
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Penelitian tahap 2 (tahun 2019) difokuskan pada uji terap komposter otomatis. Akan tetapi terlebih 
dahulu dilakukan optimalisasi proses terhadap prototype yang ada. Optimalisasi yang dilakukan adalah 
modifikasi dengan penambahan pemanas pada ruang pengomposan. Proses yang diharapkan terjadi 
adalah proses pengomposan termofilik berkelanjutan (Continous Thermophilic Composting, CTC) yang 
terbukti dapat mempercepat proses pengomposan (Xiao et al, 2009) karena pengomposan konvensional 
memiliki kelemahan yaitu investasi lebih besar, waktu proses yang panjang, dan produk yang tidak 
stabil. Penelitian Xioa et al, 2009, memperlihatkan hasil dengan CTC setelah pengomposan 14, 16 dan 
18 hari diperoleh kompos matang dengan kualitas yang seragam dan lebih baik dari pengomposan 
konvensional selama 28 hari. Modifikasi dilakukan dalam 3 tahap, sebelum akhirnya diperoleh masukan 
terhadap desain alat komposter dengan modifikasi pemanas terbaik. Penelitian lain Chang et al, 2006, 
menunjukkan bahwa pengomposan sampah dapur/makanan secara thermofilik yang dilengkapi 
pemasukan udara, bakteri dan pengaduk dapat menghasilkan kompos matang dalam 4 hari, dimana 
temperature 50-60oC terjadi pada jam ke 8-12 dan jam ke 50-65. 

Alat yang digunakan untuk modifikasi dan optimasi adalah alat yang telah dibuat berdasarkan hasil 
penelitian tahun sebelumnya, diperlihatkan dalam Gambar 1 di bawah ini. 

 

Gambar 1. Komposter Otomatis Model Pilot 

Pada alat ini dilakukan beberapa modifikasi tambahan pemanas dan pengaturan aliran udara untuk 
melihat pengaruhnya terhadap proses pengomposan yang terjadi. 

1. Modifikasi 1 : Pemanas lampu 100 watt dengan 1 kipas 
Modifikasi pertama dilakukan dengan menggunakan pemanas menggunakan lampu 100 watt dan 
dilengkapi dengan 1 buah kipas untuk mengalirkan udara panas dari ruang lampu ke dalam komposter. 

Untuk mencegah panas berlebih pada kompos yang dapat mengakibatkan matinya mikroorganisme, 
maka alat dilengkapi dengan pengontrol temperatur menggunakan autonic. Dan untuk melihat hasil 
proses pengomposan maka temperature proses diukur dengan thermokopel type-K 0,3 mm yang 
dihubungkan dengan sistem akuisisi data Arduino. Peralatan yang digunakan diperlihatkan pada 
Gambar 2 berikut ini. 

 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



      

a.      b     c 
a. Thermocouple type-K 0,3mm 
b. Arduino Uno 
c. Autonics 

Gambar 2. Peralatan yang dipasang untuk pengukuran suhu 

Sebelum dipasang pada alat komposter, terlebih dahulu dilakukan pengaturan/setting alat sehingga 
proses pengaturan temperature bisa berlangsung otomatis. Proses setting diperlihatkan pada Gamabr 3 
berikut ini. 

 

Gambar 3. Proses setting alat autonics dan Arduino 

Setelah setting alat pemanas selesai, maka proses pengomposan dilakukan selama 21 hari. Sampah 
dapur yang digunakan diambil dari sebuah kantin, dengan pertimbangan akan selalu ada sampah 
organic/dapur yang dihasilkan setiap hari. Sampah dimasukan setiap hari sebanyak 1 kg. Banyaknya 
sampah yang dimasukkan berdasarkan kebiasaan harian di rumah tangga, hasil penelitian lapangan 
tahun pertman. Di dalam komposter telah terisi dengan kompos lama sebanyak 10 kg sebagai stater. 
Setiap kali sampah baru dimasukan diberi bakteri EM4 dengan dosis 8 ml/L (hasil penelitian 2018). 
Sampah dicacah dengan pencacah yang ada di bagian atas alat dan hasil cacahan masuk ke ruang 
pengomposan. Campuran kompos, sampah lama dan sampah baru diaduk sebanyak 10 kali putaran. 

