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RINGKASAN
Pengelolaan sampah di perkotaan seringkali menjadi masalah besar. Semakin besar kota maka
semakin banyak sampah yang dihasilkan. Berdasarkan analisis komposisi sampah di Indonesia,
sampah organik merupakan komponen terbesar, mencapai diatas 70%, dimana sampah dapur
atau sisa makanan mencapai 20-65% tergantung kelas ekonomi masyarakatnya. Keberadaan
sampah organik, terutama sampah dapur memberi dampak mempercepat proses pembusukan
tumpukan sampah, sehingga menimbulkan bau yang mengganggu. Salah satu usaha untuk
mengurangi timbulan sampah organik adalah dengan menggunakan komposter skala rumah
tangga, dimana masyarakat dapat melakukan pengomposan sampah organik di rumah masingmasing. Saat ini telah banyak kompoter skala rumah tangga dirancang dan diterapkan, akan
tetapi terjadi kegagalan proses karena para pengguna tidak melakukan upaya operasional yang
memadai. Terdapat beberapa syarat keberhasilan proses pengomposan, diantaranya ukuran
sampah yang seragam dan pengaturan temperatur proses. Sementara banyak pengguna
komposter enggan melakukan pemotongan sampah agar berukuran seragam dan juga
melakukan pembalikan sampah agar termperatur proses dapat terjamin. Hal ini kebanyakan
terjadi pada masyarakat berpenghasilan menengah-tinggi yang pada nyatanya memberi
kontribusi sampah yang lebih besar. Dengan pertimbangan tersebut dirasa perlu membuat
sebuah komposter skala rumah tangga yang berjalan secara otomatis dalam memotong sampah
agar berukuran seragam dan juga melakukan pembalikan sampah secara otomatis dengan
indikator temperatur. Target utama dalam penelitian adalah merancang sebuah komposter yang
beroperasi secara otomatis dalam memotong dan membalik sampah. Pada tahun pertama
penelitian akan difokuskan pada perancangan alat/komposter otomatis di laboratorium,
sementara pada tahun kedua akan dilakukan uji terap proses pengomposan dengan komposter
otomatis tersebut pada beberapa rumah tangga sampel secara langsung. Alat/komposter
otomatis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka
mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.Penelitian ini juga sejalan dengan Rencana
Induk Penelitian (RIP) Universitas Pasundan dimana Penelitian bidang lingkungan merupakan
salah satu penelitian unggulan dari Universitas Pasundan. Tema penelitian yang diusung sesuai
dengan unggulan bidang penelitian serta roadmap yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian
Unpas adalah “Produk dan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat Global dengan
Mengusung Nilai ke-Sundaan dan ke-Islaman”.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pengelolaan sampah di perkotaan seringkali menjadi masalah besar. Semakin
besar kota maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Di Indonesia berdasarkan
data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, hanya 41,28% sampah yang dibuang ke
lokasi tempat pembuangan sampah (TPA), dibakar sebesar 35,59%, dibuang ke sungai
14,01%, dikubur sebesar 7,97% dan hanya 1,15% yang diolah sebagai kompos. Sampah
yang diangkut ke TPA meningkat menjadi 56% pada tahun 2006. Pada tahun 2008,
penanganan sampah yang diurug 68,85%, pengomposan 7,19%, pembakaran 4,79%,
dibuang ke sungai 2,99%, incinerator skala kecil 6,59%, dan non-pengurugan 9,58%
(Statistik Pengelolaan Sampah tahun 2008 dalam Damanhuri, 2016). Data terakhir
berdasarkan SLHI 2013, disebutkan bahwa rata-rata penanganan sampah di ibukota
propinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2012 baru mencapai 67,47% (SLHI, 2013).
Rendahnya capaian target pengelolaan sampah di Indonesia mengakibatkan
munculnya berbagai permasalahan. Kota yang kotor dengan tumpukan sampah tersebar
menjadi potensi berkembangnya bibit penyakit yang merugikan kesehatan masyarakat.
Selain masalah kesehatan, sampah yang tidak terkelola juga bisa mengakibatkan banjir.
Bencana terbesar yang pernah terjadi secara langsung karena buruknya pengelolaan
sampah adalah runtuhnya TPA sampah di Leuwigajah yang mengakibatkan tewasnya
sekitar 140 jiwa. Hal ini semua terjadi karena tidak sesuainya kemampuan pengelolaan
sampah dengan jumlah sampah yang harus dikelola, terutama untuk kegiatan kumpulangkut-proses-timbun semua sampah. Kegiatan pengurangan sampah di sumber sangat
diperlukan untuk mengurangi sampah yang harus diangkut dan dikelola di TPA, sesuai
dengan amanat Undang-undang no 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang
mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan pengurangan sampah.
Berdasarkan analisis komposisi sampah di Indonesia, sampah organik merupakan
komponen terbesar, mencapai diatas 70%, dimana sampah dapur atau sisa makanan
mencapai 20-65% tergantung kelas ekonomi masyarakatnya. Keberadaan sampah
organik, terutama sampah dapur memberi dampak mempercepat proses pembusukan
tumpukan sampah, sehingga menimbulkan bau yang mengganggu. Salah satu usaha
1

untuk mengurangi timbulan sampah organik adalah dengan menggunakan komposter
skala rumah tangga, dimana masyarakat dapat melakukan pengomposan sampah
organik di rumah masing-masing. Saat ini telah banyak kompoter skala rumah tangga
dirancang dan diterapkan, akan tetapi terjadi kegagalan proses karena para pengguna
tidak melakukan upaya operasional yang memadai. Terdapat beberapa syarat
keberhasilan proses pengomposan, diantaranya ukuran sampah yang seragam dan
pengaturan temperatur proses. Sementara banyak pengguna komposter enggan
melakukan pemotongan sampah agar berukuran seragam dan juga melakukan
pembalikan sampah agar termperatur proses dapat terjamin. Hal ini kebanyakan terjadi
pada masyarakat berpenghasilan menengah-tinggi yang pada nyatanya memberi
kontribusi sampah yang lebih besar. Dengan pertimbangan tersebut dirasa perlu
membuat sebuah komposter skala rumah tangga yang berjalan secara otomatis dalam
memotong sampah agar berukuran seragam dan juga melakukan pembalikan sampah
secara otomatis dengan indikator temperatur. Target utama dalam penelitian adalah
merancang sebuah komposter yang beroperasi secara otomatis dalam memotong dan
membalik sampah sehingga mengurangi kegagalan proses pengomposan di masingmasing rumah tangga.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian “otomatisasi komposter skala rumah tangga” ini
adalah:
1. Sampah yang digunakan adalah sampah dari kegiatan kantin yang diasumsikan
memiliki karakteristik sama dengan sampah dapur.
2. Sampah yang digunakan merupakan sampah segar dari aktivitas dapur.
3. Sampah yang dimasukkan dalam komposter adalah sampah yang dipilah khusus
organic yang bisa dibuat kompos.
4. Sampah yang digunakan diasumsikan mempunyai karakteristik yang sama dari
hari ke hari.
5. Jumlah sampah yang dimasukan dalam komposter sama setiap hari.
6. Komposter yang digunakan berukuran sama, dengan pemanfaatan kompos
stater dari kotoran hewan sebanyak 5 kilogram setiap awal percobaan.
7. Sampah yang masuk dicacah agar berukuran homogen.
8. Pembalikan dilakukan setiap hari.
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1.3 Target Temuan dan Luaran
Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah :
-

Ditemukannya pola pemotongan dan ukuran sampah yang ideal agar
mendukung proses pengomposan berjalan optimal

-

Ditemukannya pola pengadukan sampah yang ideal dengan berbasis perubahan
temperatur yang terjadi sepanjang proses pengomposan

-

Proses pengomposan berjalan secara aerobik dan kompos yang dihasilkan lebih
higienis

-

Komposter otomatis yang dapat berjalan optimal pada saat uji coba di lapangan.

Sedangkan target capaian tahunan setiap jenis luaran dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan
No

1

2
3
4

5

6
7
8
9

Jenis Luaran
Sub kategori
Internasional
Artikel
ilmiah bereputasi
dimuat di jurnal
Nasional
Terakreditasi
Internasional
Artikel ilmiah
dimuat
di Terindeks
prosiding
Nasional
Internasional
Invited speaker
dalam temu ilmiah Nasional
Visiting Lecturer
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain
Produk
Hak Kekayaan
Industri
Intelektual (HKI)
Indikasi Geografis
Perlindungan
Varietas
Tanaman
Perlindungan
Topografi
Sirkuit Terpadu
Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa/Desain/Karya
seni/
Rekayasa
Sosial
Bahan Ajar
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
Kategori

3

Wajib

Tambahan

Indikator Capaian
TS
TS+1

x

submitted

accepted

x

draft

Sudah
dilaksanakan

x

draft

terdaftar

x

draft

terdaftar

x

produk

penerapan

x

produk

penerapan

x

5
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Beberapa rencana publikasi pada jurnal ilmiah yang menjadi sasaran:
-

Tahun 2018 : Jurnal Infomatek (nasional terakreditasi),
https://journal.unpas.ac.id/index.php/infomatek

-

Tahun 2019 : Compost2019 Conference,
http://compostingcouncil.org/conference-program/

-

Tahun 2019 : Journal Compost Science and Utilization
http://www.tandfonline.com/toc/ucsu20/current

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan kemajuan ini meliputi:
BAB I

Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, target dan
luaran, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka
Berisi tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang mendukung
dan mendasari penelitian dari berbagai sumber baik berupa
literatur maupun berupa jurnal.

BAB III

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi di masyarakat.

BAB IV

Metodologi Penelitian
Berisi tentang diagram alir penelitian, daftar alat dan bahan yang
digunakan, persiapan

penelitian, penelitian pendahuluan,

penelitian utama, dan parameter yang diukur.

BAB V

Hasil dan Luaran yang dicapai
Berisi tentang data-data hasil penelitian yang diperoleh pada saat
melakukan penelitian, menjelaskan dan membahas hasil yang
diperoleh tersebut, serta membandingkannya dengan hasil-hasil
penelitian terdahulu.

BAB VI

Rencana Tahapan Berikutnya
Berisi tentang rencana penelitian pada tahapan selanjutnya untuk
menyelesaikan penelitian sampai tuntas dan mencapai tujuan
yang diharapkan.

BAB VII

Kesimpulan dan Saran
4

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang
telah dilakukan, sehingga dapat memberikan saran-saran yang
dapat dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Sampah
Berdasarkan UU no 18 Tahun 2008 disebutkan definisi sampah adalah sisa
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sejumlah
literatur mendefinisikan sampah sebagai semua jenis limbah berbentuk padat yang
berasal dari kegiatan manusia dan hewan, dan dibuang karena tidak bermanfaat atau
tidak diinginkan lagi kehadirannya (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 1993).
Menurut UU no 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan (3R) meliputi:
pembatasan timbulan sampah (reduksi), pendauran ulang sampah (reuse), dan/atau
pemanfaatan kembali sampah (recycle). Sedangkan kegiatan penanganan meliputi
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pola operasional dalam penangan sampah kota pada saat ini masih berjalan dengan pola
kumpul-angkut-buang seperti pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Pola Kumpul-angkut-buang sampah (Damanhuri dan Tri Padmi,
2016)
Pola penanganan sampah kota tersebut diatas menimbulkan banyak permasalahan
dan resiko, diantaranya:
-

Sampah tercampur dari sumbernya akan menyulitkan proses pengolahan
selanjutnya.
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-

Pola pemindahan memerlukan lahan di sekitar permukiman penduduk berupa
TPS, saat ini banyak TPS yang tidak terkelola dengan baik sehingga berkesan
kotor dan bau.

-

Ketergantungan pada sistem transportasi sampah yang berbiaya tinggi karena
hampir semua TPA di Indonesia berjarak cukup jauh dari sumber sampahnya.

-

Ketergantungan pada pola penimbunan di TPA karena kebanyakan TPA di
Indonesia tidak dioperasikan dengan baik dan benar sehingga menimbulkan
resiko pencemaran pada lingkungan sekitarnya.
Berbagai peningkatan sistem pengelolaan sampah telah dilakukan dengan

adanya kewajiban warga negara untuk melakukan pengurangan sampah di sumber
berdasarkan UU no 18 tahun 2008. Akan tetapi kegiatan pengurangan sampah belum
berjalan optimal, terutama pengurangan sampah langsung di rumah tangga karena
terkait perilaku dan dukungan ketersediaan alat bantu.

2.2 Karakteristik sampah
Berdasarkan UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah
diklasifikasikan menjadi:
-

Sampah rumah tangga : sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah
tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

-

Sampah sejenis sampah rumah tangga : sampah yang berasal dari kawasan
komersial, kawasan industry, kawasan khusu, fasilitas social, fasilitas umum, dan
atau fasilitas lainnya

-

Sampah spesifik: sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang
timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi
belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Jika dilihat dari sumber sampah di perkotaan di Indonesia maka sampah rumah tangga
merupakan sampah yang paling dominan, seperti contoh dalam Tabel 2.1 berikut ini
untuk sampah kota Jakarta.
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Tabel 2.1 Sumber sampah di Jakarta

Sumber: Damanhuri dan Tri Padmi, 2016

Dilihat dari komposisi sampah, terlihat bahwa komponen organic merupakan
komponen sampah terbesar di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Komposisi sampah beberapa kota di dunia

Sumber: Damanhuri dan Tri Padmi, 2016

Pengertian sampah organic dalam tabel diatas lebih bersifat untuk
mempermudah pengertian umum, untuk menggambarkan komponen sampah yang
cepat terdegradasi, terutama yang berasal dari sisa makanan. Ampah yang membusuk
(garbage) adalah smapah yang dengan mudah terdekomposis karena aktivitas
mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan, baik
dalam pengumpulan, pembuangan maupun pengangkutannya. Pembusukan sampah ini
dpat menghasilkan bau yang mengganggu, karena adanya gas-gas hasil dekomposisi
(metan, amoniak, dan asam volatile lainnnya) yang juga dapat berbahaya. Sampah
kelompok ini kadang dikenal sebagai sampah basah, atau juga dikenal sebagia sampah
organic. Kelompok inilah yang berpotensi untuk diproses dengan bantuan
mikroorganisme, misalnya pengomposan atau gasifikasi (Damanhuri dan Tri Padmi,
2016).
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2.2.1 Sampah Organik
Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang mudah membusuk,
seperti sampah sisa dapur, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya (Direktorat
PLP, 2006). Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari alam (Riyo
Samekto, 2006). Sampah ini mudah terurai dalam proses alami karena bahan-bahannya
berasal dari alam. Secara alami sampah organik mengalami pembusukan atau
penguraian oleh mikroba atau jasad renik seperti bakteri, jamur dan sebagainya.
Pembusukan sampah dapat menghasilkan bau yang tidak enak dan gas-gas hasil
dekomposisi seperti metan dan sejenisnya yang dapat menyebabkan keselamatan jika
tidak ditangani dengan baik. Pengelolaan sampah organik menghendaki kecepatan,
karena karakternya yang mudah membuusuk, baik dalam pengumpulan, pembuangan,
maupun pengangkutannya. Sampah organik memiliki potensi untuk diolah secara
biologi dengan bantuan mikroorganisme (Damanhuri, 2006).

2.2.2

Sampah Dapur (Food Waste)
Pada sampah di Indonesia, materi organik yang berasal dari sampah kota

merupakan komposisi dengan jumlah terbesar yaitu sekitar 70-80% dari total sampah
yang dihasilkan (Damanhuri, 2010). Sampah jenis ini sebagian besar berasal dari
aktivitas dapur berupa sisa bahan masak dan sisa makanan (food waste). Sebuah studi
terbaru oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization
(FAO) melaporkan bahwa sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi untuk
konsumsi manusia hilang atau terbuang secara global, sebesar sebanyak 1,2 miliar ton
metrik per tahun (Venkat, 2012).

Istilah sampah makanan di Indonesia belum

didefinisikan secara khusus, namun jika mengacu pada definisi yang diberikan oleh
FAO sampah makanan berarti jumlah sampah yang dihasilkan pada saat proses
pembuatan makanan maupun setelah kegiatan makan yang berhubungan dengan
prilaku penjual dan konsumennya (Parfit, dkk., 2010).
Masalah limbah pangan (food waste) secara global menjadi perhatian khusus
untuk diatasi baik dalam mengurangi kelaparan maupun dalam meningkatkan
kelestarian lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dan penggunaan landfill
(Finn, 2011). Selain dampak lingkungan, limbah makanan (food waste) juga
memberlakukan biaya ekonomi pada konsumen dan pengecer. Jika dihitung dengan
benar, ini bisa memberikan insentif yang secara bersamaan dapat mengurangi emisi dan
menghemat uang melalui pengurangan limbah (Venkat, 2012). Di beberapa negara
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Asia, contohnya Jepang telah diterpakan upaya pengolahan dan pengelolaan sendiri
untuk jenis sampah makanan (food waste) semenjak dibuatnya undang undang baru
pada tahun 2000 (Tanaka et.al,, 2008) Sedangkan untuk Indonesia, pengolahan dan
pengelolaannya masih disatukan dengan sampah kota lainnya (Mokobombang dan
Rahardyan, 2012).

2.2.3

Sumber Sampah Organik
Sumber sampah dapat berasal dari aktivitas di pasar, rumah tangga, pertokoan

(kegiatan komersil dan perdagangan), penyapu jalan, taman, atau tempat umum
lainnya, dan kegiatan lain seperti industri dengan limbah yang sejenis sampah
(Damanhuri, 2006). Data PD Kebersihan Kota Bandung tahun 1998 menunjukan bahwa
pasar memberikan timbulan sampah kota sebesar 7% dari keseluruhan timbulan sampah
di Kota Bandung (Dewi, RG et al, 2001 dinyatakan dalam Ariani, 2003).
2.2.4 Pemanfaatan Sampah Organik
Sampah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif
baik bagi manusia maupun lingkungan hidup. Pengelolaan sampah merupakan
rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan sampah di sumber, pengumpulan menuju
penampungan sementara, hingga pengangkutan ke tempat pemrosesan dan daur ulang
sampah. Selain istilah pengeloaan sampah dikenal pula istilah penanganan sampah
yang berarti upaya meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan,
penmgangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (Damanhuri, 2006).
Dalam usaha pengelolaan sampah dengan baik diperlukan suatu penanganan
pendahuluan terdahap sampah. Penanganan pendahuluan umumnya dilakukan untuk
memperoleh hasil pengolahan atau daur ulang yang lebih baik dan memudahkan serta
mengefektifkan pengolahan sampah selanjutnya. Penanganan pendahuluan yang
umumnya dilakukan saat ini adalah pengelompokan sampah sesuai jenisnya,
pengurangan volume dan pengurangan ukuran sampah.
Sampah organik dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pengomposan.
Dalam proses pengomposan, sampah organik akan mengalami pembusukan atau
penguraian oleh mikroba atau jasad renik seperti bakteri, jamur dan sebagainya. Pada
proses penguraian dibutuhkan kondisi lingkungan yang optimal agar semakin cepat
atau semakin baik mutu komposnya.
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Kondisi lingkungan yang dibutuhkan ini seperti ketersediaannya nutrisi,
kelembaban yang tepat atau udara yang cukup. Ketersediaan nutrisi bagi tanaman ini
meliputi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan dalam kompos
organik terdapat senyawasenyawa organik lain yang bermanfaat bagi tanaman, seperti
asam humik, asam fulvat, dan senyawa-senyawa organik lain.

2.3 Pengomposan Sampah
Pengomposan adalah proses dekomposisi sampah organic dalam kondisi terkontrol
untuk menghasilkan penggembur tanah (soil conditioner), kompos, atau pupuk organik.
Lebih dari 20 tahun, praktek pengomposan menurun karena peningkatan pupuk kimia.
Akan tetapi sejak awal tahun 1990an beberapa kota dan kawasan mulai menginisiasi
berbagai teknologi pengomposan (World Bank, 2003).
Beberapa manfaat kompos dalam memperbaiki sifat tanah adalah:
-

Memperkaya bahan makanan untuk tanaman

-

Memperbesar daya ikat tanah berpassir

-

Memperbaiki struktur tanah berlempung

-

Mempertinggi kemampuan tanauh menyimpan air

-

Memperbaiki drainase dan porositas tanah

-

Menjaga suhu tanah agar stabil

-

Mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara

-

Dapat meningkatkan pengaruh pupuk buatan

Kompos kurang tepat bila disebut pupuk, walaupun dikenal pula sebagai pupuk organic,
karena zat hara yang dikandungnya akan tergantung pada karakteristik bahan baku yang
digunakan. Oleh karena sampah kota karakteristknya sangat heterogen dan fluktuatif
maka kualitasnya akan mengkkuti karakteristik sampah yang digunakan sebagai bahan
kompos setiap saat (Damanhuri dan Tri Padmi, 2016).
Pengomposan adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk
pengelolaan limbah padat perkotaan yang mempunyai kandungan organik yang
tinggi (Budi et al., 2009). Pengomposan merupakan proses penguraian bahan organik
atau proses dekomposisi bahan organik dimana didalam proses tersebut terdapat
berbagai macam mikrobia yang membantu proses perombakan bahan organik tersebut
sehingga bahan organik tersebut mengalami perubahan baik struktur dan teksturnya.
Bahan organik merupakan bahan yang berasal dari mahluk hidup baik itu berasal dari
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tumbuhan maupun dari hewan. Sedangkan menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002)
pada dasarnya pengomposan merupakan upaya mengaktifkan kegiatan mikroba agar
mampu mempercepat proses dekomposisi bahan organik dan mikroba tersebut
diantaranya bakteri, fungi, dan jasad renik lainnya.
Prinsip pengomposan adalah menurunkan nilai nisbah C/N bahan organik
hingga sama atau hampir sama dengan nisbah C/N tanah (<20). Nisbah C/N adalah
hasil perbandingan antara karbohidrat dan nitrogen yang terkandung di dalam suatu
bahan. Nilai nisbah C/N tanah adalah 10-12. Bahan organik yang memiliki nisbah C/N
sama dengan tanah memungkinkan bahan tersebut dapat diserap oleh tanaman, dengan
demikian nitrogen dapat dilepas dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Indriani, 2002
dan Djuarnani dkk, 2005).
Tujuan proses pengomposan ini yaitu merubah bahan organik yang menjadi
limbah menjadi produk yang mudah dan aman untuk ditangan, disimpan, diaplikasikan
ke lahan pertanian dengan aman tanpa menimbulkan efek negatif baik pada tanah
maupun pada lingkungan pada lingkungan. Proses pengomposan dapat terjadi secara
aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen) (Harada, 1995).
Bahan organik yang dapat digunakan sebagai kompos dapat berasal dari limbah
hasil pertanian dan non pertanian (limbah kota dan limbah industri) (Kurnia dkk., 2001
dalam Harizena, 2012). Limbah hasil dari pertanian antara lain berupa sisa tanaman
(jerami dan brangkasan), sisa hasil pertanian (sekam, dedak padi, kulit kacang tanah,
ampas tebu,dan belotong). Limbah kota atau sampah organik kota biasanya
dikumpulkan dari pasar atau sampah rumah tangga dari daerah pemukiman serta tamantaman kota (Setyorini dkk., 2003 dalam Harizena, 2012).
Pada umumnya pengomposan merupakan pengendalian dekomposisi biologis
dan konversi bahan organik padat menjadi substansi yang mirip humus (Cochran et al.,
1996). Karena kemiripan kompos dengan humus, maka kompos juga mengandung
hara-hara mineral yang penting bagi tanaman. Di lingkungan alami, proses
pengomposan dapat terjadi dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi karena beberapa
faktor yaitu, mikroorganisme, cuaca, dan oksigen yang terdapat di alam. Oleh karena
itu dengan sendirinya proses pengomposan terjadi pada dedaunan, rumput, kotoran
hewan serta sampah organik lainnya di lingkungan alam. Namun proses tersebut
berlangsung lama sekali padahal kebutuhan akan tanah yang subur sudah mendesak.
Oleh karenanya, proses tersebut perlu dipercepat dengan bantuan manusia. Proses
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pengomposan yang dilakukan manusia adalah meniru proses pengomposan di alam dan
dikondisikan dengan kondisi ideal agar mempercepat proses pengomposan.

2.3.1

Bahan Baku Kompos
Material bahan baku kompos adalah limbah padat organik yang mempunyai

sifat mudah dibiodegradasi, seperti sampah organik perkotaan, limbah peternakan, dan
limbah pertanian (Benito et al., 2003). Menurut Himanen (2010), salah satu bahan baku
kompos yang baik adalah sampah organik perkotaan (sisa makanan, sampah taman,
dll). Akan tetapi limbah tersebut mempunyai sifat biodegradasi yang tidak stabil. Hal
tersebut merupakan tantangan untuk proses pengomposan yang terkontrol. Limbah
organik untuk pengomposan mempunyai kualitas dan stabilitas yang beragam, oleh
karena itu terdapat banyak parameter yang perlu dikontrol (Bernal et al., 2009).
Parameter utama bahan baku kompos yang dapat mempengaruhi proses pengomposan
antara lain rasio C/N, pH, kadar air, dan suhu (Mylavarapu et al., 2008).

2.3.2

Proses Pengomposan
Dalam proses pengomposan, sampah organik secara alami diuraikan oleh

berbagai jenis mikroba atau jasad renik seperti bakteri, jamur, aktinomicetes, dan
sebagainya. Proses penguraian ini memerlukan kondisi yang optimal seperti
ketersediaan nutrisi yang memadai, udara yang cukup, kelembapan yang tepat, dan lain
– lain. Makin sesuai kondisi lingkungannya, makin cepat prosesnya dan makin tinggi
pula mutu komposnya (Wahyono, dkk, 2016).
Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah
dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu
tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan
senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba
mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat. Demikian pula akan
diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga di atas 50⁰C –
70⁰C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi
ini adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini
terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di
dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik
menjadi CO2, uap air dan panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu
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akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos
tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus. Selama proses pengomposan
akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat
mencapai 30 - 40% dari volume/bobot awal bahan.
Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan oksigen) atau
anaerobik (tidak ada oksigen). Proses yang dijelaskan sebelumnya adalah proses
aerobik, dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan
organik. Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang
disebut proses anaerobik. Namun, proses ini tidak diinginkan, karena selama proses
pengomposan akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses anaerobik akan
menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti: asam-asam organik
(asam asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine), amonia dan H2S. Berikut adalah
skema proses pengomposan aerobik

Gambar 2.2 Proses Pengomposan

2.3.3

Metode Pengomposan
Dalam pembuatan kompos atau pupuk kompos atau pupuk kompos dapat

dilakukan dengan cara aerob dan anaerob. Pengomposan secara aerob adalah
pengomposan yang terjadi dengan menggunakan oksigen, sedangkan cara anaerob
adalah pengomposan tanpa menggunakan oksigen.
Pada dasarnya proses pengomposan secara aerobik lebih cepat dibandingkan
dengan pengomposan secara anaerobik. Pada proses pengomposan dengan adanya
oksigen akan menghasilkan CO2, NH3, H2O dan panas, sedangkan pada proses
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pengomposan tanpa adanya oksigen akan menghasilkan prosuk akhir berupa (CH4),
CO2, CH3, sejumlah gas dan asam organik.
Berdasarkan

cara

pembuatannya,

terdapat

beberapa

macam

metode

pengomposan, yaitu metode indore, metode Barkeley, serta metode windrow (Sugiarti,
2011).

2.3.3.1 Metode Indore
Metode indore cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai curah hujan
tinggi. Bahan organik yang digunakan pada metode ini adalah campuran sisa tanaman
dan kotoran ternak, dimana lama waktu proses pengomposannya yaitu 3 bulan. Proses
pengomposan dengan metode indore dibagi menjadi dua jenis, yaitu indore heap
method (bahan dikomposkan di atas tanah) dan indore pit method (bahan dipendam di
dalam tanah).Pada pengomposan dengan metode indore heap, bahan-bahan yang akan
dikomposkan ditimbun secara berlapis-lapis dengan ketebalan 10-25 cm per lapis,
dimana bagian atasnya ditutupi dengan kotoran ternak yang tipis untuk mengaktifkan
proses pengomposan. Sedangkan pengomposan dengan metode indore pit, bahan
dasar kompos yang digunakan adalah kotoran ternak dan disebar secara merata di
dalam lubang tanah dengan ketebalan 10-15 cm. bahan-bahan kompos tersebut
disusun secara berlapis-lapis dan dilakukan penambahan air secukupnya yang
bertujuan untuk menjaga kelembaban bahan.
2.3.3.2 Metode Barkeley
Pengomposan dengan metode Barkeley menggunakan bahan-bahan organik
dengan rasio C/N tinggi, seperti jerami dan serbuk gergaji. Bahan-bahan tersebut
dikombinasikan dengan bahan organik yang mempunyai rasio C/N rendah,
selanjutnya bahan kompos ditimbun secara berlapis-lapis dengan ukuran 2,4 x 2,2 x
1,5 m. Lapisan paling bawah adalah bahan organik dengan rasio C/N rendah, dan
diatasnya ditumpuk dengan bahan organik yang mempunyai rasio C/N tinggi.
2.3.3.3 Metode Windrow
Pada proses pengomposan dengan metode windrow, bahan baku kompos
ditumpuk memanjang dengan tinggi tumpukan 0,6-1 meter, lebar 2-5 meter, serta
panjang 40-50 meter. Metode ini memanfaatkan sirkulasi udara secara alami, dimana
optimalisasi tinggi, lebar, dan panjang tumpukan kompos dipengaruhi oleh keadaan
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bahan baku, kelembaban, ruang pori, serta sirkulasi udara untuk mencapai bagian
tengah tumpukan kompos. Tumpukan kompos tersebut harus dapat melepaskan panas
agar dapat mengimbangi pengeluaran panas yang ditimbulkan sebagai hasil proses
dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme pengurai. Pada metode windrow ini,
dilakukan proses pembalikan secara periodik dengan tujuan untuk menjaga kestabilan
suhu dan kelembaban bahan kompos. periodic Inilah secara prinsip yang
membedakannya dari system pembuatan kompos yang lain. Kelemahan dari system
windrow ini adalah memerlukan areal lahan yang cukupluas (Anindita. 2012). Berikut
ini gambar yang menunjukkan sistem pengomposan secara Windrow.

