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RINGKASAN 

 

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. Banyak komposter rumah tangga tidak bekerja optimal 

karena kurangnya upaya operasional oleh pengguna. Penelitian sebelumnya telah menghasilkan 

Komposter Termofilik Kontinyu (KTK) yang memasukkan otomatisasi pemotong dan 

pengadukan, juga dikembangkan dengan pemberian aliran udara panas untuk mempertahankan 

temperature termofilik. Karena proses degradasi berjalan lebih cepat saat temperature termofilik. 

Akan tetapi alat tersebut belum dilengkapi dengan pengukuran laju alir udara dan waktu 

pengadukan, padahal 2 parameter itu berpengaruh terahdap proses pengomposan. Penelitian tahun 

pertama akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu variasi laju alir udara dan waktu 

pengadukan secara literature dan melihat kondisi alat ayng ada. Lalu dilakukan percobaan pada 3 

alat KTK untuk masing-masing 3 variasi laju alir udara dan waktu pengadukan. Penelitan 

dilakukan bertahap, dimulai dengan penentuan laju alir optimum dan dilanjutkan dengan 

penentuan waktu pengadukan optimum. Parameter yang diperiksa adalah parameter fisik yaitu 

kelembaban, pH, temperature, dan tinggi tumpukan, sementara analisis parameter kimia dilakukan 

terhadap sampah dan kompos. Setelah mendapat laju alir udara dan waktu pengadukan optimum, 

maka akan dilakukan modifikasi alat pada tahun kedua. Hasil pengomposan variasi 2 dengan 

saluran udara setengah terbuka menghasilkan kompos yang lebih baik dari proses pengomposan 

lainnya, yaitu pH sebesar 7, kadar air sebesar 11,12%, fosfor sebesar 0,11%, C-Organik sebesar 

32,75%, Nitrogen sebesar 1,88%, dan Rasio C/N sebesar 17,42. Dilihat dari suhu, pH, kadar air, 

c-organik, nitrogen, pospor, dan rasio c/n kompos matang, maka variasi 2 yakni dengan 

pengadukan 2 kali dalam satu hari memiliki kualitas lebih baik dari pada variasi lainya. Jika 

dibandingkan dengan standar kompos Indonesia yakni SNI 19-7030-2004, maka variasi 2 memiliki 

kualitas yang memenuhi standar tersebut. 

Kata kunci : CTC, kelembapan, kompos, pH, temperature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan 

hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian perindustrian, 

bongkar bangunan perdagangan dan perkantoran (Catur, Suwerda, and Werdiningsih, 

2015). Semakin meningkat pertumbuhan penduduk, jumlah timbulan sampah semakin 

meningkat. Pertumbuhan sampah organik di Indonesia sangat didominasi dari sampah 

domestik, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Untuk mengurangi 

jumlah timbulan sampah, dibutuhkan pengolahan sampah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penanganan atau pengolahan dengan teknologi seperti pengomposan yang 

umum digunakan untuk mengolah sampah organik. 

Pengomposan merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik yang 

bertujuan mengurangi dan mengubah komposisi sampah menjadi produk yang 

bermanfaat. Menurut Faatih (2012), pengomposan merupakan salah satu proses 

pengolahan limbah organik menjadi material baru seperti halnya humus. Proses 

pengomposan adalah proses menurunkan C/N bahan organik hingga sama dengan C/N 

tanah (< 20). Selama proses pengomposan, terjadi perubahan-perubahan unsur kimia 

yaitu:1) karbohidrat, Sumber Energi terbarukan selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin 

menjadi CO2 dan H2O. Penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang dapat 

diserap tanaman (Mulyatun 2016), Melalui proses pengomposan secara alami, bahan-

bahan organik tersebut dalam waktu yang lama akan membusuk karena adanya kerja 

sama antara mikroorganisme dengan cuaca. Proses tersebut dapat dipercepat dengan 

menambahkan mikroorganisme pengurai sehingga dalam waktu singkat akan 

diperoleh kompos yang berkualitas baik (Widarti et al., 2015). 

Salah satu upaya untuk mempercepat proses pengomposan yaitu menggunakan 

metode pengomposan dengan memperpendek siklus pengomposan dan meningkatkan 

stabilitas kompos, atau dikenal dengan metode Continuous Thermophilic Composting 

(CTC). CTC diperkenalkan sebagai teknik baru dan efisien untuk mengolah limbah 

makanan menjadi kompos berkualitas dalam waktu singkat. Hasil penelitian 



I - 2 
 

 
 

menunjukkan bahwa suhu yang digunakan adalah 60°C dengan waktu 8 – 13 hari 

Waqas (2017) dan Xiao (2009).  

Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang cukup oksigen (aerob). 

Pengomposan secara aerob harus dikondisikan sedemikian rupa agar setiap bagian 

bahan kompos memperoleh suplai oksigen yang cukup. Saluran udara secara alami 

akan terjadi pada saat terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar 

dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos dan secara berkala 

dilakukan pembalikan kompos. Tujuan aerasi adalah untuk menurunkan kelembapan 

pada sampah organik (Wahyono dkk, 2016). Semakin banyak udara (oksigen) yang 

dialirkan proses pembusukan bahan organik semakin cepat pula. Sehingga proses 

degradasi bisa diperpendek. (Harsanto, 2008). 

Selain factor keberadaan udara, faktor pengadukan juga mempengaruhi proses 

pengomposan. Pengadukan merupakan faktor yang penting dalam mengontrol suhu 

dan kelembaban udara agar pengomposan tetap dalam proses aerob. Proses 

pengomposan aerobic dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah 

frekuensi pengadukan dan komposisi bahan kompos. Pengadukan dilakukan untuk 

memberikan suplai udara bagi aktifitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan 

organik. Sedangkan bahan kompos memiliki kandungan C/N yang metode berbeda-

beda sehingga mempunyai kemampuan dekomposisi yang berbeda (Farisatul Amanah 

2012). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi 

aliran udara  dan frekuensi pengadukan dalam proses pengomposan dengan metode 

CTC terhadap kualitas kompos.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah variasi aliran udara memberikan pengaruh signifikan pada kualitas 

kompos? 

2. Apakah perbedaan frekuensi pengadukan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas kompos? 

3. Bagaimana kesesuaian kualitas kompos dengan SNI 19-7030-2004 terhadap 

proses pengomposan sampah organik untuk skala rumah tangga? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui 

pengaruh variasi aliran udara dan pengadukan dalam proses pengomposan 

menggunakan Continous Thermophilic Composting (CTC) terhadap kualitas kompos 

yang dihasilkan. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 

Penelitian dimulai dengan menyiapkan bahan baku dan peralatan yang digunakan. 

Adapun bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pupuk kandang 

kambing, sampah dapur dan molase serta aktivator yang digunakan yaitu Effective 

Microorganisme-4 (EM-4) Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 3 bulan. 

Adapun variabel-variabel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jumlah sampah yang dimasukan dalam komposter sama setiap hari. 

2. Jenis aktivator: Effective microorganism-4 (EM4) (8 mL) 

3. Jumlah volume kompos starter dari kotoran hewan sebanyak 2 kilogram. 

4. Variasi aliran udara yang dilakukan yaitu: 

a. Lubang udara tertutup 

b. Lubang udara terbuka sebagian 

c. Lubang udara terbuka lebar 

5. Variasi pengadukan yang dilakukan yaitu: 

a. Pengadukan 1 hari sekali 

b. Pengadukan 2 kali  

c. Pengadukan setiap 2 jam  

6. Waktu pengomposan 8 hari per 1 variasi 

7. Parameter yang diukur hanya unsur hara makro berdasarkan SNI 19-7030- 

2004 tentang Standar Kualitas Kompos yaitu yang meliputi: C-Organik, 

Nitrogen (N-total), Fosfor (P₂O₅), Kalium (K₂O) dan C/N-rasio. Parameter lain 

yang diukur adalah pH, Kelembapan dan Suhu, serta parameter fisik (warna, 

tekstur dan bau). 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan laporan penelitian tugas akhir “Pengaruh 

Variasi Pengadukan Terhadap Proses Pengomposan Dalam Komposter Termofilik 

Kontinyu Skala Rumah Tangga” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori teori yang mendasari tentang 

pengomposan, pencampuran bahan kompos, pengaruh pengadukan 

dalam pengomposan, serta hipotesa yang didapat setelah mempelajari 

studi pustaka baik berupa literature maupun jurnal. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang diagram alir penelitian dan Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian, mulai dari variabel penelitian, lingkup 

penelitian, penjelasan untuk tahap penelitian, data dan analisa, serta 

waktu dan lokasi penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data-data hasil penelitian yang diperoleh pada saat 

melakukan penelitian dan menganalisa perbandingan kualitas kompos 

sesuai dengan SNI 19-7030-2004.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan analisa yang diperoleh dari 

penelitian, serta saran yang dapat dimanfaatkan pada penelitian 

berikutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Sampah 

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, 

definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. Sedangkan menurut Sucipto (2012) sampah merupakan bahan padat 

buangan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah 

makan, industri, puing bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor, 

Sampah merupakan hasil samping yang sudah tidak terpakai. 

 

2.2. Sampah Organik 

Sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangin, 

atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya. Berdasarkan zat kimia yang dikandungnya, sampah dikelompokkan ke 

dalam sampah anorganik dan organik. Sampah organik adalah sampah yang pada 

umumnya dapat membusuk seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan 

sayur-sayuran (Brata & Nelistya, 2008).  

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 kesehatan  terganggu jika tidak ditangani 

dengan baik. Pengelolaan sampah organik menghendaki kecepatan, karena 

karakteristiknya yang mudah membusuk, baik dalam pengumpulan, pembuangan, 

maupun pengangkutannya. Selain istilah pengelolaan sampah dikenal juga pula istilah 

penanganan sampah yang berarti upaya meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, 

pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah 

(Damanhuri,2016). 
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2.3. Pengomposan  

Pengomposan adalah proses penguraian materi organik oleh mikroorganisme 

yang berkerja dalam suasana kebutuhan oksigennya terpenuhi menjadi material yang 

lebih sederhana, sifatnya relatif stabil atau disebut sebagai kompos (Wahyono dkk, 

2016). Pada dasarnya pengomposan merupakan upaya mengaktifkan kegiatan mikroba 

agar mampu mempercepat proses dekomposisi bahan organik dan mikroba tersebut 

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). 

Prinsip pengomposan adalah menurunkan nilai nisbah C/N bahan organik hingga 

sama atau hampir sama dengan nisbah tanah (<20). Nilai nisbah C/N adalah hasil 

perbandingan antara karbon dan nitrogen yang terkandung didalam suatu bahan. 

Nisbah C/N tanah adalah 10-12. Bahan organik yang memiliki nisbah  C/N sama 

dengan tanah memungkinkan bahan tersebut dapat diserap olegh tanaman, dengan 

demikian nitrogen dapat dilepas dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Djuarnani dkk, 

2005). 

 

2.3.1. Proses Pengomposan 

Proses pengomposan secara alami membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Untuk membuat pupuk kompos dibutuhkan waktu 2-3 bulan bahkan ada yang sampai 

6 bulan (Indriani, 2001). Proses pengomposan secara alami membutuhkan waktu yang 

lama untuk membuat kompos dari bahan organik. Pengembangan pengomposan 

dengan cara yang benar perlu mempercepat dan memperbaiki prosers pengomposan 

untuk mendapatkan kompos yang berkualitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

membutuhkan campur tangan manusia. Pembuatan kompos dengan campur tangan 

manusia adalah pembuatan kompos yang sejak dari penyiapan bahan (pemilihan bahan 

dan pengadaan bahan), perlakuan terhadap bahan, pengaturan suhu, pengaturan 

kelembapan, dan faktor yang berpengaruh pada proses dikendalikan oleh manusia. 

Secara umum, proses pengomposan berjalan baik yang dicirikan oleh peningkatan 

suhu dan terjadinya fase-fase pengomposan. Peningkatan suhu tersebut dikarenakan 

aktivitas mikroorganisme pada kompos (Wibisono, 2016). 

Menurut Wahyono dkk (2016) dalam proses pengomposan, sampah organik 

secara alami diuraikan oleh berbagai jenis mikroorganisme. Proses penguraian ini 

memerlukan kondisi yang optimal seperti ketersediaan  nutrisi yang memadai, udara 

yang cukup, dan lain-lain. Makin sesuai kondisi lingkungannya, makin cepat proses 
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dan makin tinggi pula mutu komposnya. Mula-mula sejumlah mikroorganisme aerobik 

yaitu mikroorganisme yang tidak dapat hidup bila tidak ada udara akan menguraikan 

senyawa kimia yang dikandung sampah seperti selulosa, karbohidrat, lemak, dan 

protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, gas karbondioksida dan air. Senyawa 

sederhana hasil penguraian seperti air merupakan nutrisi yang dapat diserap oleh 

mikrooganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam penguraian tersebut adalah 

mikroorganisme mesofilik (mikroorganisme yang hidup pada suhu dibawah 45°C). 

Reaksi yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut selain menghasilkan 

karbondioksida dan air juga menghasilkan energi panas. Akibatnya suhu tumpukan 

kompos akan meningkat dengan cepat. Suhu akan meningkat hinggi diatas 50°C atau 

hingga mencapai 75°C. Dengan kondisi panas tersebut, dominasi kehidupan 

mikroorganisme mesofilik akhirnya digantikan oleh mikroorganisme termofilik 

(mikroorganisme yang hidupnya diatas 45°C). Pada saat ini terjadi 

dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Setelah sebagian besar 

bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan menjadi 

sekitar 40°C dan menjadi kompos. 

 

2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengomposan 

Menurut Wahyono, dkk (2016) Pengomposan merupakan proses biologis yang 

kecepatan prosesnya dipengaruhi oleh faktor faktor lingkungan. Jika kondisi 

lingkungan semakin mendekaati kondisi optimum yang dibutuhkan oleh 

mikroorganisme maka aktivitas mikroorganisme semakin tinggi sehingga proses 

pengomposan berjalan semakin cepat. Faktor – factor yang mempengaruhi proses 

pengomposan agar proses pengomposan berjalan dengan baik, diantaranya: 

 

1.   Rasio C/N 

Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan berkisar antara 30:1 hingga 

40:1.  Mikroba  memecah  senyawa karbon  (C) sebagai  sumber energi dan 

menggunakan nitrogen (N) untuk sintesis protein. Pada rasio C/N di antara 30 s/d 40 

mikroba mendapatkan cukup C untuk energi dan N untuk sintesis 5 protein. Apabila 

rasio C/N terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga 

dekomposisi berjalan lambat. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Rasio C/N Beberapa Bahan Organik 

 
No Jenis Bahan Rasio C/N 

1 Humus 10:1 

2 Sayuran 13:1 

3 Sisa Dapur / Makanan 15:1 

4 Sisa Buah – Buahan 35:1 

5 Rumput – Rumputan 19:1 

6 Kotoran Sapi 20:1 

7 Perdu / Semak 40-80:1 

Sumber: CPIS, 1992 

 
2.    Ukuran Partikel 

 

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). 

