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aBStraCt

In general nutrient  sources of forest ecosystem are from weathering process of  rocks 
and organic materials of plants.  In reality,  forest has ability to produce litters for itself 
nutrient needs, however the main problem of the natural process of nutrients supply in 
the forest is the duration of weathering process.  Effective Microorganism (EM) has 
been known as  biotechnology product that can be used to increase weathering process 
of the forest litters because of it can increase the activity of the soil microorganisms. 
The results of the research showed that  the application of the effective microorganism  
is decreased 50 % duration of  natural weathering process  of litters from Sengon, 
Nak and Eukaliptus. The research also showed that if increase the konsentrasi and 
concentration of the effective microorganism will increase the speed of the weathering 
process, and the weathering speed is depended on the  C/N ratio of the plant species.  
Plants with the lowest  C/N ratio  had the higher speed of weathering process than 
plants with the highest C/N ratio.
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PenDaHULUan

Issue global warming telah dilontarkan 
negara-negara non tropika terhadap negara-
negara tropika tentang kerusakan hutan tropika 
sebagai sumber penyadap CO2 karena CO2  adalah  
faktor utama  penyebab pemanasan bumi. Negara-
negara Tropika selanjutnya diharuskan untuk 
dapat membangun dan memelihara hutannya 
demi kepentingan dunia. Indonesia sebagai 
salah satu negara dengan luas hutan tropika 
terbesar setelah Brasil harus punya andil besar 
dalam permasalahan ini.  Hutan alam tropika di 
Indonesia kini telah menipis baik dari segi luas 
maupun potensi kayunya, sehingga kebijakan 
pembangunan hutan tanaman di Indonesia adalah 
merupakan keharusan dan hal ini telah berjalan 
hampir satu dekade. Pembangunan hutan tanaman 
di Indonesia  pada umumnya dilakukan pada 
lahan-lahan yang sudah tidak produktif.  Dibidang 
Kehutanan yang dimaksudkan dengan lahan tidak 
produktif adalah lahan dengan kerapatan vegetasi 
rendah dan konsentrasi tegakan  kurang dari 20 
m3/Ha. Lahan-lahan non produktif  umumnya  
memiliki   kesuburan tanah  yang rendah sehingga 
mengurangi produktivitas tanaman dalam arti 
riap pertumbuhan tanaman dan konsentrasi kayu 
yang dihasilkan menurun. Mengatasi kendala 

kesuburan tanah, maka secara umum dapat 
dilakukan dengan perlakuan pemupukan, tetapi 
pupuk sintetis sangat mahal dan memiliki potensi 
untuk polusi lingkungan.   Pupuk organik adalah 
salah satu alternatif yang harus dikembangkan 
karena tidak menyebabkan polusi lingkungan.  
Namun demikian persoalan yang dihadapi 
adalah terbatasnya bahan organik untuk produksi 
pupuk organik dalam jumlah yang besar untuk  
melayani kebutuhan berbagai hutan tanaman 
yang umumnya dibangun dalam skala yang luas 
(lebih dari 1000 hektar tiap unit pembangunan 
hutan tanaman).  