=
Gambar 2.3 Windrow yang Diaerasi dengan Pembalikan dan Windrow
Saluran.
Sumber : Gotaas, 1965

2.3.3.4 Sistem Pengomposan Tumpukan Statis Dengan Aerasi (Aerated Static Pile
Composting)
Sistem pembuatan kompos lainnya yang lebih maju adalah Aerated Static Pile.
Secara prinsip proses composting ini hamper sama, dengan windrow sistem, tetapi
dalam system ini dipasang pipa yang dilubangi untuk mengalirkan udara. Udara ditekan
memakai blower. Karena ada sirkulasi udara, maka tumpukan bahan baku yang sedang
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diproses dapat lebih tinggi dari 1 meter. Proses itu sendiri diatur dengan pengaliran
oksigen. Apabila suhu terlalu tinggi, aliran oksigen dihentikan, sementara apabila suhu
turun aliran oksigen ditambah. Karena tidak ada proses pembalikan, maka bahan baku
kompos harus dibuat sedemikian rupa homogeny sejak awal. Dalam pencampuran
harus terdapat rongga udara yang cukup. Bahan- bahan baku yang terlalu besar dan
panjang harus dipotong-potong mencapai ukuran 4 – 10 cm. Tumpukan kompos di
tutup dengan terpal plastik. Teknik ini dapat mempersingkat waktu pengomposan
hingga 3 – 5 minggu. Berikut ini gambar yang menunjukkan sistem pengomposan
tumpukan statis dengan aerasi (Aerated Static Pile Composting).

Gambar 2.4 Aerated static pile
Sumber : https://isroi.files.wordpress.com (diakses: 03-02-2018)

2.3.3.5 Sistem In Vassel
Sistem yang ketiga adalah system in vessel composting. In vessel composting
merupakan proses dimana material yang dapat dikomposkan berada di sebuah
container/tong yang tertutup dengan tujuan memproduksi kompos. Dalam sistem ini,
jenis-jenis tong yang telah digunakan sebagai reaktor adalah menara vertikal (vertical
tower), tempat empat persegi panjang horisontal, dan tangki bundar.
Sistem pengomposan vessel dibagi menjadi 2 katagori utama, yaitu aliran
sumbat (plug flow) dan dinamik (agitated bed). Pada sistem aliran sumbat, hubungan
antara partikel pada masa tinggal sama dengan proses keluar. Sedangkan pada sistem
dinamik, bahan yang akan dikomposkan selama proses dicampur secara mekanikk
didesain untuk meminimumkan bau dan dapat mengatur waktu proses dengan
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mengontrol kondisi lingkungan seperti aliran udara, temperatur, dan konsentrasi
oksigen. Berikut ini gambar yang menunjukkan sistem pengomposan dalam tong
(vessel).

Gambar 2.5 Contoh Alat Pengomposan pada Rumah Tangga dengan Sistem In
Vessel (Papadopoulos, et al, 2009)
2.3.4

Proses Dekomposisi
Dekomposisi adalah proses pengolahan sampah yang bertujuan untuk

menstabilkan materi organik secara biologis dengan memanfaatkan kemampuan
mikroorganisme dalam penguraiannya. Materi yang dihasilkan disebut kompos
(Gotaas, 1965). Prinsip pengomposan adalah menghasilkan produk kompos yang
mengandung material organik yang stabil, hal tersebut Tuomela mengindikasikan
bahwa kompos sudah matang (Bernal et al., 1998). Menurut Tuomela (2000),
komponen utama dari material organik adalah karbon, protein, lipid, dan lignin.
Komponen yang sulit didekomposisi oleh mikroorganisme adalah karbon dan lignin,
sehingga dua komponen tersebut dapat mewakilkan apakah proses dekomposisi
kompos berjalan optimal atau tidak.
Teknologi pengomposan yang diterapkan selama ini meniru proses
terbentuknya humus oleh alam dengan bantuan mikroorganisme. Pada dasarnya
mikroorganisme ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroorganisme yang
membutuhkan oksigen tinggi (aerob) dan mikroorganisme yang bekerja pada kadar
oksigen rendah atau tanpa adanya kehadiran oksigen (anaerob). Pengomposan dapat
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dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bantuan oksigen (aerobik) dan tanpa bantuan
oksigen (anaerobik) (Gotaas, 1965).
Secara alami proses pembentukan berjalan dalam kondisi anaerobik secara
bergantian. Manusia berusaha mengatur kondisi tersebut sehingga proses pembusukan
dapat berjalan lebih cepat secara aerobik, atau gabungan (Prihamdarini, 2004).
2.3.4.1 Proses Dekomposisi Aerob
Dekomposisi aerob adalah proses penguraian materi organik dengan hadirnya
oksigen, proses tersebut disebut dengan aerobik. Organisme memanfaatkan oksigen
untuk membentuk sel protoplasma dari nitrogen, fosfor, beberapa karbon dan nutrient
lainnya yang dibutuhkan. Karbon yang tersedia dalam sampah digunakan sebagai
energi untuk pembakaran dan terekspirasi sebagai karbon dioksida (CO2) (Gotaas,
1965).
Mikroorganisme menggunakan karbon sebagai energi dan unsur pembentukan
sel protoplasma, kebutuhan akan karbon akan lebih banyak dibandingkan dengan
nitrogen. Bila selama proses pembusukan yang terjadi kandungan nitrogen terlalu
tinggi, maka aktifitas biologi akan menjadi berkurang dan beberapa daur lagi
dibutuhkan untuk membakar karbon yang tersisa. Setelah mikroorganisme itu mati,
jasadnya digunakan sebagai penyuplai nitrogen dan karbon bagi mikroorganisme lain.
Dalam penggunaan nitrogen dalam jasad mikroorganisme yang telah mati itu
membutuhkan lagi karbon untuk pembakaran menjadi CO2. Kedua proses tersebut
mengakibatkan jumlah karbon berkurang dan nitrogen yang tersisa harus melalui daur
lagi yang lain. Akhirnya, ketika resiko karbon yang tersedia dengan nitrogen yang
menjadi cukup rendah, nitrogen dilepas sebagai amonia. Pada kondisi ini yang
menguntungkan beberapa ammonia akan teroksidasi menjadi nitrat (Gotaas, 1965).
Selama proses yang terjadi dalam keadaan aerobik maka tidak akan
menimbulkan bau. Jika selama proses menimbulkan bau, maka proses tersebut
diperkirakan tidak sepenuhnya dalam keadaan aerobik atau diakibatkan dari material
yang sudah berbau.
Hasil dari dekomposisi bahan organik secara aerobik adalah CO2, H2O (air),
humus, dan energi. Proses dekomposisi bahan organik secara aerobik dapat disajikan
dengan reaksi sebagai berikut :
Mikroba aerob
Bahan organik

CO2 + H2O + Humus + Hara + Energi
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(Djuarnani dkk, 2005).

2.3.4.2 Proses Dekomposisi Anaerobik
Dekomposisi anaerob adalah proses penguraian materi organik tanpa kehadiran
oksigen, seperti pada proses dekomposisi secara aerobik, dalam pembentukan sel
protoplasma mikroorganisme menggunakan nitrogen, fosfor, dan nutrien tetapi pada
pengomposan secara anaerobik organisme mengubah nitrogen organik menjadi asam
organik dan ammonia. Karbon dari senyawa organik yang tidak digunakan dalam sel
protein diubah menjadi methan (CH4) sebanyak 70% sedangkan 30% lainnya dilepas
sebagai CO2, oksigen dan hidrogen sulfida (H2S) (Barton, 1979).
Perbedaan antara kedua proses aerob dan anaerob diperlihatkan pada Tabel 2.3
berikut ini.
Tabel 2.3 Perbandingan pengomposan aerob dan anaerob

Sumber: Damanhuri dan Tri Padmi, 2016

Hao et al (2001) juga menuliskan bahwa meskipun materi organic bisa didekomposisi
secara anaerob, degradasi berjalan lambat dan menghasil panas yang rendah dan produk
yang tidak diinginkan seperti CH4 dan NsO yang merupakan gas rumah kaca yang
berkontribusi terhadap pemanasan global. Sebagai perbandingan, pengomposan aerob
diterima sebagai pilihan yang lebih bersahabat (eco-friendly) untuk menangani sampah
organik/sisa makanan karena kondisi aerob akan mencegah timbulnya gas metan.

2.3.5

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengomposan
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses pengomposan

yang perlu dikondisikan agar proses pengomposan berjalan dengan baik seperti
diuraikan di bawah ini:
A. Bahan yang dikomposkan
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Bahan yang dikomposkan hendaknya mengandung materi organik yang tinggi.
Semakin banyak kandungan kayu atau bahan yang mengandung lignin, semakin
sulit terurai. Oleh karenanya pengomposan sampah daun (dan taman) sebaiknya
dipisah dengan sampah sisa makanan dari dapur. Pemeriksaan komponen
sampah yang mengganggu produk kompos perlu dilakukan, seperti kaleng,
plastik, logam, kaca, serta bahan lain yang sulit terdekomposisi dan dapat
mengganggu proses pengomposan (Damanhuri, 2016).
B. Ukuran bahan
Ukuran

bahan

ini

mempengaruhi

pada

perkenaan

bahan

terhadap

mikroorganisme maupun bahan pengomposan yang lain. Bahan organik yang
memiliki ukuran bahan lebih besar akan memperlambat proses pengomposan
sedangkan bahan organik yang memiliki ukuran kecil, proses pengomposan
akan berlangsung lebih cepat (Alienda, 2004).
Ukuran partikel berperan dalam pergerakan oksigen ke dalam tumpukan
kompos (melalui pengaruh porositas), akses mikroorganisme dan enzim untuk
substrat. Bila ukuran bahan semakin kecil, luas permukaan semakin besar,
sehingga kontak antara bakteri dan materi organik semakin baik, akibatnya
proses pembusukan akan semakin cepat. Bila diameter terlalu kecil, kondisi bisa
menjadi anaerob karena ruang untuk udara mengecil. Diameter yang baik
adalah antara 25-75mm. Pemotongan akan memperbesar luas permukaan
sehingga sampah menjadi lebih homogen, dan kondisi aerob lebih terjamin
(Damanhuri, 2016).
Oleh karena itu dalam mempersiapkan bahan yang akan dikomposkan maka
perlu dipotong/dicacah terlebih dahulu (Murbandono, 1982).
C. Kadar air
Kadar air sangat penting dalam proses aerobik. Kadar air sampah sangat
dipengaruhi oleh komposisi sampahnya. Pembalikan diperlukan untuk menjaga
kelembaban selama proses pengomposan. Kadar air yang optimum sebaiknya
berada pada rentang 50-65%. Nilai optimum adalah 55%, kurang lebih
selembab karet busa yang diperas. Proses dekomposisi aerobik dapat
berlangsung pada kadar air 30-100% jika oksigen dalam tumpukan mencukupi.
Pada dasarnya kadar air yang cukup tinggi pada pengomposan aerobik harus
dihindari karena kelebihan kandungan air akan menutupi rongga udara di dalam
tumpukan. Kekurangan udara akan menyebabkan jasad renik aerobik mati dan
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sebaliknya merangsang perkembangbiakan jasad renik anaerobik sehingga akan
timbul bau busuk (Damanhuri, 2016).
Kelembaban tersebut perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara
optimal. Untuk menjaga kadar air, sebaiknya kompos terlindungi dari hujan,
sinar matahari langsung. Hujan dapat menyebabkan kadar air akan berlebihan,
sedangkan sinar matahari dapat menimbulkan penguapan. Tempat yang terduh
sangat direkomendasikan untuk suksesnya proses pengomposan secara aerobik
(Yuwono, 2005).
D. Kebutuhan Oksigen (Aerasi)
Sistem pengomposan bertujuan untuk mempertahankan kondisi aerob selama
proses. Pengomposan pada kondisi aerob meningkatkan laju dekomposisi,
sehingga terjadi peningkatan temperatur. Apabila aerasi tidak terhambat, maka
tidak dihasilkan bau tidak sedap (Holmes, 1983 dalam Anon, 2011). Menurut
Outerbridge (1991) dalam Anon., 2001, tidak adanya udara (kondisi anaerobik)
akan menimbulkan perkembangbiakan berbagai macam mikroorganisme yang
menyebabkan pengawetan keasaman dan pembusukan tumpukan yang
menimbulkan bau busuk. Aerasi diperoleh melalui gerakan alami dari udara ke
dalam tumpukan kompos, dengan membolak-balik.
Adapun kebutuhan udara tergantung dari proses berlangsungnya pengomposan
tersebut aerobik atau anaerobik. Untuk mikroba aerobik udara mutlak
diperlukan,

tetapi

mikroba

anaerobik

tidak

membutuhkannya.

Pada

pengomposan secara aerobik dikondisikan agar setiap bagian kompos
mendapatkan suplai udara yang cukup. Pada proses pengompoan secara aerobik
oksigen dan temperatur merupakan sebuah parameter dan aktivitas mikroba,
dalam kondisi aerobik udara yang dibutuhkan sebanyak 0.6-1.8m3. udra/hari/kh
bahan (Yuwono, 2005).
Kurangnya oksigen juga dapat disebabkan oleh kelembaban bahan yang terlalu
tinggi sehingga bahan melekat satu sama lain dan menghambat suplai oksigen
yang dibutuhkan mikroba. Agar aerasi lancar maka komposter harus
dikondisikan agar udara dapat masuk dari berbagai sisi dan secara berkala
dilakukan pembalikan kompos (Yuwono, 2005).
Dikarenakan jumlah ketersediaan udara bukan hanya tergantung dari frekuensi
pembalikan saja tetapi juga dari kelembaban dan kandungan material. Sebab
semakin tinggi rasio C/N pada material, maka akan semakin banyak oksigen
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yang dibutuhkan olah jasad renik dalam proses pengomposan. Dengan
demikian untuk menetapkan jumlah pembalikan minimum untuk tiap kondisi
material akan berbeda-beda (Gotaas, 1965).
E. Nisbah C/N
Perbandingan ini umumnya disebut rasio/bandingan C/N. Perbandingan rasio
organik disarankan pada rasio C/N 30:1, dengan bandingan tersebut proses
pengomposan berjalan baik dengan menghasilkan kompos bernilai baik pula,
paling tinggi 30, yang artinya kandungan sumber C berbanding dengan
kandungan sumber = 30 : 1.
Jika rasio C/N terlalu tinggi, maka aktifitas mikroorganisme akan berkurang
dan beberapa daur lagi dibutuhkan untuk mereduksi karbon. Ketika nitrogen
habis, sebagian mikroorganisme akan mati. Nitrogen yang disimpan oleh
mikroorganisme yang mati kemudian digunakan oleh mikroorganisme yang
lain untuk membentuk sel baru dengan menggunakan karbon yang tersisa
hingga karbon mencapai kondisi stabil. Kondisi ini menyebabkan waktu proses
akan lebih panjang (Gotaas, 1965).
Jika perbandingan C/N lebih rendah dari biasanya karbon yang ada dalam
bentuk yang mudah diserap oleh tanah. Maka waktu yang dibutuhkan untuk
mencapai kondisi stabil akan lebih sedikit. Organisme akan menggunakan
semua karbon yang tersedia sehingga aktivitasnya terhenti, nitrogen yang
berlebih dilepaskan sebagai NH3 ke udara sampai jumlah yang ada tinggal
sedikit (Gotaas, 1965).
Tabel 2.4 Kandungan N dan Rasio C/N Berbagai Jenis Sampah
Material

Kandungan

Rasio C/N

N (%)
Sampah Makanan
Sampah buah-buahan

1,52

34,8

Sampah makanan

2,4

15

Sampah RPH

7-10

2,0

Sampah kentang

1,5

25,0

1,7

18,0

Kotoran Ternak
Kotoran sapi
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Material

Kandungan

Rasio C/N

N (%)
Kotoran kuda

2,3

25,0

Kotoran ayam

6,3

15,0

Kotoran kambing

3,75

22,0

Serbuk gergaji

0,10

200-500

Kayu pinus

0,07

723

Jerami gandum

0,3

128,0

Kertas majalah

0,07

470

Kertas buram

0,01

4490

Kertas koran

0,05

983

Potongan rumput

2,15

20,1

Daun baru jatuh

0,5-1,0

40-80

Kayu dan Jerami

Kertas

Sampah Taman

Sumber : Tchobanoglous et al. (1993) dalam Wahyono dkk (2016)
F. Temperatur
Temperatur terbaik untuk pengomosan adalah 50°-55°C. Suhu rendah akan
menyebabkan pengomposan berjalan lambat. Suhu tinggi (60-70) °C
menyebabkan pecahnya telur insek, dan matinya bakteri-bakteri patogen yang
biasanya hidup pada temperatur mesofilik. Pada pengomposan tradisional, bila
tumpukan terlalu tinggi, terjadi pemadatan bahan-bahan dan akan terjadi efek
selimut. Hal ini akan menaikan temperatur menjadi sangat tinggi, dan oksigen
menjadi berkurang. Pada pengomposan tradisional (windrow), hingga hari ke
tiga proses pengomposan, aktifitas enzimatik dari bakteri mesofilik dan
termofilik akan menyebabkan temperatur naik hingga 50°C dan dekomposisi
berjalan sangat intensif. Pada saat tersebut terjadi pemecahan telur dan bakteri
mesofilik menjadi sangat dominan (Damanhuri, 2016).
Secara teknis, transformasi bahan organik tidak-stabil menjadi bahan organik
stabil (kompos matang) ditandai oleh pembentukan panas dan produksi CO2.
Selama proses pengomposan, komposisi populasi mikroba berubah dari tahap
mesofilik (suhu 20°-40°C) ke tahap termofilik (suhu bisa mencapai 80°C), dan
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terakhir tahap stabilisasi atau pendinginan. Berikut adalah gambar profil suhu
dan populasi mikroba selama proses pengomposan.

G. pH
pH digunakan untuk mengevaluasi hasil metabolisme mikroorganisme di
lingkungan. pH kompos bervariasi dengan waktu selama proses pengomposan
dan digunakan sebagai indikator dekomposisi dalam massa kompos. pH awal
bahan pengomposan sekitar 5,0 sampai 7,0. Setelah tiga hari pengomposan, pH
menurun menjadi 5,0 atau kurang karena hasil penguraiannya adalah asam
organik sederhana dan kemudian meningkat sekitar 8,5-9 sampai akhir proses
sebagai akibat sisa dari proses aerob (protein diuraikan dan amonia dilepaskan).
Pada proses anaerob pH cendrung asam. Pengurangan nitrogen sebagai gas dari
daur nitrogen akan lebih baik jika dalam keadaan pH tinggi. Pada proses
pengomposan biasanya pH tidak terlalu menjadi masalah (Gotaas, 1965).
H. Kelembaban
Kelembaban merupakan faktor utama dalam pengomposan aerob. Kelembaban
dibawah 20% menyebabkan pengomposan terhenti. Jika kelembaban diatas 55
%, air akan mulai mengisi ruang antara bahan, menyebabkan pengurangan
jumlah oksigen dan terbentuk kondisi anaerob, sehingga temperatur menurun
dan menimbulkan bau tidak sedap (Holmes, 1981 dalam Anon, 2011).
Pada umumnya mikroorganisme dapat bekerja secara optimum yaitu pada
kelembaban 40-60%. Apabila kelembaban terlalu tinggi atau terlalu rendah
maka

proses

pengomposan

kan

berlangsung

lebih

lambat

karena

mikroorganisme yang membantu dalam proses pengomposan tidak bisa
berkembang atau mati (Indriani, 2002). Selain kelembaban aerasi juga perlu
diperhatikan dalam proses pengomposan, jika bahan yang digunakan pada
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proses pengomposan kering maka proses pengomposan akan lambat. Selain itu
apabila bahan yang digunakan terlalu basah akan mengakibatkan penguapan air
dan kehilangan panas yang cepat pada saat proses pengomposan berlangsung.
I. Pengadukan atau Pembalikan Tumpukan
Pengadukan sangat diperlukan agar cepat tercipta kelembapan yang
dibutuhkan saat proses pengomposan berlangsung. Pengadukan pun dapat
menyebabkan terciptanya udara di bagian dalam timbunan, terjadinya
penguraian bahan organik yang mampat, dan proses penguraian berlangsung
merata. Hal ini terjadi karena lapisan pada bagian tengah tumpukan akan
terjadi pengomposan cepat. Pembalikan sebaiknya dilakukan dengan cara
pemindahan lapisan atas ke lapisan tengah, lapisan tengah ke lapisan bawah,
dan lapisan bawah ke lapisan atas (Musnamar, 2006).
Pencampuran yang kurang baik dari komponen yang mempunyai tingkat
kematangan berbeda harus dihindarkan karena menyebabkan terjadinya
genangan di tempat-tempat tertentu, kehilangan struktur yang tidak seragam
dan nisbah hara yang tidak seimbang dari timbunan kompos. Pada kondisi yang
menguntungkan, awal homogenisasi limbah dapat dilaksanakan pada saat
pengumpulan limbah dan kemungkinan melalui proses penghalusan.
Homogenisasi dan pencampuran bahan dasar kompos dan bahan aditif
sekaligus mengatur kandungan lengas dari bahan yang sudah matang (Sutanto,
2002).
J. Penggunaan Aktivator
Penggunaan aktivator ini berhubungan dengan orgnisme yang membantu dalam
proses pengomposan. Dengan adanya aktivator dalam proses pengomposan
akan mempercepat dekomposisi bahan organik sehingga proses pengomposan
akan berlangsung lebih cepat.

2.3.6 Faktor yang berpengaruh pada pengomposan
Beberapa factor yang berpengaruh dalam proses pengomposan (Damanhuri dan Tri
Padmi, 2016):
a. Bahan yang dikomposkan. Bahan sebaiknya mengandung kandungan organic
yang tinggi. Semakin banyak kandungan kayu atau bahan mengandung lignin,
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semakin sulit terurai. Olehkarena itu pengomposan sampah daun (dan taman)
sebaiknya dipisah dengan sampah makanan dari dapur.
b. Ukuran bahan yang dikomposkan. Semakin kecil ukuran sampah, semakin luas
permukaan kontak, sehingga kontak materi organic dengan mikroorganisme
akan semakin besar, akibatnya proses pembusukkan akan semakin cepat. Akan
tetapi bila terlalu kecil akan menyebabkan kondisi menjadi anaerob karena
ruang udara terlalu keci. Ukuran ideal adalah 25-75 mm.
c. Kandungan Carbon, Nitrogen dan Fosfor. Rasio C/N dari bahan yang
dikomposkan merupakan factor penting. Tabel 3.4 memperlihatkan nilai C/N
beberapa bahan.

Tabel 2.5 Nilai C/N dan kadar air beberapa bahan (Gootas, 1973)

Nilai C/N yang baik dalam bahan yang dikomposkan adalah 25-30 (berat
kering), sedangkan nilai C/N di akhir proses adalah 12-15. Seperti halnya
nitrogen, fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nilai
C/P untuk stabilitas optimum adalah 100:1.
Mikroorganisme. Bakteri, jamur, ragi akan menguraikan bahan organic sesuai
dengan bahan yang diuraikan. Seringkali dibutuhkan penambahan effective
microorganism (EM4) ataupun mengembalian aliran lindi pada tumpukan
kompos baru terutama untuk sampah dengan kandungan selulosa yang tinggi.
Pengomposan aerob akan berjalan pada temperature mesofilik (30-38oC) dan
termofilik (55-60oC). Pada awalnya proses akan berjalan lambat. Panas yang
dihasilkan akan menaikkan temperature. Setelah bakteri mesofilik hilang akan
digantikan oleh bakteri termofilik dan tempratur akan naik sampai 70oC. Pada
saat itu bakteri pathogen seperti Salmonella sp, Shigella sp, Echerichia Coli dan
lainnya akan mati. Itu sebabnya pengomposan aerob akan menghasilkan
kompos yang lebih higienis.
d. Ketersediaan oksigen. Pada proses aerob, ketersediaan oksigen sangat penting.
Suplai oksigen seringkali diperoleh dengan pembalikan tumpukan sampah.
Untuk hasil optimum diperlukan udara dalam timbunan yang mengandung lebih
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dari 50% oksigen. Bakteri mesofilik dan termofilik akan bekerja sangat aktif
sekitar 1 minggu pertama, dengan kativitas enzimatik yang sangat intensif dan
dapat mengadsorb hingga 3,5 gram oksigen per kg sampah. Oksigen akan habis
dalam 3 hari pertama pengomposan dan akan menaikkan kandungan CO2 dalam
timbunan samoai konsentrasi 30%. Dengan pembalikkan maka CO2 akan
digantikan kembali oleh udara segar yang mengandung banyak O2, sehingga
peoses pengomposan berjalan baik.
e. Kadar air. Kadar air sangat penting dalam proses aerob. Kadar air ditentukan
oleh komponen sampahnya. Pembalikan diperlukan untuk menjaga kelembaban
selama proses. Kadar air optimum sebaiknya berada pada rentang 50-65%.
f. Kondisi asam basa. Kondisi pH memegang peranan penting dalam
pengomposan. Kontrol terhadap pH adalah salah satu parameter penting untuk
mengevaluasi lingkungan kehiduoan mikroorganisma dan kestabilan tumpukan.
Di awal proses, nilai pH berkisar 5-7, dan beberapa hari pH akan turun mencapai
5 atau kurang akibat terbentuknya asam organic dan temperature akan naik
dengan cepat. Tiga hari kemudian pH akan naik menjadi 8-8,5 dan akhirnya
stabil pada pH 7-8 sampai kompos matang. Jika aerasi kurang maka pH akan
turun hingga 4,5.
g. Temperatur. Temperatur terbaik pengomposan adalah 50-55oC. Perubahan
temperature selama proses sangat tergantung pada ketersediaan oksigen dan
kadar air dalam tumpukan.
2.3.6 Perkembangan komposter individual
Berbagai teknologi penerapan pengomposan aerob telah dikembangkan di Indonesia
dalam skala permukiman/lingkungan maupun rumah tangga, seperti pada Gambar 2.2
berikut ini.
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Gambar 2.6 Beberapa teknologi pengomposan aerob yang telah diterapkan di
Indonesia (Chaerul, Tanaka, & Shekdar, 2007).
Secara umum kualitas kompos sangat tergantung pada bahan bakunya. Bahan kompos
yang telah terpilah dari sumber (rumah tangga) seperti sisa makanan dan sampah taman
adalah bahan kompos terbaik. Sampah dapur atau sisa makanan mengandung
kandungan materi organic tinggi seperti gula terlarut, tepung, lemak, protein, selulosa
dan komponen lain yang sangat biodegradable dan umumnya mengandung sedikit
bakteri pengganggu (Wang et al, 2003). Pengomposan sampah dapur seringkali
memerlukan tambahan NaOH untuk menjaga alkalinitas dan pH 7 (Gill, Jana, &
Shrivastav, 2014).
Berbagai variasi bentuk komposter juga telah dikembangkan. Adanya penambahan
lubang udara di bagian atas atau bawah akan meningkatkan konveksi aerasi tapi
dekomposisi organic akan terkonsentrasi di bagian lapisan terbawah (Taylor, Adhikari,
& Trémier, 2012.). Penambahan sampah secara kontinyu juga berpengaruh terhadap
kualitas kompos dari sampah dapur (Hwang, Shin, & Tay, 2015). Pencampuran sampah
dapur dengan sampah taman akan menghasilkan kompos yang lebih kering dengan
kandugan nitrogen, fosfor dan potassium yang lebih menggambarkan kualitas
penggembur tanah yang baik (Taylor, Adhikari, & Trémier, 2012.). Untuk sampah kopi,
komposter vermicomposting memberikan hasil yang baik (Liu & Price, 2011). Adanya
bulking-agent, beban sampah, dan culture stater juga memberikan hasil pengomposan
yang berbeda pada sampah dapur (Abdullah, Chin, Mokhtar, & Taip, 2013).
Keberadaan elemen pendukung dalam proses pengomposan seperti Al, Ba, Ca, Co, Cr,
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dan lain-lain juga ternyata berpengaruh pada hasil pengomposan sampah dapur (Evans
& Tan, 1998).
Model komposter individual juga sudah dikembangkan. Papadopoulus et al (2009)
telah mengembangkan model komposter dengan 4 kompartemen (feeding, proses
kompos, pengeluaran kompos, dan pengeluaran lindi) yang dilengkapi dengan
pengaduk otomatis, seperti pada Gambar 2.7 berikut ini.

Gambar 2.7 Contoh Konstruksi Alat Pengomposan pada Rumah Tangga dengan
Sistem Pengomposan Dalam Tong (vessel)
Sumber : Papadopoulos, et al, 2009
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2.4 Mekanisme Pencacahan Sampah Organik
F

Bilah pemotong

Sampah organik

Bilah statis
F

Gambar 2.8. Mekanisme pencacahan
Gambar 2.8 memperlihatkan mekanisme pencacahan sampah organik. Apabila
kekuatan geser serpihan sampah dinyatakan dengan 𝜏𝑦𝑝 dan luas penampang serpihan
sampah adalah 𝐴, maka gaya yang dibutuhkan untuk memotong serpihan sampah
adalah
𝐹 = 𝜏𝑦𝑝 𝐴

(1)

Apabila tebal serpihan sampah dinyatakan dengan 𝑡, panjang bilah dinyatakan dengan
𝐿, dan sepanjang bilah pemotong dipenuhi oleh bahan sampah, maka luas penampang
total dapat dinyatakan dengan
𝐴 = 𝐿𝑡

(2)

Jika kecepatan rotasi bilah pemotong adalah 𝜔 dan diameter bilah rata-rata adalah 𝐷
maka kecepatan translasinya adalah
𝑉=

𝐷𝜔
2

(3)

Kecepatan rotasi bilah pemotong dapat dinyatakan dengan n (rpm) sehingga
𝜔 = 2𝜋𝑛⁄60

Dengan demikian daya pemotongan dapat dinyatakan sebagai
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(4)

𝑃 = 𝐾𝑝

𝜋
𝜏 𝐷𝐿𝑡𝑛
60 𝑦𝑝

(5)

Pada Pers. (5) 𝐾𝑝 adalah faktor daya untuk memperhitungkan kondisi pembebanan
seperti getaran dan tumbukan. Sifat mekanik yang berkaitan dengan proses pencacahan
sampah organic adalah kekuatan geser material. Kekuatan geser suatu material sangat
bergantung kepada jenis bahan, kandungan air dan temperaturnya. Dalam penelitian
ini, kekuatan geser sampah organic akan didekati dengan kekuatan geser kayu yang
tidak terlalu keras, yaitu Yellow Pine. Pada Tabel 1 disajikan sifat mekanik dari
beberapa jenis kayu untuk berbagai harga kandungan air [1]. Kekuatan geser yellow
Pine adalah 2.31 MPa.