Hasil penelitian running pertama diperlihatkan pada Gambar 4 berikut ini. 

 

Gambar 4. Hasil Pengukuran Temperatur Percobaan 1 



Dari hasil percobaan pada Gambar 4 diatas, terlihat bahwa capaian temperature proses pengomposan 
(suhu 1) belum mencapai suhu termofilik (>50oC), sementara suhu yang keluar dari ruang lampu (suhu 
3) sudah mencapai temperature >75oC, dan temperature ruang pengomposan berkisar 60-70oC. Dalam 
percobaan pertama ini temperature mesofilik telah terjadi sehingga dilakukan pengambilan sampel 
untuk uji mikrobiologi pada fase mesofilik. 

Hasil pengamatan mikrobiologi juga dilakukan untuk mengetahui bakteri dan jamur yang aktif pada 
proses pengomposan fase mesofilik dan termofilik. Hasil sementara pengamatan mirobiologi pada fase 
mesofilik diperlihatkan pada Gambar 5 untuk jamur dan Gambar 6 untuk bakteri berikut ini. Uji 
biokimia masih dalam proses pengujian di laboratorium. 

    

Gambar 5 Uji Pemurnian Jamur Fasa Mesofilik Proses Pengomposan 

 

    

Gambar 6 Uji Pemurnia Bakteri Fase Mesofilik Proses Pengomposan 

 

Beberapa permasalahan yang menjadi alasan tidak tercapainya kondisi thermofilik : 

a. Pemanas belum optimal 
b. Sirkulasi udara belum optimal 

 

2. Modifikasi 2 : Pemanas lampu 2x60 watt dengan 2 kipas 

Dengan alasan pada hasil percobaan 1 maka dilakukan modifikasi kedua dengan melakukan 
penambahan lampu dan kipas. Selain itu juga dilakukan pengukuran pH kompos menggunakan pH 
sensor yang dihubungakan dengan sistem akuisisi data Arduino. Gambar 7 memperlihatkan Arduino 
mega dan sensor pH yang digunakan. Pemasangan dan setting sensor pH dengan Arduino mega 
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan standarisasi ukuran voltase dengan larutan pH standar. 
(Gambar 8). 



   

a. Arduino Mega   b. Sensor pH 

Gambar 7. Peralatan untuk pengukuran pH kompos 

 

   

Gambar 8 Setting Arduino untuk pH meter dan pembuatan larutan standar pH dari tanah 

Setelah setting alat pemanas dan pH selesai, maka proses pengomposan dilakukan selama 21 hari. 
Sampah dapur yang digunakan diambil dari sebuah kantin. Sampah dimasukan setiap hari sebanyak 1 
kg. di dalam komposter telah diisi dengan kompos lama sebanyak 10 kg. Setiap kali sampah baru 
dimasukan diberi bakteri EM4 dengan dosis 8 ml/L. Sampah dicacah dengan pencacah yang ada di 
bagian atas alat dan hasil cacahan masuk ke ruang pengomposan. Campuran kompos, sampah lama dan 
sampah baru diaduk 10 kali putaran. Hasil pengukuran temperature percobaan 2 diperlihatkan pada 
Gambar 9 berikut ini. Sementara hasil pengukuran pH tidak dapat ditampilkan karena sangat tidak 
beraturan. Hal ini terjadi karena sangat sensitifnya sensor yang digunakan, terjadi perubahan sangat 
fluktuatif jika ada pengadukan dalam kompos. 