 

3.    Komposisi Bahan 

 

Pengomposan dari beberapa macam bahan akan lebih baik dan cepat. 

Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah dengan 

kotoran hewan. Ada juga yang menambahkan bahan makanan dan zat pertumbuhan 

yang dibutuhkan mikroorganisme. Dengan demikian, mikroorganisme juga akan 

mendapatkan bahan makanan lain selain dari bahan organik. 

 

4.    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% 
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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 sebaliknya merangsang perkembangbiakan jasad renik 

anaerobik sehingga akan timbul bau busuk (Damanhuri, 2016). 

 

5.    Pengadukan 

 

Pengadukan dilakukan unruk menambah atau mengurangi kelembaban pada 

kompos agar sampai pada kelembaban yang optimum. Pengadukan juga dapat 

dilakukan untuk meratakan distribusi nutrien untuk mikroorganisme. Pengadukan 

merupakan faktor yang penting dalam mengontrol kelembaban, kebutuhan udara atau 

oksigen untuk keadaan aerob. Untuk kompos dengan menggunakan sampah organik 

membutuhkan 15 hari periode pengomposan dengan kelembaban 50-60% dan 

pengadukan lebih baik dilakukan setelah hari ketiga dan dilakukan setelah hari itu 

sampai mendapatkan pengadukan 4 – 5 kali (Tchobanoglous, 1993). Menurut Schloss 

(1999), pengadukan sangat berpengaruh pada pencapaian suhu yang maksimum dan 

memperpanjang periode pengambilan oksigen. Pengadukan yang dilakukan dalam 

penelitianya adalah setiap hari, 4 hari sekali, dan 8 hari sekali dimana pengadukan yang 

dilakukan setiap hari akan lebih mengurangi panas dalam gundukan karena proses 

penguapan. Penelitian juga menjelaskan bahwa pengadukan 4 hari sekali relatif efektif 

dalam pencapaian suhu maksimum dan pengurangan kadar air. 

 

6. Aerasi 

 

Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondosi yang cukup oksigen 

(aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat terjadi peningkatan suhu yang 

menyebabkan udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk ke   dalam   

tumpukan kompos.   Aerasi   ditentukan   oleh   porositas   dan kelembaban. Apabila 

aerasi terhambat, akan terjadi proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak 

sedap. Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau mengalirkan 

udara di dalam tumpukan kompos. 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 

http://mulanovich.blogspot.com/2014/01/apa-itu-pupuk-kompos.html
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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 

 

7. 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 terakhir tahap stabilisasi 

atau pendinginan. 

 

8. 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). Kelembapan memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses metabolisme mikroba dan secara tidak langsung 

berpengaruh pada suplay oksigen. Mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan 

organik apabila bahan organik tersebut larut di dalam air. Kelembapan 40 - 60 % 

adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila kelembapan di bawah 

40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembapan 15%. Apabila kelembapan lebih besar dari 60%, hara akan tercuci, 

volume udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi 
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fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap. Nilai kadar air yang tinggi 

menyatakan bahwa terdapat cukup oksigen, yang berpotensi sebagai sumber bahan 

baku kompos. Kompos terbentuk dari degradasi sampah secara aerob (dengan 

oksigen) 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 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. 

 

9. 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 8,59  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). 

 

10.  Pengunaan 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. 

 

11.  Kematangan Kompos 

 

Kompos dikatakan telah matang Ketika telah mencapai komposisi yang stabil 

dalam dekomposisinya. Kompos yang belum stabil dan belum matang dapat 
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menimbulkan masalah dalam pemasaran dan pemakaian sebagai pupuk. Pemakaian 

kompos yang belum matang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

pertumbuhan tanaman akibat bakteri patogen dalam kompos serta kelanjutan proses 

dekomposisi dari kompos. Kematangan dan kesatibalan kompos yang sering di 

definisikan secara tertukar padahal definisi kematangan dan kesetabilan mengacu 

pada karakteristik dari kompos tersebut. 

Pengukuran parameter dalam mendefinisikan kematangan kompos mencakup   

pengukuran   dengan   metode   kimia,   fisik.   Metode   kimia mencakup pengukuran 

seperti rasio C/N, nitrogen, pH. CEC (Cation Exchange Capacity), dan lain-lain. 

Metode fisik mencakup temperature, warna, bau, dan respirasi mikrobiologi. 

Sedangkan pengukuran plant assays salah satunya dengan melakukan pengukuran 

warna akar. 

Menurut SNI 19-7030-2004, kematangan kompos ditujukkan oleh: 

• Temperatur sesuai dengan air temperatur tanah 

• Berwarna kehitaman dengan tekstur seperti tanah 

• Tidak ada aktivitas serangga atau larva pada akhir pengomposan 

• Berbau tanah 

• Tekstur   kompos   remah   dan   apabila   digunakan   pada   tanah 

memberikan efek positif untuk pertumbuhan tanaman. 

Selain itu kematangan kompos dapat dilihat pada tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Indikator Kematangan Kompos 
 

Parameter Indikator Pustaka 

Temperatur Stabil Stickelberger, 1975 

pH Alkalis Jaun, 1959 

COD Stabil Yang, 1993 

BOD Stabil Yang, 1993 

C/N ratio <20 Juste, 1979 

Laju respirasi <10 mg/g kompos Morel, 1979 

Warna Coklat tua Sugahara, 1982 

Bau Earthy Chanyasak, 1982 

Sumber: Yang (1996) 

 
2.3.3. Standar Kualitas Kompos di Indonesia 

 

Bahan organik dalam kompos sebaiknya telah  terdekomposisi dengan 

sempurna sehingga tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi tanaman. 

Penggunaan kompos yang belum matang pada tanah dapat mengakibatkan terjadinya 
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persaingan bahan nutrient antara tanaman dan mikroorganisme tanah, hal tersebut akan 

menghambat pertumbuhan tanaman (CPIS, 1992). Standar ini dapat dipergunakan 

sebagai acuan bagi produsen kompos dalam memproduksi kompos. Adapun Standar 

kualitas kompos dari sampah organik domestik di Indonesia merujuk pada SNI 19-

7030-2004 tentang parameter kualitas kompos seperti yang ditampilkan pada tabel 

2.3. 

Tabel 2.3 Standar Kualitas Kompos 

 
No Parameter Satuan Minimum Maksimum 

1 Kadar air % - 50 

2 Temperatur ˚C  Temperatur air tanah 

3 Warna   Kehitaman 

4 Bau   Berbu tanah 

5 Ukuran Partikel mm 0,55 25 

6 Kemampuan ikat air % 58  

7 pH  6,8 7,49 

8 Bahan asing % * 1,5 

Unsur makro 

9 Bahan organic % 27 58 

10 Nitrogen % 0,40 - 

11 Karbon % 9,80 32 

12 Pospor % 0,10 - 

13 C/N rasio  10 20 

14 Kalium % 0,20 * 

Unsur Mikro 

15 Arsen mm/kg * 13 

16 Kadmium mm/kg * 3 

17 Kobal mm/kg * 34 

18 Kromium mm/kg * 210 

19 Tembaga mm/kg * 100 

20 Merkuri mm/kg * 0,8 

21 Nikel mm/kg * 62 

22 Timbal mm/kg * 150 

23 Selenium mm/kg * 2 

24 Seng mm/kg * 500 

Unsur lain 

25 Kalsium % * 25,50 

26 Magnesium % * 0,60 

27 Besi % * 2,00 

28 Alumunium % * 2,20 

29 Mangan % * 0,10 

Bakteri 

30 Fecal coli MPN/gr  1000 

31 Salmonella sp MPN/4 gr  3 

Sumber: SNI 19-7030-2004



 

2.4. Continous Thermophilic Composting (CTC) 

Percobaan batch menegaskan konsep bahwa dekomposisi biasanya 

berlangsung melalui serangkaian fase yaitu, fase mesofilik, fase termofilik dan fase 

pematangan. Dalam fase mesofilik suhu berada dibawah 45°C  sedangkan pada fase 

termofilik suhu berada diatas 45°C hingga akhirnya masuk fase peamatangan suhu 

kembali turun mennyerupai suhu lingkungannya. Hasil penelitian ini mengarah 

pada gagasan bahwa pengendalian terhadap suhu yang terkontrol dengan baik 

memungkinkan untuk mejalankan proses pengomposan secara terus menurus dalam 

fase termofilik, yaitu kisaran suhu 45°C hingga 70°C. Prosedur ini akan 

menghilangkan fase mesofilik dan akan memberikan penguraian dengan cepat. 

Oleh karena itu, diusahakan pengomposan dilakukan sacara terus-menerus dalam 

fase termofilik dengan penambahan sampah setiap hari dan dilakukan pengadukan 

(Schulze,1961). 

Pengendalian suhu terhadap proses pengomposan tersebut dikenal dengan 

metode Countinuous Thermophilic Composting (CTC). Metode pengomposan ini 

merupakan metode pengomposan dengan memperpendek siklus pengomposan dan 

meningkatkan stabilitas kompos (Xiao dkk, 2009). Countinuous Thermophilic 

Composting (CTC) merupakan sistem pengomposan dirancang dalam bejana yang 

terdiri dari reaktor tertutup untuk menghindari kehilangan panas selama proses dan 

mempertahankan suhu proses (Xiao dkk, 2009). Continuous Thermophilic 

Composting diperkenalkan sebagai teknik yang efisien untuk mengolah limbah 

makanan menjadi kompos berkualitas dalam waktu singkat. Dalam Countinuous 

Thermophilic Composting (CTC), bahan limbah diolah pada suhu tinggi (40°C 

sampai 60°C) untuk durasi tertentu. Suhu merupakan salah satu parameter penting 

untuk memantau laju proses biologis dalam pengomposan (Wadkar dkk, 2013). 

Suhu tinggi dapat menurunkan semua molekul kompleks, mengurangi volume 

hingga 40-50%, membunuh patogen menghilangkan kelembapan berlebih, dan 

mensterilkan produk akhir (Awasthi dkk, 2016). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa suhu yang digunakan adalah 60°C dengan waktu 8-13 hari. (Waqas dkk, 

2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, dkk (2016) 

pengomposan berlangsung selama 14 hari  dengan pengontrolan suhu hingga 50°C 

dan bahan yang digunakan merupakan sampah pasar berupa sisa-sisa sayuran. 
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2.5. Effective Microorganism-4 (EM-4) dan Molase 

Effective Microorganism-4 (EM-4) adalah suatu cairan berwarna kuning 

kecokelatan, ditemukan pertama kali oleh Prof. Dr. Teruo Higa dari Universitas 

Rykyus Jepang. Cairan ini berbau enak, apabila baunya busuk atau tidak enak, maka 

mikroorganisme-mikroorganisme tersebut telah mati dan harus dicampur dengan 

air (Indriani,2011). 

Effective Microorganism-4 (EM-4) dapat meningkatkan fermentasi limbah dan 

sampah organik, meningkatkan ketersedian unsur hara untuk tanaman, serta 

menekan aktivitas serangga, hama dan mikroorganisme patogen. Peranan Effective 

Microorganism-4 (EM-4) merupakan bahan yang mengandung beberapa 

mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses pengomposan. EM-4 dapat 

meningkatkan fermentasi limbah dan sampah organik, meningkatkan ketersediaan 

unsur hara untuk tanaman, serta menekan aktivitas serangga, hama dan 

mikroorganisme patogen. Peranan EM-4 dalam pembuatan kompos adalah untuk 

menghilangkan bau dan mempercepat proses pengolahan limbah (Djuarnani dkk, 

2005).  

Gambar 2.1 Effective Microorganism 4 (EM-4) 

Sumber: https://deltafarm.id/produk/em4-pertanian-1-liter 

Tanggal akses: 01 Juli 2021, 14.56  WIB 

 

2.5.1. Pemanfaatan dan Penggunaan EM-4 

Menurut Suparman (1994) Effective Microorganisme-4 (EM-4) dapat 

ditambahkan dalam pengomposan sampah organik karena dapat mempercepat 

proses pengomposan. Selain itu, dapat meningkatkan pertumbuhan serta dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman.  

https://deltafarm.id/produk/em4-pertanian-1-liter
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Sebelum digunakan, mikroorganisme didalam larutan EM-4 perlu diaktifkan 

terlebih dahulu. Pengaktifan mikroorganisme didalam EM-4 dapat dilakukan 

dengan cara memberi air dan makanan (molase). Untuk membuat starter EM-4 

perlu mencampurkan EM-4, molase dan air dengan perbandingan 1:1:50. Molase 

dapet diganti dengan gula merah yang sudah diencerkan. Setelah bahan sudah 

dicampurkan maka perlu diaduk hingga merata. 

 

2.5.2. Molase 

Molase digunakan secara luas sebagai sumber energi. Karbohidrat dalam 

molase siap digunakan untuk fermentasi tanpa perlakuan terlebih dahulu karena 

sudah berbentuk gula (Hidayat dkk, 2006). Menurut Kusmiati, dkk (2007) 

menambahkan molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan 

mikroorganisme, sehingga dapat dijadikan bahan alternatif untuk sumber energi 

dalam media  fermentasi. Sumber energi sangat berguna untuk pertumbuhan sel 

mikroorganisme. 

 

2.6. Mikrokontroler Arduino  

Arduino adalah platform protoripe elektronik open source, yang berdasarkan 

perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Arduino secara 

fisik adalah mikrokontrokler. Arduino adalah perangkat keras berbentuk rangkaian 

dengan ukuran yang kecil dan berfungsi sebagai kontroler. Dihubungkan dengan 

sensor yang akan memberikan informasi keadaan obyek atau lingkungan 

disekitarnya, kemudian megolah informasi tersebut lalu mengahasilkan suatu aksi. 

Arduino bukan hanya sekedar alat pengembangan lebih kepada sebuah alat 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. Sebuah software yang sangat berperan dalam 

suartu penulisan program, meng-compile menjadi sebuah kode biner yang 

kemudian menggunggah ke memori mikrokontroller dinamakan IDE. Terdapat 

banyak proyek atau pengaembangan yang dilakukan akdemisi menggunakan 

arduino ini, juga terdapat banyak modul-modul pendukung lainnya agar dapat 

dihubungkan atau dikombinasikan dengan arduino (Djunandi, 2011). 
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Tujuan menankan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian 

elektronik dapat membaca input, memproses input  tersebut dan kemudian 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokonteoler bertugas sebagai 

otak yang mengendalikan proses input, dan output sebuah rangkaian elektronik. 

 

2.7. Ardiuno Mega2560 

Ardiuno Mega2560 adalah papan pengembang mikrokontroler yang 

menggunakan chip ATmega 2560. Board ini memiliki 54 digital input dan output. 