Hutan di dalam kenyataan juga memiliki 
kemampuan untuk dapat mengembalikan 
kesuburan tanah  melalui bahan organik yang 
diproduksi vegetasinya sendiri, walaupun pada 
hutan tanaman hal ini baru akan terjadi pada 
rata-rata umur tanaman lebih dari 5 tahun.  
Produktivitas serasah daun untuk setiap jenis 
tanaman berbeda-beda, namun pada tanaman 
non legum dapat ditaksir sebesar   kira-kira 10 
kg/tanaman/tahun (umur tanaman 5 - 8 tahun) 
dan pada lahan tidak produktif, sehingga kira-kira 
terdapat  10 ton serasah/ha/tahun.  Potensi ini 
bila dapat dimanfaatkan secara  optimal, maka 
riap pertumbuhan tanaman dapat ditingkatkan 
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terutama dalam periode sisa waktu dari tanaman 
sebelum waktu panennya.  Persoalan lain yang 
dihadapi adalah kecepatan pelapukan dari serasah-
serasah tersebut untuk cepat tersedia dalam 
bentuk unsur hara tersedia bagi tanaman.  Secara 
alami  tanaman memiliki waktu pelapukan yang 
lambat, misalnya untuk non legum membutuhkan 
waktu lebih dari 24 bulan, sementara untuk 
tanaman legum adalah  12 bulan.  Effective 
Microorganisme (EM) adalah suatu produk 
bioteknologi yang telah diuji kemampuannya 
untuk mempercepat proses pelapukan dari bahan 
organik dan telah diuji secara sukses dibidang 
pertanian.  Produk ini adalah hasil isolasi berbagai 
mikroorganisme tanah yang potensial dalam 
proses dekomposisi bahan organik dan kemudian 
dikultur pada media buatan dengan berbagai 
komposisi untuk meningkatkan keefektifan kerja 
dari mikroorganisme-mikroorganisme tersebut.  
Pengujian produk ini dibidang kehutanan belum 
dilakukan sehingga penelitian ini berupaya 
untuk menilai keunggulannya dalam proses 
dekomposisi serasah terutama terhadap beberapa 
tanaman kehutanan seperti Nak, Sengon dan 
Eukaliptus.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
waktu pelapukan serasah daun tanaman dari 
beberapa tanaman kehutanan dan mengetahui  
C/N ratio yang dihasilkan oleh setiap jenis 
tanaman tersebut.  Hasil penelitian ini diharapkan 
bermanfaat dalam mengatasi permasalahan 
mahalnya pupuk sintetis  pada proyek-proyek  
Hutan Tanaman di Indonesia dan mengatasi 
kendala polusi akibat penggunaan pupuk kimia 
buatan. 

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Hutan 

Pendidikan Fakultas Pertanian  Universitas 
Pattimura Ambon. Bahan hasil pelapukan serasah 
daun selanjutnya dianalisis di Laboratorium 
Tanah dan Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor.  Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah serasah daun sengon, Nak dan 
Eukaliptus dan larutan Effective Microorganisme 
(EM), larutan gula aren dan air. Peralatan yang 
digunakan  adalah  timbangan, gelas ukur, sprayer, 
termometer suhu dan alat tulis menulis.

rancangan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan 

memakai metode Faktorial dalam Rancangan 
Acak Lengkap (Factorial in Complete Randomized 
Design) dengan tiga ulangan. Respons yang 
diukur adalah pengaruh perlakuan jenis tanaman 
(faktor A) dan pengaruh perlakuan konsentrasi 
Efective Microorganisms (faktor B). Faktor 
A terdiri dari  A1 (Sengon = Paraserianthes 
falcataria),  A2 (Nak = Acacia mangium) dan A3 
(Eukaliptus = Eucalyptus urophylla). Sedangkan  
faktor B terdiri dari B0 (tanpa EM), B1 (EM 25 ml 
+ larutan gula 25 ml + air 500 ml),  B2 (EM 50 ml 
+ larutan gula 50 ml + air 500 ml), B3 (EM 75 ml 
+ larutan gula 75 ml + air 500 ml), B4 (EM 100 
ml + larutan gula 100 ml + air 500 ml), dan B5 
(EM 125 ml + larutan gula 125 ml + air 500 ml).  
Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah  
waktu pelapukan serasah daun dan  C/N ratio yang 
dikandung serasah daun tiap jenis tanaman.
Prosedur Penelitian

Serasah daun Sengon, Nak dan Eukaliptus  
dikumpulkan dari bawah tegakan  pada Hutan 
Pendidikan Fakultas Pertanian Universitas 
Pattimura di Gunung Nona, Kota Ambon.  
Serasah dikumpulkan melalui pemasangan jaring 
tangkap (trapping net) dibawah tegakan tanaman. 
Daun-daun yang tertangkap dipisahkan menurut 
spesies dan perlakuan. Tiap perlakuan berisi 1 
kg serasah daun, selanjutnya dimasukan masing-
masing dalam kantong plastik dan diletakan pada 
tempat ternaungi.  Tiap perlakuan  disemprot 
dengan EM secara merata pada serasah sesuai 
konsentrasi untuk tiap perlakuan dan kemudian 
dibiarkan sampai proses pelapukan terjadi.  
Tujuan penggunaan kantong plastik agar dapat 
menghalangi interaksi antara tanah dan serasah, 
sehingga mengeliminasi kemungkinan adanya 
mikroorganisme tanah yang ikut dalam proses 
pelapukan.