 

  

Gambar 9 Pengukuran temperature percobaan 2 



Dari hasil pecobaan 2 terlihat bahwa temperature kompos (T1) mengalami kenaikan yang signifikan 
pada hari ke 8 mencapai 43oC, dan secara konsisten naik sampai 50oC di hari ke 11 dan seterusnya. 
Dan terjadi penurunan setelah hari ke 14. Diduga penurunan temperature terjadi karena kerusakan pada 
alat, sehingga data dari hari ke 15 dan seterusnya tidak beraturan. Pengukuran temperature T3 
memperlihatkan udara yang keluar dari ruang lampu sudah mencapai 80-90oC, sementara temperature 
di ruang pengomposan (T5) mencapai  65-70oC. Hal ini menunjukkan temperature yang hilang cukup 
tinggi dalam ruang tersebut. 

Hasil diskusi dengan tim peneliti menyimpulkan bahwa : 

a. Temperatur lambat naik karena rasio C/N campuran sampah dan kompos lama pada awal proses 
pengomposan tidak berada dalam kondisi optimal. Untuk itu maka jumlah kompos lama akan 
dikurangi pada percobaan berikutnya. 

b. Untuk mendukung kesimpulan 1, sampah yang akan digunakan pada percobaan berikutnya 
akan menggunakan sampah buatan dengan komposisi yang tetap setiap hari. 

c. Arah kipas perlu diarahkan menuju tumpukan kompos, sehingga hilangnya temperature dalam 
ruang bisa dikurangi. 

 

3. Modifikasi 3 : Pemanas lampu 2x60 watt dengan 2 kipas outlet dan 1 lubang inlet 

Berdasarkan hasil percobaan kedua, maka modifikasi ketiga dilakukan dengan : 

a. Merubah ruang lampu dan posisi kipas 
b. Menggunakan sampah buatan dengan komposisi yang sama setiap hari 
c. Mengurangi jumlah kompos di awal pengomposan, hanya 2 kg. 

 

Gambar 10 memperlihatkan gambar modifikasi ruang lampu dengan bahan menggunakan seng dan 
kipas diarahkan ke bawah. 

   

Gambar 10 Modifikasi ruang lampu/pemanas dan kipas  

Hasil komposisi sampah harian dari kantin diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini. Chang and Hsu 
(2008) mengatakan bahwa komposisi sampah makanan akan memberikan efek pada waktu 
pengomposan, temperature tertinggi, nilai pH, evolusi CO2, dan persentasi hilangnya materi pada 
proses pengomposan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Hasil komposisi sampah dan pengukuran kadar air dan rasio C/N 

Jenis Sayur 
% 

Hari 
1 

Hari 2  Hari 3  Hari 4  Hari 5  Hari 6 

Wortel  30  ‐  20  15  20  15 

Sawi  20  10  20  ‐  10  ‐ 

Batang Sawi  ‐  ‐  ‐  30  15  20 

Kol  10  10  15  10  10  15 

Kembang Kol  10  ‐  15  10  15  ‐ 

Bayam  ‐  40  ‐  15  30  20 

Kangkung  20  30  20  10  ‐  20 

Kentang  10  ‐  10  10  ‐  10 

Terong  ‐  10  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Kadar Air  89  89  90  89  90  92 

C‐organik (%BK)    47,23    64,58    58,76 

NTK (%BK)    1,12    2,83    3,41 

Phospat (mg/kg BK)    9553,43   9164,63   8942,57 

Rasio C/N    42,17    22,82    17,23 

   Sumber : Laboratorium TL, 2019 

Dengan hasil komposisi dan nilai C/N yang ada, maka komposisi sampah yang digunakan pada 
percobaan berikutnya adalah ; 

- Wortel   = 15% 
- Batang sawi  = 30% 
- Kol   = 10% 
- Bayam  = 20% 
- Kangkung = 150% 
- Kentang  = 10% 

Hasil pemeriksaan rasio C/N untuk komposisi sampah diatas diperoleh data seperti pada Tabel 2 berikut 
ini. Hasil laboratorium diperoleh rasio C/N sebesar 25,46. Syarat nilai C/N agar proses pengomposan 
optimal adalah 20-30 (Damanhuri, 2016). Hasil pemeriksaan temperature dan pH pada percobaan 3 
diperlihatkan pada Gambar 11 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Hasil pemeriksaan komposisi sampah terpilih 