Dimana 15 pin digunakan untuk PWM output dan 16 pin digunakan sebagai analog 

input, 4 pin untuk UART, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, power jack  ICSP 

header, dan tombol reset. Board ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk 

memprogram mikrokontroler seperti kabel USB atau listrik dengan adaptor dari AC 

ke DC atau baterai untuk memulai pemakain. 

Gambar 2.2 Arduino Mega 2560 DFRobot 

Sumber: http://kedairobot.com/arduino-and-compatible/157-dfrobot-

mega2560-v20-arduino-mega-2560-r2-compatible.html 

Tanggal akses: 11 Juli 2021, 15.14 WIB 

 

Adapun spesifikasi pada tabel 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

http://kedairobot.com/arduino-and-compatible/157-dfrobot-mega2560-v20-arduino-mega-2560-r2-compatible.html
http://kedairobot.com/arduino-and-compatible/157-dfrobot-mega2560-v20-arduino-mega-2560-r2-compatible.html
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Tabel 2. 1 Spesifikasi Ardiuno Mega 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ArduinoMega2560Datasheet 

 

 

2.7.1. Komunikasi 

Arduino Mega2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, Arduino lain atau mikrokontroler lainnya. The ATmega2560 

menyediakan empat UART hardware untuk TTL (5V) komukiasi serial. Sebuah 

ATmega8U2 pada saluran salah satu papan atas USB dan menyediakan port com 

virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak Arduino termasuk 

monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana yang akan dikirim dari 

papan. The ATmega8U2 Chip dan USB koneksi ke komputer (tidak untuk 

komunikasi serial pada pin 0 dan 1). 

 

2.7.2. Software Arduino 

Ardiuno menggunakan software processing yang digunakan untuk menulis 

program kedalam Arduino. Processing sendiri merupakan penggabungan antara 

bahasa C+ dan java software. Software Arduino ini dapat diunduh diberbagai 

Komponen Spesifikasi 

Mikrokontroler ATmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12 V 

Input Voltage (limits) 6-20 V 

Digital I/O Pins 54 (15 PWM output) 

Analog Inputs Pins 16 

DC current for I/O Pin 40 mA 

DC current for 3.3 V pin 50 mA 

Memory Flash  256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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operating system (OS) seperti: LINUX, Mac OS, dan Windows. Software 

(Integrated Development Environment) IDE Ardiuno terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Editor progam, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa 

processing. Listing program pada Arduino disebut sketch. 

2. Compiler, modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode 

program) kedalam kode biner karena kode biner adalah satu-satunya 

bahasa program yang dipahami oleh mikrokontroler. 

3. Uploader, modul yang berfungsi memasukan kode biner kedalam 

memori mikrokontroler.  

Gambar 2.3 Software Arduino 

2.8. Sensor 

Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan 

atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti lisrik, energi 

fisika, energi kimia, energi mekanik dan sebagainya. Menurut Sharon, dkk (1982), 

mengatakan sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksikan 

gejala-gejala dan atau sinyal-sinyal yang berasala dari perubahan energi. 

 

2.8.1. Sensor Thermocouple 

Thermocouple adalah sensor yang banyak digunakan untuk mengubah 

termpertur suatu benda menjadi perubahan tegangan listrik (voltase). 
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Thermocouple terdiri atas dua logam yang berbeda (tingkat kepadatan elektron 

berbeda). yang satu ujungnya digabungkan menjadi satu. Sambungan logam pada 

thermocouple terdiri dari dua sambungan, yaitu: 

 Reference Junction (Cold Junction) merupakan sambungan acuan yang 

suhunya dijaga konstan biasanya diberi suhu yang dingin. 

 Measuring Junction (Hot Junction) merupakan sambungan yang 

dipakai untuk mengukur suhu atau disebut sambungan panas. 

Dari kedua sambungan tersebut akan menghasilkan beda potensial (mini volt) 

sebagai pembacaan dari tempertutr objek yang diukur. Jadi mini volt yang 

dihasilkan merupakan akibat dari perubahan temperatur pada kedua elemen metal 

yang berbeda jenis tersebut. 

Prinsip kerja pada thermocouple berdasarkna pada seedback effect atau 

thermo electriceffect, yaitu semua metal konduktor menghasilkan tegangan, data 

ketika temperatur pada metal konduktor berubah maka tengan akan menyesuaikan 

perubahan temperatur tersebut. 

 

2.8.2. Sensor Kelembapan Tanah 

Sensor kelembapan pada gambar 2.5 merupakan sensor yang bersifat kapasitif 

sehingga dapat mencegan terjadinya korosi pada material sensor. Sensor bekerja 

pada tegangan 3,3-5,5V dan arus sebesar 5mA. Sensor menghasilkan keluaran 

analog 0-3 VDC. Sensor dapat dimasukkan kedalam media tanam seperti tanah dan 

dapat digunakan secara terus menerus karena tidak terjadi korosi pada material 

sensor. Keluaran sensor kelembapan tanah merupakan data analog sehingga 

sebelum diinputkan ke pemroses, harus digunakan rangkaian Analog to Digital 

Converter (ADC). Sebelum digunakan untuk pengukuran kelembapan tanah, sensor 

perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan cara mengukur  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Soil Moisture Sensor (SKU:SEN0193) 

Sumber: https://www.dfrobot.com/product-1385.html 

Tanggal alses: 12 Juli 2021, 13.40 WIB 

https://www.dfrobot.com/product-1385.html
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kelembapan udara dilingkungan sekitar dan juga mengukur kelembapan air dengan 

cara mencelupkannya tetapi dengan kedalaman yang dangkal. Adapun 

sepesifikasinya pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. 2 Spesifikasi SKU SEN0193 

Komponen Spesifikasi 

Tegangan Kerja 3,3-5,5 V 

Tegangan Output 0-3,0V 

Arus <1mA 

Antarmuka PHP2.0-3P 

Dimensi  3,86 x 0,905 inch 

Berat 11,8 gr 

 

2.8.3. Sensor pH 

Sensor pH adalah alat elektronik yang digunakan untuk mngukur pH dari 

cairan. Sebuah sensor pH meter khasnya terdiri dari probe perngukuran khusus atau 

elektoda yang terhubung kemeteran elektronik yang mengukur dan menampilkan 

pembacaan pH. 

Sensor yang digunakan adalah Analog pH meter kit (SKU: SEN0249) 

pabrikan dfrobot. Sensor ini adalah sensor yang digunakan dalam tanah. pH adalah 

tingkat keasaaman atau kebasaan suatu benda dengan menggunakan skala pH 0 

hingga 14. pH. Perangkat sensor pH ini dapat langsung menusuk kedalam 

semipadat untuk mengukur nilai pH. Dapat digunakan untuk mengukur nilai pH 

tanah dan berbagai makanan. Sensor pH bergantung pada tegangan untuk 

menentukan kadar ion hidrogen dan pH. pH meter memiliki dua elektroda, 

elektroda gelas dan elektroda referensi. Elektroda adalah bagian dari rangkaian 

yang bersentuhan dengan elemen non-logam. Elektron yang bergerak disekitar 

sirkuit tertarik dari kaca khusus, yang menampung larutan kimia dan kawat berbasis 

perak. Referensi elektroda juga terbuat dari kawat dalam laurtan kimia. Elektroda 

glass menarik ion hidrogen. Ini kemudian menciptakan tegangan kecil yang dapat 

dibandingkan dengan elektroda referensi. Perbedaam tegangan anatara kedua 
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elektroda kemuadian dikirim sebaiag sinyal ke indikator, yang diterjemahkan 

kedalam pembacaan pH. 

Untuk mendapatkan nilai analog dari sensor pH tanah ini, perlu 

menggunakan hubungan antara ADC dan volltage. Akan tetapi, tidak semua pin 

pada mikrokontroler memiliki kemampuan untuk mengkonversi analaog kedigital. 

Pada arduino board, pin yang memiliki label ‘A’ (yaitu A0 sampai A5) 

mengindikasikan bahwa pin tersebut dapat membaca analog voltages.  

 

Gambar 2.4 Sensor pH ( SKU:SEN0249) 

Sumber: https://www.dfrobot.com/product-1668.html 

Tanggal akses: 12 Juli 2021, 14.54 WIB 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tahapan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini merupakan penelitian bersifat 

eksperimental. Jenis penelitian eksperimental merupakan jenis penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi terkendali (Sugiyono,2012). Penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan karakteristik dari hasil kompos yang sudah matang dengan standar 

baku mutu SNI-19-7030-2004. 

Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui pengaruh aerasi terhadap proses 

pengomposan dengan memanfaatkan sampah organik dapur sebanyak 1kg/hari 

dengan penambahan kompos starter yaitu pupuk matang kotoran kambing, proses 

pengadukan yang dilakukan setiap hari selama 10 detik dan penambahan EM-4 

yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gilang (2019) dengan 

takaran 8ml/kg sampah. 

Sebagai pembanding, waktu pengomposan pada penelitian ini dilakukan 

selama masing masing 8 hari dengan 3 variasi ventilasi udara yang berbeda serta 

dilakukan pengukuran parameter lapangan berupa, temperatur, kelembapan dan pH. 

Setelah Proses pengomposan pada tiap variasi  yang dilakukan selama 8 hari, 

selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dengan melakukan uji kadar air, 

kadar volatile, c-organik, NTK dan total fospat. Diagram alir pada penelitian ini 

dapat di lihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Mulai. 

Studi Literatur. 

Persiapan Alat dan 

Bahan. 

Uji Laboratorium Kimia: 

kadar air, kadar volatile, C-organik, 

NTK, dan total fosfor 

Analisis Data 

Selesai 

Tahap Variasi aliran udara: 

1. Pengomposan dengan ventilasi udara setengah terbuka. 

2. Pengomposan dengan ventilasi udara terbuka. 

3. Pengomposan dengan ventilasi udara tertutup. 

Tahap Variasi frekuensi pengadukan: 

1. Pengadukan 1 kali sehari 

2. Pengadukan 2 kali sehari 

3. Pengadukan setiap 2 jam 

Parameter Ukur harian: 
temperatur, pH dan kelembapan. 

 

Membuat Rancangan Sistem Akuisisi Data Berbasis 

Ardiuno 



 

 

 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung pada Mei 2021 sedangkan proses penelitian ini 

dilakukan di Universitas Pasundan kampus IV, Kota Bandung, Jawa Barat. 

 

3.3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori dari beberapa 

referensi/literatur guna mengumpulkan informasi dan data yang mendukung 

penelitian pengaruh saluran udara terhadap proses pengomposan dalam CTC untuk 

mengetahui kualitas kompos yang dihasilkan. Studi literatur dilakukan dengan 

memanfaatkan jurnal ilmiah, laporan tugas akhir, dan sumber lain yang valid dan 

legal yang berhubungan dengan pengomposan sampah organik dalam CTC karena 

akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisa dan menyelesaikan 

laporan akhir. 

 

3.4. Persiapan Alat dan Bahan  

Persiapan penelitian dilakukan dengan mempersiapkan segala  alat dan bahan 

yang akan diperlukan selama penelitian guna membantu dalam penelitian ini. 

berikut alat dan bahan yang digunakan. 

 

3.4.1. Alat yang Digunakan 

Adapun beberapa alat yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.1, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Alat yang Digunakan 

No Nama Alat Kegunaan 

1. Komposter Alat yang digunakan sebagai sarana untuk 

proses pengomposan yang memanfaatkan 

suhu panas dengan kapasitas 60L.dengan 

menggunakan metode CTC 

2. Ardinuno Mega 

2560 

Mikrokontroler rangkain elektronik 

digunakan untuk pengukuran suhu, 

kelembapan dan ph secara real time. 

3. Ardiuno IDE Software yang digunakan untuk penulisan 

program. 

4. Breadboard Digunakan untuk membuat rangkaian 

elektronik sementara 
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No Nama Alat Kegunaan 

5. Kabel  Jumper Kabel yang digunakan untuk merangkat alat 

6. Kabel Micro USB Penghubung antara Ardiuno dengan laptop 

atau komputer. 

7. Laptop/Komputer Digunakan untuk melakukan penulisan 

program yang diunggah kedalam 

microcontroller dan sebagai pembacaan data 

secara real time. 

8. Sensor  suhu 

thermocuople 

Alat sensor untuk pengukuran suhu secara 

microcontroller. 

9. DF Robot moisture 

sensor 

Alat sensor untuk pengukuran kelembapan 

secara microcontroller. 

10. Soil pH & moisture 

tester DM-15 

Alat ukur untuk pengukuran pH secara 

manual 

11. Sarung tangan Untuk melindungi tangan saat proses 

pengomposan. 

12. Timbangan Digunakan untuk menimbang berat sampah 

organik yang akan dimasukkan ke dalam 

komposter  

 

3.4.2. Bahan yang Digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Gilang 

(2018) bahan yang digunakan pada penelitian ini merupakan sampah organik 

sebanyak 1kg/hari dengan komposisi pada tabel 3.2, berikut: 

Tabel 3.2 Komposisi Bahan Sayuran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gilang Ashar Ramadhan, 2018 

 

Sedangkan pemberian EM-4 sebanyak 8ml/hari/kg yang sebelumnya 

dilakukan pengaktifkan terlebih dahulu, dengan mencampurkan EM-4, larutan 

gula/molase dan air sebanyak dengan komposisi 1:1:50 dan dibiarkan selama satu 

hari, pupuk kompos kandang yang digunakan sebanyak 2kg hanya pada saat awal 

mulai pengomposan pada variasi I. 

 

No Jenis Sayuran Berat Sayuran 

1 Sayur kol 100 gram 

2 Kulit Wortel 150 gram 

3 Kulit Kentang 100 gram 

4 Batang Sawi 300 gram 

5 Batang Bayam 200 gram 

6 Batang Kangkung 150 gram 

Total 1000 gram 
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3.5. Desain Komposter  

Desain komposter yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reaktor 

(komposter) yang berbahan besi berkapasitas 60 Liter.  

Adapun cara kerja dari komposter ini sebagai berikut: 

 Pada alat komposter ini menggunakan dinamo penggerak yang bertenaga 

1400 rpm berasal dari listrik. 

 Sistem pencacah sampah pada alat memiliki 2 sistem yaitu shredder dan 

chopper. 

 Sistem pencacah sampah dilakukan secara otomatis dengan bantuan 

tenaga motor berkecepatan 60 rpm. 

 Sampah hasil pencacah langsung masuk pada reaktor yang berada di alat 

komposter. 

 Sistem pengadukan pada komposter dilakukan secara otomatis dengan 

bantuan tenaga motor yang berkecepatan 60 rpm. 

 Sistem pemanas yang digunakan pada alat komposter sebesar 350 watt. 

