperti EM4 ataupun mikrorganisme 

lainnya. Dekomposer dapat mempercepat fermentasi bahan organik sehingga unsur 

hara yang terkandung akan cepat terserap dan tersedia bagi tanaman [5]. Selain 

dekomposer, cacing tanah juga digunakan dalam mengurai bahan organik 

(vermicomposting). Pada pengomposan serbuk gergaji dengan penambahan EM4 
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dan kotoran sapi presentase penurunan C/N Rasio lebih besar dibanding dengan 

penambahan kotoran kambing. Penambahan kotoran sapi memiliki presentase 

penurunan C/N Rasio 88.92% dan penambahan kotoran kambing sebesar 86.94% 

[6]. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian dengan variasi 

kompos yang sedikit berbeda karna adanya variasi kascing atau kotoran cacing pada 

penelitian yang akan dilakukan. Lalu parameter yang dilihat dan diuji tidak hanya 

C/N Rasio, suhu dan pH saja tetapi juga warna dari tiap kompos.  

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa cacing jenis tertentu juga dapat 

menjadi pengurai dalam pembuatan kompos dan metodaepengomposan yang biasa 

dilakukan membutuhkan waktu sekitar 6 minggu, namun metoda vermikompos 

tidak hanya memanfaatkan cacing sebagai dekomposer tetapi juga mengandalkan 

aktivitas bakteri pengurai, karena feses cacing tanah (casting) merangsang 

pertumbuhan jumlah mikroba pengurai dan disamping itu casting juga merupakan 

nutrisi bagi mikroba tanah, sehingga dengan adanya nutrisi tersebut mikroba 

mampu menguraikan bahan organik dengan lebih cepat [7]. Cacing tanah 

Lumbricus rubellus merupakan jenis cacing tanah pengomposan yang baik karena 

mampu memproses bahan organik dalam jumlah besar dan berkembangbiak dengan 

cepat [8]. Pengaruh jumlah cacing tanah (Lumbricuss rubellus) dan waktu 

pengomposan terhadap kandungan NPK limbah media tanam jamur tiram, jumlah 

cacing tanah dan waktu pengomposan berpengaruh terhadap kandungan NPK 

limbah media tanam jamur tiram yang ditandai dengan penurunan rasio C/N [9]. 

Sampai saat ini belum ada penelitian terkait pengaruh cacing tanah dan 

dekomposer dalam kualitas pengomposan serbuk gergaji kayu jati. Dengan 

demikian perlu untuk dilakukan uji efektivitas cacing tanah Lumbricus Rubellus 

dan dekomposer dalam pembuatan kompos serbuk gergaji sehingga memenuhi 

standar kualitas kompos.  

 

1.2 Hipotesis Penelitian 

I. Ho: Vermikompos dan dekomposer tidak efektif terhadap kualitas 

kompos serbuk gergaji kayu jati. 

Hi: Vermikompos dan dekomposer efektif terhadap kualitas kompos 

serbuk gergaji kayu jati. 
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II. Ho: Penggunaan vermikompos dan dekomposeer tidak berpengaruh 

terhadap kualitas kompos serbuk gergaji kayu jati 

Hi: penggunaan vermikompos dan dekomposeer berpengaruh 

terhadap kualitas kompos serbuk gergaji kayu jati 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian:  

1. Apakah vermikompos dan dekomposer efektif terhadap perubahan warna, 

suhu, pH, dan C/N Rasio kompos serbuk gergaji kayu jati? 

2. Apakah penggunaan vermikompos dan dekomposer berpengaruh 

terhadap warna, suhu, pH, dan C/N Rasio kompos serbuk gergaji kayu 

jati? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas vermikompos dan dekomposer terhadap 

warna, suhu, pH, dan C/N Rasio kompos serbuk gergaji kayu jati. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan vermikompos dan dekomposeer 

berpengaruh terhadap warna, suhu, pH, dan C/N Rasio kompos serbuk 

gergaji kayu jati. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian untuk peneliti adalah: 

1. Memberikan alternatif solusi untuk memanfaatkan serbuk gergaji. 

2. Sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk mengaplikasikan 

ilmu yang didapat secara nyata dilapangan. 

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini terbatas pada mengetahui beberapa parameter 

kualias kompos yaitu warna, suhu, pH, dan C/N Rasio pada pembuatan kompos 

dengan serbuk gergaji, dekomposer dan jenis cacing Lumbricus Rubellus, dengan 

literatur dan tinjauan lapangan selama melakukan proses penelitian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, meliputi 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, hipotesis 

penelitian, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas teori maupun literatur lainnya terkait 

penelitian yang akan dilakukan, yakni perubahan kadar warna, suhu, 

pH dan kadar C/N Rasio menggunakan media serbuk kayu jati 

dengan campuran kotoran sapi, EM4 dan cacing Lumbricuss 

Rubellus. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas metode atau cara yang digunakan 

dalam diagram alir pada penyusunan penelitian ini, dari awal 

tahapan persiapan penelitian, alat, bahan, dan tahapan penelitian 

serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu 

warna, suhu, pH, dan C/N Rasio pada kompos serbuk gergaji kayu 

jati. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini meliputi kesimpulan penelitian dan saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 

 