Tabel 2.6. Sifat Mekanik Beberapa Jenis Kayu

SATURATED (NOMINAL)

Species
Scots Pine
Yellow Pine
Douglas Fir
Western
Red
Cedar
Siberian Larch
Ash
Beech
Sapele
AVERAGE
RANGE
STANDARD
DEVIATION

MOE
(MPa)
44100
24900
36600

MOR
(MPa)
47
26.65
29.69

Ub
(J/m2)
15400
10200
22000

G
(MPa)
6.21
7.75
25.2

τ
(MPa)
5.7
2.31
4.42

Us
ρ
(J/m2) (kg/m3)
9100 530.23
7100
407.7
11600 448.67

43300
44500
56200
58400
47800
44500
33500

43.84
40.83
73.15
76.76
69.15
50.88
50.11

21930
22800
45990
45600
45000
28610
35790

19.91
7.71
18.45
16.2
19.54
15.12
18.99

3.49
4.71
6.34
8.35
11.39
5.84
9.08

11000
14200
40000
31200
21000
18150
32900

354.88
575.65
708.26
787.75
595.21
551.04
432.87

30
32
45
40
31
35
15

10600

19.64

14610

7.02

2.89

11760

147.96

5.13

Parameter Perancangan
Kecepatan Rotasi Maksimum,

n = 100 rpm

Diameter bilah pemotong,

D = 210 mm

Kekuatan Geser Sampah,

𝜏𝑦𝑝 = 2,31 MPa

Tebal sampah,

t = 5 mm

Panjang bilah pemotong

L = 50 mm

Faktor daya

𝐾𝑝 = 1.15

Daya pemotongan sampah

𝑃 = 𝐾𝑝 60 𝜏𝑦𝑝 𝐷𝐿𝑡𝑛 = 730 𝑊 ≅ 1 ℎ𝑝

𝜋

32

MC
(%)
32
35
35

Hasil di atas digunakan sebagai dasar dalam pemulihan motor penggerak dan penentuan
dimensi komponen seperti poros transmisi dan puli.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengomposan di
setiap rumah tangga agar mengurangi sampah organik yang dibuang ke TPA.
Penelitian otomatisasi komposter rumah tangga mempunyai tujuan khusus sebagai
berikut:
-

Merancang komposter yang operasionalnya mudah dengan melakukan inovasi
terhadap komposter yang ada dengan melakukan pemotongan dan pembalikan
sampah secara otomatis.

-

Mencari pola pemotongan dan ukuran sampah yang ideal agar mendukung
proses pengomposan berjalan optimal.

-

Mencari pola pengadukan sampah yang ideal dengan berbasis perubahan
temperatur yang terjadi sepanjang proses pengomposan sehingga proses
pengomposan berjalan secara aerobik dan kompos yang dihasilkan lebih
higienis.

3.2 Manfaat Penelitian
Penelitian otomatisasi komposter rumah tangga merupakan penelitian terapan dari
berbagai penelitian dasar dalam pengomposan. Penelitian sebelumnya terkait
pengomposan sampah secara aerob dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telah
banyak juga dikembangkan berbagai tipe komposter, akan tetapi belum ada yang
bersifat otomatis dalam memotong dan membalik sampah. Komposter yang ada masih
memerlukan kegiatan untuk memotong sampah sebelum dimasukan dalam komposter,
dan memerlukan kontak langsung antara pembuat kompos dengan sampah pada saat
membalik sampah setiap waktu tertentu agar udara bisa masuk dan proses berjalan
aerobik. Dengan keharusan memotong dan membalik sampah tersebut maka tidak
semua pembuat kompos mau melakukannya, terutama ibu-ibu rumah tangga yang
waktunya terbatas dan tidak menyukai memegang sampah secara langsung. Sehingga
seringkali sampah menjadi berbau busuk karena proses menjadi anaerobik, dan
seringkali sampah dikelilingi serangga belatung, lalat, dan lain-lain. Dengan kondisi
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tersebut maka pengomposan menjadi tidak menarik untuk dilakukan langsung di
rumah, sehingga akhirnya tetap dikumpulkan dan diangkut ke TPS dan TPA. Beberapa
daerah sudah melakukan pengomposan di tingkat TPS, dan itu juga tidak berjalan
optimal karena seringkali sampah dalam kondisi tercampur dari rumah. Dengan
berbagai kekurangan komposter yang ada maka dirasa perlu untuk melakukan inovasi
pada berbagai komposter yang ada dengan menambahkan pemotong dan pembalik
sampah otomatis, dengan harapan setiap orang bisa melakukan pengomposan sampah
di rumah masing-masing.
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan dasar penelitian Universitas Pasundan yang
mengacu kepada Visi Universitas Pasundan, yang berlandaskan kepada komunitas
akademik peringkat internasional berbasis kesundaan dan ke-Islaman, yang bertujuan
mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan relevansi
program dengan kebutuhan masyarakat pada bidang fokus Sains dan teknologi
untuk menunjang pengembangan penelitian yang penerapannya berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian Otomatisasi Komposter Rumah Tangga akan dilakukan dalam 2 tahap
penelitian, yaitu:
-

Tahap 1. Penelitian focus pada perancangan dan uji coba laboratorium terhadap
modifikasi komposter yang akan dilengkapi dengan pemotong dan pembalik
otomatis

-

Tahap 2. Penelitian focus pada ujiterap di lapangan pada beberapa rumah tangga
untuk menguji keterpakaian dan ketepatgunaan alat terkait dengan kebiasaan
masyarakat secara nyata di lapangan dalam memperlakukan sampah dapurnya.

Penelitian ini merupakan bagian awal dari roadmap penelitian tentang komposter
otomatis seperti dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Rangkaian penelitian ini akan
dilakukan sesuai dengan diagram alir berikut ini.
Tahap 1
Perancangan komposter
otomatis

Kajian komposter
individual konvensional

Modifikasi pemotong
otomatis
- ukuran sampah
- pola pemotongan
- jenis alat pemotong
- kinerja pemotong

Uji karakteristik sampah
dapur

Modifikasi pembalikan
otomatis
- pembacaan temperatur
otomatis
- pola pembalikan
- cara pembalikan
- kinerja pembalikan

Pemeriksaan kinerja proses
pengomposan
- perubahan temperatur
- perubahan pH
- perubahan kadar air

Pemeriksaan kualitas kompos:
- Rasio C/N akhir
- pH akhir
- kadar air akhir
- ukuran butir kompos

Prototype komposter
otomatis

Gambar 4.1 Diagram alir penelitian tahap 1
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Tahap 2
Uji Terap komposter otomatis

Perbanyakan Prototype
komposter (3)
Pemilihan Rumah
Tangga sampel
- tingkat pemahaman
- tingkat ekonomi
- tingkat aktivitas
dapur
Pemeriksaan kinerja proses
pengomposan
- perubahan temperatur
- perubahan pH
- perubahan kadar air

Pemeriksaan kualitas kompos:
- Rasio C/N akhir
- pH akhir
- kadar air akhir
- ukuran butir kompos

Identifikasi kendala teknis
dan non teknis
Penyempurnaan
desain komposter
otomatis

Gambar 4.2 Diagram alir penelitian tahap 2

4.1 Kajian komposter individual konvensional
Kajian akan dilakukan terhadap berbagai komposter individual konvensional yang telah
ada

dan

mengidentifikasi

berbagai

kendala

dan

hambatan

dalam

proses

pengomposannya.

4.2 Uji karakteristik sampah dapur
Untuk mengetahui karakteristik sampah dapur maka dilakukan pengambilan sampel
sampah dapur dari 4 rumah tangga dan 1 sampel sampah kantin kampus. Pengambilan
sampah kantin kampus dilakukan sebagai perbandingan karena untuk selanjutnya akan
digunakan sebagai sampah feeding harian bagi komposter yang akan dirancang. Uji
karakteristik dilakukan meliputi karakteristik fisika, kimia dan biologi.
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4.3 Modifikasi pemotongan sampah otomatis
Modifikasi

terhadap

komposter

individual

konvensional

dilakukan

dengan

penambahan alat pemotong sampah otomatis yang mengacu pada:
-

Ukuran sampah ideal untuk proses pengomposan aerob

-

Pola pemotongan yang tepat agar dihasilkan ukuran sampah yang diinginkan

-

Jenis alat pemotong yang tepat, mudah didapat, operasional dan perawatan
mudah, dan berkemampuan handal dan awet

-

Kinerja alat pemotong yang handal dan konsisten terhadap ukuran sampah
yang dihasilkan

4.4 Modifikasi pembalikan otomatis
Modifikasi

terhadap

komposter

individual

konvensional

dilakukan

dengan

penambahan alat pembalik sampah otomatis yang mengacu pada:
-

Penggunaan thermometer sampah yang tepat agar dapat membaca
temperature proses dengan tepat dan menjadi sensor pada alat pembalik untuk
secara otomatis bekerja

-

Pola pembalikan yang memberikan efek suplai oksigen terbaik

-

Cara pembalikan yang tepat dengan pengaduk atau dengan pola aliran
pergerakan sampah menggunakan tray

-

Kinerja pembalikan diukur dari perubahan temperature dan pH

4.5 Pemeriksaan kinerja proses pengomposan
Indikator keberhasilan kinerja proses pengomposan secara aerob dengan berbagai
modifikasi pemotong dan pengaduk sampah diukur menggunakan berbagai parameter
proses:
-

Pemeriksaan perubahan temperature sepanjang proses pengomposan

-

Pemeriksaan perubahan pH sampah

-

Pemeriksaan kadar air sampah

Jika diperlukan pada beberapa fase penelitian akan dilakukan identifikasi bakteri aktif
dari proses sampah, terkait dengan terjadinya proses pada tempaeratur mesofilik dan
termofilik.
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4.6 Pemeriksaan kualitas kompos
Pemeriksaaan kualitas kompos akan dilakukan pada akhir pengomposan meliputi
karakteristik kimia dan fisika kompos, untuk kemudian dibandingkan dengan standar
kompos yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan terutama untuk mengetahui :
-

Rasio C/N kompos

-

pH kompos

-

kadar air kompos

-

karakter fisik dan kimia kompos

4.7 Pembuatan Prototipe komposter otomatis
Hasil dari penelitian tahap 1 adalah prototype awal komposter otomatis yang kemudian
akan diujiterap pada tahap 2, untuk kemudian disempurnakan berdasarkan kendala
teknis dan non teknis selama uji terap terkait kebiasaan masyarakat.

4.8 Uji Terap komposter otomatis
Pada tahap 2 akan dipilih beberapa rumah tangga berdasarkan pemahaman dalam
pengelolaan sampah, tingkat ekonomi, dan tingkat aktivitas di dapur sebagai lokasi uji
terap komposter otomatis tersebut. Selama uji terap, pemeriksaan kinerja proses
pengomposan

terus

dipantau

dikaitkan

dengan

kebiasaan

memasak

dan

memperlakukan sampah dari rumah tangga sampel. Pada akhir proses akan diperiksa
kualitas kompos yang dihasilkan. Berdasarkan uji terap di rumah tangga sampel
diharapkan diperoleh identifikasi kendala teknis dan non teknis yang kemudian
dijadikan dasar penyempurnaan komposter otomatis.

4.9 Rangkaian Penelitian Tahun Pertama
4.9.1 Studi Literatur
Studi literatur diperlukan untuk membantu memahami teori-teori yang telah
dilakukan penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasar acuan untuk
melakukan penelitian ini. Teori yang dijadikan sebagai bahan acuan pada penelitian ini
bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, thesis, dan juga
handbook.
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4.9.2 Persiapan Penelitian
4.9.2.1 Daftar Alat
Tabel 4.1 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
No

Nama Alat

Kegunaan

1

Sarung Tangan

Untuk melindungi tangan

2

Penggaris

Untuk mengukur ketinggian kompos

3

pH meter

Untuk mengukur pH kompos

4

Termometer

Digunakan untuk mengukur suhu tumpukan
bahan kompos

5

Cawan Petri

untuk penyimpan sampel saat pemeriksaan

6

Cawan Porslin

Untuk penampung kadar abu

7

Masker

Untuk melindungi pernafasan dari bau

8

Timbangan

Untuk mengukur berat sampel yang akan di
masukkan ke dalam komposter

9

Wadah Sampel

Sebagai tempat untuk menaruh sampel sementara

10

Penjepit Cawan

Untuk memindahkan cawan

11

Tanur

Untuk mengubah sampel kering menjadi abu

12

Desikator

Untuk mengkonstankan temperatur sampel

13

Oven

Untuk mengeringkan sampel

14

Desikator

Untuk menyerap uap pada proses pemanasan

15

Timbangan

Untuk menimbang sampel denganketelitian

Analitik

0,0001 gram

4.9.2.2 Daftar Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :


Pupuk kandang



Sampah organik

4.9.3 Desain Penelitian
Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat membuat kompos
dengan menggunakan reaktor yang terbuat dari besi yang berkapasitas 120 Liter.
Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali, dengan menggunakan reaktor yang berbeda.
Pada penelitian pertama dilakukan proses pembuatan kompos menggunakan reaktor
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standar pabrikan dengan mekanisme manual, sedangkan pada penelitian kedua
dilakukan proses pembuatan kompos menggunakan reaktor yang telah dimodifikasi
dengan mesin pencacah yang bekerja secara otomasi.

4.9.3.1 penelitian I pencacah dan pengadukan manual
A. Alat yang digunakan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor dengan kapasitas 120L
yang terdiri dari pencacah dan pengadukan manual.
B. Bahan pupuk awal
Bahan pupuk awal adalah bahan yang digunakan sebagai pemicu reaksi
pembuatan kompos pada reaktor. Bahan pupuk yang digunakan adalah pupuk
dengan tekstur yang memiliki karakteristik lebih kasar dan lebih basah
dibandingkan penelitian II.
C. Sampel awal
Sampel awal adalah sampah yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan
kompos. Sampel awal yang digunakan pada penelitian I adalah sampel yang
berasal dari lingkungan kampus UNPAS Fakultas Teknik.
D. Cara kerja
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Gambar 4.3 Desain Alat Komposter I
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Gambar 4.4 Alat Komposter I

Adapun cara kerja dari Komposter Rumah Tangga di atas yaitu sebagai berikut :


Sistem pencacahan sampah pada alat dilakukan secara manual dengan cara
memutar pedal yang terdapat pada alat hingga sampah tercacah secara
maksimal.



Sampah hasil pencacahan di tampung pada sebuah wadah yang selanjutnya
dimasukan ke dalam reaktor.



Sistem pengadukan pada komposter dilakukan secara manual dengan cara
mencampurkan sampah organik dengan pupuk kandang menggunakan pedal
yang terdapat pada tabung komposter secara bolak balik sebanyak 5 putaran.

4.9.3.2 Penelitian II pencacah otomatis dan pengadukan manual
A. Alat yang digunakan
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Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor dengan kapasitas 120L
yang terdiri dari pencacah yang sudah menggunakan mesin otomatis dan
pengadukan manual.
B. Bahan pupuk awal
Bahan pupuk awal adalah bahan yang digunakan sebagai pemicu reaksi
pembuatan kompos pada reaktor. Bahan pupuk yang digunakan adalah pupuk
dengan tekstur yang memiliki karakteristik lebih halus dan lebih kering
dibandingkan penelitian I.
C. Sampel awal
Sampel awal adalah sampah yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan
kompos. Sampel awal yang digunakan pada penelitian II adalah sampel yang
berasal dari sampah rumah tangga yang berada di sekitar lokasi penelitian.
D. Cara kerja

Gambar 4.5 Desain Alat Komposter II
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Gambar 4.6 Alat Komposter II

Adapun cara kerja dari Komposter Rumah Tangga di atas yaitu sebagai berikut :


Sistem pencacahan sampah pada alat dilakukan secara otomatis dengan cara
menyalakan mesin pencacah hingga sampah tercacah secara maksimal.



Sampah hasil pencacahan di tampung pada sebuah wadah yang selanjutnya
dimasukan ke dalam reaktor.



Sistem pengadukan pada komposter dilakukan secara manual dengan cara
mencampurkan sampah organik dengan pupuk kandang menggunakan pedal
yang terdapat pada tabung komposter secara bolak balik hingga tercampur
sempurna kurang lebih sebanyak 10 putaran.

4.9.3.3 Penelitian III pencacah dan pengadukan otomatis
A. Alat yang digunakan
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Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor dengan kapasitas 100L
yang terdiri dari pencacah yang sudah menggunakan mesin dan pengaduk
otomatis .
B. Bahan pupuk awal
Bahan pupuk awal adalah bahan yang digunakan sebagai pemicu reaksi
pembuatan kompos pada reaktor. Bahan pupuk yang digunakan adalah pupuk
dengan tekstur yang memiliki karakteristik lebih halus dan lebih kering
dibandingkan penelitian I.
C. Sampel awal
Sampel awal adalah sampah yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan
kompos. Sampel awal yang digunakan pada penelitian II adalah sampel yang
berasal dari sampah kantin pada penelitian yang menggunakan alat II.

Gambar 4.7 Alat Komposter III
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Gambar 4.8 Alat autonik dan relay otomatis yang akan dipasang pada alat 3

D. Cara kerja
Adapun cara kerja dari Komposter Rumah Tangga di atas yaitu sebagai berikut :


Sistem pencacahan sampah pada alat dilakukan secara otomatis dengan cara
menyalakan mesin pencacah hingga sampah tercacah secara maksimal.



Sampah hasil pencacahan di tampung pada sebuah wadah selama 3 hari dan
selanjutnya dimasukan ke dalam reaktor.



Sistem pengadukan pada komposter dilakukan secara otomatis dengan indicator
temperature dan/atau hari. Alat diatur secara otomatis melakukan pembalikan
maksimal per 3 hari atau jika temperature mencapai 50oC menggunakan alat
seperti pada Gambar 4.8. Pembalikan bertujuan selain untuk mencampurkan
sampah organik dengan pupuk kandang juga untuk memasukan oksigen dalam
campuran sampah.

4.9.4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian
4.9.4.1 Pengambilan Sampel
Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel yang berasal dari kantin
karena dari hasil sampah tersebut dapat dianggap mewakili sampah rumah tangga.
Waktu pengambilan sampel dilakukan dari Bulan Februari hingga Mei 2018.
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Pengambilan sampel dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu pada waktu siang hari.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan secara langsung dengan
menggunakan wadah berupa kantung plastik.

4.9.4.2 Pemilahan Sampel
Sampel yang telah diambil selanjutnya dilakukan pemilahan sampel. Hal ini
dilakukan untuk memastikan tidak adanya sulit untuk diurai. Karena menurut Sri
Wahyono, dkk (2017) pengomposan dengan menggunakan Food Digester sampel
sampah makanan yang dipilah adalah sampah makanan yang mudah membusuk seperti
sisa buah-buahan, sisa sayuran, sisa masakan dan sebagainya. Sampah makanan yang
sulit terurai seperti tulang, kulit telor, biji salak, dan sebagainya tidak dapat diolah
dengan food digester.

4.9.4.3 Penimbangan Sampel
Penentuan berat ideal sampah dihitung berdasarkan berat sampah yang akan
dijadikan kompos. Berat sampah diasumsikan dari kisaran timbulan sampah perhari
dalam satu keluarga.
Untuk menghitung timbunan sampah dalam setiap rumah tangga diasumsikan
berpenghuni 4-5 orang dengan asumsi timbunan sampah setiap orang/harinya sebesar
0,4kg/orang/hari. Untuk sampah kota Bandung 73,4% sampahnya adalah organik
(Prihandarini, 2004)
Maka :
5 Orang x 0.4 kg/orang/hari x

𝟕𝟑.𝟒
𝟏𝟎𝟎

organik = 1.4 kg organik/hari

4.9.4.4 Pengaturan Ukuran Sampel
Sampel yang telah ditimbang selanjutnya disesuaikan ukurannya menjadi 2 - 5
cm. Karena ukuran sampah yang ideal untuk komposting yang aerasinya berlangsung
secara alamiah adalah antara 2 sampai 5 cm. Ukuran sampel akan mempengaruhi proses
penguraian sampah oleh mikroorganisme dan mempengaruhi proses aerasi (Wahyono
dkk, 2016).
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4.9.4.5 Pemeriksaan Sampel
Penguraian yang terjadi dalam proses pengomposan dipengaruhi oleh banyak
faktor, faktor tersebut diantaranya adalah dari karakteristik fisik maupun kimia yang
terkandung dalam sampah yang akan dikomposkan. Untuk pemeriksaan karakteristik
fisik berupa pengukuran nilai kadar air, kadar abu, kadar volatil sampah, ketinggian
tumpukan, pH, dan temperatur. Untuk pemeriksaan karakteristik kimia berupa
pengukuran kandungan N-total, kandungan P2O5 dan kandungan C-organik.
a. Karakteristik Fisik
Jasad renik adalah makhluk yang melakukan penguraian di luar
tubuhnya (extra metabolisme). Untuk terjadinya proses penguraian bahan, jasad
renik membutuhkan suatu media, media yang dipergunakan oleh jasad renik
tersebut adalah suatu selaput yang terletak di permukaan bahan organik itu
sendiri. Reaksi kimia yang terjadi dalam selaput air membutuhkan unsur-unsur
O2, H2O dan bahan organik yang diuraikan. (CPIS, 1992).
Pemeriksaan karakteristik fisik sampel dilakukan di Laboratorarium Air
dan Mikrobiologi Teknik Lingkungan Universitas Pasundan sedangkan untuk
pemeriksaan karakteristik kimia.
Pemeriksaan karakteristik sampah yang dilakukan diantaranya:


Kadar Air Sampah
Kondisi kadar air yang terbaik adalah sedang, kadar air yang dianjurkan
dalam pengomposan aerobik adalah 40-60%, kelembaban tersebut perlu
dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. (Yuwono,
2005).
Prosedur pemeriksaan kadar air sampah sebagai berikut:
1. Pertama persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Cawan petri kosong di panaskan di dalam oven dengan suhu
105°C
3. Kemudian sampel sampah dari penetapan komposisi, di campur
kembali
4. Sampel tersebut dibagi 4 bagian, dari tiap bagian tersebut di bagi
4, pisahkan dari tiap bagian sejumlah sampel kira-kira berat
campurannya 100gr
5.

Timbang cawan petri kosong yang telah dipanaskan di oven
dengan suhu 105°C lalu catat hasil yang diperoleh
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6. Masukkan 100gr sampel sampah ke dalam cawan petri yang
telah ditimbang
7.

Timbang kembali cawan petri yang berisi sampel sampah

8. Catat hasil yang di peroleh
9. Panaskan cawan tersebut ke dalam oven 75°C selama 24 jam
10. Keluarkan cawan petri lalu biarkan selama 10 menit hingga
cukup dingin
11. Masukkan cawan petri ke dalam desicator selama 15 menit
12. Keluarkan cawan petri lalu timbang kembali (catat hasil yang
diperoleh)
13. Bila berat cawan belum konstan masukkan kembali ke dalam
oven dengan suhu 75°C selama 15 menit
14. Lakukan seterusnya sampai berat cawan konstan.
Pengukuran nilai kadar air sampah dilakukan dengan menggunakan
rumus perhitungan sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 % =

(𝑎 + 𝑏) − 𝑐
× 100%
𝑏

Keterangan:
a = Berat Cawan Kosong
b = Berat Sampel Awal
c = Berat Cawan + Sampel setelah dikeringkan selama 24 jam



Kadar abu
Prosedur pemeriksaan kadar abu yaitu sebagai berikut:
1. Hasil sampel dari pemeriksaan kadar air yang sudah kering lalu
ditumbuk hingga halus
2. Lalu masukan ke cawan porslin sebanyak 5 gram
3. Kemudian masukan ke dalam oven tanur selama 3-4 jam
4. Lalu didiamkan pada suhu ruangan selama 5 menit
5. Selanjutnya masukkan cawan porslin ke dalam desikator selama
15 menit
6. Kemudian timbang cawan porslin dan catat hasilnya
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7. Apabila cawan porslin belum konstan maka masukan kembali ke
oven tanur selama 15 menit
8. Lakukan seterusnya sampai berat cawan konstan.
Pengukuran nilai kadar abu sampah dilakukan dengan menggunakan
rumus perhitungan sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑢 % =

𝑐 −𝑎
× 100%
𝑏

Keterangan:
a = Berat Cawan Kosong
b = Berat Sampel Kering
c = Berat Cawan + Berat Sampel Kering


Kadar volatil
Pengukuran nilai kadar volatil sampah dilakukan dengan menggunakan

rumus perhitungan sebagai berikut:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙 % =

𝑏 − (𝑐 − 𝑎)
× 100%
𝑏

Keterangan:
a = Berat Cawan Kosong
b = Berat Sampel Kering
c = Berat Cawan + Berat Sampel Kering

b. Karakteristik Kimia
Pemeriksaan karakteristik kimia dilakukan di Laboratorium Buangan
Padat dan B3 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha
No.10 Kota Bandung. Adapun pemeriksaan karakteristik kimia yang akan diuji
beserta dengan metodenya terdapat pada Tabel 4.2 berikut ini.
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Tabel 4.2 Karakteristik Kimia Sampel beserta Metode yang Digunakan
No.

Karakteristik Kimia

Metode

1

C – Organik

SMEWW-5220-B

2

NTK

SMEWW-4500-N org + B

3

Phospat

SNI-03-1970-1990

Sumber: Laboratorium Buangan Padat dan B3 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan
Teknik Lingkungan Unpas

4.9.5 Tahapan Pengomposan
Proses pengomposan yang dilakukan diawali dengan tahapan pencacahan
sampel yang dilanjutkan dengan pencampuran sampel yang sudah dicacah dengan
bahan pupuk awal sebagai pemicu reaksi pembuatan kompos di dalam reaktor. Pada
penelitian I proses pencacahan dilakukan secara manual, dan pupuk yang digunakan
adalah pupuk dengan tekstur kasar dan sedikit basah. Sedangkan pada penelitian II
pencacahan dilakukan secara otomatis dengan bantuan alat pencacah yang telah
dimodifikasi pada reaktor, serta pupuk yang digunakan adalah pupuk dengan tekstur
yang lebih halus dan kering. Selama proses pengomposan dilakukan pemantauan
karakteristik fisik kompos yang dilakukan setiap hari selama 20 hari. Pemantauan
tersebut dilakukan setiap pagi hari baik pada penelitian I ataupun penelitian II, dan
urutan tahapan pemantauan yang dilakukan sebagaiberikut :
a. Tinggi tumpukan, tinggi tumpukan diukur dengan penggaris besi
pancang 50cm agar tidak mudah patah saat ukur. Pengukuran bertujuan
untuk mengetahui penyusutan yang terjadi setiap harinya.
b. Temperatur, temperatur tumpukan diukur menggunakan termometer
dengan memasukkan ke dalam reaktor. Membaca termometer harus
dilakukan dengan cepat karena pada saat termometer di cabut dari
tumpukan maka hasil pengukuran dapet berubah dengan cepat karena
pengaruh lingkungan.
c. pH, pengukuran pH kompos menggunakan pH meter.

Langkah-langkah pengomposan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
1. Tahap persiapan
2. Pengambilan sampel yang selanjutnya dilakukan pemilahan sampel dan
pengukuran berat sampel hingga 1 kg/hari
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3. Sampah dimasukan ke dalam alat pencacah yang terdapat pada komposter
secara manual, kemudian hasil sampel yang telah dicacah di tampung
4. Ratakan sampel yang telah dicacah kedalam pupuk kandang yang terdapat pada
komposter. Lalu diaduk rata
5. Kemudian aduk rata secara bolak balik sebanyak 5 kali putar
6. Selanjutnya lakukan pengukuran tinggi tumpukan, pH, dan temperatur.
Pemeriksaan dilakukan pada siang hari
7. Hari selanjutnya sebelum menambahkan sampel dilakukan pengukuran fisik
seperti tinggi tumpukan, pH, dan temperatur
8. Penelitian tersebut dilakukan secara berulang selama 21 hari

4.9.6 Peralatan Pendukung
Peralatan pengukuran temperatur dan pH penelitian I dan II
a) Penelitian I
Penelitian ini menggunakan alat seperti tampak dibawah ini:

(a)

(b)

Gambar 4.9 (a) pH meter, dan (b) Termometer
b) Penelitian II
Penelitian ini menggunakan alat seperti tampak dibawah ini:

53

Gambar: 4.10 Alat Ituin (Gabungan dari pH meter dan Termometer)

4.9.7 Proses Penjemuran Sampah
Proses penjemuran sampah dilakukan untuk mengurangi jumlah kadar air yang
berlehih pada proses pembuatan kompos. Kadar air yang baik berada pada rentang 5065% dengan nilai optimum 55%, kurang lebih selembab karet busa yang diperas dengan
indikasi tidak mengeluarkan air dari jari tangan ketika diperas.
Pada dasarnya kadar air yang cukup tinggi pada pengomposan aerobik harus
dihindari karena kelebihan kandungan air akan menutupi rongga udara di dalam
tumpukan. Kekurangan udara akan menyebabkan jasad renik aerobik mati dan
sebaliknya merangsang perkembangbiakan jasad renik anaerobik sehingga akan timbul
bau busuk (Damanhuri, 2016).

4.9.8 Penambahan Bioaktivator
Pada percobaan sebelumnya kadar air sampah dalam komposter bertambah,
pada dasar komposter terdapat genangan leachete, selama percobaan banyak sekali
terdapat larva lalat dan belatung, dan suhunya masih di bawah 40°C (Mesofilik).
Sedangkan untuk mendapatkan kompos yang terbebas dari organisme patoghen suhu
yang harus dicapai adalah suhu Thermofilik. Dari percobaan yang dilakukan
sebelumnya uap air dari hasil respirasi mikroorganisme masih banyak tertahan di dalam
komposter karena lubang udara yang ada tidak mencukupi sehingga kompos menjadi
basah. Untuk itu pada percobaan kali ini jumlah lubang udara pada komposter ditambah
menjadi 32 buah. Untuk mempercepat proses pengomposan pada percobaan ini

54

menggunakan bioaktivator dengan variasi EM4 dosis 3, 8 dan 12 ml/kg dengan
konsentrasi pengenceran 0,5%.
Pemantauan yang dilakukan adalah karakteristik fisik kompos yang dilakukan
setiap hari selama 11 hari, pengukuran dilakukan pada siang hari sebelum dan sesudah
pembalikan sampah. Parameter yang diukur adalah:
a. Temperatur, temperatur tumpukan diukur menggunakan termometer dengan
memasukan ke dalam komposter. Membaca termometer harus dilakukan
dengan cepat karena pada saat termometer di cabut dari tumpukan maka hasil
pengukuran dapat berubah dengan cepat karena pengaruh suhu lingkungan.
b. Tinggi tumpukan, tinggi tumpukan diukur dengan penggaris besi dengan
panjang 50cm agar tidak mudah patah saat ukur. Pengukuran bertujuan untuk
mengetahui penyusutan yang terjadi setiap harinya.
c. pH, pengukiran pH kompos menggunakan pH meter.