Waktu pelapukan dicatat dengan cara 
menghitung jumlah hari yang diperlukan untuk 
proses pelapukan sampai terjadi tingkat humus 
tanah, dengan memperhatikan :  (1). suhu serasah 
yang mulai menurun dan kemudian menuju 
kondisi suhu konstan dan (2). terjadi perubahan 
warna serasah menuju warna konstan yaitu 
kehitaman. Suhu bahan serasah diukur sebanyak 
3 kali sehari yaitu pada pagi, siang dan sore. 
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Hasil pelapukan yang telah matang dianalisis 
ratio C/N  di laboratorium pada akhir penelitian.  
Data hasil waktu pelapukan dan hasil analisis C/N 
ratio selanjutnya digunakan untuk menganalisis 
pengaruh perlakuan melalui penggunaan Analysis 
of Variance (ANOVA) dan uji beda antar perlakuan 
didalam tiap variable dengan menggunakan High 
Significant Test (HSD).

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Waktu Pelapukan
Hasil analisis secara statistik menunjukan 

bahwa perlakuan jenis tanaman maupun 
konsentrasi EM berpengaruh terhadap waktu 
pelapukan serasah daun dari ketiga jenis tanaman 
yang diuji.  Hal ini menunjukan bahwa tingkat 
pelapukan serasah daun ditentukan oleh genotipe 
tanaman dan  tanaman legum lebih cepat didalam 
proses pelapukan dibandingkan dengan tanaman 
non legum seperti Eukaliptus.  

tabel  1. Uji beda rata-rata hasil waktu pelapukan 
pada  perlakuan jenis tanaman.

Perlakuan 
Jenis Tanaman

Rata-Rata 
Waktu Pelapu-

kan
Notasi  Beda

A1  52.94 a

A2  59.06 b

A3 129.50 c

Ket  : Huruf  sama pada lajur notasi  beda 
menunjukan tidak ada perbedaan pada  uji  
F  taraf  0,05.

Perlakuan EM didalam penelitian 
ini dapat menambah laju pelapukan dengan 
pengaruhnya mengikuti genotipe dari pada 
tanaman.  Selanjutnya interaksi antara jenis 
tanaman dan perlakuan EM  juga memberikan 
pengaruh yang signifikan.  Hasil penelitian Tabel 
1 menunjukan bahwa jenis tanaman Sengon (A1) 
dan jenis tanaman Nak (A2) memiliki rata-rata 
waktu pelapukan yang lebih rendah dari pada 
jenis tanaman Eukaliptus (A3).  Hal ini disebabkan  
komposisi kimia daun tanaman legum (Sengon 
dan Nak) lebih tinggi dalam  kandungan Nitrogen  
dan lebih rendah dalam kandungan Carbon.   
Sedangkan pada tanaman Eukaliptus memiliki 
komposisi yang sebaliknya, yaitu kandungan 
Nitrogen  rendah dan kandungan Carbon tinggi. 

tabel 2. Uji beda rata-rata hasil waktu pelapukan 
pada berbagai perlakuan  konsentrasi  Effective 