Adapun detail komposter yang digunakan seperti gambar 3.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Detail Alat Komposter 
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3.6. Perancangan Sistem Akuisisi Data 

Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi 

untuk mengambil, mengumpulkan dan menyimpan data hingga memprosesnya. 

Akuisisi data mengkonversi besaran fisis sumber data ke bentuk sinyal digital dan 

diolah oleh suatu komputer pengolahan dan pengontrolan proses oleh komputer 

diterapkan menggunakan hasil dari pemrograman ardiuno yang berbentuk software 

sehingga setiap komponen dapat berkeja sesuai fungsinya dan dapat mengontrol 

semua perangkat yang kompatibel pada ardiuno. Software juga membuat proses 

akuisisi data bisa divariasi dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

software yang digunakan adalah ardiuno IDE seperti gambar 3.3 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Software Ardiuno IDE 

 Sedangkan perancangan hardware yang dilakukan dalam membuat sistem 

akuisisi data menggunakanan ardiuno ATmega 2560. Perancangan ini 

menggunakan komunikasi kabel USB untuk menghubungkan ardiuno ATmega 

2560 dengan personal komputer atau laptop. Umtuk menampilkan data hasil 

pengukuran, ardiuno dihubungkan dengan alat alat sensor suhu dan kelembapan. 
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Pada saat sensor bekerja, ardiuno akan memproses data yang diterima dan 

mengirimkan data dari sensor untuk di tampilkan dalam bentuk nilai. 

 

3.7. Penelitian Utama  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental. Terdapat tiga 

perlakuan pada penelitian terkait pembuatan kompos dengan bahan baku sampah 

organik berupa sayuran , sebagai berikut: 

3.7.1.  Tahap Variasi Aliran Udara 

3.7.1.1. Variasi I Aliran Udara 

Pada percobaan variasi I ini dilakukan secara aerob dengan saluran ventilasi 

udara tertutup dengan dilakukan pengadukan 1 kali setiap hari dan pencacahan 

sampah yang dilakukan secara otomatis menggunakan alat dengan bantuan mesin. 

Pupuk yang digunakan sebagai pupuk starter yaitu pupuk kandang kotoran 

kambing. Pencacahan sampah dilakukan setiap hari sebanyak 1 kg/hari selama 8 

hari dengan penambahan EM-4 sebanyak 8ml/hari/kg.  

Pemeriksaan kompos dilakukan pada setiap hari pada saat sebelum sampah 

organik baru masuk pada alat komposter agar mengetahui apakah kompos sudah 

matang atau belum. Untuk indikator kematangan kompos yang diamati adalah 

warna dari kompos yang dimana kompos yang sudah matang memiliki warna coklat 

kehitaman menyerupai warna tanah. Selain itu indikator yang diamati adalah 

tekstur, pada indikator tekstur kompos matang pada umumnya bertekstur 

remah/gembur. Dan indikator suhu yang dimana suhu kompos yang telah matang 

kurang lebih sama dengan suhu pada lingkungan. Sedangkan untuk Parameter 

lapang yang diukur adalah: 

 Temperatur, pengukuran temperatur pada saat pengomposan  menggunakan 

sensor suhu yaitu thermocouple yang sudah diprogram dahulu pada ardiuno 

yang dimana akan diolah untuk ditampilkan kedalam komputer/laptop. 

 Kelembapan, pengukuran kelembapan pada saat pengomposan  menggunakan 

df robot moisture sensor yang sudah sudah diprogram terlebih dahulu pada 

ardiuno yang dimana akan diolah untuk ditampilkan kedalam 

komputer/laptop.. 
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 pH, pengukuran pH kompos saat pengomposan menggunakan DM-15 yang 

dilakukan secara manual dengan bantuan manusia. 

Langkah-langkah pengonposan yang dilakukan pada tahap ini: 

1. Tahap persiapan 

2. Pengukuran berat sampah hingga 1kg/hari. 

3. Memasukan pupuk kandang kotoran kambing sebanyak 2kg sebagai 

pupuk starter. 

4. Sampah dimasukkan kedalam mesin pecacah untuk dicacah terlebih 

dahulu sebanyak 1kg yang terdapat pada komposter sehingga sampah 

yang tercacah otomatis masuk kedalam alat komposter. 

5. Kemudian pemberian EM-4 sebanyak 8ml/kg dilakukan setelah sampah 

yang sudah dicacah berada didalam komposter. 

6. Lakukan pengadukan selama 10 detik. 

7. Selanjutnya dilakukan pengukuran temperatur dan kelembapan secara 

otomatis oleh ardiuno sedangkan pH secara manual dengan bantuan 

manusia.. 

8. Penelitian ini dilakukan secara berulang setiap hari selama 8 hari, setelah 

8 hari pengomposan dianggap selesai. 

9. Pemeriksaan akhir kompos pengukuran parameter berupa kadar air, 

kadar volatile, C-Organik, NTK, dan pospat. 

 

3.7.1.2. Variasi II 

Pada percobaan variasi II ini langkah kerjanya sama dengan variasi 

sebelumnya yaitu dengan dilakukan pencacahan sampah dilakukan setiap hari 

sebanyak 1 kg/hari selama 8 hari dengan penambahan EM-4 sebanyak 8ml/hari/kg. 

dan dilakukan pengadukan setiap hari selama 10 detik Hanya saja perlakuan yang 

dilakukan dengan ventilasi udara setengah terbuka dan ditambahkan alat ukur untuk 

mengukur kelembapan sebagai kelembapan kontrol. 

 

3.7.1.3. Variasi III 

Pada percobaan variasi II ini langkah kerjanya sama dengan variasi 

sebelumnya yaitu dengan dilakukan pencacahan sampah dilakukan setiap hari 

sebanyak 1 kg/hari selama 8 hari dengan penambahan EM-4 sebanyak 8ml/hari/kg. 
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dan dilakukan pengadukan setiap hari selama 10 detik Hanya saja perlakuan yang 

dilakukan dengan ventilasi udara tertutup. 

 

3.7.2.  Tahap Variasi Frekuensi Pengadukan 

3.7.2.1. Variasi I Frekuensi Pengadukan 

Variasi I frekuensi pengadukan setelah mendapatkan hasil varisi aliran udara 

terbaik. Variasi frekuensi pengadukan dilakukan pada aliran udara terbaik. Pada 

variasi I frekuensi pengadukan dilakukan dengan hanya 1 kali sehari setelah sampah 

baru dimasukan dalam tumpukan campuran sampah dan kompos. Penelitian tahap 

ini juga dilakukan dengan melanjutkan volume pengomposan sebelumnya. 

3.7.2.2. Variasi II Frekuensi Pengadukan 

Variasi II frekuensi pengadukan dilakukan dua kali sehari dengan selisih 12 

jam sekali. Pengadukan pertama dilakukan setelah sampah segar dimasukan, dan 

pengadukan kedua dilakukan 12 jam kemudian. Hal ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh pengadukan yang bertujuan memasukan oksigen dan membalik sampah 

terhadap peningkatan temperature. 

3.7.2.3. Variasi III Frekuensi Pengadukan 

Variasi III frekuensi pengadukan dilakukan 2 jam sekali setelah pemasukan 

sampah segar sampai 12 jam setelah pengadukan pertama. Setelah itu campuran 

sampah dan kompos dibiarkan tanpa pengadukan selama 12 jam. 

 

3.8. Parameter yang Diukur 

Parameter yang diuku dilapangan pada saat penelitian sedang berjalan, adapun 

berikut pengujian yang dilakukan: 
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3.8.1. Temperatur 

Temperatur atau suhu adalah parameter yang penting diperiksa karena sangat 

berpengaruh dalam pengomposan. Pengukuran suhu di lakukan menggunakan 

themocouple sensor tipe K yang sudah terprogram setiap 30 menit. Pada 

pengukuran temperatur ini di lakukan pada 11 titik. 8 titik untuk mengukur suhu 

dari kompos dalam 2 sisi yang berbeda, dimana pada sisi kanan ada 4 titik 

pengukuran yaitu titik 1, titik 3, titik 5, dan titik 7 sedangkan pada sisi sebelah kiri 

pun terdapat 4 titik pengukuran yaitu titik 2, titik4, titik 6 dan titik 8. Pada titik 1 

hingga titik 8 memeliki beda ketinggian setiap titik sebesar 5 cm, sedangkan dari 

dasar komposter hingga titik 1 memiliki beda ketinggan sebesar 2cm. Untuk titik 9 

mengukur sumber panas pada heater, titik 10 mengukur panas yang ada dalam 

saluran distribusi dari sumber panas kedalam chamber, dan titik 11 mengukur suhu 

dari dalam ruang komposter tersebut. Berikut adalah gambar penentuan titik pada 

temperatur: 

Gambar 3.3 Penentuan Titik Pengukuran Suhu Tampak Depan 
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3.8.2. Kelembapan 

Kelembapan merupakan faktor utama dalam pengomposan aerob. 

Sebelumnya alat sensor kelembapan dilakukan kalibrasi terlebih dahulu secara 

manual dengan cara  mendiamkan alat sensor pada udara terbuka untuk mengetahui 

nilai tertinggi sebagai nilai terkering dan mencelupkan sensor ke dalam gelas yang 

berisikan air untuk mengetahui nilai terendah sebagai nilai terlembab pada alat 

sensor tersebut. Pada pengukuran kelembapan ini di lakukan pada 3 titik yaitu M1, 

M2 dan M3 dengan kedalaman yang sama. Pengukuran ini dilakukan dengan 

menggunakan df robot moisture sensor yang sudah terprogram pada ardiuno. 

Sedangkan untuk pengambilan data kelembapan dilakukan setiap 30menit. Berikut 

gambar penentuan titik pada kelembapan: 

Gambar 3.4 Penentuan Titik Kelembapan Tampak Atas 

3.8.3. pH 

Pada penelitian ini pH digunakan sebagai parameter yang digukanan untuk 

menentukan tingkat asam atau basa pada suatu kompos. Pengukuran pH pada 

penelitian ini dilakukan secara manual dengan menancapkan alat sensor pada 

tumpukan kompos dan tidak terprogram oleh ardiuno. Pada pengukuran pH 

dilakukan setiap 2 jam di mulai dari jam 9 pagi setelah sampah masuk hingga jam 

9 malam, lalu dilanjutkan kembali pada jam 5 pagi hingga pengomposan dinyatakan 

selesai. pada pengukuran ph di lakukan pada 1 titik dimana alat sensor yang 

digunakan adalah soil pH & moisture tester DM-15. Adapun penentuan titik pH 

seperti gambar berikut: 
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Gambar 3. 5 Penentuan Titik pH Tampak Atas 

 

3.9. Uji Laboratorium 

 Setelah proses pengomposan berakhir, dilakukan uji kualitas kompos untuk 

mengetahui kandungan C/N ratio, kadar air, phospat, NTK (Nitrogen Total 

Kjeldahl) dimana sampel yang diambil sebanyak 100gr pada 3 titik yang berbeda 

dan dicampurkan dalam satu wadah. Berikut adalah titik pengambilan sampel: 

 

Gambar 3.6 Titik Pengambilan Sampel 

 

3.10. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang didapat dari hasil pembuatan 

dan pemeriksaan kompos tersebut, untuk mengetahui kinerja komposter yang 

digunakan apakah dapat bekerja secara optimal untuk menghasilkan kompos yang 
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ideal dari ketiga perlakuan pengomposan. Kualitas hasil  kompos di evaluasi 

kesesuaiannya dengan SNI 19-7030-2004 tentang spesifikasi kompos. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1. Uji Pendahuluan 

Adanya tahap uji pendahuluan untuk mengtahui karakteristik dari sampah dan 

pupuk stater yang akan dikomposkan. Sampah yang digunakan pada pembuatan kompos 

merupakan sampah organik yang didominasi sayuran diantaranya kulit kentang, kulit 

wortel, batang kangkung, batang bayam, batang sawi, dan kol. Sampah-sampah yang 

digunakan pada pembuatan kompos ini adalah sampah yang biasanya dibuang dan tidak 

digunakan kembali. 

Sebelum sampah dijadikan kompos, sampah perlu dilakukan proses pencacahan 

agar ukuran sampah menjadi lebih kecil. Karena ukuran bahan yang dikomposkan 

berpengaruh  terhadap proses penguraian sampah  oleh mikroorganisme dan 

mempengaruhi aerasi (Wahyono dkk, 2016). Proses pencacahan pada penelitian ini 

dilakukan dengan mesin pencacah otomatis dengan bantuan motor berkecepatan 60 rpm 

dengan tegangan dinamo penggerak bertenaga 1400 rpm berasal dari listrik, sehingga 

sampah yang bertekstur keras dapat tercacah dengan baik. Dari hasil didapat bahwa hasil 

pencacahan berukuran 8-16mm. Menurut Damanhuri, (2016) Ukuran diameter yang 

baik adalah antara 25-75mm karena apabila ukuran sampah kecil maka akan memperluas 

permukaan sampah menjadi homogen dan kondisi aerob lebih terjamin. 

Gambar 4.1 Hasil Pencacahan Sampah Organik 
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Setelah proses pencacahan, sampah melalui proses pengadukan. Pengadukan 

sampah dilakukan untuk mencampurkan bahan organik dengan pupuk starter sehingga 

bahan tercampur dengan rata. Proses pengadukan dilakukan untuk mendapatkan suplai 

oksigen dari luar. Dengan adanya suplai oksigen, temperatur dapat terkontrol dan 

kelembaban kompos dapat terjaga.  

 

4.1.1. Karakteristik Awal Sampah 

Sampah yang akan dijadikan kompos terlebih dahulu diperiksa paramater fisik 

dan kimia. Pengambilan sampel sampah dilakukan dengan diambil dari tiga titik yang 

berbeda dengan waktu bersamaan lalu dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya dilakukan 

uji laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Buangan Padat dan B3 Institut 

Teknologi Bandung, untuk mengetahui kandungan awal yang terdapat didalam bahan, 

seperti kadar air, kadar volatil, C-organik, nitrogen, fosfor dan rasio C/N. Berdasarkan 

hasil analisa laboratorium disajikan dalam tabel berikut; 

Tabel 4.1 Karakteristik Fisik Awal Sampah 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1. Kadar Air ASTM D2216-80  %BB 90,07 

2 . Kadar Volatil ASTM D3175–07 % BK 58,21 

3. Phospat ASTM D2216-80 mg/Kg 2.467,84  

4. C-Organik SMEWW-5220-B % BK 45,23 

5. NTK SMEWW-4500-N org ⁺B % BK 1,12 

Catatan:  % BB = Berat Basah 

% BK = Berat Kering 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

 

Tabel 4.1 diatas ini merupakan hasil analisa yang dilakukan pada sampah organik. 