Langkah-langkah pengomposan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
1. Tahap persiapan.
2. Pengenceran bioaktivator EM4 dosis 3ml/kg untuk mendapatkan
konsentrasi pengenceran 0,5% perbandingan EM4, molase dan air yaitu
1:1:50.
3. Pengambilan sampel yang selanjutnya dilakukan pemilahan sampel dan
pengukuran berat sampel hingga 1 kg/hari.
4. Penjemuran sampah bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung
dalam sampah sehingga mencapai kadar air yang diinginkan.
5. Sampah dimasukan ke dalam alat pencacah yang terdapat pada komposter
secara manual, kemudian hasil sampel yang telah dicacah di tampung dalam
wadah plastik.
6. Ratakan sampel yang telah dicacah ke dalam pupuk kandang yang terdapat
pada komposter. Lalu diaduk
7. Kemudian aduk rata secara bolak balik sebanyak 5 kali putar
8. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi tumpukan, pH, dan temperatur.
Pemeriksaan dilakukan pada siang hari
9. Hari selanjutnya sebelum menambahkan sampel dilakukan pengukuran fisik
seperti tinggi tumpukan, pH, dan temperatur
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10. Penelitian tersebut dilakukan secara berulang selama 11 hari dengan
indikasi penurunan temperatur.
11. Setelah 11 hari dilakukan pengukuran fisik dan kimia sampah seperti kadar
air, kadar abu, C-Organik, NTK, Phospat.

4.9.10 Analisis Data
Analisis data merupakan proses pemeriksaan dengan teliti dan mempelajari
hasil dari suatu proses pengolahan data yang telah didapat. Data-data yang didapat dari
hasil pembuatan dan pemeriksaan kompos tersebut digunakan untuk mengetahui
kinerja alat komposter rumah tangga yang digunakan apakah dapat bekerja secara
optimal untuk menghasilkan kompos yang ideal.
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BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil penelitian sementara dari PTUPT Otomatisasi Komposter Rumah Tangga ini
terdiri dari dua kegiatan utama :
1. Modifikasi pencacah dan pembalikan pada komposter
2. Proses pengomposan sampah dapur
Prosedur penelitian yang dilakukan merupakan kombinasi dari 2 kegiatan diatas,
modifikasi yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai variasi percobaan
pengomposan. Analisis selengkapnya akan dilakukan secara komprehensif setelah
semua rangkaian modifikasi alat dilakukan dengan disertai analisis hasil pengomposan
dengan berbagai variasi perlakuan.

5.1 Modifikasi alat
Modifikasi komposter yang dilakukan pada alat 1 dan 2 difokuskan pada pencacah dan
pembalik, sementara pada alat 3 difokuskan pada pengaturan temperature proses dalam
komposter.

5.1.1 Modifikasi Pencacah
Gambar 5.1 memperlihatkan alat pertama dengan model pencacah awal.

Gambar 5.1 Penampakan Alat 1
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Beberapa kelemahan terjadi pada mesin pencacah pada alat 1, dimana sampah harus
didorong masuk dan membahayakan (Gambar 5.2). Selain itu juga sampah tidak
tercacah dengan baik, dan tidak berukuran seragam. Gambar 5.2 memperlihatkan hasil
pencacahan yang kurang sempurna.

Gambar 5.2 Sampah harus didorong masuk

Gambar 5.3 Hasil Pencacahan Alat 1 yang tidak homogen ukurannya
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Kemudian dilakukan modifikasi pada pencacah dan hoper tempat memasukan sampah,
diperlihatkan pada Gambar 5.4. Setelah dilakukan modifikasi dengan lebih merapatkan
jarak pisau hasil pencacahan sudah lebih seragam berukuran antara 2-5 cm. Sampah
yang berukuran panjang juga dapat tercacah dengan baik. Hoper yang lebih tinggi juga
lebih aman untuk proses pemasukan sampah.

Gambar 5.4 Modifikasi Pencacah dan hasil pencacahannya

5.1.2 Modifikasi pembalik sampah
Gambar 5.5 memperlihatkan bentuk pembalik awal. Pada percobaan pengomposan
ternyata bentuk pembalik seperti gambar tersebut tidak meberikan pembalikan yang
baik dan merata, sehingga perlu dilakukan modifikasi.

Gambar 5.5 Bentuk dan posisi pembalik sampah alat 1
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Gambar 5.6 memperlihatkan modifikasi pembalik yang dilakukan dengan menambah
plat besi miring. Akan tetapi model pembalik tersebut juga tidak berjalan sempurna
karena sampah terdorong dan menjadi semakin padat tertekan besi tersebut. Sehingga
kemudian dilakukan modikasi kembali terhadap alat pembalik tersebut.

Gambar 5.6 Bentuk pengaduk modikasi

5.1.3 Modifikasi Pencacah Otomatis
Perancangan alat 2 difokuskan pada pemasangan pencacah otomatis dan perubahan
model pisau pencacah, yang diharapkan dapat memberikan hasil pencacahan yang lebih
baik. Gambar 5.7 memperlihatkan model pisau pencacah dan otomatisasi yang
dilakukan. Hasil pencacahan yang dilakukan secara otomatis memberikan kemudahan
dalam pencacahan, dimana pengguna hanya perlu memencet tombol dan sampah secara
otomatis tercacah dengan baik dan berukuran seragam.
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Gambar 5.7 Alat 2 dengan model pencacah baru dan otomatis
Untuk sementara pembalik sampah masih menggunakan tuas pengungkit manual, dan
akan dimodifikasi menjadi otomatis menggunakan listrik pada modfikasi alat 2.

5.2

Penelitian Pendahuluan

5.2.1 Karakteristik Awal Sampah
Sampah yang digunakan untuk dibuat kompos merupakan sampah yang berasal
dari kantin yang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan sisa makanan.
Tabel 5.1 Karakteristik Fisik Awal
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil

Kadar

Analisa(a)

Ideal

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

90,14

50-65(b)

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

90,25

>25(b)

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

63,89

15(c)

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

2,52

0,7-2(d)

5

Total Fosfat

SNI-03-1970-1990

mg/kg

3974,31

0,07-0,2(d)

Sumber : (a) Hasil Analisa
(b) Damanhuri, (2016)
(c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011
(d) Badan Litbang Pertanian, (2011)

Hasil tabel analisis unsur hara diatas menunjukkan kadar air sampah kantin
yaitu 90,14% melebihi kadar air optimum kompos yang seharusnya 50-65% dengan
tingkat yang terbaik 55% (Damanhuri, 2016). Apabila kelembapan kurang dari 12%
atau lebih dari 75%, proses komposting tidak berjalan (Wahyono dkk, 2016). Kadar air
yang sesuai akan sangat membantu pergerakan mikroba dalam bahan, transportasi
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makanan untuk mikroba, dan reaksi kimia yang ditimbulkan oleh mikroba (CPIS,
1992).
Kadar volatil merupakan parameter kimiawi sampah. Kadar volatil sampah
adalah jumlah zat uap yang terkandung dalam suatu sampah kering yang mengalami
pemanasan dan sisanya disebut kadar abu. Berbeda dengan komposisi dan kadar air
sampah yang merupakan parameter fisis sampah. Data mengenai kadar volatil sampah
sangat penting dalam manajemen persampahan. Terutama pada proses pengolahannya.
Akumulasi senyawa volatil dapat menurunkan pH sampai melebihi kapasitas buffer
pada pengolahan anaerobik, sehingga dapat mengganggu proses pengolahan sampah.
Sedangkan jumlah abu dan residu penting untuk diketahui dalam penentuan desain
incinerator agar dapat memberikan kapasitas penampungan sampah yang sesuai.
Penentuan kadar volatil sampah bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar
efektifitas pengurangan (reduksi) sampah menggunakan metode pembakaran
berteknologi tinggi (incenerator). Dengan hasil kadar volatil sampah sebesar 90,25%
maka dapat dikatakan sampah sayuran dapat tereduksi dengan baik melalui proses
pembakaran pada suhu tinggi.
C-organik merupakan sumber makanan dan energi bagi mikroba untuk
mendegradasi bahan organik dalam pengomposan. Menurut Suriadikarta dan
Simanungkalit, (2006) dalam Gunawan, (2015) mengatakan bahwa dengan
tercukupinya sumber makanan bagi mikroba tersebut, maka hal ini dapat meningkatkan
aktivitas mikroba dalam penyediaan unsur hara. Kandungan C-organik yang
dipersyaratkan untuk memenuhi pupuk organik menurut Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011 pada persyaratan teknis minimal pupuk organik
padat (kompos dari berbagai jenis bahan dasar : jerami, sisa tanaman, kotoran hewan,
blotong, tandan kosong, media jamur, sampah organik, sisa limbah industri berbahan
baku organik) dengan nilai minimal 15%.
Berdasarkan tabel 5.1 diatas, diketahui C-organik sebesar 63,89% masuk dalam
nilai minimum yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR. 140/10/2011. Namun tidak ada batasan maksimum nilai kadar Corganik dalam persyaratan teknis minimal pupuk organik padat. Kandungan C-organik
yang tinggi ini dikarenakan limbah sayuran memiliki kandungan C-organik yang tinggi.
Menurut Damayanti, (2016) menjelaskan bahwa kandungan C-organik akan lebih
tinggi ketika limbah sayur dikombinasikan dengan kotoran hewan.
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Kandungan bahan organik dapat berperan penting dalam bidang pertanian.
Karena bahan organik dapat mengatur berbagai sifat tanah, kemudian sebagai
penyangga persediaan unsur bagi tanaman, dan berpengaruh terhadap struktur tanah.
Berdasarkan hasil perhitungan persentase kadar nitrogen dapat dilihat bahwa kadar
nitrogen pada sampah sayuran telah memenuhi syarat SNI sebesar 2,52%. Menurut
Badan Litbang Pertanian (2011), unsur hara makro dari sisa tanaman berkisar antara
0,7 - 2% nitrogen. Oleh sebab itu dapat dikatakan sampel sampah yang digunakan layak
untuk dijadikan kompos.
Fosfor merupakan unsur untuk pertumbuhan di dalam tanaman, berfungsi untuk
pembentukkan protein, lemak, biji-bijian. Fosfor di jumpai dalam tanah dan tanaman
dalam bentuk organik dan anorganik yang berperan dalam proses pelepasan dan
penyimpanan energi dalam metabolisme seluler. Fosfor (P) termasuk unsur hara makro
esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, tetapi kandungannya di
dalam tanah lebih rendah dibandingkan Nitrogen (N), Kalium (K), dan Kalsium (Ca).
Fosfor sebagian besar dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari
pelapukam bahan organik. Sebagian besar fosfor yang mudah larut diambil oleh
mikroorganisme tanah untuk pertumbuhan, fosfor ini akhirnya diubah menjadi humus
(Alex, 2011).
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai analisis kandungan unsur
hara fosfor (P) dalam sampah organik rumah tangga yang dalam penelitian ini adalah
sampah sayuran. Persen perhitungan fosfor (P2O5) dihitung berdasarkan berat
molekulnya. Penentuan fosfor dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
𝑚𝑔
⁄𝑘𝑔 𝐵𝐾

𝑃𝑂4

= 3974,31

𝑃

= 95 × 3974,31 = 1296,880

𝑂4

= 95 × 3974,31 =

31
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𝑃2 𝑂

5

𝑃2 𝑂

5

𝑃2 𝑂5

2677,429
4

𝑚𝑔
⁄𝑘𝑔

= 669,357

= (𝑃 𝑥 2) + (𝑂4 𝑥 5)
= (1296,880 × 2) + (669,357 × 5)
𝑚𝑔
= 5948,545
⁄𝑘𝑔 × 10−6

𝑃2 𝑂5 = 5,948545 × 10−3

𝑘𝑔
⁄𝑘𝑔

𝑃2 𝑂5 = 0,594 %
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𝑚𝑔
⁄𝑘𝑔

Berdasarkan hasil analisis kadar fosfor dari sampah sayuran menunjukan bahwa
kadar fosfor sudah memenuhi syarat yang ditentukan SNI yaitu dengan batas minumum
0,1%. Fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Menurut
Damanhuri (2016) mengatakan bahwa, harga C/P untuk stabilisasi optimum adalah
100:1. Dari hasil analisa nilai C-organik pada sampah sayuran sebesar 63,89%,
sedangkan nilai P yang didapat dalam sampah sayuran sebesar 0,594%, maka dari hasil
analisis didapatkan rasio C/P sebesar 107,59 yang dalam hal ini masuk dalam kriteria
harga C/P yang optimum dan layak untuk dijadikan kompos.
Rasio C/N merupakan perbandingan dari unsur karbon (C) dan nitrogen (N)
yang berkaitan dengan metabolisme mikroorganisme pengurai dalam proses
pengomposan.

Selama

proses

pengomposan

mikroorganisme

pengurai

membutuhkan karbon (C) sebagai sumber energi dan nitrogen (N) sebagai zat
pembentuk sel mikroorganisme. Jika rasio C/N tinggi, maka aktivitas
mikroorganisme pengirai akan berjalan lambat untuk mendekomposisi bahan
organik kompos sehingga waktu pengomposan menjadi lebih lama. Sedangkan
apabila rasio C/N rendah, maka nitrogen yang merupakan komponen penting pada
kompos akan dibebaskan menjadi ammonia dan menimbulkan bau busuk pada
kompos (Djuarnani, 2005).
Bahan organik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampah organik
rumah tangga yang merupakan komoditas sampahnya berupa sampah sayuran.
Berdasarkan hasil analisa nilai C-organik pada sampah sayuran sebesar 63,89%,
sedangkan nilai N sebesar 2,52% maka dari hasil analisa didapat rasio C/N sebesar
25,353. Menurut Damanhuri (2016), perbandingan C dan N awal yang baik dalam
bahan yang dikomposkan adalah 25-30. Komposisi sampah organik (perbandingan C/N
rasio) berpengaruh positif dengan lama proses pengomposan dan kandungan unsur hara
dalam kompos (N, P, C, C/N). Sedang proses pengomposan berpengaruh negatif
dengan lama proses pengomposan. Dari hasil analisa diatas dapat dikatakan bahwa
sampel sampah yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dijadikan kompos.

5.2.2 Karakteristik Awal Pupuk Starter
Pupuk starter yang akan dijadikan kompos terlebih dahulu diperiksa parameter
fisik dan kimia. Tujuan dilakukannya uji karakteristik ini adalah untuk mengetahui
kandungan awal yang ada di dalam bahan, meliputi kadar air, kadar volatil, C-organik,
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Nitrogen, Phosfat, dan rasio C/N. Karakteristik awal pupuk starter diukur untuk
membandingan perubahan parameter yang terjadi selama proses pengomposan.
Pengukuran parameter karakteristik awal pupuk starter dilakukan di Laboratorium
Buangan Padat dan B3 Institut Teknologi Bandung. Tabel 5.2 dibawah ini merupakan
hasil analisa pupuk starter yang digunakan dalam pengomposan.

Tabel 5.2 Karakteristik Fisik Awal Pupuk Starter
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil Analisa

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

15,77

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

50,22

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

66,75

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

2,15

5

Total Fosfat

SNI-03-1970-1990

mg/kg BK

297,95

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.2 diatas merupakan hasil analisa yang dilakukan pada pupuk starter
yang merupakan bahan baku pada pengomposan dengan komposisi kotoran kambing
70%, sekam 20%, dan tanah lembang 10%.
Berdasarkan tabel analisa unsur hara di atas dapat dilihat bahwa kadar air pupuk
starter masih sangat kurang dari yang disyaratkan SNI 19-7030-2004 yaitu hanya
sebesar 15,77%. Pupuk tersebut dapat langsung dipakai dengan syarat memenuhi
standar kadar air yang ditentukan, dalam hal ini perlu penambahkan air untuk
meningkatkan kadar air kompos, namun dalam sistem pengomposan ini tidak
ditambahkan air karena suplai air yang berasal dari sampah sayuran sangat cukup untuk
meningkatkan kadar air sehingga mendapkan kadar air kompos yang optimal.
Kadar volatil bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas
pengurangan (reduksi) sampah dalam pembakaran. Dalam hal ini kadar volatil tidak
masuk dalam parameter yang disyaratkan SNI namun sebagai bagian sampah yang
terbakar (combustible) menurut Damanhuri, (2016) kadar volatil harus diatas 25%.
Pada tabel unsur hara diatas kadar volatil pupuk starter yaitu sebesar 50,22% yang
artinya sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh Damanhuri, (2016) dan dapat
dikatakan layak untuk dijadikan kompos.
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai minimum C-organik menurut SNI 197030-2004 sebesar 9,8 – 32% sedangkan nilai C-Organik yang dihasilkan pupuk starter
sebesar 66,75% tidak masuk dalam rentang SNI. Hal ini dikarenakan substrat yang
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digunakan yaitu kotoran kambing mempunyai persentase yang lebih dominan
dibandingkan dengaan limbah sayuran. Kadar C-organik akan turun seriing dengan
proses pengomposan sebagai sumber energi bagi mikrooganisme.
Nitrogen merupakan unsur hara makro utama yang dibutuhkan tanaman dalam
jumlah banyak (Feller, 2002 dalam Pradipta, 2016) unsur nitrogen diperlukan untuk
proses metabolisme dimana unsur nitrogen sebagai protein fungsional sekaligus
merangsang pertumbuhan (Ma’shum dkk, 2003 dalam Pradipta, 2016). Nitrogen
dibutuhkan dalam pertumbuhan sebagai komponen pembentuk molekul klorofil, asam
amino, enzim, koenzim, vitamin, dan hormon (Feller, 2002 dalam Pradipta, 2016).
Nitrogen umumnya diserap tanaman dalam bentuk NH4+ atau NO3-, nitrogen
dalam tanah dapat hilang karena terjadinya penguapan, pencucian oleh air atau terbawa
bersama tanaman saat panen. Nitrogen dapat kembali ke tanah melalui pelapukan sisa
makhluk hidup (bahan organik), nitrogen yang berasal dari bahan organik ini dapat
dimanfaatkan oleh tanaman setelah melalui tiga tahap reaksi yang melibatkan aktifitas
mikoorganisme tanah. Tahap reaksi tersebut menurut (Novizar, 2002) adalah sebagai
berikut:
1) Penguraian protein yang terdapat pada bahan organik menjadi asam amino,
tahap ini disebut asimilasi.
2) Perubahan asam-asam amino menjadi senyawa-senyawa amonia (NH3) dan
amonium (NH4), tahap ini disebut reaksi amonifikasi.
3) Perubahan senyawa monia menjadi nitrat yang disebabkan oleh bakteri
Nitrosomonas dan Nitrococcus. Tahap ini disebut nitrifikasi.
Berdasarkan hasil analisa unsur hara pupuk starter menyatakan bahwa
kandungan nitrogen dalam pupuk sebesar 2,15% yang menunjukan bahwa kandungan
nitrogen memenuhi syarat SNI dan dapat dikatakan layak untuk dijadikan kompos.
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai analisis kandungan unsur
hara fosfor (P) dalam pupuk starter. Persen perhitungan fosfor (P2O5) dihitung
berdasarkan berat molekulnya seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya
mengenai perhitungan kadar fosfat. Berdasarkan hasil perhitungan kadar fosfor dari
pupuk starter menunjukan bahwa kadar fosfor belum memenuhi syarat yang ditentukan
SNI yaitu dengan batas minumum 0,1%. Fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan
mikroorganisme. Menurut Damanhuri (2016) mengatakan bahwa, harga C/P untuk
stabilisasi optimum adalah 100:1.
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Dari hasil analisa nilai C-organik pada pupuk starter sebesar 66,75%,
sedangkan nilai P yang didapat dalam sampah sayuran sebesar 0,0445%, maka dari
hasil analisis didapatkan rasio C/P sebesar 10.500 yang dalam hal ini sangat jauh
melebihi dalam kriteria harga C/P yang yang dikatakan oleh Damanhuri, (2016).
Ketersediaan Fosfor di tanah sekitar 0,01 – 0,1 % dari keseluruhan senyawa di
tanah (Sutanto, 2005). Fosfor terdapat dalam tiga bentuk yaitu H2PO4-, HPO42-, dan
PO43-, umumnya diserap tanaman dalam bentuk ion ortofosfat primer (H2PO4-) dan
ion ortofosfat sekunder (HPO4-2). Bentuk yang paling dominan dari fosfat tersebut
dalam tanah bergantung pada pH tanah. Pada pH yang rendah, tanaman lebih banyak
menyerap ion ortofosfat primer, dan pada pH yang lebih tinggi ion ortofosfat sekunder
yang lebih banyak diserap tanaman. Unsur fosfor juga bisa didapatkan dari ion-ion Ca, Al-, dan Fe- (Ma’shum, 2003 dalam Pradipta, 2016).
Berdasarkan hasil analisis unsur hara pada pupuk starter menunjukkan
bahwa nilai rasio C/N pupuk starter jika dibandingkan dengan persyaratan Kualitas
Kompos menurut SNI 19-7030-2004 sampel akhir pupuk starter belum memenuhi
persyaratan. Rasio C/N pada pupuk starter sebesar 31,04. Menurut Isroi, (2008)
kompos yang telah cukup matang memiliki rasio C/N <20. Apabila rasio C/N lebih
tinggi maka kompos belum cukup matang dan perlu waktu dekomposisi lebih lama
lagi. Hal ini disebutkan dalam Damanhuri, (2016) bahwa waktu pengomposan
biasanya 3-4 minggu. Angka praktis yang sering digunakan di Indonesia adalah 21
hari. Banyak pihak di Indonesia salah mengartikan bahwa periode ini adalah
periode total untuk pengomposan dan produknya sudah bisa disebut sebagai
kompos. Dalam kondisi ini, produk kompos yang dihasilkan masih setengah
matang dan belum baik untuk digunakan langsung pada tanaman karena rasio C/N
masih tinggi dan belum sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh SNI 19-70302004.
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5.3

Pelaksanaan Penelitian Utama

5.3.1 Pelaksanaan Penelitian I
Penelitian pengomposan dilakukan dalam beberapa tahap sejalan dengan modifikasi
alat dan peningkatan proses pengomposan.

Berikut ini akan ditampilkan data temperature harian, pH dan tinggi tumpukan pada
penelitian I.
a.

Temperatur Harian

Tabel 5.3 Temperatur harian Penelitian I
Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Temperatur (°C)
Sebelum
Sesudah
25
25
23
22
24
24
26
28
28
29,5
28
27,5
28
28
28
28
25,5
27
28
28
29
30
28
26
28
26
28
28
27
26,5
25
25,5
25
25
24
25
24
24
24
24
24
24
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Temperatur Harian
Temperatur

29
27

Temperatur Harian
Temperatur (°C)
Sebelum

25

Temperatur Harian
Temperatur (°C)
Sesudah

23
21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
Hari

Gambar 5.8 Grafik Temperatur Harian Penelitian I

b.

pH Harian

Tabel 5.4 memperlihatkan hasil pengukuran pH harian pada penelitian I.
Tabel 5.4 pH harian Penelitian I
Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pH
sebelum
6,3
6,5
6,8
7
6,8
6,5
6,8
6,5
6,5
6,5
6,8
6,6
6,6
6,5
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

sesudah
6,3
6,5
6,5
7
7
6,5
6,5
6,8
7
6
6,5
6,7
6,7
6,7
6,4
6,8
6,7
6,6
6,8
6,8
6,6
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pH Harian
7.2
7

pH

6.8

6.6
6.4

pH sebelum

6.2

pH sesudah

6
5.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122
Hari

Gambar 5.9 Grafik pH Harian Penelitian I

d. Tinggi Tumpukan Harian
Tabel 5.5 memperlihatkan hasil pengukuran tinggi tumpukan harian penelitian I
Tabel 5.5 Tinggi Tumpukan harian Penelitian I
Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tinggi Tumpukan (cm)
sebelum
sesudah
12,8
12,8
12,8
13,8
13,8
14
13
13,7
14
14,5
14,5
14,5
14,4
14,8
14
14,5
15
15,5
15
15,5
15
15,5
17
16
16
16,5
16
16,5
16
17
14
14,5
16
17
19
18,8
19
19,2
18,5
19
20
21
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Tinggi Tumpukan (cm)

Tinggi Tumpukan Harian
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Tinggi Tumpukan (cm)
sebelum
Tinggi Tumpukan (cm)
sesudah
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122
Hari

Gambar 5.10 Grafik Tinggi Tumpukan Harian Penelitian I

5.3.2 Pelaksanaan Penelitian II
Berikut ditampilkan beberapa hasil penelitian pengomposan penelitian II, dimana alat
sudah dimodifikasi.
a.

Temperatur Harian

Tabel 5.6 Temperatur harian Penelitian II
Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Temperatur (°C)
Sebelum
Sesudah
26
26
25
25
25
24
25
25
27
28
25
26
26
27
26
17,5
27
28
27
28
27
27
26
26
25
26
25
26
25
26
25
26
25
25
25
25
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Hari
18
19
20

Temperatur (°C)
Sebelum
Sesudah
25
25
25
25
25
26

Temperatur (C)
28
27
26
25

Temperatur (C)

24
23
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gambar 5.11 Grafik Temperatur Harian Penelitian II Sebelum dimasukan
sampel

Temperatur (C)
29
28
27
26

Temperatur (C)

25
24
23
0

5

10

15

20

25

Gambar 5.12 Grafik Temperatur Harian Penelitian II Sesudah dimasukan
sampel

b

pH Harian

Tabel 5.7 pH harian Penelitian II
Hari
0
1
2

pH
sebelum
6,3
6,5
6,8

sesudah
6,3
6,5
6,5
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Hari
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pH
sesudah
7
7
6,5
6,5
6,8
7
6
6,5
6,7
6,7
6,7
6,4
6,8
6,7
6,6
6,8
6,8
6,6

sebelum
7
6,8
6,5
6,8
6,5
6,5
6,5
6,8
6,6
6,6
6,5
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

pH
8
7
6
5
4

pH

3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

Gambar 5.13 Grafik pH Harian Penelitian II Sebelum dimasukan Sampel
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Gambar 5.14 Grafik pH Harian Penelitian II Sesudah dimasukan Sampel

c. Tinggi Tumpukan Harian
Tabel 5.8 Tinggi Tumpukan harian Penelitian II
Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tinggi Tumpukan (cm)
sebelum
sesudah
12,8
12,8
12,8
13,8
13,8
14
13
13,7
14
14,5
14,5
14,5
14,4
14,8
14
14,5
15
15,5
15
15,5
15
15,5
17
16
16
16,5
16
16,5
16
17
14
14,5
16
17
19
18,8
19
19,2
18,5
19
20
21
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Ketinggian pile (cm)
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Gambar 5.14 Grafik Tinggi Tumpukan Harian Penelitian II Sebelum dimasukan
Sampel
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Gambar 5.15 Grafik Tinggi Tumpukan Harian Penelitian II Sesudah dimasukan
Sampel

5.3.3 Pelaksanaan Penelitian III
Penelitian III dilakukan setelah modifikasi pencacah dan perubahan sumber
sampah dari kantin Unpas ke kantin Ciwaruga.
Pada penelitian ini penentuan variasi berdasarkan berat sampah yang akan
dikomposkan, berat sampah yaitu 1 kg/hari dengan penambahan pupuk kandang 10 kg
sebagai pupuk starter dengan komposisi kotoran ayam, sekam bakar dan tana. Pupuk
kandang hanya dimasukan sekali, sedangkan sampah dimasukan setiap hari selama 20
hari pada siang hari. Parameter yang diukur setiap harinya yaitu temperatur, pH, dan
tinggi tumpukan. Pengukuran parameter dilakukan sebelum dan sesudah sampah
dimasukan. Pengagitasian dilakukan setelah sampah dimasukan setiap hari selama 20
hari sebanyak 5 putaran secara bolak-balik pada siang hari. Hal ini dilakukan supaya
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mendapatkan sampah segar yang dihasilkan dari warung tegal. Jumlah lubang pada
tong berjumlah 18 buah, masing-masing lubang udara berdiameter 10 mm sebanyak 9
buah disisi kanan dan kiri komposter.

a. Temperatur Harian
Temperatur harian diukur setiap hari dengan menggunakan temperatur digital
sebelum dan sesudah dilakukan pembalikan dan dimasukan sampah yang bertujuan
untuk mengetahui temperatur kompos akibat aktivitas mikroorganisme yang terjadi
pada proses pembuatan kompos.
Tabel 5.9 Temperatur Harian (°C) Penelitian III
Temperatur
Sebelum (°C) Setelah (°C)
1
26
26
2
24
25
3
25
24
4
25
25
5
27
28
6
25
26
7
26
27
8
26
26
9
27
28
10
27
28
11
27
27
12
26
26
13
25
25
14
25
26
15
25
26
16
25
25
17
25
25
18
25
25
19
25
25
20
25
26
Sumber : Hasil Penelitian

Hari Ke-

76

Temperatur

Temperatur Harian
28.5
28
27.5
27
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26
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25
24.5
24
23.5
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Setelah (°C)
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10

15

20

25

Hari

Gambar 5.16 Temperatur Harian Penelitian III

Kenaikan temperatur yang tinggi pada zona pengomposan yang aktif
disebabkan oleh terjadinya reaksi eksotermik yang disertai metabolisme respiratori
bakteri. Pada saat itu terjadi perusakan larva dan telur serta bakteri patogen mulai
musnah. Temperatur akan terus naik dimana bakteri tekmofilik akan sangat dominan
selama beberapa hari, dan kembali secara perlahan menuju ke temperatur yang lebih
stabil dimana pada saat itu akan muncul kembali bakteri mesofilik, jamur, dan spesies
Actinomycetes yang menandai proses pematangan kompos. Pembalikan akan
menyebabkan temperatur turun dalam beberapa jam dan akan naik kembali seperti
semula (Damanhuri, 2016).
Pada penelitian ini, kenaikan temperatur dapat dilihat dari terdapatnya uap air
di tutup komposter. Uap air dihasilkan dari panas pada proses pengomposan. Dari hasil
penelitian yang dilakukan suhu tertinggi yang dicapai adalah 27°C pada hari ke-5
kemudian turun pada hari ke-6 yaitu 26°C dan mengalami kenaikan pada hari ke-9
sampai hari ke-11 yaitu suhu yang dicapai adalah 27°C. Sedangkan pada hari
selanjutnya mengalami penurunan temperatur harian menurun stabil (1-2°C) sampai
akhir pengomposan didapat suhu yang dicapai pada hari ke-13 sampai hari ke-20
sebesar 25°C. Pengukuran temperatur dilakukan di tengah-tengah tumpukan kompos
dimana akan dicapai kondisi termofilik. Pengukuran temperatur menggunakan
termometer digital.
Pada proses aerob selalu dibutuhkan adanya oksigen. Pada proses pengomposan
konvensional suplai oksigen dilakukan dengan pembalikan tumpukan sampah.
77

Pembalikan menyebabkan kontak atau distribusi sampah dan mikroorganisme akan
lebih merata. Untuk hasil yang optimum, diperlukan udara dalam timbunan yang
mengandung lebih dari 50% oksigen. Bakteri mesofilik dan bakteri termofilik akan
bekerja sangat aktif hingga sekitar 1 minggu pertama (Damanhuri, 2016).
Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk pengukuran temperatur setelah
dilakukan pembalikan mengalami perubahan yang fluktuatif dimana terjadi suplai
oksigen ke dalam tumpukan yang menyebabkan temperatur naik atau turun. Jasad renik
dalam tumpukan menyebabkan panas, panas yang ditimbulkan ini sebagian akan
tersimpan di dalam tumpukan, sementara yang lainnya terlepas melalui pengudaraan
(aerasi). Pembalikan pada tumpukan bertujuan untuk terjadinya suplai udara pada
tumpukan, temperatur yang tinggi menyebabkan terjadinya pecahnya telur dan dapat
mematikan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan oksigen menjadi berkurang.

b.

pH Harian
pH memegang peranan penting dalam pengomposan. Untuk meminimalkan

kehilangan nitrogen dalam bentuk gas amonia, pH tidak boleh lebih dari 8,5. Kontrol
terhadap pH adalah salah satu parameter penting untuk mengevaluasi lingkungan
kehidupan mikroorganisme dan kestabilan tumpukan (Damanhuri, 2016).
Tabel 5.10 pH Harian Penelitian IIII
Hari Ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

pH
Sebelum Setelah
6,5
6,5
7
6,5
7,5
7
7
6,5
7
6,5
7
6,5
7
7
7
7
6,5
7
7
6,5
6
5,5
6
5,5
5
5
5
5
5
5,5
6
5,5
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pH
Sebelum Setelah
17
6,5
5
18
6,5
5,5
19
6,5
5
20
6,5
5,5
Sumber : Hasil Penelitian

Hari Ke-

pH Harian
8
7
6

pH

5
4

Sebelum
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2
1
0
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Hari

Gambar 5.17 pH Harian Penelitian III

Dari hasil pengukuran pH dari hari ke-1 cendrung stabil hanya mengalami
penaikan maupun penurunan ph sebesar 0,5-2. Pada minggu pertama mulai timbul
mikroorganisme kecil dan cacing kecil. Pada minggu ke-2 mulai mengeluarkan lindi
dengan jumlah sedikit namun tidak berbau dan tekstur semakin lembek seperti lempung
dan mengalami penurunan pH yang signifikan. Hal ini memungkionkan bahwa
perbandingan C/N lebih tinggi dan kurangnya aerasi. Pada hari ke-14 terjadi
penambahan air lindi yang cukup banyak dan kompos menimbulkan bau yang busuk
akibat aktivitas mikroorganisme.
pH memegang peranan penting dalam pengomposan. Kontrol terhadap pH
adalah salah satu parameter penting untuk mengevaluasi lingkungan kehidupan
mikroorganisme dan kestabilan tumpukan. Di awal proses pengomposan, nilai ph pada
umumnya adalah antara 5 dan 7, dan beberapa hari kemudian pH akan turun dan
mencapai nilai 5 atau kurang akibat terbentuknya asam organik karena multiplikasi dan
aktivitas mikroorganisme mesofilik dan temperatur akan naik dengan cepat dan akan
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stabil sampai akhir pengomposan (kompos matang). Bila aerasi tidak cukup maka akan
terjadi kondisi anaerob, pH dapat turun hingga 4,5 (Damanhuri, 2016).
Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan pH terjadi
sangat fluktuatif. Pada hari ke-13 kondisi kompos dalam keadaan asam hal ini dapat
dibuktikan karena penurunan pH mencapai 5. Kondisi ini terjadi karena adanya
penambahan jumlah sampah dan suplai oksigen pada saat pembalikan yang
menyebabkan pH cendrung fluktuatif.

c.