Microorgansims.
Perlakuan 

Effective Micro-
organism

Rata-Rata 
Waktu Pelapu-

kan
Notasi  Beda

B0 154.89 a

B1  76.56 b

B2  72.00 c

B3  66.22 d

B4  59.11 e

B5  54.22 f
Ket :  Huruf  sama   pada  lajur notasi  beda menun-

jukan tidak ada perbedaan  pada uji F  taraf  
0,05 

Hasil penelitian Tabel  2 menunjukkan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi EM maka 
semakin cepat waktu pelapukan yang dihasilkan.  
Dalam penelitian ini, perlakuan EM 125 ml 
memberikan rata-rata hasil waktu pelapukan  
yang lebih cepat yaitu 54 hari bila dibandingkan 
dengan perlakuan lain.  Selain itu perlakuan 
EM (dengan rata-rata waktu pelapukan 66 hari) 
menunjukan perbedaan yang sangat signifikan 
terhadap perlakuan tanpa EM (dengan rata-rata 
waktu pelapukan 155 hari).  Hal ini karena 
EM mengandung berbagai mikroorganisme 
penghancur bahan organik yang sangat efektif 
dalam bekerja sebagai dekomposer.  Selanjutnya, 
semakin tinggi konsentrasi EM yang diberikan 
sangat  terkait  erat dengan semakin meningkatnya 
populasi mikroorganisme dalam larutan EM yang 
akan diaplikasikan.  Akibatnya adalah  populasi 
organisme dekomposer meningkat dalam bahan 
organik, sementara  jumlah dan ukuran bahan 
organik sama untuk semua perlakuan.  Hal ini 
berarti meningkat pula daya konsumsi dari 
mikrorganisme tersebut terhadap bahan organik, 
yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 
kecepatan pelapukan.  

Hasil penelitian Tabel 3 memperlihatkan 
bahwa  daya kerja dari EM  terkait erat dengan 
jenis tanaman.   Pada tanaman legum (Sengon 
dan Nak) dengan konsentrasi pemberian EM 
125 ml menghasilkan rata-rata waktu pelapukan 
yang lebih cepat, yaitu  29 hari.  Sedangkan pada 
tanaman Eukaliptus dengan konsentrasi EM yang 
sama, menghasilkan waktu pelapukan 102 hari.  
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tabel  3. Uji beda rata-rata hasil waktu pelapukan 
pada interaksi antar perlakuan jenis  tanaman dan 

konsentrasi Effective Microorganisms. 

Interaksi 
Perlakuan

Rata-Rata 
Waktu Pelapu-

kan
Notasi  Beda

A3B0 196.33 a
A2B1 141.33 b
A3B2 130.67 c
A3B3 127.00 d
A3B4 125.00 d
A3B5 116.33 e
A2B0 106.33 f
A2B1 102.33 g
A2B2   51.67 h
A2B3   47.67 i
A1B0   47.33 i
A2B4   43.33 j
A2B5   43.33 j
A1B1   39.00 k
A1B2   37.67 l
A1B3   33.33 m
A1B4   32.67  m
A1B5   27.67 n

Ket :  Huruf  sama pada lajur notasi  beda menunjukan 
tidak ada perbedaan  pada uji  F taraf  0.05.

C/n ratio
Hasil analisis statistik menunjukan bahwa 

perlakuan jenis tanaman maupun konsentrasi EM 
berpengaruh terhadap nilai C/N ratio serasah 
daun dari ketiga jenis tanaman yang diuji. Hal 
ini menunjukan bahwa nilai C/N ratio juga  
ditentukan oleh jenis tanaman karena  tanaman 
legum ternyata memilki nilai C/N ratio yang lebih 
rendah dibandingkan dengan tanaman non legum 
seperti Eukaliptus (Tabel 4).  

Perlakuan EM dalam penelitian ini ternyata 
dapat menurunkan nilai C/N ratio  sebesar  80 % 
dalam lama waktu 55 hari  bila dibandingkan 
dengan perlakuan tanpa EM (Tabel 5). Selain 
itu interaksi antara perlakuan jenis tanaman dan 
perlakuan EM  juga memberikan pengaruh yang 
sangat signifikan terhadap rata-rata nilai C/N ratio 
yang dihasilkan (Tabel 6).

Hasil penelitian Tabel 4 menunjukkan 
bahwa  tanaman Sengon dan Nak memiliki 
C/N ratio yang rendah dari pada tanaman 
Eukaliptus.  Perbedaan ini dapat disebabkan oleh 
(1). Perbedaan daya kerja mikroorganisme, (2). 
Perbedaan komposisi Carbon dan Nitrogen dalam 

daun dari tiap spesies, (3). Perbedaan anatomi 
daun, terutama ketebalan dinding sel. 

tabel  4.  Rata-rata uji beda hasil CN ratio antar 
perlakuan jenis tanaman.

Perlakuan 
Jenis Tanaman

Rata-Rata 
Waktu Pelapu-

kan

Notasi  Beda

A1 12.50 a

A2 12.64 a

A3 14.99 b
Ket :  Huruf  sama pada lajur notasi  beda menunjukan 

tidak ada perbedaan pada  uji  F  taraf  0,05.
tabel  5.  Rata-rata uji beda  CN ratio antar per-

lakuan  konsentrasi Effective Microorganism. 