Hasil analisa tabel diatas menunjukkan bahwa: 

1. Kadar Air 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar air yang 

terkandung dalam sampel sampah sebesar 90,07% melebihi kadar air optimum sampah 

yang harusnya layak dijadikan kompos. Menurut Damanhuri (2016) nilai optimum 

sampah yang layak dijadikan kompos berkisar 50-60% dengan nilai optimum adalah 

55%. 
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Seperti yang diketahui bahwa sampah organik yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan sampah sayuran yang mempunyai kadar air yang tinggi sebesar 90,07 %.  

Tingginya nilai kadar air menandakan kelembaban yang tinggi pada sampah, tingginya 

kelembaban sampah dikarenakan dari komposisi terbanyaknya dari sampah sayuran. 

Jenis limbah sawi memliki kandungan air yang cukup tinggi sebesar 95% dan untuk jenis 

kol pun sama halnya memiliki kadar air tinggi sebesar 90% sehingga mudah mengalami 

pembusukan (Anonim, 2011). Menurut Damanhuri (2016) Untuk kadar air yang 

memiliki kadar air >70% perlu dilakukan pembalikan setiap hari agar air menguap keluar 

dan oksigen dalam tumpukan tercukupi. 

2. Kadar Volatil 

Penentuan kadar volatil sampah bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar 

efektifitas pengurangan (reduksi) sampah. Dengan hasil kadar volatil sampah sebesar 

58,21% menunjukkan sampah sayuran dapat tereduksi dengan baik melalui proses 

pembakaran pada suhu tinggi. 

3. Kadar Fosfor 

Fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme di dalam tanaman. 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.1 fosfat yang terkandung pada sampah awal 

sebesar 2.467,84mg/kg , persen perhitungan fosfor (P₂O₅) dihitung berdasarkan berat 

molekulnya. Penentuan fosfor dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃𝑂4 = 2.467,84 
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄   

𝑃 =  
31

95
𝑥2.467,84

𝑚𝑔
𝑘𝑔⁄ = 805,295   

𝑂 =  
64

95
𝑥2.467,84

𝑚𝑔
𝑘𝑔⁄ =

1662,544

4
= 415,636 

𝑚𝑔
𝑘𝑔⁄  

𝑃2𝑂5 = (𝑃x2) + (𝑂x5) 

𝑃2𝑂5 = (805,295
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄  x 2) + (415,636 
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄  x 5) 

𝑃2𝑂5 = 3.688,77 
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄  

𝑃₂𝑂₅ =  3.688,77 
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄  x 10−6 

𝑃2𝑂5 = 3,68877 𝑥10−3  
𝑘𝑔

𝑘𝑔⁄  

𝑃2𝑂5 = 0,368 % 
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kadar fosfor dari sampah sayuran sebesar 

0,368%, dimana kandungan fosfor dalam sampah menunjukkan sudah memenuhi syarat 

yang di tentukan Badan Litbang Pertanian yaitu dengan batas minimum 0,1%.  
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4. C-Organik 

Karbon diperlukan untuk mikrooganisme sebagai sumber energi atau makanan 

untuk mendegradasi bahan organik dalam pengomposan (Wallace dan Teny, 2000). 

Apabila tercukupinya sumber makanan bagi mikroba, maka dapat meningkatkan 

aktivitas mikroba dalam penyediaan unsur hara (Gunawan, 2015). 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai C-organik sebesar 45,23%. 

Sedangkan kadar ideal bahan yang akan dikomposkan menurut Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/10/2011 sebesar 15%, sehingga kadar C-

Organik sampah awal dinyatakan sudah memenuhi nilai minimum. Menurut 

Suriadikarta & Simanungkalit (2006) dalam Gunawan (2005) mengatakan bahwa 

dengan tercukupinya sumber makanan bagi mikroorganisme tersebut, maka dapat 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam penyediaan unsur hara. 

5. Kadar Nitrogen 

Nitrogen memiliki peran penting bagi tanaman, unsur nitrogen ini mampu 

mendorong pertumbuhan tanaman lebih cepat dan memperbaiki tingkat hasil panen dan 

tanaman (Kemas,2005). Berdasarkan hasil penelitian persentase kadar nitrogen sampah 

sayuran sebesar 1,12% telah memenuhi syarat SNI 19-7030-2004 dengan nilai minimun 

0,4%. 

6. Rasio C/N 

Pada penelitian ini bahan organik yang digunakan merupakan sampah sayuran. 

Berdasarkan analisis nilai C-organik pada karakteristik sampah sayuran awal sebesar 

45,23%, sedangkan nilai nitrogen yang didapat sebesar 1,12% maka hasil rasio C/N yang 

didapat sebesar 40,38 . Menurut Wahyono dkk (2016) nilai rasio C/N yang baik dengan 

perbandingan 30:1. Komposisi sampah (perbandingan C/N) berpengaruh terhadap lama 

proses pengomposan dan kandungan unsur hara (Damanhuri,2016) Dari hasil analisa 

diatas dapat dikatakan bahwa kompos matang yang digunakan belum memenuhi untuk 

dijadikan kompos, maka perlu di tambahkan pupuk starter yang memiliki kandungan 

rasio C/N yang rendah. 

 

4.1.2. Karakteristik Awal Pupuk Starter 

Pupuk starter yang akan dijadikan kompos terlebih dahulu diperiksa 

karakteristiknya. Karakteristik awal pupuk starter diukur untuk membandingkan 

perubahan parameter yang terjadi selama pengomposan. Parameter yang periksa 



IV - 5 
 

 

 

bertujuan untuk mengetahui kandungan awal yang ada di dalam bahan, adapun pupuk 

starter yang digunakan adalah pupuk kompos kotoran kambing. Pengukuran 

karakteristik ini dilakukan di Laboratorium Buangan Padat dan B3 Institut Teknologi 

Bandung. Berikut adalah hasil analisa karakteristik pupuk starter yang digunakan dalam 

pengomposan. 

Tabel 4.2 Karakteristik Fisik Awal Pupuk Starter 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1. Kadar Air ASTM D2216-80  %BB 37,45 

2 . Kadar Volatil ASTM D3175–07 % BK 32,11 

3. Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 812,37  

4. C-Organik SMEWW-5220-B % BK 40,89 

5. NTK SMEWW-4500-N org ⁺B % BK 1,45 

Catatan:  % BB = Berat Basah 

% BK = Berat Kering 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

 

Tabel 4.2 diatas merupakan hasil analisa pupuk kompos kambing yang digunakan 

sebagai pupuk starter yang merupakan bahan baku untuk proses pengomposan. Hasil 

analisa tabel diatas menunjukkan bahwa: 

1. Kadar air 

Berdasarkan tabel diatas kandungan kadar air yang terdapat pada pupuk starter yaitu 

sebesar 37,45%. Menurut Wahyono dkk (2016) kondisi optimal kadar air dalam proses 

komposting adalah 40%-60%, dengan tingkat terbaik yaitu 50%. Kadar air pada pupuk 

starter masih dibilang kurang optimal dalam proses pengomposan, namun pupuk tersebut 

dapat digunakan dengan penambahan air untuk meningkatkan kadar air kompos. Adapun 

pada pengomposan ini tidak ditambahkan air melainkan mencampurkan pupuk kompos 

dengan sampah sayuran, sehingga suplai air yang berasal dari sampah sayuran dapat 

meningkatkan kadar air sehingga mendapatkan kadar air kompos yang optimal. 

2. Kadar Volatil 

Dari hasil tabel 4.2 kadar volatil pupuk starter  sebesar 32,11%. Dalam hal ini kadar 

volatil tidak masuk dalam parameter kualitas kompos pada SNI 19-7030-2004. Kadar 
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volatil bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas pengurangan sampah 

dalam pembakaran. 

3. Kadar Fosfor 

Dari hasil tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa kadar fosfat sebesar 812,37 mg/kg, 

sedangkan dari hasil persen perhitungan fosfor (P₂O₅) yang dihitung berdasarkan berat 

molekulnya seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa kadar 

fosfor sebesar 0,12%. Kadar fosfor pada pupuk starter sudah memenuhi SNI 19-7030-

2004 dengan batas minimum sebesar 0,1%. Fosfor merupakan kadar nutrisi untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. 

4. C-Organik 

Menurut SNI 19-7030-2004 nilai optimal C-organik minimum sebesar 9,8% 

sedangkan nilai maksimum sebesar 32%. Berdasarkan tabel 4.2 kandungan C-organik 

pada pupuk starter sebesar 40,89% melebihi dari batas makasimum yang diisyaratkan 

oleh SNI. Kadar C-organik akan mengalami penurunan dengan proses pengomposan 

dikarenakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme selama pengomposan. 

5. Nitrogen Total Kjedhal (NTK) 

Unsur nitrogen diperlukan untuk proses metabolisme dimana unsur nitrogen sebagai 

protein fungsional sekaligus merangsang pertumbuhan (Ma’shum dkk, 2003).  

Berdasarkan hasil tabel 4.2 menunjukkan kandungan nitrogen pada pupuk starter sebesar 

1,45% dimana sudah memenuhi syarat SNI yaitu kandung minimum nitrogen sebesar 

0,4%. 

6. Rasio C/N 

Berdasarkan hasil tabel 4.2 yang dimana kandungan C-organik sebesar 40,89% dan 

kandungan nitrogen sebesar 1,45% pada pupuk starter. Dari hasil analisa diatas maka 

didapatkan nilai rasio C/N sebesar 28,2 sehingga belum memenuhi syarat dari SNI 19-

7030-2004 tentang kualitas kompos yang dimana angka minimum pada nilia rasio C/N 

sebesar 10 dan untuk nilai maksimum rasio C/N sebesar 20. Akan tetapi menurut 

Wahyono dkk (2016) proses komposting akan berjalan optimal apabila bahan yang 

dikomposkan memiliki nilai rasio C/N 30:1. Maka pupuk starter dinyatakan belum 

cukup matang untuk digunakan pada tanaman dan perlu waktu dekomposisi lebih lama 

lagi, akan tetapi sudah cukup optimal bila dilakukan pengomposan. 
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4.2. Pelaksanaan Penelitian 

 

4.2.1. Tahapan Variasi Aliran Udara 

Adapun pada tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 8 hari dengan tiga 

percobaan (variasi) yang dimana penentuan variasi ini berdasarkan saluran udara pada 

alat komposter. 

 

4.2.1.1. Variasi I 

Pada variasi I ini percobaan yang dilakukan adalah pengomposan dengan saluran 

udara tertutup, adapun sampah yang digunakan pada variasi ini yaitu sebanyak 1kg/hari 

dengan penambahan pupuk starter sebanyak 2kg dan penambahan EM-4 yang sudah 

dicampur dengan larutan gula dan air aquadest sebanyak 8ml/kg. Penambahan pupuk 

starter hanya dilakukan sekali, sedangkan waktu pengomposan dan penambahan sampah 

dilakukan setiap hari selama 8 hari. 

Pada penelitian ini mengukur parameter setiap harinya yaitu temperatur, pH dan 

kelembaban. Pengukuran parameter dilakukan dengan alat sensor yang sudah dirancang 

dengan sistem akusisi data. Pengagitasian (pengadukan) dilakukan setelah sampah 

dimasukkan setiap hari selama 8 hari selama 10 detik setiap harinya. Hal ini dilakukan 

agar aerasi berjalan dengan lancar. 

 

4.2.1.1.1. Nilai Temperatur Variasi I 

Temperatur merupakan salah satu faktor yang menandakan perubahan aktivitas 

dari mikroorganisme dalam penguraian bahan organik. Pengukuran temperatur ini 

dilakukan juga untuk mengetahui temperatur kompos akibat aktivitas mikroorganisme 

yang terjadi pada saat proses pembuatan kompos. Adapun berikut grafik dari temperatur 

suhu pada variasi I.  
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Gambar 4.2 Grafik Pengukuran Temperatur 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan perubahan suhu selama 8 hari waktu 

pengomposan. Pada titik 1 suhu relatif stabil pada fase termofilik yaitu 45,09°C dari awal 

pengomposan hingga pengomposan selesai sebesar 53,5°C. Suhu terendah sebesar 

45,09°C yaitu pada saat awal pengomposan sedangkan  suhu tertinggi dicapai pada 

waktu pengomposan memasuki 168 jam yaitu sebesar 57,25°C. Sedangkan pada titik 2 

sensor suhu tidak sepenuhnya tertutupi oleh kompos sehingga mengalami fluktuatif dari 

awal pengomposan hingga akhir pengomposan, diawal pengomposan berada pada fase 

mesofilik yaitu 40,09°C berangsur naik dan mengalami penurunan kembali hampir 

setiap 24 jam pengomposan, hingga akhir pengomposan suhu sebesar 54,25°C dan sudah 

dalam fase termofilik. Adanya penurunan suhu disebabkan oleh sampah baru dicacah 

yang memiliki kadar air tinggi masuk kedalam chamber. Selain itu tumpukan yang 

rendah tidak mampu menahan atau mengisolasi panas yang dihasilkan sehingga kalor 

mengalir keluar (Erikson dkk, 2003). Suhu terendah pada titik 2 ini sebesar 35,03°C 

yaitu saat awal pengomposan berjalan dan suhu tertinggi sebesar 58°C. Untuk variasi ini 

suhu maksimum yang dicapai sebesar 58°C. Peningkatan suhu terjadi karena adanya 

aktivitas mikroorganisme mesofilik yang lebih efektif dalam medekomposisi bahan 

organik. Dalam pengomposan secara aerob fase mesofilik ini suhu yang dicapai adalah 

20°C-45°C, pada suhu fase tersebut mikroorganisme mulai tumbuh dan berkembangbiak 

dengan ketersediaan nutirisi. Dengan ketersediaan nutrisi yang melimpah reaksi 

penguraian juga berjalan cepat hingga suhu berangsur-angsur naik memasuki fase 

termofilik dimana suhu diantara 45°C-75°C. (Wahyono dkk, 2016). Suhu dalam variasi 

ini belum dapat mencapai suhu yang optimal. Suhu dalam proses komposting secara 

aerob seharusnya mampu mencapai keadaan termofilik yang berkisar antara 60°C-70°C 

agar bibit gulma maupun bakteri patofen mati (Erikson dkk, 2003). Suhu optimal tidak 
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tercapai karena kadar air bahan baku yang masih tinggi sehingga tumpukan cepat 

menyusut.  

Adapun beberapa kali grafik yang hilang disebabkan komputer yang digunakan 

mengalami eror, sehingga data tidak terbaca oleh sensor suhu. Adapun sistem akusisi 

data mengalami eror terjadi pada di jam malam hari sehingga tidak terpantau oleh 

peneliti.  

 

4.2.1.1.2. Nilai Kelembaban Variasi I 

Material yang dikomposkan harus mengandung air yang cukup untuk 

mendukung kehidupan mikroorganisme yang hidup didalamnya. Pengukuran 

kelembaban ini dilakukan setiap hari menggunakan alat sensor yang sudah dirancang 

dengan sistem akusisi data dengan pengambilan data setiap 30 menit. Pengukuran 

kelembaban ini dilakukan untuk mengetahui nilai kelembaban pada saat pengomposan. 