Tinggi Tumpukan Harian
Tinggi tumpukan menunjukan kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan

materi organik. Semakin lama pengoposan maka akan semakin banyak materi organik
yang terdegradasi. Tinggi tumpukan menunjukan dekomposisi berjalan dengan baik.
Tabel dibawah merepresentasikan kenaikan dan penurunan tumpukan perharinya.
Tabel 5.11 Tinggi Tumpukan Harian Penelitian III
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tinggi Tumpukan
Sebelum Setelah
14,5
14
13,5
14
14
14,5
15
16,5
15,5
17
15,5
16
15
15
17
17,5
17
17,5
17,5
18
18
19
18,5
18,5
18
18
18
17,5
17
17,5
17
17,5
17
17,5
17,5
17,5
17
17,5
17
17,5
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Gambar 5.18 Ketinggian Tumpukan Penelitian III

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa setiap harinya tinggi tumpukan mengalami
kenaikan akibat penambahan jumlah sampah setiap harinya. Penurunan tinggi
tumpukan pada hari ke-13 mengalami penurunan yang melambat dan akhirnya terhenti.
Degradasi tinggi tumpukan menunjukan kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan
materi organik dari bahan yang dikomposkan partikel-partikel yang lebih kecil
sehingga terjadi penyusutan (CPIS,1992).
Dari Gambar 5.18 di atas dapat dilihat bahwa ketinggian tumpukan yang
fluktuatif dan terus mengalami kenaikan setelah dilakukan pembalikan, kondisi ini
karena volume bertambah akibat penambahan sampah.
Untuk mengetahui persen penyusutan tinggi tumpukan harian dihitung
berdasarkan penyusutan yang terjadi pada ketinggian awal dan akhir kompos.
Contoh perhitungan persen penyusutan untuk perlakuan tanpa menggunakan aktivator:
Vsampah

=𝑃𝑥𝐿𝑥𝑇
= 31,5 𝑥 29,7 𝑥 5
= 4677,5 𝑐𝑚3
= 4,6775 𝐿 (𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 1 𝑘𝑔)

Tinggi harian =

4677,5 cm3
(54 𝑥 36)

= 2,4 𝑐𝑚

= 2,4 𝑐𝑚 𝑥 10 ℎ𝑎𝑟𝑖
= 24 𝑐𝑚
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Dari hasil analisa didapat bahwa tinggi tumpukan awal yaitu 14,5 cm,
diasumsikan penambahan sampah selama 10 hari dengan asumsi ketinggian sampah 24
kg/10 hari, maka jumlah ketinggian yaitu 38,5 cm. Dalam proses pengomposan terjadi
kenaikan dan penurunan tumpukan yang disebabkan penambahan sampah yang
continue sehingga menyebabkan ketinggian sampah mengalami kenaikan dan
penurunan karena terjadi dekomposisi. Dari hasil akhir proses pengomposan
didapatkan hasil akhir ketinggian sampah sebesar 17 cm.
Persen penurunan tinggi tumpukan haarian dihitung berdasarkan penurunan yang
terjadi pada akhir pengomposan.
Contoh perhitungan untuk persen penurunan tinggi tumpukan:
(38,5 − 17)
𝑥 100% = 55,85%
38,5
Dari hasil analisa proses pegomposan selama 21 hari didapat persen penyusutan
sebesar 55,85%. Persen penurunan tinggi tumpukan harian menunjukan kegiatan
mikroorganisme dalam menguraikan sampah. Sejak hari pertama sudah tampak
penyusutan sampah yang berarti di dalam sampah sudah terdapat jasad renik yang
menguraikan sampah.

d. Karakteristik Kompos Matang

Setelah matang pada hari ke-20, kemudian dilakukan uji laboratorium akhir
untuk mengetahui karakteristik kompos matang.
Tabel 5.12 Karakteristik Fisik dan Kimia Akhir Penelitian III
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil Analisa

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

71,29

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

53,92

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

44,68

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

1,57

5

Total Fosfat

SNI-03-1970-1990

mg/kg

6752,72

Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium

Tabel diatas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang
dilakukan selama 20 hari dengan metode aerobik. Pengukuran dilakukan di
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laboratorium dengan parameter yang diuji adalah parameter fisik dan kimia.
Berdasarkan hasil pengukuran berikut ini penjelasannya:
A. Kadar Air
Dari hasil pengukuran unsur hara kompos diatas didapat kadar air
kompos yaitu 71,29% lebih besar dari standar baku mutu kompos yang
disyaratkan menurut SNI 19-7030-2004 adalah 50%. Hal ini disebabkan
sampah yang dimasukkan mempunyai kadar air awal sampah yang masih tinggi
yaitu 77,45%. Apabila kadar air di atas 55% maka rongga-rongga di antara
partikel akan terisi air dan air akan menggeser udara sehingga kondisi menjadi
anaerob. Ciri khas yang muncul adalah timbunan menjadi bau asam dan
belatung hidup subur karena proses tidak menghasilkan panas. Pada
pengomposan yang baik, sangat dianjurkan penambahan bulking agent seperti
zeloit untuk menyerap kelebihan air (Damanhuri, 2016).
Bulking agent adalah bahan tambahan yang menyebabkan tumpukan
material menjadi terlihat lebih besar/ mengembang (bulk). Robert Rynk (1992)
menyebutkan bahwa bulking agent adalah bahan tambahan yang ditambahkan
dengan cara menggiling atau mencampurkan dengan material kompos, sehingga
membentuk struktur, porositas, dan tekstur yang mempengaruhi proses
pengomposan karena keterkaitannya dengan aerasi. Fungsi bulking agent
adalah menyediakan struktur pendukung bagi tumpukan bahan, menyediakan
pori udara diantara partikel, meningkatkan ukuran ruang pori, dan memudahkan
pergerakan udara melewati campuran bahan.
Selain itu jumlah lubang udara 18 buah dengan diameter 10 mm tidak
cukup untuk mengeluarkan uap air, suplai udara yang masuk tidak terjadi
optimal dari hasil respirasi jasad renik maka untuk penelitian selanjutnya jumlah
lubang udara harus ditambah supaya aerasi berjalan dengan baik, dan sebaiknya
sampah dikeringkan sebelum dilakukan pencacahan yang bertujuan untuk
mengurangi kadar air yang terkandung dalam sampah sehingga mendapat kadar
air yang diinginkan.
B. Kadar Volatil
Kadar volatil merupakan bagian yang inert tersisa dari pembakaran,
bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas pengurangan
(reduksi) sampah menggunakan metode pembakaran berteknologi tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian didapat nilai kadar volatil sebesar 53,92% yang
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masih di bawah rentang kadar volatil yang disebutkan oleh Damanhuri 2016
yaitu 60%.
C. C-Organik
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kandungan C-organik
kompos pada penelitian 1 adalah 44,86% melebihi syarat dari rentang C-organik
dalam SNI 19-7030-2004

yaitu

9,8-32%.

Karbon dibutuhkan oleh

mikroorganisme sebagai sumber energi, sedangkan nitrogen untuk membentuk
struktur sel. Bila C-organik dalam limbah sangat tinggi dan N sangat kecil,
maka akan menyebabkan N cepat habis. Akibatnya proses dekomposisi akan
terhambat dan pertumbuhan mikroorganisme akan terganggu (Damanhuri,
2016). Selama proses pengomposan, senyawa organik akan berkurang dan
terjadi pelepasan karbon dioksida karena adanya aktivitas mikroorganisme
sehingga mempengaruhi kadar C-organik kompos yang dihasilkan (Harizena,
2012 dalam Nabila Sari Desiriani 2017).
D. Nitrogen Total Kjedhal (NTK)
Kandungan N total pada penelitian 1 adalah 1,57% yang telah memenuhi
persyaratan SNI 19-7030-2004 (minimum 0,4%). Hal ini disebabkan proses
dekomposisi oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen
terperangkap di dalam tumpukan kompos karena pori-pori tumpukan
kompos yang sangat kecil sehingga amonia dan nitrogen yang terlepas ke
udara berada dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan variasi kompos yang
lain memiliki pori-pori tumpukan kompos lebih besar.
Nitrogen dalam penelitian ini dinilai kurang untuk memenuhi
kebutuhan C-organik. Hal ini dapat dilihat dari rasio C/N yang melebihi
dalam batas yang disyaratkan oleh SNI 19-7030-2004 dengan nilai
maksimum yaitu 20..
Rasio C/N kompos pada penelitian I adalah 28,45%, melebihi rasio
C/N yang disyaratkan SNI 19-7030-2004, hal ini disebabkan karena
kandungan awal N total yang kurang untuk memenuhi C-organik yang
tinggi dan ditambah campuran bahan penyusunnya yaitu sampah sayur dan
kotoran sapi. Sampah sayur mudah terdekomposisi sedangkan kotoran sapi
sebagai penyedia unsur P sebagai zat yang diperlukan untuk pertumbuhan
dan perkembangan mikroorganisme untuk mempercepat proses pematangan
kompos.
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Menurut Isroi, (2008) kompos yang telah cukup matang memiliki
rasio C/N <20. Apabila rasio C/N lebih tinggi maka kompos belum cukup
matang dan perlu waktu dekomposisi lebih lama lagi. Hal ini disebutkan
dalam Damanhuri, (2016) bahwa waktu pengomposan biasanya 3-4 minggu.
Angka praktis yang sering digunakan di Indonesia adalah 21 hari. Banyak
pihak di Indonesia salah mengartikan bahwa periode ini adalah periode total
untuk pengomposan dan produknya sudah bisa disebut sebagai kompos.
Dalam kondisi ini, produk kompos yang dihasilkan masih setengah matang
dan belum baik untuk digunakan langsung pada tanaman karena rasio C/N
masih tinggi dan belum sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh SNI 197030-2004.
E. Fosfor
Fosfor merupakan unsur untuk pertumbuhan di dalam tanaman,
berfungsi untuk pembentukkan protein, lemak, biji-bijian. Fosfor di jumpai
dalam tanah dan tanaman dalam bentuk organik dan anorganik yang berperan
dalam proses pelepasan dan penyimpanan energi dalam metabolisme sesluler.
Fosfor (P) termasuk unsur hara makro esensial yang sangat penting untuk
pertumbuhan tanaman, tetapi kandungannya di dalam tanah lebih rendah
dibandingkan Nitrogen (N), Kalium (K), dan Kalsium (Ca). Fosfor sebagian
besar dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari pelapukam
bahan organik. Sebagian besar fosfor yang mudah larut diambil oleh
mikroorganisme tanah untuk pertumbuhan, fosfor ini akhirnya diubah menjadi
humus (Alex, 2011).
Berdasarkan hasil analisis kandungan unsur fosfor (P) dalam kompos organik
limbah dapur rumah tangga pada penelitian I sebesar 0,734% yang sudah
melebihi rentang minimum yang ditetapkan oleh SNI 19-7030-2004 yaitu
sebesar 0,1%. Fosfor dalam pengomposan berperan penting dalam
perkembangan mikroorganisme, mempercepat pembentukan kompos dan
meningkatkan kualitas kompos. Phosfat disediakan untuk mikroba sehingga
perkembangannya dan kegiatannya menjadi lebih cepat.

5.3.4

Pelaksanaan Penelitian IV
Pada percobaan sebelumnya kadar air sampah dalam komposter bertambah

yang menyebabkan kompos menjadi sangat basah seperti lanah liat dan banyak sekali
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terdapat larva lalat (balatung) dan cacing, temperatur tumpukan cendrung seperti
temperatur ruangan. Untuk mendapatkan kompos yang terbebas dari bakteri patoghen
temperatur yang harus dicapai adalah pada suhu Thermofilik. Maka dilakukan lagi
percobaan yang bertujuan untuk meningkatkan temperatur tumpukan.
Pada percobaan sebelumnya jumlah lubang udara pada komposter hanya
terdapat 18 buah dengan masing-masing diameter 10mm yang dianggap kurang dapat
menyalurkan uap dari hasil respirasi organisme maka pada percobaan kali ini jumlah
lubang udara ditambah menjadi dua kali lebih banyak dari percobaan sebelumnya
menjadi 36 buah dengan diameter masing-masing lubang yaitu 12mm yang diletakan
pada samping komposter. Sampah yang dimasukan setiap hari selama 10 hari.
Sampah dijemur sebelum dilakukan pencacahan yang bertujuan untuk
mengurangi kadar air sampah yang membuat kompos menjadi basah. Identifikasi kadar
air optimum sampah dilakukan apabila diperas oleh tangan tidak mengeluarkan air.
Parameter yang di ukur setiap harinya adalah temperatur, pH dan tinggi tumpukan,
pengukuran parameter dilakukan sebelum dan setelah agitasi. Pengagitasian dimulai
setelah sampah dimasukan dan dilakukan pengadukan sebanyak 10 putaran.
Tabel 5.13 Karakteristik Fisik Awal Penelitian IV
No.

Parameter

Satuan

Sampah Awal

1

Kadar Air

%

83,65

2

Kadar Abu

%

31,65

3

Kadar Volatil

%

68,35

Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium
Hasil tabel unsur hara diatas menunjukan kadar air yang terkandung dalam
sampel sampah sebesar 83,65% melebihi kadar air optimum kompos yang seharusnya
berada di rentang 50-65% dengan nilai optimum adalah 55%. Pada penelitian II ini
dilakukan penjemuran sampah untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam
sampah supaya bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam sampah
sehingga mencapai kadar air yang diinginkan dengan mengindikasikan bahwa sampah
apabila diperas sudah tidak mengeluarkan air dari jari jemari tangan. Menurut
Damanhuri 2016, indikasi kadar air yang optimal yaitu kurang lebih selembab karet
busa yang diperas.
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a. Temperatur Harian Penelitian IV
Tabel 5.14 Temperatur Harian (°C) Penelitian IV
Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temperatur
Sebelum Sesudah
25
26
23
26
26
25
26
24
26
25
28
28
29
30
30
29
31
30
28
27
27

Temperatur Harian
35

Temperatur

30

25
Temperatur
Sebelum

20
15

Temperatur
Sesudah

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.19 Temperatur Harian Penelitian IV
Temperatur pada proses pengomposan berfungsi untuk mengetahui tingkat kematangan
kompos melalui karakteristik pengomposan yang sedang berjalan. Tinggi rendahnya
temperatur terjadi akibat aktivitas mikroorganime pada proses pengomposan.
Pengukuran temperatur dilakukan di tengah-tengah tumpukan kompos. Suhu tertinggi
yang dicapai adalah 31°C pada hari ke-9, suhu yang didapatkan masih dibawah 45°C
(Mesofilik). Temperatur yang tinggi dapat membunuh bakteri patogen, selain itu suhu
tinggi juga dapat mempercepat proses dekomposisi. Suhu yang disarankan adalah pada
suhu 45°C-70°C. (Gootas, 1965)
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b. pH Harian Penelitian IV
Berdasarkan hasil pengukuran uji lapangan yang dilakukan, pengukuran pH
dilakukan sebelum dan sesudah sampah dimasukan ke dalam reaktor. Pengukuran pH
menggunakan pH meter digital. Hasil dari pengukuran dituangkan dalam tabel berikut.
Tabel 5.15 pH Harian Penelitian IV
Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pH
Sebelum Sesudah
7
6,5
7
6,5
7
6,5
7
6,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6

pH

pH Harian
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4

pH Sebelum
pH Sesudah

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.20 pH Harian Penelitian IV

Pada percobaan kali ini pH pada saat awal proses terletak pada kondisi netral.
Penurunan pH yang terjadi hanya sedikit pada hari ke-7 tetapi masih pada kondisi asam.
Kisaran pH yang optimum pada proses pengomposan aerob adalah 6,0-8,0. Jika
nilai pH terlalu tinggi (basa) akan menyebabkan nitrogen dalam tumpukan kompos
hilang akibat proses volatilisasi (perubahan menjadi ammonia). Sedangkan apabila nilai
pH terlalu rendah (asam), akan mengakibatkan sebagian mikroorganisme pengurai mati
(Yuwono, 2006).
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c.

Tinggi Tumpukan Harian Penelitian IV
Degradasi tinggi tumpukan menunjukan kegiatan mikroorganisme dalam

memnguraikan materi organik dari bahan yang dikomposkan menjadi partikel-partiket
yang lebih kecil sehingga terjadi penyusutan. (CPIS, 1992). Tabel 4.10 dibawah ini
merepresentasikan kenaikan dan penurunan tinggi tumpukan.
Tabel 5.16 Tinggi Tumpukan Harian Penelitian IV
Tinggi Tumpukan
Sebelum Sesudah
14
14,5
14,5
15
14,5
14,5
15,5
16,5
15
16,5
16
16,5
16,5
17
17,5
16,5
18
18
17,5
17
17,5

Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ketinggian Tumpukan
Ketinggian Tumpukan (cm)

20
15
pH Sebelum

10

pH Sesudah
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.21 Ketinggian Tumpukan Harian Penelitian IV
Grafik di atas menunjukan bahwa kenaikan tinggi tumpukan terjadi setiap harinya, hal
ini disebabkan karena penambahan sampah yang dilakukan setiap hari selama 11 hari
dapat menimbulkan tinggi tumpukan menjadi bertambah.
Dari hasil analisa proses pegomposan selama 11 hari didapat persen penyusutan
sebesar 53,95%. Persen penurunan tinggi tumpukan harian menunjukan kegiatan
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mikroorganisme dalam menguraikan sampah. Tinggi tumpukan diukur sebelum
sampah dimasukan ke dalam komposter. Tinggi tumpukan setiap harinya naik sekitar
0,5 – 1 cm yang diakibatkan penambahan sampah secara continue yang menyebabkan
ketinggian sampah naik perharinya. Selain itu terjadi dekomposisi pada kompos yang
secara tidak langsung terukur karena faktor yang dijelaskan diatas. Sejak hari pertama
sudah tampak mengalami kenaikan sampah yang berarti di dalam sampah sudah
terdapat jasad renik yang menguraikan sampah.

d.

Karakteristik Kompos Matang
Setelah matang pada hari ke-11, kemudian dilakukan uji laboratorium akhir

untuk mengetahui karakteristik kompos matang.
Tabel 5.17 Karakteristik Fisik dan Kimia Kompos Penelitian IV
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil Analisa

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

58,77

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

43,48

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

51,32

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

0,393

5

Total Fosfat

SNI-03-1970-1990

mg/kg

279,732

Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium
Tabel di atas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang
dilakukan selama 11 hari dengan metode aerobik dengan dosis EM-4 3ml/kg. Tujuan
utama dari pemberian bioaktivator EM-4 yaitu untuk mempercepat proses
pengomposan dan menghasilkan kualitas kompos yang baik berdasarkan kandungan
kadar air, kadar volatil, C-Organik, NTK, Phospat dan rasio C/N kompos matang
yang tepat dan sesuai dengan SNI-7030-2004.
A. Kadar Air
Berdasarkan tabel analisis unsur hara diatas menunjukkan kadar air dalam
kompos adalah 58,77% melebihi kadar air optimum kompos yang seharusnya 50%
menurut SNI 19-7030-2004, sedangkan menurut Damanhuri, 2016 kadar air sangat
dipengaruhi oleh komposisi sampahnya. Kadar air yang optimum sebaiknya berada
pada rentang 50-65% kurang lebih selembab karet busa yang diperas.
Dari hasil analisis unsur hara kompos diatas rentang kadar air hasil
pengukuran pada penelitian II masih masuk dalam rentang kadar air yang
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disebutkan dalam Damanhuri, (2016) yang airnya kompos dengan penambahan
dosis EM-4 ml/kg dapat berjalan dengan baik dengan kadar air yang cukup.
B. C-Organik
Berdasarkan tabel diatas diketahui kandungan C-organik kompos dengan
variasi penambahan EM-4 3ml/kg tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
SNI 19-7030-2004. Kandungkan C-organik kompos dengan variasi dosis EM-4
3ml/kg masih sangat besar dan jauh dari kadar maksimum SNI hal ini disebabkan
karena proses dekomposisi yang kurang sempurna. Kondisi tumpukan kompos
berada pada skala laboratorium sehingga tumpukan tidak dapat mengisolasi panas
dengan cukup.
C. Nitrogen Total Kjedhal (NTK)
Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai nitrogen pada
penelitian II adalah 0,393%, dalam hal ini nitrogen belum memenuhi syarat yang
ditentukan SNI 19-7030-2004 yaitu dengan nilai minimum 0,4%. Nitrogen adalah
komponen utama yang berasal dari protein, misalnya dalam kotoran hewan dan
dibutuhkan dalam pembentukan sel bakteri (Damanhuri, 2016).
Dalam hal ini jumlah nitrogen yang terlalu kecil disebabkan karena Corganik yang terlalu besar sehingga nilai C/N yang sangat besar. Berdasarkan hasil
analisis unsur hara kompos dari limbah rumah tangga, nilai C/N yaitu 130,58
melebihi syarat yang ditentukan oleh SNI 19-7030-2004 dengan nilai maksimum
20. Menurut Tobing, (2009) prinsip pengomposan adalah menurunkan C/N rasio
bahan organik hingga sama dengan C/N rasio bahan, maka proses pengomposan
akan semakin lama karena harus diturunkan. Jika rasio C/N terlalu tinggi, maka
aktifitas mikroorganisme akan berkurang dan beberapa daur lagi dibutuhkan untuk
mereduksi C-organik. Ketika nitrogen habis, sebagian mikroorganisme akan mati.
Nitrogen yang disimpan oleh mikroorganisme yang mati kemudian digunakan oleh
mikroorganisme lain untuk membentuk sel baru dengan menggunakan karbon yang
tersisa hingga kadar karbon mencapai kondisi stabil. Kondisi ini menyebabkan
waktu proses akan lebih panjang (Gotaas, 1965).
Kekurangan nitrogen dapat diatasi dengan menambahkan kotoran ternak
sebagai penambah protein dalam pembentukan sel bakteri. Kotoran ayam
merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan ayam, baik itu jenis
ayam pedaging maupun ayam petelur. Komposisi kotoran ayam dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti sifat fisiologis ayam, lingkungan kandang termasuk
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suhu dan kelembaban, serta ransum yang dimakan. Dalam pemeliharaan ayam
menghasilkan limbah berupa kotoran yang mempunyai kandungan hara serta
nutrisi yang cukup tinggi. Kotoran ayam memiliki kandungan unsur nitrogen
dan mineral tinggi khususnya pada urin, sedangkan pada buangan padat
mempunyai kandungan protein yang tinggi. Menurut Sidabutar (2012), unsur
protein yang tinggi pada kotoran ayam merupakan media yang sangat baik untuk
perkembangan mikroorganisme.
Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh
terhadap sifat fisik, kimia, dan pertumbuhan tanaman (Tufaila, 2014). Kotoran
ayam mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air
yang rendah. Penggunaan bahan organik kotoran ayam memiliki beberapa
keuntungan diantaranya mampu meningkatkan kadar N, P, K pada tanah masam
berkadar bahan organik rendah. Selain itu, menurut Widowati (2005), penggunaan
kompos kotoran ayam selalu memberikan respon tanaman terbaik pada musim
pertama.
Hal tersebut terjadi karena kompos kotoran ayam mengalami dekomposisi
yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kompos dari kotoran ternak lainnya.
Melihat dari hasil analisa diatas rasio C/N yang masih sangat tinggi
diperlukan pengomposan yang lebih lama dari 11 hari untuk menurunkan rasio C/N
hingga sama dengan rasio C/N tanah yaitu <20.
D. Fosfor
Dari hasil analisis kandungan unsur hara fosfor (P) dalam kompos organik limbah
dapur rumah tangga memiliki hasis analisis 0,304% yang dalam hal ini masih
dibawah dari standar yang telah diteapkan oleh SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar
0,1%. Unsur hara fosfor diperlukan mikroorganisme untuk mempercepat proses
pengomposan.

5.3.5

Pelaksanaan Penelitian V
Pada percobaan sebelumnya temperatur kompos masih di bawah 45°C

(Mesofilik). Sedangkan untuk mendapatkan kompos yang terbebas dari organisme
patoghen suhu yang harus dicapai adalah suhu Thermofilik. Dalam hal ini tinggi
tumpukan berpengaruh dalam kenaikan suhu, semakin tinggi tinggi tumpukan kenaikan
suhu semakin siginifan. Pada percobaan ini dilakukan penambahan volume pupuk
halus.
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a Temperatur Harian Penelitian V
Tabel 5.18 Temperatur Harian Penelitian V
Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temperatur
Sebelum Sesudah
24
25
26
27
27
27
29
29
29
29
29
29
29
29
31
32
30
30
29
28

Temperatur Harian
35

Temperatur

30
25
Temperatur
Sebelum

20
15

Temperatur
Sesudah

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.22 Temperatur Harian Penelitian V
b. pH Harian Penelitian V
Nilai pH merupakan salah satu indikator dari proses komposting. Pada awalnya
pH akan turun yang menunjukkan proses degradasi bahan organik menjadi asam
organik. Seiring proses dekomposisi bahan, asam organik di konversi menjadi
metana dan CO2 sehingga pH tumpukan menjadi basa sebagai hasil dari degradasi
protein. Gambar 2 menunjukkan perubahan pH pada bahan kompos (Nugroho, 2010).
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Tabel 5.19 pH harian Penelitian V
pH
Sebelum Sesudah
7
6,8
6,8
6,4
6,6
6,6
6,8
6,6
6,4
6,6
6,2
6,4
6,5
6,5
6,2
6
6
6
5,5
5
5,5

Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dari hasil pengururan pH pada penelitian V menunjukan bahwa pada penelitian
V terjadi penurunan pH setiap harinya. pH pada hari ke 11 menunjukan pH cendrung
asam yaitu 5 dalam hal ini PH pada penelitian V belum masuk pada rentang pH yang
ditentukan oleh SNI 19-7030-2004 yaitu 6,80-7,49. Menurut Susanto, 2002 pH
optimum dalam proses pengomposan yaitu 5,5-8. Bakteri lebih senang di kondisi pH
netral, sedangkan fungi berkembang cukup baik pada kondisi pH asam. Kondisi alkali
kuat menyebabkan kehilangan nitrogen, pada kondisi sangan asam proses dekomposisi
tidak menimbulkan kenaikan suhu.

pH Harian
8
7
6

pH

5
4

pH pH Sebelum

3

pH pH Sesudah

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.23 pH Harian Penelitian V
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c. Tinggi Tumpukan Harian Penelitian V
Tabel 5.20 Tinggi Tumpukan Harian Penelitian V
Tinggi Tumpukan
Sebelum Sesudah
12,5
12,5
13
13,5
13,5
14
14
14
14
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
15
15
15
15,5
15,5

Hari

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sumber : Hasil Laboratorium
Dari hasil pengukuran tinggi tumpukan di lapangan pada penelitian III menunjukan
bahwa ketinggian awal hanya 12,5cm kurang dari penelitian sebelumnya yang
mencapai 14,5cm.