No  Parameter  Hasil 

1  Kadar Air  89 

2  C‐organik (%BK)  54,22 

3  NTK (%BK)  2,13 

4  Phospat (mg/kg BK)  9123,32 

5  Rasio C/N  25.46 

 

 

Gambar 11. Pengukuran temperature dan pH percobaan 3 

 

Dari Gambar 11 terlihat bahwa temperature proses (T2) terlihat bahwa proses masuk ke fase termofilik 
(>45oC) pada hari ke 2, dan mencapai temperature diatas 55oC pada hari ke 6, dan puncaknya 
temperature 60oC pada hari ke 10 dan relative konstan pada hari-hari berikutnya pada temperature 
berkisar 55oC sebelum pengisian sampah. KOndisi campuran kompos sepanjang percobaan terlihat 
kering dan tidak berbau. Hasil pemeriksaan kimiawi terhadap kompos masih dilakukan. Hari ke 14 
pemanas dimatikan (kipas tetap menyala)  untuk melihat proses pengomposan tanpa pemanas, dan 
terlihat temperature drop maksimal pada temperature 30oC. Pada saat akhir percobaan campuran 
kompos terlihat agak lembab. 

Hasil pengukuran pH terlihat pH naik diatas 7,5 saat temperature naik. pH turun setiap kali dilakukan 
pengadukan dengan sampah baru mencapai 6, kemudian pH naik sejalan dengan naiknya temperature. 
Ketika temperature konstans tinggi, maka pH juga relative konstan pada 7,5. Turunnya pH saat 
masuknya sampah baru disebabkan oleh pH sampah yang relative rendah. Sampah yang pHnya rendah 
akan memperlambat proses peralihan dari mesofilik ke termofilik (Sundberg et al, 2004). 



 

Pada percobaan ketiga juga dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi fase 
termofilik. Hasil sementara pemeriksaan mikrobiologi diperlihatkan pada Gambar 12 untuk jamur dan 
Gambar 13 untuk bakteri. 

   

Gambar 12 Uji Pemurnian Jamur pada fase termofilik 

 

   

Gambar 13 Uji Pemurnian Bakteri pada fase termofilik 

 

Dengan hasil percobaan ketiga maka desain alat omposter akan dimodifikasi sesuai dengan yang hasil 
percobaan yang diperoleh: 

a. Pemanas penting agar proses berjalan pada fase termofilik 
b. Adanya pengatur aliran udara yang baik 
c. Adanya pencacah sampah 
d. Adanya pengaduk cmapuran kompos 
e. Adanya saringan 

Dengan kesimpulan diatas maka desain alat komposter modifikasi diperlihatkan pada Gambar 14 
berikut ini. Sementara Gambar 15 memperlihatkan bagian dalam dari komposter otomatis tersebut. Dan 
Gambar 16 memperlihatkan komponen-komponen komposter otomatis. 



 

Gambar 14 Komposter otomatis modifikasi 

 

 

Gambar 15 Bagian dalam komposter 

 

Gambar 16 Komponen komposter 



Proses pembuatan alat cukup lama karena dilakukan beberapa kali perubahan bahan dinding dan ukuran 
untuk mendapatkan alat yang bisa bekerja optimal sesuai yang direncanakan. Gambar 17 
memperlihatkan proses pembuatan alat. 

 

   

a. Pembuatan Pengaduk    b. blower udara panas 
 

       

c.ruang pengomposan     d. pembuatan pipa penyalur udara panas 



                         

 e.perakitan komponen    f. ujicoba pemutar/pembalik 

 

 

      g.Hasil perakitan 

Gambar 17. Proses Pembuatan Alat Komposter 

Setelah alat tersebut selesai dibuat, 3 alat diberikan pada 3 keluarga yang sudah setuju untuk dijadikan 
lokasi/objek penelitian dengan kompensasi uang pengganti listrik. 

 

Alat sudah diujicoba selama 18 hari pada 3 keluarga, dan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4 untuk 
temperature dan Tabel 5 untuk pH, Sementara Gambar 18 dan 19 memperlihatkan kurva perubahan 
temperature dan pH selama 18 hari proses. 