Perlakuan 
Konsentrasi EM

Rata-Rata 
Waktu Pelapu-

kan
Notasi  Beda

B0 19.04 a

B1 16.91   bc

B2 16.65     c

B3 16.17   bc

B4 16.16   bc

B5 15.36 b
Ket :  Huruf  sama pada lajur  notasi  beda menunjukan 

tidak ada perbedaan  pada  uji  F taraf  0,05.
tabel 6. Rata-rata uji beda  CN ratio hasil interaksi 

antara perlakuan jenis  tanaman  dan konsentrasi EM. 
Interaksi Per-

lakuan
Rata-Rata ratio 

C/N Notasi  Beda

A3B0 24.80 a
A2B1 23.27   ab
A3B2 22.37   bc
A3B3 22.12 c
A3B4 21.77 c
A3B5 21.65 c
A2B0 17.97 d
A2B1 16.35    de
A2B2 15.18   ef
A2B3 14.50 f
A1B0 14.36   fg
A2B4 13.47   gh
A2B5 12.67   hi
A1B1 12.44 i
A1B2 12.26 i
A1B3 11.99 i
A1B4 11.87 i
A1B5 11.83 i

Ket :  Huruf  sama pada lajur notasi  beda menunjukan 
tidak ada beda pada uji  F taraf 95 %

Hasil penelitian Tabel 5 menunjukan bahwa 
perlakuan tanpa pemberian EM menghasilkan 
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rata-rata nilai C/N yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan yang diberikan EM.  Hal ini 
karena proses pelapukan daun pada perlakuan 
pemberian EM dibantu oleh mikroorganisme, 
sehingga tingkat kematangan yang dihasilkan 
oleh perlakuan EM secara kualitas lebih baik.  
Keadaan ini dapat dilihat dari struktur fisik bahan 
hasil pelapukan dimana bahan yang diberikan 
perlakuan EM menunjukan struktur kompos 
yang remah, halus dan kompak dengan warna 
kehitaman.  Sedangkan pada perlakuan tanpa EM 
menunjukan hasil bahan dengan struktur yang 
lepas dan kasar serta warna masih kecoklatan. 

Tabel  6 memperlihatkan  bahwa perlakuan 
EM dengan konsentrasi rendah sudah dapat 
menghasilkan rata-rata ratio C/N daun sengon 
yang lebih rendah dibandingkan dengan serasah 
daun dari jenis tanaman lain.  Hal ini terlihat pada 
perlakuan EM 25 ml yang dapat menghasilkan 
ratio C/N  sebesar  11.83  yang berbeda signifikan 
terhadap semua bentuk interaksi perlakuan 
lainnya.  Nilai ratio C/N ini  berbeda 20 
% terhadap nilai ratio C/N perlakuan tanpa 
pemberian EM.

PenUtUP

Kesimpulan
1.  Kecepatan pelapukan serasah daun suatu 

spesies tanaman ditentukan oleh genotipe  

tanaman, kelimpahan mikrooganisme tanah 
dan suhu optimal untuk mendukung proses 
pelapukan. Spesies tanaman legum memiliki 
waktu pelapukan  dan nilai ratio C/N  yang 
lebih rendah dari non legum sehingga 
memiliki waktu pelapukan lebih rendah.

2. Effective Microorganisme (EM) mampu  
mempercepat proses pelapukan serasah daun 
dengan  rata-rata  90 hari lebih cepat dari 
pada tanpa pemberian EM. Semakin tinggi 
konsentrasi pemberian EM semakin cepat 
waktu pelapukan serasah.  

3. Effective microorganisme (EM) dengan 
konsentrasi ( EM 125 ml + larutan gula 125 
ml + air 500 ml) menghasilkan rata-rata 
waktu pelapukan yang lebih cepat yaitu 
rata-rata 54 hari/kg serasah.

Saran
Untuk tujuan efisiensi maka disarankan 

memakai perlakuan B3 (EM 75 ml + larutan gula 
75 ml + air 500 ml) per kg serasah daun karena 
rata-rata hasil waktu pelapukannya tidak berbeda 
signifikan dengan perlakuan B4 (EM 100 ml + 
larutan gula 100 ml + air 500 ml) dan B5 (EM 125 
ml + larutan gula 125 ml + air 500 ml). 
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