Ketinggian Tumpukan (cm)

Ketinggian Tumpukan (cm)
20
15
pH Sebelum

10

pH Sesudah
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Gambar 5.24 Tinggi Tumpukan Harian Penelitian V
Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa ketinggian tumpukan semakin meningkat
setiap harinya. Menurut CPIS,1992 degradasi tinggi tumpukan menunjukan kegiatan
mikroorganisme dalam menguraikan materi organik dari bahan yang dikomposakn
menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga terjadi penyusutan, namun pada
penelitian ini dilakukan penambahan sampah 1kg perhari yang menyebabkan
ketinggian tumpukan mengalami kenaikan.

d. Karakteristik Kompos Matang
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Setelah matang pada hari ke-11 dengan indikasi penurunan temperatur,
kemudian dilakukan uji laboratorium akhir untuk mengetahui karakteristik kompos
matang. Tabel 5.21 berikut adalah hasil analisa karakteristik fisik dan kimia kompos
matang.
Tabel 5.21 Karakteristik Fisik dan Kimia Kompos Penelitian V
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil Analisa

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

66,520

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

22,430

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

72,900

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

2,460

5

Total Fosfat

SNI-03-1970-1990

mg/kg

456,305

Tabel di atas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang
dilakukan selama 11 hari dengan metode aerobik menggunakan bioaktivator EM-4
dengan dosis 12 ml/kg. Tujuan utama dari pemberian bioaktivator EM-4 yaitu untuk
mempercepat proses pengomposan dan menghasilkan kualitas kompos yang baik
berdasarkan kandungan kadar air, kadar volatil, C-Organik, NTK, Phospat dan rasio
C/N kompos matang yang tepat dan sesuai dengan SNI-7030-2004.
Dari hasil pengukuran unsur hara kompos diatas didapat kadar air kompos
sebesar 66,520% melebihi standar baku mutu kompos yang disyaratkan menurut SNI
19-7030-2004. Hal ini disebabkan kadar air sampah yang masih tinggi setelah proses
penjemuran yang mengakibatkan kondisi kompos sedikit lembab, selain itu dengan
kondisi kompos yang lembab mengakibatkan suhu sukar untuk naik dan menyebabkan
pH dari kompos menjadi asam. Untuk dapat mengatasi kelebihan kadar air ini perlu
dilakukan penjemuran sampah yang lebih lama sehingga mendapatkan kadar air
sampah yang diinginkan. Selain itu untuk menurunkan kadar air kompos perlu
dilakukan modifikasi alat dengan menambahkan alat untuk menaikan suhu (thermostat)
sehingga dengan kenaikan suhu dapat membantu penurunan kadar air pada kompos.
Kadar volatil bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas
pengurangan (reduksi) sampah dalam pembakaran. Dalam hal ini kadar volatil tidak
masuk dalam parameter yang disyaratkan SNI namun sebagai bagian sampah yang
terbakar (combustible) menurut Damanhuri, (2016) kadar volatil harus diatas 25%.
Pada tabel unsur hara diatas kadar volatil kompos dengan variasi dosis EM-4 12ml/kg
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sebesar 22,430% yang artinya belum masuk dalam standar yang ditetapkan oleh
Damanhuri, (2016).
Berdasarkan tabel unsur hara diatas diketahui kandungan C-organik kompos
dengan perlakuan penambahan EM-4 12 ml/kg sangat tinggi sebesar 72,90% dan tidak
memenuhi standar yang telah ditetapkan SNI 19-7030-2004. Hal ini disebabkan karena
penggunakaan dosis EM-4 sebesar 12 ml/kg sebagai memicu terbentuknya C-organik
dan nitrogen yang lebih banyak, terbukti kandungan nitrogen pada perlakuan EM-4 12
ml/kg yaitu sebesar 2,460% lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan EM-4 yang
lain. Dalam proses fermentasi bahan organik, mikroorganisme akan bekerja dengan
baik bila kondisinya sesuai. Mikroorganisme yang terdapat dalam EM-4 memberikan
pengaruh yang baik terhadap kualitas pupuk organik, sedangkan ketersediaan unsur
hara dalam pupuk organik sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan
bakteri untuk mendegradasi sampah (Yuwono, 2006).
Terbentuknya unsur karbon (C-organik) dalam pengomposan karena adanya
aktivitas mikroorgananisme dalam mendekomposisikan bahan kompos yang
mengandung sumber karbohidrat. Selama proses dekomposisi, mikroorganisme
memanfaatkan sumber karbon sebagai sumber energi untuk membentuk sel-sel baru
(Arlinda, 2011 dalam Gunawan, 2015). Proses pembentukan sel-sel baru tersebut akan
membebaskan CO2 dan H2O (Wahyono et al., 2003 dalam Gunawan, 2015). Oksidasi
senyawa-senyawa yang mengandung total c-organik menggambarkan mekanisme
dimana mikroorganisme memperoleh energi untuk sintesis. Ditambahkan oleh Jenie
dan Rahayu, (1993) dalam Gunawan, (2015) mengatakan bahwa pada kondisi
anaerobik

karbon

organik

diubah

menjadi

sel-sel

mikroorganisme

baru,

karbondioksida, metana dan lain-lain.
Berdasarkan tabel diatas, perlakuan EM-4 12ml/kg mempunyai kandungan nilai
N-Total yang tinggi yaitu sebesar 2,460%, hal ini disebabkan oleh komposisi limbah
sayuran yang mempunyai unsur hara nitrogen yang besar, selain itu penggunaan dosis
EM-4 yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya menyebabkan
nitrogen pada perlakuan ini lebih besar. Menurut SNI 19-7030-2004 standar kadar
nitrogen minimal adalah 0,4%. Sesuai dengan hasil penelitian dijelaskan bahwa
kandungan N-total telah memenuhi standar. Hal ini terjadi karena di dalam proses
fermentasi, senyawa N menjadi nutrisi bagi bakteri. Hal tersebut disebabkan karena
kadar nitrogen dibutuhkan mikroorganisme untuk memelihara dan pembentukan sel
tubuh. Semakin banyak kandungan nitrogen, maka akan semakin cepat bahan organik
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terurai, karena mikroorganisme yang menguraikan bahan kompos memerlukan
nitrogen untuk perkembangannya (Sriharti, 2008).
Dari hasil analisis kandungan unsur hara fosfor (P) pada perlakuan aktivator
EM-4 12ml/kg memiliki hasil analisis 0,06% yang dalam hal ini masih dibawah dari
standar yang telah diteapkan oleh SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar 0,1%. Kandungan
fosfat akan bertambah seiring dengan lama waktu pengomposan hal ini disebutkan
dalam Setyawati et al., (2012) bahwa kenaikan kandungan fosfor juga dipengaruhi oleh
lama waktu pengomposan.
Dari hasil analisa unsur hara diatas didapat bahwa rasio C/N sebesar 29,63%
masih lebih besar dari yang disyaratkan SNI 19-7030-2004. Nisbah yang lebih besar
menunjukkan bahwa N-mineral hanya cukup atau lebih rendah dibanding yang
dimobilisasi oleh mikroorganisme dekomposer untuk perkembangan dan aktifitasnya
(Tobing, 2009). Hal ini perlu dilakukan pengomposan yang lebih lama dari 11 hari
untuk menurunkan rasio C/N sampai mendekati C/N tanah.

5.3.6 Penelitian VI
Pada penelitian ini digunakan dosis EM-4 8 ml/kg bahan berdasarkan penelitian
yang dilakukan Tribowo, (2015) dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
dengan enam perlakukan. Dosis 8 ml/kg bahan dipilih karena dilihat dari hasil kompos
yang baik menggunakan dosis 12 ml/kg bahan, sehingga pada penelitian ini untuk
menghasilkan kualitas kompos yang mendekati hasil kompos sebelumnya maka
dilakukan penelitian dengan dosis EM-4 8ml/kg. Sampah yang digunakan dalam
pengomposan pada penelitian ini menggunakan sampah yang telah melalui proses
penjemuran yang diharapkan dapat menghasilkan kadar air kompos yang diinginkan.

a.

Temperatur Harian Penelitian VI
Temperatur merupakan indikator yang menunjukan aktivitas mikroorganisme

pengurai selama proses pengomposan. Aktivitas mikroorganisme pengurai dalam
proses pengomposan berpengaruh terhadap perubahan suhu dalam tumpukan bahan
kompos. Panas yang dihasilkan oleh mikroorganisme saat proses perombahakan bahan
organik. Tabel dibawah ini menunjukan perubahan temperatur pada penelitian VI.
Tabel 5.22 Temperatur Harian Penelitian VI
Hari
1

Temperatur (°C)
25
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Hari
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Temperatur (°C)
26
27
28
29
30
32
32
38
38
36

Temperatur (°C)
41

Temperatur (°C)

38
35
32
29

Temperatur (°C)

26
23
20
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Hari

Gambar 5.25 Temperatur Harian Penelitian IV

Berdasarkan hasil observasi lapangan terjadi kenaikan temperatur yang
fluktuatif. Pada awal pengomposan temperatur kompos yaitu 25°C naik hingga hari ke7, kenaikan suhu ini terjadi secara konstan yang menunjukan bahwa mikroorganisme
sedang aktif bekerja. Kemudian kenaikan suhu yang signifikan terjadi pada hari ke-9
dimana suhu mencapai 38°C. Hal ini menunjukan bahwa mikroorganisme yang
berkerja pada saat proses fermentasi adalah mikroorganisme mesofilik. Bakteri
mesofilik dan bakteri thermofilik akan bekerja sangat aktif hingga sekitar 1 minggu
pertama (Damanhuri, 2016). Suhu selama proses mengindikasikan adanya panas yang
dilepaskan oleh mikroorganisme sebagai hasil dari reaksi oksidasi, diantaranya adalah
bakteri mesofilik (Anjangsari, 2010 dalam Sitompul, 2017).
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b. pH Harian Penelitian VI
Tabel 5.23 pH Harian Penelirian VI
Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pH
7
6,5
6,5
6,5
6,4
6,4
6,2
6,2
6,5
6,5
7

pH
7.2
7

pH

6.8
6.6
6.4
pH

6.2
6
5.8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Hari

Gambar 5.26 pH Harian Penelitian IV

Berdasarkan hasil analisa pH diatas menunjukan bahwa nilai pH kompos
sampah organik rumah tangga pada awal pengomposan menunjukan pH kompos berada
pada kondisi netral, kemudian mengalami penurunan setelah hari ke-2 hingga hari ke8. pH awal kompos pada saat proses pengomposan bersifat asam dan setelah beberapa
hari terjadi peningkatan nilai pH pada akhir pengomposan. pH kompos sampah organik
rumah tangga yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar kompos nasional Indonesia
(SNI 19-7030-2004). CPIS, (1992) dalam Gunawan, (2015) menyatakan bahwa hal
tersebut dikarenakan adanya aktivitas bakteri yang menghasilkan asam organik (asam
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laktat, asam asetat atau asam piruvat), dimana asam organik itu berasal dari penguraian
karbohidrat, protein dan lemak. Penurunan nilai pH hanya sedikit yang disebabkan oleh
aktivitas mikroorganisme yang rendah, sehingga penguraian bahan organik
berlangsung lambat dan menghasilkan asam organik yang jumlahnya lebih rendah
(Fitria, 2008). Aktivitas mikroorganisme ditentukan oleh kondisi bahan yang diuraikan,
dimana pada penelitian ini hanya menggunakan bahan berupa sampah sayuran yang
berasal dari limbah organik rumah tangga dan penambahan EM-4 dengan dosis 8 ml/kg.
Pada hari ke-8 sampai dengan akhir pengomposan terjadi kenaikan pH, nilai pH
yang kembali meningkat disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme dalam pemecahan
nitrogen organik menjadi amonia (Fitria, 2008 dalam Gunawan, 2015). Amonia
meningkatkan pH karena sifatnya yang basa. Selain itu, menurut Yuwono, (2006)
mengatakan bahwa proses mineralisasi kation-kation basa seperti K+ , Ca2+ dan Mg2+
juga mempengaruhi kenaikan pH kompos organik. Supadma dan Arthagama, (2008)
dalam Gunawan, (2015) menambahkan bahwa, pola perubahan pH kompos berawal
dari pH agak asam karena terbentuknya asam-asam organik sederhana, kemudian pH
meningkat pada inkubasi lebih lanjut akibat terurainya protein dan terjadinya pelepasan
amonia.
c.

Tinggi Tumpukan Penelitian VI
Tinggi tumpukan meunjukan bahwa terjadi dekomposisi pada proses

pengomposan. Penurunan tinggi tumpukan disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.24 Tinggi Tumpukan Harian Penelirian VI
Hari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tinggi Tumpukan
(cm)
14,5
14,5
14,5
15
15,5
15
16
17
16,5
16,5
17
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Tinggi Tumpukan (cm)

Tinggi Tumpukan (cm)
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13

Tinggi Tumpukan
(cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Hari

Gambar 5.27 Tinggi Tumpukan Harian Penelitian IV

Dari hasil analisa didapat bahwa tinggi tumpukan awal yaitu 14,5 cm,
diasumsikan penambahan sampah selama 10 hari dengan asumsi ketinggian sampah 24
cm/10 hari, maka jumlah ketinggian yaitu 38,5 cm. Dalam proses pengomposan terjadi
kenaikan dan penurunan tumpukan yang disebabkan penambahan sampah yang
continue sehingga menyebabkan ketinggian sampah mengalami kenaikan dan
penurunan karena terjadi dekomposisi. Dari hasil akhir proses pengomposan
didapatkan hasil akhir ketinggian sampah sebesar 17 cm.
Dari hasil analisa proses pegomposan selama 11 hari didapat persen penyusutan
sebesar 55,85%. Persen penurunan tinggi tumpukan harian menunjukan kegiatan
mikroorganisme dalam menguraikan sampah. Sejak hari pertama sudah tampak
penyusutan sampah yang berarti di dalam sampah sudah terdapat jasad renik yang
menguraikan sampah.
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kenaikan tinggi tumpukan terjadi setiap
harinya. Tinggi tumpukan cenderung berfluktuasi selama pengomposan. Dapat dilihat
bahwa pada hari ke-6 terjadi penurunan ketinggian, hal ini menunjukan bahwa terjadi
dekomposisi. Penururan tinggi tumpukan berbanding lurus dengan kenaikan suhu.
Dapat dilihat Tabel 5.27 diatas menunjukkan bahwa pada saat penuruan tinggi
tumpukan terjadi aktifitas mikroorganisme yang ditunjukan dengan kenaikan suhu
kompos pada hari ke-6. Suhu pada saat terjadi penurunan tinggi tumpukan sebesar
30°C. Penurunan tinggi tumpukan pada metode pengomposan ini tidak terjadi secara
signifikan, hal ini dikarenakan proses pengomposan yang dilakukan dalam metode ini
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menggunakan pengomposan secara continue. Sampah yang dimasukan ke dalam
komposter terjadi setiap hari sebanyak 1 kg hal ini yang menyebabkan tinggi tumpukan
mengalami kenaikan, namun terjadinya tinggi tumpukan dibarengi dengan penurunan
yang secara langsung tidak dapat dilihat.
d.

Karakteristik Kompos Matang
Berikut ini merupakan kondisi fisik kompos setelah 11 hari pengomposan.

Kondisi fisik kompos disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 5.28 Kompos Matang Penelitian VI
Gambar diatas menunjukan kondisi kompos matang pada penelitian VI. Dapat
dilihat bahwa kompos matang berwarna hitam tanah, bertekstur halus, dekomposisi
terjadi dengan baik yang ditandai dengan sisa sampai sayuran yang telah terurai dengan
sempurna. Aroma kompos berbau tanah.
Setelah matang pada hari ke-11 dengan indikasi penurunan temperatur,
kemudian dilakukan uji laboratorium akhir untuk mengetahui karakteristik kompos
matang. Tabel 5.25 berikut adalah hasil analisa karakteristik fisik dan kimia kompos
matang.
Tabel 5.25 Karakteristik Fisik dan Kimia Kompos Penelitian VI
No.

Parameter

Metode

Satuan

Hasil Analisa

1

Kadar Air

ASTM D2216-98

%

66,520

2

Kadar Volatil

ASTM D2216-98

%

22,430

3

C-organik

SMEWW-5520-B

%

72,900

4

NTK

SMEWW-4500-Norg-B

%

2,460
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No.
5

Parameter
Total Fosfat

Metode

Satuan

Hasil Analisa

SNI-03-1970-1990

mg/kg

456,305

Tabel di atas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang
dilakukan selama 11 hari dengan metode aerobik menggunakan bioaktivator dosis EM4 12 ml/kg. Tujuan utama dari pemberian bioaktivator EM-4 yaitu untuk mempercepat
proses pengomposan dan menghasilkan kualitas kompos yang baik berdasarkan
kandungan kadar air, kadar volatil, C-Organik, NTK, Phospat dan rasio C/N kompos
matang yang tepat dan sesuai dengan SNI-7030-2004.
Bahan utama dalam pengomposan ini adalah limbah sayuran, yang memiliki
kadar air 80-90%. Kadar air bernilai positif menunjukkan terjadi kenaikan kadar air
pada akhir pengomposan, dan begitu pula sebaliknya. Selama penelitian ini, kadar air
relatif aman untuk pertumbuhan mikroba yaitu 55,95%. Kadar air pada perlakuan ini
melebihi sedikit dari kadar air yang disyaratkan SNI, namun kadar air ini merupakan
yang optimum dalam proses pengomposan. Menurut Damanhuri, (2016) kadar air yang
optimum sebaiknya berada pada rentang 50 – 65% dengan nilai optimum adalah 55%.
Kadar air yang terlalu rendah akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan mikroba,
sedangkan kadar air yang terlalu tinggi menghambat sirkulasi oksigen ke dalam
pori tumpukan sehingga mencegah pertambahan populasi dan metabolisme mikroba
aerob, yang pada akhirnya memicu fermentasi anaerob yang menimbulkan bau (dari
akumulasi metana), lindi, dan belatung.
Kadar volatil bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas
pengurangan (reduksi) sampah dalam pembakaran. Dalam hal ini kadar volatil tidak
masuk dalam parameter yang disyaratkan SNI namun sebagai bagian sampah yang
terbakar (combustible) menurut Damanhuri, (2016) kadar volatil harus diatas 25%.
Pada tabel unsur hara diatas kadar volatil pada penelitian variasi penambahan EM-4
dengan dosis 8ml/kg yaitu sebesar 1,17% jauh dari yang disyaratkan Damanhuri,
(2016).
Berdasarkan tabel diatas nilai C-organik kompos sampah organik rumah tangga
jika dibandingkan dengan standar persyaratan Kualitas Kompos menurut SNI 19-70302004 pada sampel akhir perlakuan EM-4 8 ml/kg belum memenuhi persyaratan. Nilai
C-organik pada perlakuan ini sebesar 47,93%. Nilai C-organik sebagai sumber energi
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mikroorganisme akan turun seiiring dengan jumlah nitrogen dan waktu proses
pengomposan.
Berdasarkan tabel analisis unsur hara diatas kandungan nitrogen jika
dibandingkan dengan standar persyaratan Kualitas Kompos menurut SNI 19-70302004 sudah memenuhi persyaratan yaitu sebesar 2,460%. Kandungan nitrogen yang
optimum dalam pengomposan berkisar 2%.
Dari hasil analisis kandungan unsur hara fosfor (P) pada perlakuan aktivator
EM-4 8ml/kg memiliki hasil analisis 0,07% yang dalam hal ini masih dibawah dari
standar yang telah ditetapkan oleh SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar 0,1%. Unsur hara
fosfor diperlukan mikroorganisme untuk mempercepat proses pengomposan.
Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa nilai rasio C/N kompos sampah
organik rumah tangga jika dibandingkan dengan standar persyaratan Kualitas Kompos
menurut SNI 19-7030-2004 sampel akhir kompos belum memenuhi persyaratan. Rasio
C/N pada perlakuan ini sebesar 42,794%. Nilai rasio C/N yang terlalu tinggi biasanya
akan terjadi dekomposisi yang lambat tetapi selanjutkan nilai C/N tersebut akan turun
seiring menurunnya C-organik sebagai sumber energi. Pada perlakuan ini dibutuhkan
waktu pengomposan yang lebih lama dari 11 hari untuk mengurangi nilai rasio C/N
sampai <20.

5.4

Perbandingan Hasil Variasi Dosis EM-4

5.4.1 Perbandingan Parameter Fisik
Analisa parameter fisik dilakukan untuk mengindentifikasi perubahan fisik
yang terjadi selama proses pengomposan. Pemeriksaan parameter fisik dilakukan setiap
hari setelah proses pembalikan untuk mengetahui aktivitas mikroorganisme yang
terjadi pada proses pengomposan. Parameter fisik yang diperiksa antara lain yaitu
temperatur, pH, dan tinggi tumpukan.
5.4.1.1 Temperatur Kompos
Pengamatan

suhu

dilakukan

untuk

mengetahui

perubahan

aktivitas

mikroorganisme karena suhu merupakan salah satu indikator dalam mengurai bahan
organik. Menurut Miller (1991), suhu merupakan penentu dalam aktivitas
pengomposan. Menurut Heny Alpandari (2015), proses pengomposan akan berjalan
dalam empat fase, yaitu fase mesofilik, termofilik, pendinginan dan pematangan.
Namun secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap
pematangan. Pada awal proses dekomposisi, oksigen dan senyawa yang mudah
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terdegradasi akan dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik sehingga suhu tumpukan
kompos akan meningkat cepat. Mikrobia yang aktif pada fase ini adalah mikrobia
termofilik, yaitu mikrobia yang aktif pada suhu tinggi. Pada kondisi ini terjadi
dekomposisi atau penguraian bahan organik yang sangat aktif, karena mikroba dalam
kompos menggunakan oksigen dan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air
dan panas. Setelah semua bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur
mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu
pembentukan kompleks liat humus (Isroi, M. 2007).
Hasil analisa ragam terhadap pengamatan suhu kompos pada hari ke–20 dan
hari ke-11 menunjukkan bahwa jenis aktivator memberikan pengaruh yang berbeda
terhadap perubahan suhu. Hasil analisa temperatur terhadap pengamatan suhu kompos
disajikan dalam Tabel 5.26
Tabel 5.26 Rata-Rata Temperatur Kompos Terhadap Dosis EM-4
Penambahan EM4
(ml/kg)
0
3
8
12

Temperatur Akhir
(°C)
25
27
36
28

Temperatur Maks
(°C)
27
31
38
32

Temperatur (°C)

TEMPERATUR (°C)

EM-4 0

EM-4 3ml

EM-4 8ml

EM-4 12ml

42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HARI

Gambar 5.29 Rata-Rata Temperatur Kompos
Tabel di atas menunjukan bahwa suhu tertinggi kompos terdapat pada dosis
EM-4 8ml/kg. Hal ini menunjukan bahwa proses penggunaan bioaktivator yang tepat
dapat mempercepat proses pengomposan sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu.
106

Sedangkan pada perlakuan tanpa aktivator memiliki suhu terendah dari semua
perlakuan yang diaplikasikan, hal ini disebabkan karena mikroorganisme yang terdapat
pada sampah sebagai pengurai sampah sayuran Pada perlakuan tanpa aktivator
kenaikan suhu dan dirasa kurang efektif sehingga ketersediaan mikroorganisme untuk
mendekomposisi sampah sayuran membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu 21 hari.
Selain itu kondisi kompos pada perlakuan tanpa aktivator sangat lembab yang
menyebabkan suhu sukar naik.
Berdasarkan hubungan antara dosis EM-4 pengamatan dengan suhu kompos
menunjukan bahwa suhu tertinggi terjadi pada dosis EM-4 8ml/kg. Tingkat naiknya
suhu berbeda-beda pada tiap dosisnya. Adanya aktivator akan menjadikan
mikroorganisme yang ada dalam kompos menjadi lebih aktif sehingga aktivitas yang
tinggi itulah yang ditunjukan dengan adanya peningkatan suhu.
Pada perlakuan EM-4 mengalami kenaikan suhu dari 23°C sampai dengan
38°C. Perlakuan tanpa penggunaan aktivator dari 24°C menjadi 28°C, perlakuan
aktivator EM-4 dosis 3ml/kg dari 23°C menjadi 31°C, perlakuan aktivator EM-4 dosis
12ml/kg dari 24°C menjadi 32°C, dan perlakuan aktivator dosis EM-4 8ml/kg dari 25°C
menjadi 38°C yang merupakan suhu tertinggi pada percobaan ini. Hal ini terjadi
kenaikan suhu dikarenakan mikroorganisme bekerja secara aktif pada tahap awal
pengomposan, yang kemudian berangsur-angsur turun. Naiknya suhu tersebut
disebabkan akumulasi panas yang dikeluarkan mikroba yang sedang mendegradasi
bahan

organik.

Naiknya

suhu

tersebut

diikuti

dengan

percepatan

dalam

pendekomposisian.
Dari tabel diatas dapat dilihat suhu akhir kompos pada perlakuan tanpa
penggunaan aktivator sebesar 25°C, perlakuan aktivator EM-4 dosis 3ml/kg sebesar
27°C, perlakuan aktivator EM-4 dosis 8 ml/kg sebesar 36°C dan perlakuan aktivator
EM-4 dosis 8ml/kg sebesar 28°C. Dari semua perlakuan hanya perlakuan aktivator EM4 yang belum memenuhi syarat temperatur akhir kompos. Menurut SNI 19-7030-2004
temperatur akhir kompos harus sama dengan tempertaur air tanah, dapat disimpulkan
bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut dengan waktu pengomposan lebih lama.

5.4.1.2 pH Kompos
Tingkat keasaman atau pH merupakan salah satu faktor kritis bagi pertumbuhan
mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan. Pengamatan pH kompos
berfungsi sebagai indikator proses dekomposisi kompos. Mikroba akan bekerja pada
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keadaan pH netral hingga sedikit asam, dengan kisaran 8 - 7. Pengukuran pH kompos
dilakukan mulai hari ke-1 sampai hari ke-21. pH tertinggi kompos disajikan dalam tabel
5.27 berikut ini:
Tabel 5.27 pH Akhir Kompos
Penambahan EM4
(ml/kg)
0
3
8
12

pH Akhir

pH Ekstrem

6.5
6
6.5
5.5

7,5
7
7
7

pH

PH

EM-4 0

EM-4 3ml

EM-4 8ml

EM-4 12ml

8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HARI

Gambar 5.30 Rata-Rata pH Kompos
Sumber : Hasil Analisa

Tabel diatas menunjukan bahwa pengaruh penambahanan dosis EM-4 terhadap
rata-rata pH akhir kompos memberi pengaruh yang berbeda antara aplikasi perlakuan
EM-4. pH yang rendah ditunjukan pada dosis EM-4 3ml/kg. Hal ini menunjukan bahwa
pada dosis 3ml/kg proses pengomposan belum selesai, hal ini ditandai dengan rasio
C/N yang tinggi yaitu 130,585. Nitrogen yang tinggi menjadi sumber bahan pakan
untuk

mikroorganisme,

sehingga

mikroorganisme

masih

mengalami

proses

dekomposisi yang menyebabkan pH cendung asam. Pada tahap dekomposisi, akan
terbentuk asam-asam organik sehingga menyebabkan pH turun. Tahap selanjutnya
adalah perubahan asam organik akan dimanfaatkan kembali oleh mikrobia lain,
sehingga pH akan kembali netral dan kompos menjadi matang. Tingkat pH masing–
masing variasi mengalami penurunan pH. Penurunan pH pada akhir pengomposan
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terjadi karena adanya oksidasi enzimatik menjadi NO3- dan SO42-. Pada reaksi
enzimatik tersebut dihasilkan sejumlah kation H+ (Yuwono, 2006 dalam Nabila, 2017).
Pada hari ke-21 menunjukan perlakukan tanpa penggunaan EM-4 dengan pH
akhir kompos yaitu 6,5 yang artinya dalam hal ini pH pada pengomposan tanpa
penggunaan EM-4 telah kembali netral dan kompos menjadi matang, hal ini sama
dengan pada perlakuan penambahan EM-4 dengan dosis 8ml/kg menunjukan pH yang
netral yang ditunjukan pada proses pengomposan dimana pada hari ke-9 sudah masuk
proses pematangan. Sebaliknya terjadi pada perlakuan dengan aktivator EM-4 dengan
dosis 12ml/kg berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Pada
proses pengomposan dengan menggunakan EM-4 12ml/kg merupakan pH terendah
pada proses pengomposan ini.
Dari semua variasi kompos, hanya kompos dengan variasi EM-4 12ml/kg yang
pHnya tidak memenuhi standar SNI 19-7030- 2004 yaitu pada rentang 6,8 - 7,49. Hal
tersebut penambahan dosis EM-4 yang lebih besar dari variasi lain, sehingga
menyebabkan pH pada variasi ini menjadi bersifat asam.
5.3.1.3 Tinggi Tumpukan Kompos
Tinggi tumpukan kompos menunjukan tingkat dekomposisi bahan organik yang
dikomposkan. Data tinggi tumpukan akhir kompos disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.28 Tinggi Tumpukan Akhir Kompos
Penambahan EM4
(ml/kg)
0
3
8
12
Sumber: Hasil Analisa
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Tinggi
Tumpukan
17
17,5
17
15,5

Tinggi Tumpukan (cm)
TINGGI TUMPUKAN (CM)

EM-4 0

EM-4 3ml

EM-4 8ml

EM-4 12ml

20

18
16
14
12
10
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HARI

Gambar 5.31 Rata-rata Tinggi Tumpukan Kompos
Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketinggian akhir kompos berkisar
antara 17 – 17,5 cm. Hanya perlakuan aktivator EM-4 12ml/kg yang tidak sama dari
hasil sebelumnya, hal ini terjadi karena ketinggian tumpukan awal hanya 12,5 cm. Dari
rata-rata hasil pengukuran didapat kenaikan tinggi tumpukan hanya sekitar 3 – 3,5 cm.
Berdasarkan grafik 4.15 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tinggi tumpukan
akhir mengalami penambahan ketinggian, namun penambahan tinggi tumpukan tidak
terjadi segara signifikan. Hal ini karena penambahan sampah yang dilakukan setiap hari
namun terjadi dekomposisi sampah yang menyebabkan tinggi tumpukan hanya naik
sebesar 3 – 3 cm dari tinggi tumpukan awal.