Adapun berikut grafik dari nilai kelembaban pada variasi I: 

 Gambar 4.3 Grafik Pengukuran Kelembaban Variasi I 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat bahwa nilai kelembaban diawal pengomposan pada tiga titik yang berbeda yaitu 

pada titik 1 sebesar 38%, pada titik 2 sebesar 32% dan pada titik 3 sebesar 38%, dan 

berangsur mengalami penurunan selama 24 jam. Setelah 24 jam pengomposan 

kelembaban pada titik 1 dan titik 2 mengalami kenaikan dan berangsur turun kembali, 

sedangkan pada titik 3 tetap mengalami penurunan hingga 9%. Setelah pengomposan 

selama 24  jam nilai kelembaban pada titik 2 relatif stabil hingga pengomposan berkahir 

dikisaran kelembaban yang rendah 0%-7% dan pada titik 1 nilai kelembaban relatif stabil 

berada dikisaran rendah 0%-5% hingga pengomposan berjalan 144 jam, memasuki 

waktu pengomposan 168 jam nilai kelembaban mengalami kenaikan hingga 22% dan 

berangsur turun kembali hingga diakhri pengomposan sebesar 0%.  Pada  titik 3 
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memasuki waktu pengomposan 48 jam nilai kelembaban berangsur naik dan stabil 

hingga memasuki waktu pengomposan 120 jam. Setelah 120 jam pengomposan nilai 

kelembaban pada titik 3 mengalami naik turun hinga setelah pengomposan selama 168 

jam sensor mengalami eror. Terjadinya penurunan nilai kelembaban disebabkan air pada 

tumpukan kompos yang menguap diduga karena adanya panas dari proses pengomposan, 

rendahnya tumpukan kompos dan adanya udara dari pengadukan. Adanya kenaikan pada 

nilai kelembaban diduga disebabkan dari sampah segar yang baru masuk yang memiliki 

kadar air yang tinggi. 

Kelembaban bahan kompos berpengaruh terhadap mikroorganisme yang 

terlibat dalam pengomposan (Suwatanti & Widiyaningrum, 2017). Kelembaban 

optimum untuk pengomposan aerob adalah 40%-60% apabila terlalu rendah (12%-40%), 

kehidupan mikroorganisme menjadi tergangu karena mikroorganisme sangat 

membutuhkan air sebagai habitatnya. Jika kandungan airnya kecil maka ruang hidupnya 

akan terbatasi sehingga tidak mampu meperbanyak diri dengan baik. Nilai kelembaban 

kurang dari 12% membuat proses pengomposan tidak berjalan (Wahyono dkk, 2016).  

Adanya nilai kelembaban (persen) yang minus dikarenakan dari nilai value 

kelembaban kurang dari nilai value minimal dari hasil kalibrasi alat sensor tesebut. Sama 

halnya dengan pengukuran suhu ada beberapa data yang hilang disebabkan karena 

beberapa kali komputer yang digunakan mengalami eror pada saat pengukuran. Eror 

pada sistem terjadi pada malam hari sehingga tidak terpantau oleh peneliti maka 

dilakukan pengaktifan ulang kembali pada pagi harinya, dan pada hari kedelapan 

pengomposan alat sensor pada titik 3 mengalami kerusakan sehingga data yang 

dikeluarkan naik tajam hingga pengomposan pada variasi I berakhir.  
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4.2.1.1.3. Nilai pH pada Variasi I 

pH mempengaruhi ketersediaan nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

dan memepngaruhi seluruh aktivitas mikroorganisme. Kondisi pH yang optimum untuk 

kehidupan mikroorganisme adalah antara 6 hingga 8 (Wahyono dkk, 2016). Pengukuran 

pH ini dilakukan dengan alat sensor yang dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem 

akuisi data. Berikut adalah grafik dari pengukuran pH: 

  Gambar 4.4 Grafik Pengukuran pH Variasi I 

Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa diawal proses pengomposan nilai pH 

menunjukkan dalam kondisi asam. pH dinyatakan asam jika angka pH lebih kecil dari 6 

(Wahyono dkk, 2016). Setelah pengomposan selama 48 jam nilai pH berada dalam 

kondisi netral dan bertahan pada kondisi netral. Pada kondisi netral merupakan kondisi 

yang optimum untuk kehidupan mikroorganisme dimana kondisi pH untuk kehidupan 

mikroorganisme adalah antara 6-8 .Proses pengomposan berjalan dengan cepat 

dikarenakan suhu yang ikut meningkat (Wahyono dkk,2016). Setelah pengomposan. 

Pada akhir pengomposan pengujian pH hingga selesai pH berada di angka 7 dimana nilai 

tersebut seudan memenuni SNI 19-70-30-2004. 

 

4.2.1.1.4. Karakteristik Kompos Variasi I 

Setelah Kompos dinyatakan matang pada hari ke-8 dilakukan penujian 

laboratorium akhir untuk mngetahui karakteristik pada kompos yang sudah matang. 
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Tabel 4. 3 Karakteristik Kompos Matang Variasi I 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Dari Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa hasil dari pengomposan sampah 

organik sayuran yang dilakukan selama 8 hari, dengan metode CTC secara aerob. 

Pengukuran dilakukan dilaboratorium dengan perameter yang diuji adalah kadar air, 

kadar volatil, phospat, C-organik, NTK dan rasio C/N kompos matang yang tepat dan 

sesuai SNI 19-7030-2004. 

1. Kadar Air 

Dari hasil pengukuran laboratorium didapatkan nilai kadar air pada kompos matang 

variasi I sebesar 37,45% dimana sudah memenuhi dari standar baku mutu kompos pada 

SNI 19-7030-2004 yaitu  dengan nilai maksimum 50%. Hal ini disebabkan karena suhu 

pada komposter yang tinggi yang mencapai 58°C, sehingga kadar air yang terdapat pada 

sayuran banyak yang menguap. Selain itu adanya pengadukan yang membuat suplai 

udara dapat masuk dalam tumpukan sehingga kadar air pada tumpukan kompos 

menguap. 

2. Kadar Volatil 

Kadar volatil merupakan kadar yang hilang akibat volatilisasi (teruapkan), yang 

betujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas pengurangan (reduksi) 

sampah. Kadar volatil tidak masuk dalam parameter pada SNI 19-7030-2004, namun 

kadar volatil menunjukkan sebearapa besar efektifitas sampah dapat terbakar. Pada 

variasi I ini kadar volatil yang didapat sebesar 27,45% 

3. Kadar Fosfor   

Kadar pospat pada variasi I ini sebesar 672,55mg/kg, sedangkan jika dihitung kadar 

fosfornya (P₂O₅) sebesar 0,1005%, jika dilihat dibandingkan  dengan standar baku mutu 

kompos pada SNI 19-7030-2004 sebesar 0,1%. Maka kada fosfor pada variasi I 

dinyatakan sudah memenuhi. Menurut Suswardany, dkk (2006) dalam Ratna dkk (2017) 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1. Kadar Air ASTM D2216-80 %BB 37,45 

2 . Kadar Volatil ASTM D3175–07 % BK 27,45 

3. Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 672,55 

4. C-Organik SMEWW-5220-B % BK 40,89 

5. NTK SMEWW-4500-N org ⁺B % BK 1,39 

Catatan:  % BB = Berat Basah 

% BK = Berat Kering 
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mengatakan pada proses pengomposan sebagian fosfor dihisap oleh mikroorganisme 

untuk membentuk zat putih telur dalam tubuhnya. 

4. C-Organik 

C-Organik digunakan sebagai sumber energi dalam mendekomposisi bahan-bahan 

organik kompos. Berdasarkan dari hasil uji laboratorium nilai C-Organik sebesar 

40,89% dimana belum memenuhi standar baku mutu kompos SNI 19-7030-2004 yaitu 

9,80%-32% diduga disebabkan oleh proses dekomposisi yang kurang sempurna akibat 

dari nilai kelembaban yang rendah sehingga kehidupan mikroorganisme menjadi 

tergangu karena mikroorganisme membutuhkan air sebagai habitatnya sehingga ruang 

hidupnya terbatasi yang membuat tidak mampu memperbanyak diri dengan baik dan 

lama kelamaan proses komposting tidak berjalan (Wahyono dkk, 2016). 

5. Nitrogen Total Kjedhal (NTK) 

Unsur nitrogen digunakan sebagai sumber enegi makanan serta nutrisi untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan hasil uji labratorium nilai nitrogen pada 

variasi I ini sebesar 1,39% dimana sudah memenuhi SNI 19-7030-2014 dengan nilai 

mininmum 0,40%. 

6. Rasio C/N 

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa nilai rasio C/N sebesar 27,47 belum 

memenuhi syarat, jika dibandingkan dengan standar persyaratan Kualitas Kompos SNI 

19-70-30-2004 dengan minimal 10 dan maksimal 20. Tingginya nilai rasio C/N 

dikarenakan dekomposisi yang lambat sehingga nilai karbon masih tinggi. 

 

4.2.1.2. Variasi II 

Pada variasi II ini pengomposan dilakukan dengan saluran udara setengah 

tertutup,dengan harapan pengomposan berjalan secara aeroba karena ada suplai udara 

yang masuk pada alat komposter. Sampah yang digunakan sebanyak 1kg/hari dan 

penambahan EM-4 yang sudah tercampur dengan air dan larutan gula. Penambahan 

campuran larutan EM-4 ini sebanyak 8ml/kg. Waktu pengomposan dan penambahan 

sampah dilakukan selama 8 hari. 
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4.2.1.2.1. Nilai Temperatur pada Variasi II 

Sama halnya dengan variasi sebelumnya, pengukuran suhu dilakukan untuk 

mengetahui temperatur kompos akibat aktivitas mikroorganisme yang terjadi saat 

pengomposan. Berikut adalah grafik pengukuran dari temperatur suhu: 

Gambar 4.5 Grafik Pengukuran Temperatur Variasi II 

Dapat dilihat dari grafik hasil pengukuran suhu pada variasi II ini mengalami 

fluktuatif dimana suhu mengalami kenaikan dan penurunan setiap harinya. Terlihat 

adanya aerasi dapat menjaga suhu diatas 45°C dimana pada suhu tersebut merupakan 

suhu pada fase termofilik. Fase termofilik adalah fase dengan suhu 45°C-75°C. Pada 

fase ini laju dekomposisi berjalan dengan sangat cepat. Peningkatan suhu terus terjadi 

sepanjang konsentrasi material sampah yang mudah terurai masih cukup tersedia untuk 

mendukung mikroorganisme berkembangbiak dan tumbuh secara cepat sehingga 

jumlahnya berlibat ganda (Wahyono dkk, 2016). Sedangkan terjadinya penurunan suhu 

diakibatkan oleh sampah yang baru dicacah masuk kedalam chamber. Pada 

pengomposan variasi II ini termperatur puncak pada titik 1 yaitu 60,75°C setelah 

pengomposan berjalan selama 120 jam, dan pada titik 2 suhu puncak sebesar 62,75°C 

setelah pengomposan berjalan selama 24 jam. Sedangkan pada titik 10 suhu yang keluar 

dari sumber panas sudah cukup besar yaitu dikisaran 80°C-90°C. Pada titik 11 suhu 

ruang relatif rendah dibandingkan dengan suhu pada tumpukan kompos dimana 

rendahnya suhu disebabkan oleh kadar air yang menguap ke udara sekitar kompos. Pada 

pengukuran suhu diketinggian 7cm belum sepenuhnya tertutup oleh kompos disebabkan 

adanya penyusutan pada tumpukan kompos sehingga suhu maksimal yang terukur 

merupakan suhu dari panas ruang chamber. Pada variasi ini pengomposan sudah berada 

dalam fase termofilik dan mencapai suhu optimal dikisaran 60°C-70°C bibit gulma 
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maupun bakteri patofen mati (Erikson dkk, 2003). Adanya saluran udara setengah 

terbuka membuat tumpukan kompos mendapatkan suplai udara yang cukup sehingga 

dengan adanya oksigen yang cukup mikroorganisme akan menguraikan bahan organik 

menajdi karbon dioksida, air dan sejumlah panas. Akumulasi panas yang dihasilkan ini 

akan menyebabkan kenaikan suhu yang cukup tinggi (Dewi dkk, 2017). 

 

4.2.1.2.2. Nilai Kelembaban pada Variasi II 

 Pengukuran kelembaban pada variasi II ini dilakukan pada 2 titik dengan dua 

alat sensor yang berbeda dimana pada titik 1 dan titik 2 secara otomatis dengan bantuan 

sistem akusisi data, sedangkan pada titik 3 sebagai kontrol kelembaban yang dilakukan 

secara manual dengan bantuan manusia dengan pengambilan data setiap 2 jam. 

 

Gambar 4.6 Grafik Pengukuran Kelembaban Variasi II 

Kondisi optimal kelembaban dalam proses pengomposan adalah 40%-60%, 

dengan tingkat terbaik 50%. Apabila kandungan terlalu rendah (12%-40%) kehidupan 

mikroorganisme menjadi terganggu karena mikroorganisme membutuhkan air sebagai 

habitatnya. Sedangkan kelembaban dibawah 12% proses pengomposan tidak berjalan 

(Wahyono dkk,2016). Maka dilihat dari gambar 4.6 dimana pengukuran dilakukan 

dengan sistem akuisisi data, kelembaban berada dibawah 12% dimana belum dalam 

kondisi optimal dan dinyatakan pengomposan tidak berjalan. Untuk nilai tertinggi pada 

kelembaban ini sebesar 9% yang terjadi seteleh 48jam pengomposan dan setelah 120 

jam pengomposan yang bertahan cukup lama. 

Gambar 4.7 GrafikPengukuran Kontrol Kelembaban  
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Sedangkan pada grafik kontrol kelembaban ini berada di nilai 0 dari awal 

pengomposan hingga pengomposan selesai, dimana pengomposan berjalan dengan 

keadaan kering. Faktor yang menyebabkan  pengomposan kering dikarenakan tidak 

ditambahkan air dikarenakan penambahan sampah yang mengandung banyak air yang 

diharapkan dapat membuat nilai kelembaban menjadi optimal untuk ketersediaan air 

belum terlalu berpengaruhi. Dalam proses pengomposan, air tersebut dapat hilang karena 

proses penguapan yang disebabkan oleh panas pada alat komposter (Wahyono dkk, 

2016). 

 

4.2.1.2.3. Nilai pH pada Variasi II 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, pengukuran pH dilakukan 

setelah sampah sudah dimasukan kedalam alat komposter. berikut adalah hasil 

pengukuran dari pH: 

Berdasarkan hasil pengukuran diatas pada awal pengomposan hingga nilai pH 

berada di angka 7 dimana kondisi ini merupakan kondisi netral. Pada kondisi ini pH 

berada di kondisi optimal untuk kehidupan mikroorganisme yaitu 6 hingga 8 (Wahyono 

dkk, 2016). Karena kondisi optimal ini nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

tersedia. Memasuki 48 jam pengomposan pH mengalami penurunan menjadi 5,9 dimana 

berada di kondisi asam. Penurunan ini disebabkan produk asam-asam organik yang 

terbentuk dari hasil penguraian oleh bakteri pembentuk asam (Wahyono dkk, 2016). 