 

 



Tabel 4. Perubahan temperature selama uji terap 

Tanggal  Hari  Rumah 1  Rumah 2  Rumah 3 

28 Okt  1  26  25.5  26.2 

29 Okt  2  31.4  30.1  28.5 

30 Okt  3  34.7  32.6  31.1 

31 Okt  4  45.3  40.4  43.2 

1‐Nov  5  50.3  49.4  49.2 

2‐Nov  6  52.2  55.3  53.2 

3‐Nov  7  57.3  58.4  55.4 

4‐Nov  8  59.5  58.9  56.3 

5‐Nov  9  57.9  56.8  58.4 

6‐Nov  10  59.4  59.3  59.3 

7‐Nov  11  59.1  59.6  58.9 

8‐Nov  12  59.4  59.1  59.8 

9‐Nov  13  58.4  59.4  58.7 

10‐Nov  14  56.2  57.1  57.4 

11‐Nov  15  59.3  59.4  59.1 

12‐Nov  16  53.2  55.2  53.4 

13‐Nov  17  57.2  53.5  57.3 

14‐Nov  18  58.2  55.1  56.9 
 

Tabel 5. Perubahan pH selama proses uji terap 

Tanggal  Hari  Rumah 1  Rumah 2  Rumah 3 

28 Okt  1  6.3  5.9  5.5 

29 Okt  2  6.7  6.2  6 

30 Okt  3  7.3  6.5  6.6 

31 Okt  4  7.4  6.7  6.5 

1‐Nov  5  8.2  8.4  7.8 

2‐Nov  6  8.5  8.4  8.2 

3‐Nov  7  8.3  8.9  8.5 

4‐Nov  8  7.9  8.1  7.8 

5‐Nov  9  7.5  7.5  7.6 

6‐Nov  10  7.2  7.5  7.8 

7‐Nov  11  7.1  7.6  7.2 

8‐Nov  12  6.8  7.2  6.5 

9‐Nov  13  6.2  6.9  6.9 

10‐Nov  14  6.5  6.7  7.4 

11‐Nov  15  6.2  6.9  7.8 

12‐Nov  16  6.8  7.2  6.8 

13‐Nov  17  6.3  6.5  6.7 

14‐Nov  18  7  6.8  6.6 
 

 



 

Gambar 18. Perubahan temperature seama 18 hari proses 

Dari Tabel 4 dan Gambar 18 terlihat bahwa pada setiap rumah lokasi uji terap terlihat mempunyai pola 
yang seragam, dimana temperature mulai naik cepat rata-rata terjadi pada hari ke 4, dan naik terus 
sampai berkisar 60oC pada hari ke 7.Setelah itu proses berjalan relatif stabil pada temperature maksimal 
60oC , sesuai pengaturan termperatur yang diinginkan. Pemilihan temperature 60oC bertujuan untuk 
mencegah matinya mikroorganime mesofilik dan termofilik. 

 

Gambar 19. Perubahan pH selama 18 hari proses 

Sementara dari Tabel 5 dan Gambar 19, terlihat bahwa pH akan naik saat temperature juga naik 
Kecepatan kenaikan pH sejalan dengan kenaikan temperature, dan kemudian menurun dan relative 
stabil pada pH 6 – 7. 

 

Hasil identifikasi jamur dan bakteri masih dilakukan di laboratorium. Hasil identifikasi jamur pada 
penelitian optimasi alat diperlihatkan pada Gambar 20 berikut ini. 
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a. Aspergillus      b. Mucor 
 

 

               

 c.Rhizopus     d.Penicillium 

Gambar 20. Beberapa jamur yang sudah berhasil diidentifikasi 

 

Sementara masih terdapat beberapa jenis jamur yang belum berhasil diidentifikasi, diperlihatkan pada 
Gambar 21. 