5.3.2

Perbandingan Parameter Kimia

5.3.2.1 Kadar Air
Kadar air sangat berpengaruh dalam mempercepat terjadinya perubahan dan
penguraian bahan-bahan organik yang digunakan dalam pembuatan kompos. Kadar air
adalah presentase kandungan air dari suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan
berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis) (Widarti, dkk., 2015).
Pengujian kadar air kompos dilakukan menggunakan basis basah. Kadar air dapat
berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme dalam mendekomposisikan bahan
organik. Hasil Pengamatan kadar air kompos disajikan dalam Tabel berikut.
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Tabel 5.29 Hasil Pengukuran Kadar Air Kompos (%)
Penambahan EM4
(ml/kg)

Kadar Air
Sampah

0
3
8
12

90,14%
83,65%
83,65%
83,65%

Kadar Air
Pupuk
Starter
15,77%
15,77%
15,77%
15,77%

Kadar Air
Kompos
71,29%
58,77%
55,95%
66,52%

Pada akhir pengamatan, proses dekomposisi telah berakhir terbukti kadar air
yang terkandung didalam kompos limbah sayuran untuk setiap perlakukan lebih dari
50%. Menurut SNI 19-7030-2004 kadar air maksimal sebesar 50% sedangkan batas
minimumnya tidak ada. Dari perlakuan dalam peneltian ini menunjukkan kadar air
tanpa penggunaan EM-4 cenderung paling tinggi yakni sebesar 71,29% dibandingkan
perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan pada limbah sayuran terdapat kadar air yang
tinggi yaitu lebih dari 90% sehingga kompos yang dihasilkan dari limbah sayuran
memiliki kadar air yang tinggi. Sedangkan kadar air terendah pada perlakuan EM-4
dengan dosis 8ml/kg sebesar 55,95%, kadar air ini mendekati syarat yang ditetapkan
SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar 50%. Kisaran tersebut harus dipertahankan untuk
memperoleh jumlah populasi mikroorganisme terbesar, karena semakin besar
populasinya maka makin cepat proses dekomposisinya dan kompos yang dihasilkan
semakin baik. Kadar air yang berlebihan juga menurunkan suhu dalam tumpukan
sampah organik dan menimbulkan bau, oleh karena itu kisaran kadar air harus
dipertahankan dengan melakukan pengeringan sampah sayuran guna menurunkan
kadar air yang berlebih pada kompos. Selain itu dari segi modifikasi alat diperlukan
penambahan thermostat guna menaikan suhu tumpukan sehingga kondisi kompos
dengan suhu tinggi dapat mengurangi kadar air kompos.
Selain modifikasi alat, dilakukan analisis proses dengan melakukan pembalikan
tumpukan karena dengan adanya pembalikan pada tumpukan kompos akan
mengembalikan kondisi tumpukan menjadi normal kembali. Pembalikan memberikan
sirkulasi udara segar yang diperlukan untuk mengurangi kadar air dan menghindari
kondisi anaerob. Menurut Isroi (2008), kondisi anaerob tidak diinginkan selama proses
pengomposan karena akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses aerobik akan
menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti asam-asam organik,
amonia dan H2S. Penurunan kadar air ini menunjukkan bahwa kompos mulai masuk
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pada fase pematangan. Selain itu penurunan kadar air pada kompos menurut Heny
Alpandari (2015), penurunan kadar air selama proses pengomposan disebabkan karena
penguapan air menjadi gas akibat adanya aktivitas mikroorganisme.

5.3.2.3 C-Organik
Kandungan bahan organik yang terdapat dalam bahan kompos berhubungan
dengan kandungan karbon. Bahan organik yang terkandung dalam bahan kompos akan
di manfaatkan oleh tumbuhan sebagai nutrisi pertumbuhan. Bahan organik akan
memperbaiki struktur tanah berhubungan dengan kapasitas tukar kation. Menurut
Mirwan (2015), C-organik merupakan indikator telah terjadinya proses dekomposisi
dalam pengomposan dan kematangan kompos. Kadar karbon cenderung mengalami
penurunan. Dalam proses dekomposisi, karbon digunakan sebagai sumber energi untuk
menyusun bahan selular sel-sel mikroba dengan membebaskan CO2 dan bahan lain
yang menguap. Kandungan karbon organik yang terdapat dalam kompos limbah
sayuran dalam Tabel berikut.
Tabel 5.30 Kandungan C-Organik Kompos
Penambahan EM4
(ml/kg)

C-Organik
Sampah

0
3
8
12

63,89%
63,89%
63,89%
63,89%

C-Organik
Pupuk
Starter
66,75%
66,75%
66,75%
66,75%

C-Organik
Kompos
44,68%
51,32%
47,95%
72,90%

Pengamatan dilakukan pada akhir pengamatan menggunakan metode Walkley
and Black. Kadar karbon yang terkandung dalam kompos akan mengalami degradasi
karbon selama proses pematangan kompos. Hasil analisis kandungan bahan organik
sampah sayuran sebelum dan sesudah pengomposan disajikan dalam tabel 5.32.
Hasil dalam Tabel 5.32 menunjukan bahwa kandungan C pada sampah organik
sebelum pengomposan sebesar 63,89%, sedangkan pupuk starter sebesar 66,75% dan
mengalami penurunan setelah proses pengomposan. Kandungan C-organik yang paling
tinggi adalah pada perlakuan aktivator EM-4 dengan dosis 12ml/kg yaitu 72,90%,
kemudian diikuti oleh perlakuan aktivator EM-4 dosis 3ml/kg yang memiliki
kandungan C-organik sebesar 51,32%, kemudian perlakuan kompos dengan dosis EM-
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4 8ml/kg yaitu sebesar 47,95%, dan yang paling rendah adalah perlakuan tanpa
aktivator yaitu sebesar 44,68%.
Semua kompos sampah sayuran telah sesuai dengan standar SNI kompos
dengan kadar bahan organik C yaitu 27-58%. Dalam proses dekomposisi bahan organik
C banyak hilang oleh respirasi mikroba tanah. Berdasarkan kandungan nilai C semakin
rendah maka proses dekomposisinya semakin cepat, karena C dalam bahan organik
sebagian akan digunakan sebagai sumber energi mikroorganisme sebagian lagi
dilepaskan menjadi gas CO2.
Menurut Graves et al. 2007 mengemukakan nilai kandungan C organik
mendekati batas minimum nilai C organik yang rendah menunjukkan mikroorganisme
yang bekerja lebih banyak. Penambahan aktivator, menyebabkan proses dekomposisi
bahan organik berjalan cepat, sehingga terjadi penurunan kadar karbon. Kondisi
tumpukan kompos dapat mengisolasi panas dengan cukup mengakibatkan kandungan
C organik yang ada dalam setiap bahan kompos dapat terdekomposisi dengan baik.
Pada tabel diatas terlihat jelas bahwa perlakuan dengan tanpa penggunaan
aktivator menunjukan kandungan C-organik yang paling rendah yakni sebesar 44,68%
dengan waktu pengomposan 21 hari, hal ini membuktiukan bahwa dengan waktu
pengomposan yang lebih lama bahan organik akan terurai dengan baik. C-organik
merupakan indikator terjadinya proses dekomposisi dalam pengomposan dan
kematangan kompos. C-organik merupakan karbon yang digunakan sebagai sumber
energi mikroorganisme untuk menyusun sel-sel dengan membebaskan CO2 dan bahan
lainnya (Mirwan, 2015).
Sedangkan perlakuan aktivator EM-4 yang memiliki kandungan C paling tinggi
dengan dosis 12ml/kg yaitu sebesar 72,90%. Hal ini dikarenakan perlakuan yang
digunakan sudah mendapat tambahan aktivator sehingga mempengaruhi hasil akhir
perlakuan tersebut yang membuat kadar C pada perlakuan ini menjadi tinggi. Tingginya
kadar C pada perlakuan ini disebabkan karena dosis yang diberikan pada perlakuan ini
adalah dosis yang paling besar dari perlakuan yang lainnya yaitu dengan dosis 12ml/kg.
Selain itu aktivitas mikroorganisme dalam aktivator perlakuan ini cepat menyesuaikan
lingkungan sehingga dalam mengurai rantai C cenderung lebih cepat dari perlakuan
yang lain, hal ini dibuktikan dengan hasil rasio C/N yang lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan dosis EM-4 yang lainnya.
Dari perlakuan diatas kompos yang paling baik yaitu pada kadar bahan organik
yang paling rendah ditunjukan pada proses pengomposan tanpa penggunaan aktivator
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dengan waktu pengomposan 21 hari, dimana telah diterangkan diatas bahwa dengan
kadar bahan organik yang rendah maka bakteri yang ada telah berhasil mengurai rantai
karbon. Sehingga sisanya adalah nutrisi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh
tanaman.

5.3.2.4 Nitrogen
Kadar N total berhubungan dengan kadar C kompos. Kedua kandungan tersebut
akan menentukan kadar C/N rasio kompos. Menurut Hidyati, dkk., (2008), unsur N
total dalam kompos diperoleh dari hasil degradasi bahan organik komposan oleh
mikroorganisme dan organisme yang mendegradasi bahan kompos. Adapun kadar N
total kompos sampah sayuran tersaji dalam Tabel berikut.
Tabel 5.31 Kandungan Kadar Nitrogen Kompos
Penambahan EM4
(ml/kg)

NTK Sampah

NTK Pupuk
Starter

NTK Kompos

0
3
8
12

2,52%
2,52%
2,52%
2,52%

2,15%
2,15%
2,15%
2,15%

1,57%
0,39%
1,12%
2,46%

Hasil analisa dalam tabel 5.33 terhadap kadar N total setelah dilakukan
pengomposan dengan menggunakan berbagai jenis perlakuan dapat diperoleh hasil
adalah pada perlakuan aktivator EM-4 dengan dosis 12ml/kg mempunyai nilai kadar N
yang paling tinggi yaitu sebesar 2,46%, kemudian diikuti oleh perlakuan tanpa
penggunaan aktivator yang memiliki kandungan kadar N sebesar 1,57%, perlakuan
EM-4 8ml/kg 1,12%, dan yang paling rendah adalah perlakuan dengan EM-4 dosis
8ml/kg yaitu sebesar 0,39%. Berdasarkan hasil analisis kandungan N di atas
menunjukkan semua di atas standar SNI 19- 7030-2004 yaitu >0,40%.
Tersedianya nitrogen dalam jumlah yang tinggi karena terjadi proses
dekomposisi yang lebih sempurna, Sedangkan nitrogen yang rendah disebakan bahan
baku kompos yang mengandung nitrogen rendah dan kemungkinan banyak menguap
karena pengemasan kurang baik. (Mulyono, 2000 dalam Pitoyo, 2012). Menurut
Starbuck, (2004) mengatakan bahwa organisme yang bertugas dalam menghancurkan
material organik membutuhkan nitrogen (N) dalam jumlah yang besar. Nitrogen akan
bersatu dengan mikroba selama proses penghancuran material organik. Setelah proses
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pembusukan selesai, nitrogen akan dilepaskan kembali sebagai salah satu komponen
yang terkandung dalam kompos.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa % nitrogen pada kompos mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan bahwa dalam proses pengomposan nitrogen organik
diubah terlebih dahulu menjadi ammonia (NH3) yang mudah menguap, kemudian
diubah menjadi nitrit (NO2) dan nitrat (NO3-) yang merupakan bentuk nitrogen yang
lebih stabil (Tobing, 2009). Dalam perlakuan diatas kompos yang paling rendah yaitu
dimiliki oleh perlakuan dengan EM-4 dosis 3ml/kg. Hal ini dikarenakan pada proses
pengomposan pada perlakuan ini memiliki rasio C/N yang sangat besar yaitu 130,585%
yang artinya pada proses pengomposan kadar N yang digunakan dalam aktivitas
dekomposisi mikroorganisme yang kurang.

5.3.2.5 Rasio C/N
Nilai rasio C/N bahan organik merupakan faktor penting dalam pengomposan
yang dibutuhkan mikroorganisme sebagai sumber nutrisi untuk pembentukan sel-sel
tubuhnya. Prinsip pengomposan adalah untuk menurunkan C/N rasio bahan organik
hingga sama dengan C/N tanah (<20) (Dewi dan Tresnowati, 2012). Rasio C/N sangat
tergantung pada kandungan C dan N bahan yang akan dikomposkan. Menurut Gaur,
(1980) rasio C/N yang terus menutun berkaitan dengan aktivitas mikroba dekomposter
yang membebaskan CO2 sehingga unsur C cendrung menurun sementara N cendrung
tetap. Adapun hasil dari pengamatan disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.32 Rasio C/N Kompos
Penambahan EM4
(ml/kg)

Rasio C/N
Sampah

0
3
8
12

25,35%
25,35%
25,35%
25,35%

Rasio C/N
Pupuk
Starter
31,05%
31,05%
31,05%
31,05%

Rasio C/N
Kompos
28,46%
130,59%
42,79%
29,63%

Berdasarkan hasil rasio C/N yang didapatkan nilai rasio C/N kompos sampah
sayuran bervariatif. Hasil analisis dalam tabel 5.34 terhadap kandungan rasio C/N
kompos sampah sayuran diperoleh hasil adalah pada perlakuan EM-4 dengan dosis
3ml/kg yang merupakan rasio C/N yang paling besar yaitu 130,59%, hal ini disebabkan
karena pada perlakuan ini jumlah mikroorganisme yang terpadat pada EM-4 dosis
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3ml/kg kurang untuk dapat mendekomposisi dan menguraikan senyawa C dan N
sampah sayuran dengan waktu pengomposan 11 hari, sehingga membutuhkan waktu
pengomposan yang lebih lama untuk menguraikan rantai C dan N agar rasio C/N dapat
mendekati rasio C/N tanah. Diikuti perlakuan aktivator dengan dosis 8ml/kg sebesar
42,79%, serta perlakuan dosis 12ml/kg sebesar 29,63%, rasio C/N pada perlakuan ini
dapat dikatakan lebih rendah dari perlakuan lain yang menggunakan aktivator EM-4.
Hal ini karena penggunaan aktivator pada penelitian ini merupakan dosis yang paling
besar yaitu sebesar 12ml/kg, perlakukan yang dilakukan sudah mendapatkan tambahan
dosis EM-4 sehingga mempengaruhi hasil akhir perlakuan tersebut. Selain itu aktivitas
mikroorganisme dengan jumlah dosis yang lebih besar perlakuan ini cepat
menyesuaikan lingkungan sehingga dalam mengurai rantai C dan N cenderung lebih
cepat dari perlakuan lain menggunakan aktivator EM-4 dengan waktu yang sama.
Salah satu indikator yang menandakan berjalannya proses dekomoposisi dalam
pengomposan adalah penguraian C/N substrat oleh mikroorganisme maupun agen
dekomposer lainnya. Perubahan Ratio C/N terjadi selama masa pengomposan
diakibatkan adanya penggunaan karbonsebagai sumber energi dan hilang dalam bentuk
CO2 sedangkan nitrogen digunakan mikroba untuk sintesis protein dan pembentukan
sel sel tubuh sehingga kandungan karbon semakin lama semakin berkurang dan
kandungan nitrogen yang tinggi maka rasio C/N menjadi rendah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pada pengamatan
semua parameter yang terkait antara satu sama lain, mikroba akan merombak bahan
organik yang menyebabkan suhu meningkat dan menurun. Penurunan suhu disebabkan
aktivitas mikroba yang menurun, 45 karena bahan yang dirombak sudah memiliki
kandungan C dan N yang rendah sebagai sumber energy bagi mikroba. Dari sekian
banyak unsur yang diperlukan oleh mikroorganisme yang mendekomposisi bahan
organik, Karbon (C) dan Nitrogen (N) adalah unsur yang paling penting. Menurut Lisa
(2013) Karbon merupakan sumber energi dan 50 % dari bagian sel massa sel mikroba.
Nitrogen adalah zat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dekomposer untuk tumbuh
dan berkembang biak (Murbandono, 2000). Selama proses perombakan bahan organik,
mikroba akan menggunakan C sebagai energi dan memanfaatkan N untuk sintesa
protein.
Setiap bahan organik mengandung unsur karbon dan nitrogen dengan
perbandingan yang berbeda – beda. Suatu bahan yang mengandung unsur C tinggi maka
nilai C/N rasionya juga akan tinggi. Sebaliknya bahan yang mengandung unsur C
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rendah maka nilai C/N rasionya rendah (Lisa, 2013). Nilai C/N rasio tersebut akan
sangat berpengaruh terhadap kecepatan dekomposisi. Penurunan kadar C dan N pada
bahan menunjukkan bahan tersebut telah siap digunakan untuk tanaman, hal tersebut
juga ditandai dengan perubahan warna bahan yang semakin gelap. Saat kandungan C
dan N masih tinggi, maka warna bahan akan cenderung terang dan segar. C/N rasio
yang dapat digunakan oleh tanaman adalah yang memiliki kadar C/N 10 – 20%.
Dari data hasil pengomposan sampah sayuran pada berbagai perlakuan tersebut,
jika dilihat dari imbangan rasio C/N dalam penelitian ini menunjukan belum ada rasio
C/N yang mendekati rasio C/N tanah yaitu <20% dan memiliki standar kualitas kompos
yang baik menurut SNI 19-7030-2004. Untuk itu perlu pengomposan yang lebih lama
dari 21 hari dengan tanpa penggunaan aktivator dan 11 hari dengan menggunakan
aktivator EM-4. Kandungan kompos akan dianalisis sebelum digunakan. Kriteria
kompos akan disesuaikan dengan SNI kompos. Berikut disajikan tabel 2.26 tentang
kematangan kompos semua perlakuan yang sesuai dengan standar kualitas kompos
menurut SNI 19 – 7030 – 2004.
Tabel 5.33 Perbandingan Standar Kualitas Kompos SNI dengan Kompos
Sampah Sayuran dengan Berbagai Perlakuan
SNI
No

Parameter

1

EM-4

EM-4

EM-4

EM-4
12
ml/kg

Min

Maks

0 ml/kg

3 ml/kg

8 ml/kg

Suhu

-

Suhu air
tanah

25

27

36

28

2

Kadar Air
(%)

-

50

71,29

58,77

55,95

66,52

3

Warna

-

Kehitaman

4

pH

6,8

5

Bau

-

6
7
8
9

Nitrogen
(%)
Karbon
(%)
C/N Ratio
Phosfor
(%)

Hitam

Hitam

Hitam

7,49
Berbau
tanah

Coklat
gelap
6,5
Berbau
busuk

6
Berbau
tanah

6,5
Berbau
tanah

5,5
Berbau
tanah

0,4

-

1,57

0,39

1,12

2,46

9,8

32

44,68

51,32

47,95

72,9

10

20

28,46

130,59

42,79

29,63

0,1

-

0,1

0,04

0,07

0,07
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Hasil pengomposan sampah sayuran selama 21 hari dan 11 hari pada tabel 2.26, maka
dapat dilihat perbandingan antara standar kualitas kompos menurut SNI 19–7030–2004
dengan berbagai perlakuan. Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa kualitas fisik dan
kimia yang dihasilkan dari kompos sampah menggunakan aktivator EM4 rata-rata
memenuhi standar SNI 19–7030–2004.
Kualitas fisik (suhu, kadar air, warna, dan bau) yang dihasilkan dari sampah
sayuran tanpa menggunakan aktivator EM-4 sudah memenuhi standar SNI, suhu 25°C,
warna coklat gelap, kecuali aroma kompos berbau busuk karena kondisi kompos yang
basah dan kadar air 71,29% yang masih jauh dari yang ditetapkan SNI yaitu 50%.
Sedangkan kualitas kimia kompos (pH, C-Organik, Nitrogen, Phosfor dan C/N rasio)
sudah memenuhi standar SNI 19–7030–2004 yaitu Nitrogen 1,57%, Phosfor 0,1% dan
C-organik 44,68%, kecuali pH 6,5 dan Rasio C/N 28,46.
Kualitas fisik (suhu, kadar air, warna, dan bau) yang dihasilkan dari sampah
sayuran dengan perlakuan menggunakan aktivator EM-4 dengan dosis 3ml/kg telah
memenuhi standar SNI, suhu 37°C, warna kompos hitam seperti tanah, kompos berbau
tanah, kecuali kadar air 58,77% sedikit melebihi syarat yang ditetapkan SNI yaitu 50%.
Sedangkan kualitas kimia kompos (pH, C-Organik, Nitrogen, Phosfor dan C/N rasio)
belum memenuhi standar SNI 19–7030–2004 yaitu Nitrogen 0,39% dan Phosfor 0,04%
pH 6 dan Rasio C/N 28,46. Hanya C-organik yang masuk dalam syarat yang ditetapkan
oleh SNI yaitu sebesar 44,68%.
Kualitas fisik (suhu, kadar air, warna, dan bau) yang dihasilkan dari sampah
sayuran dengan perlakuan menggunakan aktivator EM-4 dengan dosis 8ml/kg telah
memenuhi standar SNI, suhu 36°C, warna kompos hitam seperti tanah, aroma kompos
berbau tanah, kadar air 55,95% sedikit melebihi syarat yang ditetapkan SNI yaitu 50%.
Sedangkan kualitas kimia kompos (pH, C-Organik, Nitrogen, Phosfor dan C/N rasio)
telah memenuhi standar SNI 19–7030–2004 yaitu Nitrogen 1,12% dan Phosfor 0,07%,
pH 6,5 masih kurang memenuhi SNI karena pada pengukuran pH menggunakan pH
meter dengan range 0,5 dan C-organik 47,95%. Hanya rasio C/N yang belum
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI yaitu sebesar 42,79.
Kualitas fisik (suhu, kadar air, warna, dan bau) yang dihasilkan dari sampah
sayuran dengan perlakuan menggunakan aktivator EM-4 dengan dosis 12ml/kg telah
memenuhi standar SNI, suhu 28°C, warna kompos hitam seperti tanah, aroma kompos
berbau tanah, hanya kadar air yang belum memenuhi syarat SNI yaitu sebesar 66,52%.
Sedangkan kualitas kimia kompos (pH, C-Organik, Nitrogen, Phosfor dan C/N rasio)
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juga belum memenuhi standar SNI 19–7030–2004 yaitu Phosfor 0,07%, pH 5,5 belum
memenuhi SNI karena pada penambahan aktivator EM-4 dengan dosis 12ml/kg
membuat kondisi kompos menjadi asam karena EM-4 memiliki pH yang rendah yaitu
3,5. Hanya kadar nitrogen yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI yaitu
sebesar 2,46.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana penelitian tahapan berikutnya adalah uji terap alat di beberapa rumah
tangga sampel, dimana sebanyak 6 alat akan ditempatkan pada beberapa rumah tangga
yang berbeda karakteristik perlakuannya terhadap sampah. Penelitian fokus pada
ujiterap di lapangan pada beberapa rumah tangga untuk menguji keterpakaian dan
ketepatgunaan alat terkait dengan kebiasaan masyarakat secara nyata di lapangan dalam
memperlakukan sampah dapurnya.
Penelitian tahap selanjutnya akan mengikuti diagram alir penelitian dibawah
ini:
Tahap 2
Uji Terap komposter otomatis

Perbanyakan Prototype
komposter (3)
Pemilihan Rumah
Tangga sampel
- tingkat pemahaman
- tingkat ekonomi
- tingkat aktivitas
dapur
Pemeriksaan kinerja proses
pengomposan
- perubahan temperatur
- perubahan pH
- perubahan kadar air

Pemeriksaan kualitas kompos:
- Rasio C/N akhir
- pH akhir
- kadar air akhir
- ukuran butir kompos

Identifikasi kendala teknis
dan non teknis
Penyempurnaan
desain komposter
otomatis

Pada Tahap 2 (tahun 2019) akan dilakukan Uji Terap komposter otomatis
dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:
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1. Pemilihan Rumah Tangga Sampel berdasarkan pemahaman dalam pengelolaan
sampah, tingkat ekonomi, dan tingkat aktivitas di dapur sebagai lokasi uji terap
komposter otomatis tersebut. Pada saat pemilihan rumah tangga akan dilakukan
pengamatan langsung pada rumah tangga sampel terkait pola kebiasaan pengelolaan
sampah dapurnya, juga potensi keinginan untuk terlibat dalam penelitian yang bersifat
jangka panjang. Akan dipilih 6 rumah tangga dan diberikan masing-masing satu
komposter otomatis yang akan diamati setiap hari.
2. Pemeriksaan Kinerja Proses, selama uji terap akan dilakukan pemeriksaan kinerja
proses pengomposan dikaitkan dengan kebiasaan memasak dan memperlakukan
sampah dari rumah tangga sampel. Beberapa parameter yang dipantau selama uji terap
adalah perubahan temperature, perubahan pH, dan perubahan kadar air sampah.
3. Pemeriksaan kualitas kompos pada akhir waktu pengomposan atau minimal setiap 20
hari (tergantung karakter pengguna dalam memanfaatkan komposter). Beberapa
parameter yang diperiksa meliputi rasio C/N akhir, pH akhir, temperature akhir dan
karakteristik butiran kompos.
4. Identifikasi kendala teknis dan non teknis pada setiap proses pengomposan. Identifikasi
akan dilakukan per bulan, dengan melakukan pengamatan pada hasil pemeriksaan
harian dan hasil pemeriksaan kompos. Hasil identifikasi kendala teknis dan non teknis
kemudian dapat dijadikan dasar penyempurnaan komposter otomatis.
5. Penyempurnaan komposter otomatis dilakukan setelah alat diperbaiki mekanisme dan
kinerjanya dan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan
memberikan hasil kinerja alat yang optimal.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa kesimpulan yang bisa dihasilkan dari penelitian ini adalah:
1. Hasil pencacahan terbaik diperoleh dengan kerapatan pisau maksimal 1 cm,
sehingga dapat dihasilkan hasil potongan yang memenuhi syarat 2-5 cm
2. Model pembalik yang memberikan hasil pengadukan yang baik diperoleh
dengan menambahkan plat tegak lurus pada besi pengaduk mendatar, sehingga
dihasilkan pengadukan yang merata dan menghindarkan kontak tangan dengan
sampah dan kompos.
3. Proses pengomposan yang dilakukan menggunakan tambahan mikroorganisme
EM4 memberikan hasil yang lebih baik dilihat dari perbedaan termperatur
proses dibandingkan dengan tanpa tambahan mikroorganisme.
4. Pengaturan dan penambahan lubang udara sangat berpengaruh terhadap kualitas
kompos yang dihasilkan.
5. Proses pengeringan sampah dilakukan untuk mengurangi kadar air awal
sampah, sehingga diharapkan memberikan hasil kompos matang yang lebih
baik.
Saran yang akan dilakukan pada penelitian tahapan selanjutnya
1. Masih diperlukan perbaikan dalam penempatan lubang udara yang dapat
memberikan supply oksigen yang memadai saat dilakukan pembalikan sampah.
2. Masih diperlukan pengaturan feeding sampah dari ruang pencacahan ke ruang
pengomposan agar tidak mengganggu proses pengomposan yang sedang terjadi.
3. Masih diperlukan peningkatan penempatan autonik yang menjamin temparatur
proses konstan.
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PENGARUH VARIASI DOSIS EM4 TERHADAP HASIL PENGOMPOSAN
PADA KOMPOSTER SEMI OTOMATIS SKALA RUMAH TANGGA
Anni Rochaeni1), Lili Mulyatna1), Bambang Ariantara2), Hudan Kurniawan1), Gilang Azhar Ramadan1)
1)

Teknik Lingkungan, 2)Teknik Mesin
Fakultas Teknik – Universitas Pasundan

Abstrak.
Berdasarkan analisis komposisi sampah di Indonesia, sampah organik merupakan komponen terbesar, mencapai
diatas 70%, dimana sampah dapur atau sisa makanan mencapai 20-65% tergantung kelas ekonomi masyarakatnya.
Saat ini telah banyak kompoter skala rumah tangga dibuat, akan tetapi terjadi kegagalan proses karena para
pengguna tidak melakukan upaya operasional yang memadai, diantaranya pengaturan ukuran sampah dan
temperatur proses yang memerlukan pengguna melakukan pemotongan sampah sebelum masuk ke komposter dan
pembalikan campuran sampah dalam komposter. Penelitian pengomposan ini dilakukan menggunakan komposter
semi otomatis yang dilengkapi dengan pemotong otomatis dan pembalik menggunakan pemutar dari luar.
Dilakukan variasi pemberian dosis EM4 sebesar 3, 8, dan 12 ml/kg, dan diperoleh hasil bahwa dosis EM4 sebesar
8 ml/kg memberikan hasil lebih baik dilihat dari capaian temperature, pH dan kadar air kompos yang dihasilkan.
Kata Kunci : EM4, komposter, temperature, ukuran, sampah dapur.

1. Latar Belakang
Rendahnya capaian target pengelolaan sampah di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai
permasalahan. Kota yang kotor dengan tumpukan sampah tersebar menjadi potensi berkembangnya bibit penyakit
yang merugikan kesehatan masyarakat. Selain masalah kesehatan, sampah yang tidak terkelola juga bisa
mengakibatkan banjir. Bencana terbesar yang pernah terjadi secara langsung karena buruknya pengelolaan
sampah adalah runtuhnya TPA sampah di Leuwigajah yang mengakibatkan tewasnya sekitar 140 jiwa. Hal ini
semua terjadi karena tidak sesuainya kemampuan pengelolaan sampah dengan jumlah sampah yang harus
dikelola, terutama untuk kegiatan kumpul-angkut-proses-timbun semua sampah. Kegiatan pengurangan sampah
di sumber sangat diperlukan untuk mengurangi sampah yang harus diangkut dan dikelola di TPA, sesuai dengan
amanat Undang-undang no 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan setiap warga negara
untuk melakukan pengurangan sampah.
Berdasarkan analisis komposisi sampah di Indonesia, sampah organik merupakan komponen terbesar,
mencapai diatas 70%, dimana sampah dapur atau sisa makanan mencapai 20-65% tergantung kelas ekonomi
masyarakatnya. Keberadaan sampah organik, terutama sampah dapur memberi dampak mempercepat proses
pembusukan tumpukan sampah, sehingga menimbulkan bau yang mengganggu. Salah satu usaha untuk
mengurangi timbulan sampah organik adalah dengan menggunakan komposter skala rumah tangga, dimana
masyarakat dapat melakukan pengomposan sampah organik di rumah masing-masing. Saat ini telah banyak
kompoter skala rumah tangga dirancang dan diterapkan, akan tetapi terjadi kegagalan proses karena para pengguna
tidak melakukan upaya operasional yang memadai. Terdapat beberapa syarat keberhasilan proses pengomposan,
diantaranya ukuran sampah yang seragam dan pengaturan temperatur proses.
Pengomposan adalah proses dekomposisi sampah organic dalam kondisi terkontrol untuk menghasilkan
penggembur tanah (soil conditioner), kompos, atau pupuk organik. Lebih dari 20 tahun, praktek pengomposan
menurun karena peningkatan pupuk kimia. Akan tetapi sejak awal tahun 1990an beberapa kota dan kawasan
mulai menginisiasi berbagai teknologi pengomposan (World Bank, 2003). Kompos kurang tepat bila disebut
1

pupuk, walaupun dikenal pula sebagai pupuk organic, karena zat hara yang dikandungnya akan tergantung pada
karakteristik bahan baku yang digunakan. Oleh karena sampah kota karakteristknya sangat heterogen dan
fluktuatif maka kualitasnya akan mengkkuti karakteristik sampah yang digunakan sebagai bahan kompos setiap
saat (Damanhuri dan Tri Padmi, 2016).
Beberapa factor yang berpengaruh dalam proses pengomposan (Damanhuri dan Tri Padmi, 2016):
a.

Bahan yang dikomposkan.

b.

Ukuran bahan yang dikomposkan. Ukuran ideal adalah 25-75 mm.

c.

Kandungan Carbon, Nitrogen dan Fosfor. Rasio C/N dari bahan yang dikomposkan merupakan factor
penting. Nilai C/N yang baik dalam bahan yang dikomposkan adalah 25-30 (berat kering), sedangkan nilai
C/N di akhir proses adalah 12-15. Seperti halnya nitrogen, fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan
mikroorganisme. Nilai C/P untuk stabilitas optimum adalah 100:1.

d.