Sedangkan setelah 48 jam pengomposan hingga pengomposan selesai pH masih dalam 

keadaan netral. 

 

Gambar 4.8 Grafik Pengukuran pH Variasi II 
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4.2.1.2.4. Karakteristik Kompos Variasi II 

 Setelah kompos dinyatakan matang pada hari ke-8, kompos dilakukan uji 

laboratorium untuk mengetahui karakteristik kompos yang sudah matang. 

Tabel 4.4 Karakteristik Kompos Matang Variasi II 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Dari tabel diatas menunjukkan hasil dari pengomposan sampah organik selama 

8 hari dengan metode CTC secara aerob. dengan variasi saluran udara setengah terbuka. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kompos yang sudah matang sudah 

memenuhi SNI 19-7030-2004. Berikut adalah parameter yang diuji: 

1. Kadar air 

Dari tabel 4.4 diatas didapat nilai kadar air pada kompos variasi II ini sebesar 

11,12% dimana sudah memenuhi standar baku mutu kompos menurut SNI 19-7030-

2004 dengan nilai maksimum 50%. Hal ini disebabkan dari suhu pada pengomposan 

yang panas dimana suhu mencapai 63,5°C, selain itu adanya saluran aerasi setengah 

terbuka  saat pengomposan yang menyebabkan suhu bertahan tinggi menyebabkan kadar 

air sampah teruapkan. 

2. Kadar Volatil 

Dari tabel 4.4 diatas kadar volatil pada variasi II ini sebesar 21,65% yang dimana 

kadar volatil ini tidak masuk dalam parameter SNI 19-7030-2004 

3. Kadar Fosfor 

Pada variasi II ini nilai phospat sebesar 751,43 mg/kg dan jika dihitung kadar fosfor 

yang didapat sebesar 0,11% dan belum memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI 

19-7030-2004 yaitu minimal 0,1%. 

4. C-Organik 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1. Kadar Air ASTM D2216-80  %BB 11,12 

2 . Kadar Volatil ASTM D3175–07 % BK 21,65 

3. Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 751,43  

4. C-Organik SMEWW-5220-B % BK 32,75 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

5. NTK SMEWW-4500-N org ⁺B % BK 1,88 

Catatan:  % BB = Berat Basah 

% BK = Berat Kering 
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Berdasarkan tabel 4.4 nilai C-organik yang didapat sebesar 32,75% dimana sudah 

memenuhi SNI 19-70-30-2004 yaitu dengan minnimal 27% dan maksimal 58%. C-

Organik merupakan sumber energi bagi mikroorganisme untuk mendegradasi bahan 

organik selama proses pengomposan  (Ratna dkk, 2017).  

5. Nitrogen Total Kjedhal (NTK) 

 Nilai nitrogen yang didapat pada variasi II ini sebesar 1,38% dimana standar kualitas 

kompos pada SNI 19-7030-2004 yaitu minimal 0,40% sehingga sudah memenuhi 

standar kualitas kompos. Nitrogen merupakan sumber nutrisi bagi mikroorganisme 

dalam berkembangbiak, semakin tinggi kadar nitrogen maka semakin banyak nutrisi 

yang tersedia untuk mikroorganisme (Suwatanti & Widiyanigrum, 2017). 

6. Rasio C/N  

Dari hasil analisa pada variasi II ini rasio C/N didapat sebesar 17,42 dimana sudah 

memenuhi yang diisyaratkan SNI 19-7030-2004 yaitu dengan nilai minimal 10 dan 

maksimal 20. Dengan pertumbuhan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan 

organik, maka nilai N akan naik. Seiring berjalannya waktu miroorganisme menguraikan 

bahan organik menjadi bahan anorganik (nitrogen) semakin cepat, sehingga nilai N yang 

terdeterksi semakin besar. Dengan demikian maka nilai C/N akan mengalami penurunan 

(Nurmi, 2006) 

 

4.2.1.3. Variasi III 

Pada variasi III ini perlakuan yang dilakukan adalah pengomposan dengan saluran 

udara yang tebuka dimana dirahapkan dengan saluran udara terbuka ini pengomposan 

berjalan secara aerob dan suplai oksigen yang masuk tercukupi untuk kebutuhan 

mikroorganisme aerob. Pengomposan yang dilakukan pada variasi ini selama 8 hari 

dengan sampah yang digunakan pada variasi ini merupakan sampah organik sebanyak 

1kg/hari yang ditambahkan setiap hari selama waktu pengomposan berjalan. 

Penambahan EM-4 pada kompos sebanyak 8ml/kg dilakukan setelah sampah sudah 

dicacah dan berada dalam alat komposter. 

 

4.2.1.3.1. Nilai Tempeturatur pada Variasi III 

Temperattur merupakan indikator yang menunjukkan aktivitas mikroorganisme 

pengurai selama proses pengomposan. Aktivitas mikroorganisme pengurai dalam proses 

pengomposan berpengaruh terhadap perubahan suhu dalam tumpukan kompos. Berikut 

adalah grafik temperatur pada variasi III:  
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Gambar 4.9  Grafik Pengukuran Temperatur Variasi III 

Dapat dilihat gambar dari grafik diatas bahwa pada awal pengomposan sudah 

memasuki pada fase termofilik dan pada titik 1 dan titik3 stabil dimana suhu berada di 

antara 45°C-75°C. Pada fase ini mikrooganisme sedang aktif aktifnya untuk 

mendekomposisi sehingga proses penguraian semakin cepat (Wahyono dkk, 2016). 

Memasuki 48 jam pengomposan, suhu mengalami penurunan pada titik 2 yang 

disebabkan dari panas yang berada pada tumpukan kompos keluar ke udara. Setalah 

pengomposan selama 48 jam pengomposan suhu berangsung naik kembali dan stabil 

pada fase termofilik dimana mikroorganisme yang aktif untuk berkembangbiak dan 

melipat gandakan dengan sangat cepat hingga nutrisi yang tersedia, hingga akhirnya 

nutrisi yang tersedia sudah mulai sedikit atau bisa dikatakan habis (Wahyono dkk, 2016). 

Setelah 96 jam pengomposan suhu mengalami penurunan yang sangat drastis pada 

semua titik dan stabil pada suhu 30°C-35°C. Penurunan pun terjadi pada titik 10 dimana 

pada titik tersebut merupakan pengukuran disaluran distribusi dari sumber panas pada 

komposter, penurunan ini terjadi karena elemen panas pada alat komposter mengalami 

kerusakan dan dengan adanya saluran udara yang terbuka menyebabkan panas yang 

dihasilkan dari proses pengomposan lebih banyak keluar dari tumpukan bahan kompos 

menuju lingkungan (Budiarta dkk, 2017). 
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4.2.1.3.2. Nilai Kelembaban pada Variasi III 

Sama halnya dengan variasi II, pada variasi III ini dilakukan pada 3 titik dengan 

2 alat sensor berbeda pengukuran dilakukan sebagai kontrol kelembaban yang dilakukan 

secara manual dengan bantuan manusia. 

Gambar 4.10 Grafik Pengukuran Kelembaban Variasi III 

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pada awal pengomposan hingga 

pengomposan selama 96 jam pada titik 1 dan titik kelembaban berada pada pada nilai 

0%-10%. Kelembaban 40%-60% adalah kelembaban yang optimum untuk 

mikroorganisme berkembangbiak. Kadar air mempengaruhi laju dekomposisi kompos 

dan parameter suhu karena mikroorganisme membutuhkan air yang optimal untuk 

menguraikan material organik (Hastuti dkk, 2017). Setelah 96 jam pengomposan nilai 

kelembaban berangsur-angsur naik hingga diantara 10%-15%  dan relatif stabil. Seteleh 

pengomposan selama 120 jam pada titik 1 kelembaban mengalami kenaikan hingga 

16%. Sedangkan setelah pengomposan selama 144 jam pada titik 2 mengalami kenaikan 

hingga puncaknya sebesar 70% dan beransung turun kembali memasuki pengomposan 

168 jam hingga 26% dan hingga akhir pengomposan nilai kelembaban tidak berada pada 

kondisi optimal. Kenaikan nilai kelembaban ini terjadi dikarenakan suhu yang 

mengalami penurunan sehingga kadar air pada kompos banyak yang tidak teruapkan. 
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Gambar 4.11 Grafik Pengukuran Kontrol Kelembaban 

Pada gambar grafik 4.11 ini dapat dilihat nilai kontrol kelembaban pada 1 titik 

dimana pada awal pengomposan hingga 96 jam pengomposan berada di angka 0 

menandakan bahwa kompos yang kering. Setelah pengomposan selama 96 jam grafik 

menunjukan kenaikan hingga berada pada angka 8 menandakan kompos yang basah. 

Setelah  itu grafik mengalami fluktuatif hingga memasuki waktu 168 jam pengomposan  

dan berjalan stabil berada pada angka 8 lalu mengalami penurunan hingga akhir 

pengomposan berada pada angka 4 dimana kompos dinyatakan setengah kering. 

 

4.2.1.3.3. Nilai pH pada Variasi III 

Nilai pH merupakan salah satu indikator dari proses pengomposan. Kondisi pH 

yang optimum untuk kehidupan mikroorganisme adalah 6 hingga 8. (Wahyono dkk, 

2016) 

Gambar 4.12 Grafik Pengukuran pH Variasi III 

Pada garfik diatas dapat dilihat bahwa pada awal pengomposan hingga hingga akhir 

pengomposan pH berada pada kondisi netral dan kondisi yang optimum untuk kehidupan 

mikroorganisme. pH tidak dipengaruhi oleh kadar air namun dipengaruhi oleh keberadaan 

nitrogen dan kondisi anaerobik (Hastuti dkk, 2017). 
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4.2.1.3.4. Karakteristik Kompos Variasi III 

Setelah kompos dinyatakan matang pada hari ke-8, kompos diuji 

karakteristiknya dilaboratorium untuk mengetahui karakteristik pada kompos tersebut. 

Tabel 4.5 Karakteristik Kompos Matang Variasi III 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Dari tabel diatas menunjukkan hasil dari pengomposan sampah organik selama 

8 hari dengan metode CTC secara aerob. dengan variasi saluran udara yang terbuka. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kompos yang sudah matang sudah 

memenuhi SNI 19-7030-2004. Berikut adalah parameter yang diuji: 

1. Kadar Air 

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa kadar air yang terkandung sebesar 13,87% 

dimana kandungan kadar air ini sudah memenuhi standar baku mutu kualitas kompos 

menurut SNI 19-7030-2004 dengan kadar maksimum 50%. Suhu yang tinggi pada awal 

pengomposan membuat beberapa air yg terkandung pada tumpukan kompos menguap 

dan adanya pengadukan yang dilakukan membuat uap air yang berada pada tumpukan 

keluar keudara. 

2. Kadar Volatil 

Kadar volatil yang terdapat pada kompos variasi III ini sebesar 29,60 dimana kadar 

volatil ini tidak ada dalam parameter SNI 19-7030-2004, namun kadar volatil 

menunjukan seberapa besar efektifitas sampah dapat terbakar. 

3. Kadar Fosfor 

Nilai pospat yang terdapat pada variasi III ini sebesar 542,21mg/kg, dan jika dihitung 

kadar fosfor yang terkandung sebesar 0,081% dan sudah melebihi dengan nilai minimum 

sebesar 0,10% dari SNI 19-7030-2004. Fosfor merupakan nutrisi untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dan meningkatkan kualitas kompos (Gilang, 2018). 

No Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1. Kadar Air ASTM D2216-80  %BB 13,87 

2 . Kadar Volatil ASTM D3175–07 % BK 29,60 

3. Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 542,21  

4. C-Organik SMEWW-5220-B % BK 28,09 

5. NTK SMEWW-4500-N org ⁺B % BK 1,65 

Catatan:  % BB = Berat Basah 

% BK = Berat Kering 
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4. C-Organik 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa kadungan kada C-organik 

pada kompos variasi III ini sebesar 28,09% dimana sudah masuk dalam rentang C-

organik dari SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar 9,8%-32%. Selama pengomposan karbon 

digunakan oleh mikroorganisme sabagai sumber energi untuk mendegradasi bahan 

organik. Selama prose pengomposan CO₂ akan menguap sehingga kadar karbon akan 

berkurang juga (Hasturi dkk, 2017). 

5. Nitrogen Total Kjedhal (NTK) 

Dari hasil tabel 4.5 diatas kandungan Nitrogen pada pupuk kompos matang sebesar 

1,65% dimana sudah memenuhi standar SNI 19-7030-2004 dengan nilai minimum 0,4%. 

Nitrogen merupakan sumber energi bagi mikroorganisme dalam tanah yang berperan 

penting dalam proses pelapukan bahan organik (Hasturi dkk, 2017). 

6. Rasio C/N 

Dari hasil analisa bahwa nilai rasio C/N pada variasi III ini sebesar 17,02 dimana rasio 

C/N ini sudah memenuhi dari standar baku mutu kualitas kompos SNI dengan rentang 

10-20. Hal ini disebabkan oleh penurunan kandungan C-organik dan kenaikan nitrogen 

pada kompos (Hasturi dkk, 2017). 

 

4.2.1.4. Perbandingan Hasil Pemberian Variasi Aliran Udara 

Adanya perbandingan hasil dari ketiga variasi ini untuk mengetahui variasi mana 

yang hasilnya lebih baik. 

 

4.2.1.4.1. Perbandingan Temperatur Kompos 

Pengamatan temperatur suhu dilakukan untuk mengetahui perubahan aktivitas dari 

mikroorganisme, karena suhu merupakan salah satu indikator dalam mengurai bahan 

organik. Hasil analisa menunjukan bahwa ragam perlaukan aerasi memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap perubahan suhu. Berikut grafik dari perbandingan temperatur 

pada ketiga variasi: 
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Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Temperatur Kompos Minimum 

 
Gambar 4.14 Grafik Perbandingan Temperatur Kompos Maksimum 

Dilihat dari 2 grafik diatas menunjukan perbandingan temperatur pada ketiga 

variasi dengan pengukuran tinggi sensor suhu yang berbeda.  Pada Variasi 1 dengan 

ketinggian 2cm suhu minimum sebesar 45,09°C dan suhu untuk suhu maksimumnya 

sebesar 57,25°C, sedangkan pada ketinggian 7cm sebesar suhu minimum sebesar 34,5°C 

dan suhu maksimum sebesar 58°C. Pada variasi 1 pengomposan sudah mencapai fase 

termofilik, akan tetapi suhu belum mencapai suhu yang optimal. Suhu dalam 

pengomposan secara aerob seharusnya mampu mencapai fase termofilik yang berkisar 

antara 60°C-70°C agar bibit gulma maupun bakteri patogen mati (Erikson dkk, 2003). 