 



             

       

Gambar 21. Beberapa species Jamur yang belum selesai didentifikasi 

 

Sementara untuk identifikasi bakteri masih dilakukan baru mencapai tahap pewarnaan Gram dan 
pewarnaan spora (Gambar 22), sementara uji biokiamnya masih dilakukan oleh laboraorium 
Mikrobiologi Teknik Lingkungan. 



    

 

Keterangan foto dari kiri ke kanan : Diplobaccil Gram + dan Streptococci Gram 

+ pada salah satu koloni bakteri fase mesofilik  

a. Pewarnaan Gram 

 

  

Keterangan foto : Spora yang nampak pada bakteri mesofilik berbentuk batang  

b. Pewarnaan Spora  

Gambar 22. Pewarnaan Gram dan Pewarnaan Spora 

 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Saat ini penelitian sedang menunggu semua hasil laboratorium diperoleh, baik karakteristik fisik dan kimia kompos yang 
diperoleh dari hasil uji terap, maupun hasil uji mikrobiologi yang memerlukan waktu cukup lama setelah pengambilan beberapa 
sampel hasil uji terap. Konsep paten sudah dibuat (terdapat dalam lampiran). Konsep tersebut itu akan dipastikan setelah 
analisis semua hasil penelitian keluar. Tidak akan ada perubahan desain yang akan dilakukan, hanya sistem operasional 
proses yang akan diperbaiki sesuai hasil diskusi tim terhadap hasil laboratoium secara lengkap. 



  

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

Peran mitra dalam penelitian ini adalah sebagai lokasi uji terap komposter otomatis modifikasi. Tiga 
rumah tangga telah dipilih menjadi mitra karena mereka diketahui melakukan kegiatan memasak secara 
rutin setiap hari untuk menjamin selalu ada sampah dapur yang bisa dimasukan ke dalam komposter 
setiap hari. Dalam hal ini mitra dilibatkan sebagai pengguna alat yang dibuat, dimana mitra harus 
memasukan sampah secara rutin ke dalam alat setiap hari, sementara konsumsi listrik akan disubsidi 
dari dana penelitian. Mitra juga diharapkan memberikan informasi jika terjadi bau yang mengganggu 
yang timbul dari proses pengomposan. Selama proses uji terap selama 18 hari di rumah objek, 
pemeriksaan temperature dan pH dilakukan secara langsung pada komposter di jam yang sama. 
Pemeriksaan sampah dilakukan pagi hari seblum ada pemasukkan sampah baru dan pengadukan, 
Autonic dipasang pada temperature maks 60oC, dimana jika temperature proses lebih tinggi dari 60oC 
dikhawatirkan akan menjadi penyebab kematian mikro organisne. Proses mempertahankan temperature 
diperlukan dalam proses CTC.  

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Beberapa kendala yang dialami: 

1. Proses pengomposan adalah proses biologi yang berlangsung lama dan harus dalam kondisi 
optimal sehingga penelitian percobaan modifikasi alat berjalan lambat 

2. Ketidakstabilan komposisi sampah sehingga kualitas sampah juga tidak homogen, dan 
mengakibatkan nilai C/N tidak tetap, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil kompos. 

3. Kesulitan mencari bengkel/pabrikan yang bisa membuat alat sesuai rencana, butuh diskusi 
beberapa kali untuk memastikan dan menegosiasikan bahan dan komponen alat yang 
digunakan. 

 

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Sesuai yang sudah disebutkan bahwa analisis akhir terkait hasil kinerja alat saat uji terap di masyarakat belum keluar 
seluruhnya dari laboratorium sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan: 

1. Menganalisis hasil laboratorium mikrobiologi terkait mikroorganisme dominan dalam proses 
2. Menganalisis hasil laboratorium kimia fisik terhadap kompos yang telah matang. Setelah dilakukan diskusi tim akan 

dihasilkan urutan SOP yang tepat untuk meningktakan proses yang sudah ada. 
3. Memastikan alat yang digunakan tidak berubah, untuk kemudian melakukan pendaftaran paten sederhana dengan 

fokus pada salah satu komponen alat yaitu proses penyaluran udara panas 
 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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