Mikroorganisme. Pengomposan aerob akan berjalan pada temperature mesofilik (30-38oC) dan termofilik
(55-60oC). Pada awalnya proses akan berjalan lambat. Panas yang dihasilkan akan menaikkan temperature.
Setelah bakteri mesofilik hilang akan digantikan oleh bakteri termofilik dan tempratur akan naik sampai
70oC. Pada saat itu bakteri pathogen seperti Salmonella sp, Shigella sp, Echerichia Coli dan lainnya akan
mati. Itu sebabnya pengomposan aerob akan menghasilkan kompos yang lebih higienis.

e.

Ketersediaan oksigen. Pada proses aerob, ketersediaan oksigen sangat penting. Suplai oksigen seringkali
diperoleh dengan pembalikan tumpukan sampah. Untuk hasil optimum diperlukan udara dalam timbunan
yang mengandung lebih dari 50% oksigen.

f.

Kadar air. Kadar air ditentukan oleh komponen sampahnya. Pembalikan diperlukan untuk menjaga
kelembaban selama proses. Kadar air optimum sebaiknya berada pada rentang 50-65%.

g.

Kondisi asam basa. Kondisi pH memegang peranan penting dalam pengomposan. Kontrol terhadap pH
adalah salah satu parameter penting untuk mengevaluasi lingkungan kehidupan mikroorganisma dan
kestabilan tumpukan.

h.

Temperatur. Temperatur terbaik pengomposan adalah 50-55oC. Perubahan temperature selama proses sangat
tergantung pada ketersediaan oksigen dan kadar air dalam tumpukan.

Secara umum kualitas kompos sangat tergantung pada bahan bakunya. Bahan kompos yang telah terpilah dari
sumber (rumah tangga) seperti sisa makanan dan sampah taman adalah bahan kompos terbaik. Sampah dapur atau
sisa makanan mengandung kandungan materi organic tinggi seperti gula terlarut, tepung, lemak, protein, selulosa
dan komponen lain yang sangat biodegradable dan umumnya mengandung sedikit bakteri pengganggu (Wang et
al, 2003). Pengomposan sampah dapur seringkali memerlukan tambahan NaOH untuk menjaga alkalinitas dan pH
7 (Gill, Jana, & Shrivastav, 2014). Berbagai variasi bentuk komposter juga telah dikembangkan. Adanya
penambahan lubang udara di bagian atas atau bawah akan meningkatkan konveksi aerasi tapi dekomposisi organic
akan terkonsentrasi di bagian lapisan terbawah (Taylor, Adhikari, & Trémier, 2012.). Penambahan sampah secara
kontinyu juga berpengaruh terhadap kualitas kompos dari sampah dapur (Hwang, Shin, & Tay, 2015).
Pencampuran sampah dapur dengan sampah taman akan menghasilkan kompos yang lebih kering dengan
kandugan nitrogen, fosfor dan potassium yang lebih menggambarkan kualitas penggembur tanah yang baik
(Taylor, Adhikari, & Trémier, 2012.). Untuk sampah kopi, komposter vermicomposting memberikan hasil yang
baik (Liu & Price, 2011). Adanya bulking-agent, beban sampah, dan culture stater juga memberikan hasil
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pengomposan yang berbeda pada sampah dapur (Abdullah, Chin, Mokhtar, & Taip, 2013). Keberadaan elemen
pendukung dalam proses pengomposan seperti Al, Ba, Ca, Co, Cr, dan lain-lain juga ternyata berpengaruh pada
hasil pengomposan sampah dapur (Evans & Tan, 1998). Papadopoulus et al (2009) telah mengembangkan model
komposter dengan 4 kompartemen (feeding, proses kompos, pengeluaran kompos, dan pengeluaran lindi) yang
dilengkapi dengan pengaduk otomatis.

2. Metodologi
Penelitian dilakukan dengan tahapan seperti dalam Gambar 1 berikut.
Tahap 1
Perancangan komposter
otomatis

Kajian komposter
individual konvensional

Uji karakteristik sampah
dapur

Modifikasi pembalikan
otomatis
- pembacaan temperatur
otomatis
- pola pembalikan
- cara pembalikan
- kinerja pembalikan

Modifikasi pemotong
otomatis
- ukuran sampah
- pola pemotongan
- jenis alat pemotong
- kinerja pemotong

Pemeriksaan kinerja proses
pengomposan
- perubahan temperatur
- perubahan pH
- perubahan kadar air

Pemeriksaan kualitas kompos:
- Rasio C/N akhir
- pH akhir
- kadar air akhir
- ukuran butir kompos

Prototype komposter
otomatis

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Uji karakteristik sampah dapur
Untuk mengetahui karakteristik sampah dapur maka dilakukan pengambilan sampel sampah dapur dari rumah
tangga dan sampah kantin kampus. Pengambilan sampah kantin kampus dilakukan sebagai perbandingan karena
untuk selanjutnya akan digunakan sebagai sampah feeding harian bagi komposter yang akan dirancang. Uji
karakteristik dilakukan meliputi karakteristik kadar air, kadar volatile, kadar C, N, dan P. Hasil karakteristik
sampel sampah diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Karakteristik Sampah Dapur Rumah Tangga dan Kantin
No.
1
2
3
4
5

Parameter
Kadar Air
Kadar Volatil
C-organik
NTK
Total Fosfat

Metode
ASTM D2216-98
ASTM D2216-98
SMEWW-5520-B
SMEWW-4500-Norg-B
SNI-03-1970-1990

Satuan
%
%
%
%
mg/kg

Sampah RT
85,45
92,11
67,34
2,45
5432,65

Sampah Kantin
77.45
93,08
73,23
2,67
6453,45

Hasil Tabel 1 diatas menunjukkan kadar air sampah rumah tangga maupun kantin melebihi kadar air
optimum kompos yang seharusnya 40-60% dengan tingkat yang terbaik 50% (SNI 19-7030-2004). Apabila
kelembapan kurang dari 12% atau lebih dari 75%, proses komposting tidak berjalan (Wahyono dkk, 2016). Kadar
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air yang sesuai akan sangat membantu pergerakan mikroba dalam bahan, transportasi makanan untuk mikroba,
dan reaksi kimia yang ditimbulkan oleh mikroba (CPIS, 1992). Bakteri, jamur, ragi akan menguraikan bahan
organic sesuai dengan bahan yang diuraikan. Seringkali dibutuhkan penambahan effective microorganism (EM4)
ataupun mengembalian aliran lindi pada tumpukan kompos baru terutama untuk sampah dengan kandungan
selulosa yang tinggi (Damanhuri, 2016). Dari Tabel 1 terlihat bahwa kadar air sampah rumah tangga relative lebih
tinggi dibanding sampah kantin, hal ini dikarenakan adanya campuran sampah sisa makanan dalam sampah rumah
tangga. Untuk selanjutnya sampah yang akan digunakan penelitian adalah sampah dari kantin.
Modifikasi pemotongan sampah otomatis
Modifikasi terhadap komposter individual konvensional dilakukan dengan penambahan alat pemotong sampah
otomatis yang mengacu pada:
-

Ukuran sampah ideal untuk proses pengomposan aerob

-

Pola pemotongan yang tepat agar dihasilkan ukuran sampah yang diinginkan

-

Jenis alat pemotong yang tepat, mudah didapat, operasional dan perawatan mudah, dan berkemampuan handal
dan awet

-

Kinerja alat pemotong yang handal dan konsisten terhadap ukuran sampah yang dihasilkan

Modifikasi pembalikan otomatis
Modifikasi terhadap komposter individual konvensional dilakukan dengan penambahan alat pembalik sampah
otomatis yang mengacu pada:
-

Pola pembalikan yang memberikan efek suplai oksigen terbaik

-

Cara pembalikan yang tepat dengan pengaduk atau dengan pola aliran pergerakan sampah menggunakan tray

Desain komposter yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 1 dan 2. Kapasitas optimum komposter sebesar 30
kg atau setara 100 liter. Komposter ini bersifat semi otomatis, dimana pemotongan dilakukan secara otomatis,
sementara pembalikan masih dilakukan dengan manual menggunakan tuas pemutar dari luar komposter.

Gambar 1. Desain Komposter

Gambar 2. Alat Komposter

Alat pemotong dan hasil pemotongan otomatis diperlihatkan pada Gambar 3 berikut ini. Terlihat bahwa hasil
potongan sudah konsisten berukuran 1,5-3 cm. Semakin kecil ukuran sampah, semakin luas permukaan kontak,
sehingga kontak materi organic dengan mikroorganisme akan semakin besar, akibatnya proses pembusukkan akan
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semakin cepat. Akan tetapi bila terlalu kecil akan menyebabkan kondisi menjadi anaerob karena ruang udara
terlalu kecil (Damanhuri, 2016).

Gambar 3. Alat pemotong dan Hasil pemotongan sampah

Pemberian EM4
Pemberian EM4 dilakukan dengan variasi dosis 3 ml/kg, 8 ml/kg, dan 12 ml/kg. Peranan Effective
Microorganisms (EM4) dalam pembuatan kompos adalah untuk menghilangkan bau dan mempercepat proses
pengolahan limbah (Djuarnani dkk., 2005).
Pemeriksaan kinerja proses pengomposan
Indikator keberhasilan kinerja proses pengomposan secara aerob dengan berbagai modifikasi pemotong dan
pengaduk sampah diukur menggunakan berbagai parameter proses:
-

Pemeriksaan perubahan temperature sepanjang proses pengomposan

-

Pemeriksaan perubahan pH sampah

-

Pemeriksaan kadar air sampah

Pemeriksaaan kualitas kompos dilakukan pada akhir pengomposan meliputi karakteristik kimia dan fisika
kompos, untuk kemudian dibandingkan dengan standar kompos yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan
terutama untuk mengetahui :
-

Rasio C/N dan P kompos

-

pH kompos

-

kadar air kompos

-

karakter fisik dan kimia kompos

3. Hasil dan Diskusi
Pengamatan proses pengomposan dilakukan selama 11 hari. Hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya dimana
perubahan signifikan terjadi pada 11 hari pertama, dan setelah itu berjalan stagnan. Akan dihasilkan kompos
setengah matang yang akan dibandingkan hasil analisis laboratoriumnya dari berbagai variasi dosis pemberian
EM4.
Perubahan Temperatur Harian
Grafik pada Gambar 4 memperlihatkan perubahan temperature harian yang terjadi selama proses pengomposan.
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Gambar 4. Perubahan Temperatur Harian
Temperatur pada proses pengomposan berfungsi untuk mengetahui tingkat kematangan kompos melalui
karakteristik pengomposan yang sedang berjalan. Tinggi rendahnya temperatur terjadi akibat aktivitas
mikroorganime pada proses pengomposan. Pengukuran temperatur dilakukan di tengah-tengah tumpukan
kompos. Suhu tertinggi yang dicapai adalah 31°C pada hari ke-9, suhu yang didapatkan masih dibawah 45°C
(Mesofilik). Temperatur yang tinggi dapat membunuh bakteri patogen, selain itu suhu tinggi juga dapat
mempercepat proses dekomposisi. Suhu yang disarankan adalah pada suhu 45°C-70°C. (Gootas, 1965)
Pada proses aerob selalu dibutuhkan adanya oksigen. Pada proses pengomposan konvensional suplai
oksigen dilakukan dengan pembalikan tumpukan sampah. Pembalikan menyebabkan kontak atau distribusi
sampah dan mikroorganisme akan lebih merata. Untuk hasil yang optimum, diperlukan udara dalam timbunan
yang mengandung lebih dari 50% oksigen. Bakteri mesofilik dan bakteri termofilik akan bekerja sangat aktif
hingga sekitar 1 minggu pertama (Damanhuri, 2016).
Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk pengukuran temperatur setelah dilakukan pembalikan
mengalami perubahan yang fluktuatif dimana terjadi suplai oksigen ke dalam tumpukan yang menyebabkan
temperatur naik atau turun. Jasad renik dalam tumpukan menyebabkan panas, panas yang ditimbulkan ini sebagian
akan tersimpan di dalam tumpukan, sementara yang lainnya terlepas melalui pengudaraan (aerasi). Pembalikan
pada tumpukan bertujuan untuk terjadinya suplai udara pada tumpukan, temperatur yang tinggi menyebabkan
terjadinya pecahnya telur dan dapat mematikan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan oksigen menjadi
berkurang. Menurut Damanhuri (2016), pengomposan aerob akan berjalan pada temperature mesofilik (30-38oC)
dan termofilik (55-60oC). Pada awalnya proses akan berjalan lambat. Panas yang dihasilkan akan menaikkan
temperature. Setelah bakteri mesofilik hilang akan digantikan oleh bakteri termofilik dan tempratur akan naik
sampai 70oC. Pada saat itu bakteri pathogen seperti Salmonella sp, Shigella sp, Echerichia Coli dan lainnya akan
mati. Itu sebabnya pengomposan aerob akan menghasilkan kompos yang lebih higienis. Bakteri mesofilik dan
termofilik akan bekerja sangat aktif sekitar 1 minggu pertama, dengan aktivitas enzimatik yang sangat intensif
dan dapat mengadsorb hingga 3,5 gram oksigen per kg sampah. Oksigen akan habis dalam 3 hari pertama
pengomposan dan akan menaikkan kandungan CO2 dalam timbunan sampai konsentrasi 30%. Dengan
pembalikkan maka CO2 akan digantikan kembali oleh udara segar yang mengandung banyak O2, sehingga proses
pengomposan berjalan baik (Damanhuri, 2016). Hasil pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa tanpa penambahan
EM4 proses berjalan lambat dan tidak ada perubahan temperature yang signifikan. Sementara dengan adanya
penambahan EM4 proses berjalan lebih cepat dan terjadi peningkatan termperatur, walau belum sesuai dengan
6

target optimum. Pada penambahan EM4 3 ml/kg di awal reaksi berjalan lebih lambat ditandai dengan penurunan
temperature terlebih dahulu, akan tetapi capaian temperature sama tinggi dengan penambahan EM4 dosis lain,
yaitu 31oC, tercapai pada hari ke 8-9. Kemudian setelah itu temperature turun pada semua dosis. Belum
tercapainya temperature ideal untk pertumbuhan bakteri mesofilik dan thermofilik diduga karena proses
pembalikan belum sempurna sehingga suplai oksigen agak terhambat.

Perubahan pH Harian
Grafik pada Gambar 5 memperlihatkan perubahan pH selama proses pengomposan.
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Gambar 5. Perubahan pH Harian
pH memegang peranan penting dalam pengomposan. Kontrol terhadap pH adalah salah satu parameter
penting untuk mengevaluasi lingkungan kehidupan mikroorganisme dan kestabilan tumpukan. Di awal proses
pengomposan, nilai ph pada umumnya adalah antara 5 dan 7, dan beberapa hari kemudian pH akan turun dan
mencapai nilai 5 atau kurang akibat terbentuknya asam organik karena multiplikasi dan aktivitas mikroorganisme
mesofilik dan temperatur akan naik dengan cepat dan akan stabil sampai akhir pengomposan (kompos matang).
Bila aerasi tidak cukup maka akan terjadi kondisi anaerob, pH dapat turun hingga 4,5 (Damanhuri, 2016).
Pada percobaan kali ini pH pada saat awal proses terletak pada kondisi netral. Penurunan pH yang terjadi
hanya sedikit pada hari ke-7 tetapi masih pada kondisi asam. Kisaran pH yang optimum pada proses
pengomposan aerob adalah 6,0-8,0. Jika nilai pH terlalu tinggi (basa) akan menyebabkan nitrogen dalam
tumpukan kompos hilang akibat proses volatilisasi (perubahan menjadi ammonia). Sedangkan apabila nilai pH
terlalu rendah (asam), akan mengakibatkan sebagian mikroorganisme pengurai mati (Yuwono, 2006).
Pada percobaan berbagai variasi dosis EM4 terlihat bahwa pH cenderung menurun terus dari hari ke hari,
dibandingkan tanpa EM4. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan EM4 dapat menyebabkan penurunan ph
karena EM4 mengandung beberapa mikroorganisme utama yaitu bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, Ragi
(yeast), Actinomycetes dan jamur fermentasi (Djuarnani dkk., 2005). Semakin tinggi dosis EM4 memberikan efek
semakin rendah penurunan pH yang terjadi.

Perubahan tinggi tumpukan harian
Perubahan tinggi tumpukan harian diperlihatkan pada grafik pada Gamabr 6 berikut ini. Dari Gambar 6 dapat
dilihat bahwa setiap harinya tinggi tumpukan mengalami kenaikan akibat penambahan jumlah sampah setiap
harinya, akan tetapi tidak linier sejalan dengan jumlah sampah harian yang dimasukan. Degradasi tinggi tumpukan
menunjukan kegiatan mikroorganisme dalam menguraikan materi organik dari bahan yang dikomposkan partikel-
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partikel yang lebih kecil sehingga terjadi penyusutan (CPIS,1992). Perbandingan kecepatan tinggi tumpukan
terlihat bahwa dosis pemberian EM4 12 ml/kg lebih tinggi dibandingkan pemberian dosis lain ataupun tanpa EM4.
Hal ini menunjukkan fungsi EM4 sebagai mikroorganisme pemicu proses pengomposan bekerja melakukan
degradasi sampah lebih cepat.
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Gambar 6. Perubahan Tinggi Tumpukan Harian

Perbandingan hasil kompos setengah matang
Hasil perbandingan kualitas fisik dan kimia kompos setengah matang diperlihatkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan hasil pemeriksaan kualitas kompos setengah matang
Parameter
Kadar Air
Kadar Volatil
C-organik
NTK
Total Fosfat
Rasio C/N
Rasio C:P

Satuan
%
%
%
%
mg/kg

Sampah Awal
77,45
93,08
73,23
2,67
6453,45
27,43
11,35

Tanpa EM4
71,29
53,92
44,68
1,57
1752,72
28,45
25,50

EM4 3 ml/kg
58,77
43,48
51,32
1,393
279,732
36,84
183,94

EM4 8 ml/kg
62,45
51,23
48,34
1,23
342,67
39,30
141,34

EM4 12 ml/kg
55,34
48,43
46,76
1,76
321,76
26,57
145,67

Kadar air sangat penting dalam proses aerob. Berdasarkan tabel analisis unsur hara diatas menunjukkan
kadar air dalam sampa maupun dalam kompos berkisar 55 - 77% melebihi kadar air optimum kompos yang
seharusnya 50% menurut SNI 19-7030-2004, sedangkan menurut Damanhuri (2016) kadar air sangat dipengaruhi
oleh komposisi sampahnya. Kadar air yang optimum sebaiknya berada pada rentang 50-65% kurang lebih
selembab karet busa yang diperas. Pembalikan diperlukan untuk menjaga kelembaban selama proses.
Berdasarkan tabel diatas diketahui kandungan C-organik kompos pada semua variasi penambahan EM-4
tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan SNI 19-7030-2004, yaitu antara 9,8 – 32 %. Kandungkan C-organik
kompos masih sangat besar dan jauh dari kadar maksimum SNI. Hal ini diduga disebabkan karena proses
dekomposisi yang kurang sempurna, karena capaian temperature yang belum optimal, juga karena umur kompos
baru 11 hari sehingga proses belum selesai.
Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai nitrogen sebesar 1,23 – 1,76%, sudah memenuhi syarat
yang ditentukan SNI 19-7030-2004 yaitu dengan nilai minimum 0,4%. Nitrogen adalah komponen utama yang
berasal dari protein, misalnya dalam kotoran hewan dan dibutuhkan dalam pembentukan sel bakteri (Damanhuri,
2016).
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Dalam Tabel 2 juga menunjukkan nilai rasio C/N kompos setengah matang berada pada rentang 26,57 –
39,30, masih melebihi syarat yang ditentukan oleh SNI 19-7030-2004 dengan nilai maksimum 20. Menurut
Tobing (2009), jika rasio C/N terlalu tinggi, maka aktifitas mikroorganisme akan berkurang dan beberapa daur
lagi dibutuhkan untuk mereduksi C-organik. Ketika nitrogen habis, sebagian mikroorganisme akan mati. Nitrogen
yang disimpan oleh mikroorganisme yang mati kemudian digunakan oleh mikroorganisme lain untuk membentuk
sel baru dengan menggunakan karbon yang tersisa hingga kadar karbon mencapai kondisi stabil. Kondisi ini
menyebabkan waktu proses akan lebih panjang (Gotaas, 1965).
Sedangkan menurut Damanhuri (2016), nilai C/N yang baik dalam bahan yang dikomposkan adalah 25-30
(berat kering), sedangkan nilai C/N di akhir proses adalah 12-15. Seperti halnya nitrogen, fosfor merupakan nutrisi
untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nilai C/P untuk stabilitas optimum adalah 100:1, sementara yang diperoleh
nilai rasio C : P berkisar 25 – 183, dimana nilai rendah diperoleh pada proses tanpa penambahan EM4, sementara
hasil diatas 100 diperoleh pada proses dengan penambahan EM4. Hal ini menunjukkan bahwa proses
pengomposan berjalan lebih seimbang dengan pemanfaatan C, N dan P oleh mikroorganisme EM4, dibandingkan
tanpa EM4.

4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.

Sampah dari rumah tangga cenderung lebih tinggi kadar airnya karena terdapat campuran sisa makanan.

2.

Hasil pemotongan otomatis telah memberikan ukuran sampah terpotong yang relatif homogen berukuran
1,5-3 cm untuk semua jenis sampah sayuran compostable.

3.

Penambahan EM4 berfungsi untuk mempercepat proses dibandingkan tanpa penambahan EM4.

4.

Semakin tinggi dosis EM4 maka semakin rendah pH proses harian.

5.

Dosis EM4 sebesar 12 ml/kg memberikan kecepatan proses tertinggi, walau capaian maksimum
temperature hanya 31oC.

6.

Dosis terbaik penambahan EM4 adalah 8 ml/kg, dimana proses relative lebih cepat, capaian temperature
31oC, dan pH proses tidak terlalu asam.
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Deskripsi

KOMPOSTER OTOMATIK SKALA RUMAH TANGGA
Bidang Teknik Invensi
5

Invensi ini berkaitan dengan bidang teknik lingkungan, khususnya
bidang bioproses, yaitu mengenai mesin komposter otomatik skala rumah
tangga.

Latar Belakang Invensi
10

Tingginya kadar sampah organik dalam sampah rumah tangga di
Indonesia

(70%),

dengan

20-60%

diantaranya

sampah

dapur,

mengakibatkan beban pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah
kota yang tidak dikelola secara baik akan semakin tinggi. Potensi
masyarakat
15

untuk

melakukan

pengomposan

mandiri

di

sumber

harus

ditunjang dengan kemudahan operasional alat komposter yang ada,
sehingga

masyarakat

pengguna

tidak

merasa

rugi

untuk

melakukan

pengomposan di sumber.
Secara alami proses pembusukan sampah menjadi kompos dimulai
dengan tahap aktif dan diakhiri dengan tahap pematangan. Pada tahap
20

aktif, suhu tumpukan kompos akan meningkat hingga 50 - 70 °C diikuti
dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan tetap tinggi selama waktu
tertentu. Pada saat ini terjadi penguraian bahan organik yang sangat
aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen
akan menguraikan sampah organik menjadi CO2, uap air dan panas. Tahap

25

pematangan dimulai ketika sebagian besar sampah telah terurai dan
suhu berangsur-angsur turun. Pada saat ini terjadi pematangan kompos
tingkat lanjut. Proses pengomposan akan mengakibatkan penyusutan
volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 –
40% dari volume/bobot awal bahan.

30

Agar proses penguraian terjadi secara merata, sampah harus
diaduk ketika temperatur di dalam tumpukan sampah mencapai 50°C -

2

70°C. Selain itu, supaya proses pengomposan dapat berlangsung secara
kontinu dan merata, pada mesin komposter perlu dilakukan pengendalian
pengumpanan dan pembalikan sampah secara periodik mengikuti pola
kenaikan temperatur pada proses pembusukan sampah.
5

Hingga

saat

ini

sudah

ada beberapa

invensi mengenai mesin

komposter otomatis otomatis sebagai berikut.
1. Buzruk et al. dalam publikasi paten No. US10047018B2 tertanggal
14 Agustus 2018 yang berjudul COMPOSTING DEVICE SLIDING LID WITH
10

A SEAL ASSEMBLY.
2. Good et al. dalam publikasi paten No. US9290417B2 tertanggal 22
Maret 2016 yang berjudul COMPOSTER.
3. Russell S. Cohn et al. dalam publikasi paten No. US 2008/0209967
A1 tertanggal 4 September 2008 yang berjudul COMPOSTING SYSTEMS

15

AND METHODS.
4. Wright

dalam

publikasi

paten

No.

US6284528B1

tertanggal

4

September 2001 yang berjudul SMALL SCALE AUTOMATED COMPOSTER.
5. Mankiewicz dalam publikasi paten No. US5948674 tertanggal 7
September 1999 yang berjudul ORGANIC WASTE COMPOSTING SYSTEM.
20

6. Konig et al. dalam publikasi paten No. US4946108 7 Agustus 1990
yang berjudul APPARATUS FOR PRODUCING COMPOST.

Secara
sebelumnya
25

umum,
adalah

kelemahan-kelemahan
bahwa

otomatisasi

dari

proses

invensi-invensi
pengomposan

tidak

disinkronkan dengan siklus penguraian sampah organik secara biologis
oleh berbagai mikroba yang berlangsung dengan periode tertentu. Dalam
invensi

ini

kelemahan-kelemahan

tersebut

diatasi

dengan

cara

otomatisasi sistem mekanik yang disinkronkan dengan periode siklus
pengomposan sampah organik.
30

Tujuan invensi ini adalah menyediakan mesin komposter otomatik
skala rumah tangga yang efektif dan mudah dioperasikan.

3

Uraian Singkat Invensi
Invensi ini mengenai mesin komposter otomatik skala rumah
tangga di mana sampah domestik diproses menjadi kompos. Pengumpanan
sampah dan pembalikan kompos dilakukan secara periodik tiga hari
5

sekali berdasarkan pola kenaikan temperatur sampah pada proses
pengomposan secara alami.
Proses pengomposan pada mesin komoposter otomatik ini terdiri
atas

pemasukan

sampah

melalui

hopper

ke

dalam

alat

pencacah,

pencacahan sampah hingga menjadi serpihan pendek, penambahan kompos
10

dan bakteri untuk menginisiasi proses penguraian sampah, penampungan
sampah tercacah di ruang pengumpan secara bertahap, pengosongan ruang
pengumpan dan pemasukan serpihan sampah ke dalam ruang pengomposan,
pengadukan kompos dan pengeluaran kompos matang melalui saringan
menuju peampungan kompos. Periode pengosongan sekrup pengumpan adalah

15

tiga hari sekali, disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk
tercapainya temperatur maksimum di ruang pengomposan, yaitu sekitas
50°C - 70°C. Temperatur di bagian dalam ruang pengomposan diukur
dengan termokopel.

20

Uraian Singkat Gambar
Gambar 1 adalah gambar SMALL SCALE AUTOMATED COMPOSTER – Paten No.
US6284528B1.
Gambar 2 adalah gambar MESIN KOMPOSTER OTOMATIK.
Gambar 3 adalah gambar KOMPONEN MESIN KOMPOSTER OTOMATIK

25

Uraian lengkap invensi
Invensi ini mengenai mesin komposter otomatik skala rumah
tangga di mana sampah domestik diproses menjadi kompos. Pengumpanan
sampah dan pembalikan kompos dilakukan secara periodik berdasarkan
30

pola kenaikan temperatur sampah yang menyerupai proses pengomposan
secara alami.

4

Pada mesin komoposter otomatik ini, proses diawali dengan pemasukan
sampah ke dalam hopper (1) sehingga sampah jatuh ke alat pencacah
(2). Pemasukan sampah dilakukan sehari sekali. Kemudian dilakukan
pencacahan sampah hingga menjadi serpihan pendek dengan ukuran 2 –
5

4 cm. Untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri pembusuk, kompos (3)
dan bakteri (4) ditambahkan ke sampah yang sudah tercacah.
Selanjutnya serpihan sampah memasuki ruang pengumpan tahap
satu(51). Sesaat sebelum pemasukkan serpihan sampah yang baru
dicacah, putaran sekrup pengumpan (6) akan mendesak serpihan sampah

10

yang berada di ruang pengumpan tahap satu (51) ke tahap dua (52)
dan yang berada di ruang pengumpan tahap dua (52) ke tahap tiga
(53). Dalam hal seluruh bagian ruang pengumpan telah penuh oleh
serpihan sampah, sesaat sebelum pemasukan serpihan sampah yang baru
dicacah, pintu bawah ruang pengumpan (7) terbuka untuk mengosongkan

15

ruang pengumpan dan memasukkan serpihan sampah yang sudah terkumpul
sebelumnya ke dalam ruang pengomposan (8). Sesaat sebelum pintu
bawah ruang pengumpan terbuka, poros pengaduk (9) berputar mengaduk
kompos hingga merata dan membantu kompos yang telah matang keluar
melalui saringan (10) menuju penampungan kompos (11). Periode

20

pengosongan sekrup pengumpan adalah tiga hari sekali, disesuaikan
dengan waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya temperatur maksimum
di ruang pengomposan, yaitu sekitas 50°C - 70°C. Temperatur di
bagian dalam ruang pengomposan diukur dengan termokopel.

25

Klaim
1. Suatu metode pengolahan sampah menjadi kompos yang
diotomatisasi secara terintegrasi dengan rincian sebagai
berikut.
a. Suatu metode pemasukan serpihan sampah ke dalam ruang

30

pengumpan secara bertahap sehingga memenuhi ruang
pengumpan dalam periode yang telah ditentukan.

5

b. Pemasukan serpihan sampah dari ruang pengumpan ke dalam
ruang pengomposan yang disinkronkan dengan proses
pengumpanan.
c. Pengadukan kompos yang berada di ruang pengomposan yang
5

disinkronkan dengan proses pemasukan serpihan sampah ke
ruang pengomposan.
2. Suatu metode pengadukan kompos menggunakan pasangan cakramcakram eliptik yang membentuk sudut dan dipasang pada sebuah
poros.

10

6

Abstrak

OTOMATISASI KOMPOSTER SAMPAH SKALA RUMAH TANGGA
Proses pengomposan pada mesin komoposter otomatik ini terdiri
5

atas pencacahan sampah hingga menjadi serpihan pendek, penambahan
kompos dan bakteri untuk menginisiasi proses penguraian sampah,
penampungan sampah tercacah di ruang pengumpan secara bertahap,
pengosongan ruang pengumpan dan pemasukan serpihan sampah ke dalam
ruang pengomposan, pengadukan kompos dan pengeluaran kompos matang

10

melalui saringan menuju peampungan kompos. Periode pengosongan ruang
pengumpan dan pengadukan kompos du ruang pengomposan disinkronkan
dengan periode siklus penguraian sampah organik secara biologis yang
ditandai dengan tercapainya temperatur maksimum di ruang pengomposan,
sekitas 50°C - 70°C.
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7

Gambar 1 (Prior Art)
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Gambar 2
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Gambar 3