Suhu optimal tidak tercapai dikarenakan kadar air bahan baku yang masih tinggi 

sehingga tumpukan cepat menyusut. Selain itu suplai oksigen yang terbatas yang hanya 

didapatkan dari pengadukan yang dilakukan. Pada ketinggian 7cm tidak sepenuhnya 
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tertutupi oleh kompos dikarenakan tumpukan yang masih rendah. Tumpukan yang 

rendah tidak mampu menahan atau mengisolasi panas yang dihasilkan sehingga kalor 

mengalir keluar (Erikson dkk, 2003). Selain itu suplai oksigen yang terbatas yang hanya 

didapatkan dari pengadukan yang dilakukan  Sehingga nilai maksimum yang terukur 

merupakan suhu dari ruang chamber.  

Untuk variasi 2 pada ketinggian 2cm ini suhu minimum sebesar 51,75°C dan suhu 

maksimum sebesar 60,75°C, pada ketinggian 7cm suhu minimum sebesar 42°C dan suhu 

maksimumnya sebesar 62,75°C, sedangkan pada ketinggian 12cm suhu minimum 

sebesar 41,75°C dan suhu maksimumnya sebesar 63,75°C. Pada variasi 2 ini  

pengomposan sudah dalam fase termofilik dan mencapai suhu yang optimal yaitu 

berkisar antara 60°C-70°C (Erikson dkk, 2003). Adanya saluran udara setengah terbuka 

membuat tumpukan kompos mendapatkan suplai udara yang cukup sehingga dengan 

adanya oksigen yang cukup mikroorganisme akan menguraikan bahan organik menajdi 

karbon dioksida, air dan sejumlah panas. Akumulasi panas yang dihasilkan ini akan 

menyebabkan kenaikan suhu yang cukup tinggi (Dewi dkk, 2017). Pada variasi 2 ini 

diketinggian 7cm sensor belum sepenuhnya tertutupi oleh tumpukan kompos yang 

disebabkan ada penyusutan pada tumpukan kompos sehingga suhu maksimum yang 

terukur merupakan suhu ruangan chamber. 

Pada variasi 3 untuk pengukuran ketinggian 2 cm suhu minimum sebesar 31,5°C 

dan suhu maksimum sebesar 59,25°C, untuk pengukuran ketinggian 7cm suhu minimum 

sebesar 31,5°C dan suhu maksimum sebesar 59,25°C. Sedangkan pada pengukuran 

ketinggian 12cm suhu minimum sebesar 31°C dan suhu maksimum sebesar 62,75°C. 

Rendahnya suhu pada ketinggian 7cm dibandingkan ketinggian 2cm dikarenakan 

semakin dalamnya tumpukan kompos. Perpindahan massa dan panas pada tumpukan 

kompos secara signifikan dipengaruhi oleh dsitribusi ukuran pori-pori serta komposisi 

bahan kompos (Van Ginkel dkk, 1999). Dengan demikian semakin dalamnya tumpukan, 

porositas pada tumpukan akan semakin kecil sehingga menyababkan banyaknya panas 

yang dihasilkan selama proses dekomposisi terperangkap didalam tumpukan (Triyadi 

dkk, 2015). Tingginya suhu pada diketinggian 12cm dikarenakan sensor belum 

sepenuhnya tertutupi oleh tumpukan yang disebabkan adanya penyusutan pada 

tumpukan kompos, sehingga suhu yang terbaca merupakan suhu dari ruang chamber. 

Sedangkan rendahnya suhu diakibatkan dari elemen panas yang mengalami kerusakan 

dan dengan adanya saluran udara yang terbuka menyebabkan panas yang dihasilkan dari 
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proses pengomposan lebih banyak keluar dari tumpukan bahan kompos menuju 

lingkungan (Budiarta dkk, 2017). 

Suhu tertinggi terdapat pada variasi 2 dimana suhu berada diatas 60°C dan 

mencapai suhu yang optimal. Suhu optimal dalam proses pengomposan secara aerob 

berkisar 60°C-70°C agar bibit gulma maupun bakteri patogen mati (Erikson dkk,2003). 

Menurut Waqas, dkk (2017) dalam CTC untuk mengolah limbah makanan menjadi 

kompos berkualtias dalam waktu singkat suhu yang digunakan adalah 60°C.  

 

4.2.1.4.2. Perbandingan Kelembaban Kompos 

Hasil analisa menunjukan bahwa ragam perlaukan aerasi memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap perubahan kelembaban. Berikut adalah perbandingan 

kelembaban dari ketiga variasi: 

 

Gambar 4.15 Grafik Perbandingan Kelembaban  Maksimum 3 Variasi 

Dapat dilihat dari gambar 4.15 diatas pada setiap variasi memiliki kelembaban yang 

berbeda beda. Pada awal pengomposan dititik 1 variasi 1 sebesar 38% dan berangsur 

turun  hingga 8% sebelum pengomposan berjalan selama 24 jam. Hingga akhir 

pengomposan kelembaban sebesar 0%. Awal pengomposan dititik 1 variasi  2 

kelembapan sebesar 8% dan juga mengalami penurunan hingga sebesar 0% sebelum 

pengomposan berjalan selama 24 jam, akan tetapi berangsur naik kembali. Hingga akhir 

pengomposan kelembaban sebesar 9%. Sedangkan  awal pengomposan pada titik 1 

variasi 3 sebesar 8% dan relatif berjalan stabil hingga pengomposan berjalan 96 jam. 

Setelah pengomposan berjalan 96 jam kelembapan berangsur fluktuatif hingga mencapai 

kelembaban puncak sebesar 21%. Hingga akhir pengomposan kelembaban sebesar 8%. 
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Pada awal pengomposan dititik 2 variasi 1 sebesar 32%. Sebelum pengomposan 

berjalan selama 24 jam kelembaban pada titik 2 variasi 1 ini mengalami penurunan yang 

drastis hingga sebesar 4%, dan berangsur relatif stabil hingga akhir pengomposan 

sebesar 0%. Untuk titik 2 variasi 2, pada awal pengomposan sebesar 5% dan relatif stabil 

hingga akhir pengomposan yaitu sebear 8%. Sedangkan titik 2 variasi 3 awal 

pengomposan kelembaban sebesar 8% dan relatif stabil hingga pengomposan berjalan 

selama 96 jam. Setelah 96 jam pengomposan kelembaban mengalami fluktuatif  hingga 

puncaknya sebesar 71%. Diakhir pengomposan kelembaban sebesar 8%. 

Untuk pengukuran titik 3 hanya ada divariasi 1 dikarenakan sensor yang rusak saat 

pengukuran kelembapan pada variasi 1. Pada awal pengomposan kelembapan pada titik 

3 variasi 1 sebesar 39% dan berangsur mengalami penurunan hingga pengomposan 

berjalan 24 jam yaitu sebesar 2%. Memasuki pengomposan selama 48 jam kelembapan 

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 41% dan berangsur turun kembali 

hingga 4% dan relatif stabil hingga pengomposan berjalan selama 168 jam yaitu sebesar 

5% dan pada akhir pengomposan sensor mengalami eror  dan dinyatakan rusak. 

Adanya penurunan kelembaban pada saat pengomposan diakibatkan kenaikan suhu 

yang menandakan adanya aktivitas mikroorganisme. Penurunan kelembaban dibawah 

40% mengakibatkan aktivitas mikroorganisme terganggu dan bakteri pengurai tidak 

dapat berfungsi (Ratna dkk, 2017). Sedangkan adanya kenaikan kelembaban diakibatkan 

dari penambahan air kedalam tumpukan kompos yang bertujuan agar kelembaban dalam 

kondisi optimal untuk pengomposan. Kondisi optimal kelembaban tumpukan dalam 

proses pengomposan adalah 40%-60%, dengan tingkat terbaik sebesar 50% (Wahyono 

dkk, 2016). Tetapi adanya peningkatan kelembapan pada variasi 3 disebabkan dari suhu 

yang menurun dikarenakan salajh satu elemen panas yang mengalami kerusakan. Nilai 

kelembapan tertinggi pada variasi 1 sebesar 47%, untuk variasi 2 sebesasar 9% dan untuk 

variasi 3 sebesar 71%. Pada pengukuran kelembaban kondisi optimal tercapai pada 

variasi 1 meskipun tidak bertahan lama. 

 

4.2.1.4.3. Perbandingan pH Kompos 

Tingkat keasaaman atau pH merupakan salah satu faktor kritis bagi pertumbuhan 

mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan. Mikroorganisme akan 

bekerja pada keadaan pH netral apabila berada disekitar antara 6 dan 8 dengan nilai 

tengah 7 (Wahyono dkk, 2016). Pengukuran pH kompos selama 8 hari. Hasil analisa dari 
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ragam perlakuan aerasi memperlihatkan proses dekomposisi kompos. Berikut grafik 

perbandingan pH pada 3 variasi: 

Gambar 4.16 Grafik Perbandingan pH pada 3 Variasi 

Hasil pengamatan pH kompos selama proses pengomposan dari 3 variasi ini 

memiliki hasil yang sama dalam kondisi netral yaitu 7. Pada variasi 1 grafik mengalami 

fluktuatif dimana awal pengomposan pH sebesar 4 dimana pada kondisi asam sedangkan 

pada variasi 2 dan 3 diawal pengomposan sudah berada dalam keadaan netral yaitu 7. 

Menurut Supadma & Arthagama (2008) pola perubahan pH kompos berawal dari pH 

agak asam kerna terbentuknya asam-asam organik sederhana, kemudian pH meningkat 

pada inkubasi lebih lanjut akibat terurainya protein dan terjadinya pelepasan ammonia. 

Namun demikian, pH kompos yang ideal berdasarkan standar kualitas kompos SNI 19-

7030-2004 berkisar antara 6,8 hingga 7,49. Nilai ph yang berada di kisaran netral akan 

mudah diserap dan digunakan tanaman, serta berguna untuk mengurangi keasaman tanah 

karena sifat asli tanah adalah asam (Astari, 2011). Dari pengukuran pH semua variasi 

pengomposan sudah memenuhi standar baku mutu kualitas kompos SNI 19-7030-2004. 

 

4.2.1.4.4. Perbandingan Kadar Air  

Kadar air dapat berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme dalam 

mendekomposisi bahan, berpengaruh dalam mempercepat terjadinya perubahan dan 

penguraian bahan-bahan organik yang digunakan dalam pembuatan kompos (Wahyono 

dkk, 2016). Hasil uji laboratorium kadar air disajikan dalam tabel berikut: 
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 Tabel 4.6 Perbandingan Kadar Air 3 Variasi 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Dari tabel diatas dapat dilihat kadar air yang terkandung dalam kompos limbah 

sayuran untuk setiap perlakuan variasi berada kurang dari 50%. Menurut SNI 19-7030-

2004 kadar air maksimal sebesar 50%, dimana kadar air dari semua variasi ini sudah 

memenuhi standar SNI 19-7030-2004. Jika dilihat dari kadar air sampah sebelum 

dikomposkan memiliki kadar air yang tinggi yaitu sebesar 90,07% pada setiap variasi, 

dan setelah dilakukan pengomposan kadar air berkurang dimana pada variasi I menjadi 

37,45%, variasi II menjadi 11,12% dan variasi III menjadi 13,87%.  Kadar air yang 

berukurang pada saat pengomposan diakibatkan dari kenaikan suhu. Kadar air terendah 

terdapat pada variasi II , pada variasi ini pengomposan yang dilakukan dengan perlakuan 

saluran aerasi setengah terbuka dimana suplai udara dapat masuk kedalam gundukan dan 

uap air dalam gundukan menguap (Amanah, 2012). Mikroorganisme pengurai sangat 

memerlukan air untuk bisa hidup. Kekurangan air dalam tumpukan akan menyebabkan 

mikroorganisme tidak mampu memperbanyak diri dengan baik (Wahyono dkk, 2016). 

 

4.2.1.4.5. Perbandingan Fosfor  

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis kandungan fosfor dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 Perbandingan Kadar Fosfor 3 Variasi 

Keterangan Sampah 
Pupuk 

Starter 

Kompos 

Matang 

SNI 19-7030-

2004 

Variasi 1 0,368 % 0,12% 0,1% <0,1% 

Variasi 2 0,368% 0,12% 0,11% <0,1% 

Variasi 3 0,368% 0,12% 0,08% <0,1% 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Keterangan Sampah Starter Matang SNI 19-7030-2004 

Variasi I  90,07% 32,45% 37,45% <50 % 

Variasi II  90,07% 32,45% 11,12% <50% 

Variasi III  90,07% 32,45% 13,87% <50% 
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Berdasarkan hasil tabel diatas bahwa kandungan fosfor pada kompos yang matang 

sudah memenuhi SNI 19-7030-2004 yaitu sebesar <0,1%. Kandungan fosfor terbesar 

terdapat pada variasi 3 yaitu sebesar 1123,19%. Mikroorganisme sangat memilik peran 

penting dalam tercipatanya fosfor. Senyawa fosfor organik diubah dan dimeneralisai 

menjadi senyawa organik (Widiarti, 2018). Kandungan fosfor dipengaruhi oleh 

tingginya kandungan nitroge, semakin tinggi nitrogen yang terkandung maka 

mikroorganisme yang merombak fosfor akan meningkat (Hidayati dkk, 2011 dalam 

Trivana & Yudha, 2017).  

 

4.2.1.4.6. Perbandingan C-Organik 

Dari hasil akhir pengomposan yang dilakukan mengenai kangungan C-organik  

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Perbandingan C-Organik 3 Variasi 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kadar C-Organik sebelum 

pengomposan sebesar 45,23%, sedangkan pada pupuk starter sebesar 40,89% dan 

mengalami penurunan setelah peroses pengomposan. Kandungan C-Organik yang 

paling tinggi adalah pada variasi 1 dimana perlakuan yang dilakukan yaitu pengomposan 

dengan saluran udara terttutup, kemudian diikuti oleh variasi 2 yaitu sebesar 32,75% 

dengan perlakuan saluran udara setengah terbuka, dan yang paling rendah adalah variasi 

3 dengan perlakuan saluran udara terbuka yaitu sebesar 28,09%. Jika mengacu pada SNI 

19-7030-2004 kandungan C organik sudah memenuhi standar kualitas kompos dengan 

rentang kandungan minimal sebesar 27% dan maksimal 58%. 

Selama dekomposisi C-Organik banyak hilang oleh mikroorganisme. 

Berdasarkan kandungan nilai C semakin rendah maka proses dekomposisinya semakin 

cepat. Selama pengomposan, karbon dalam bahan organik sebagian akan digunakan 

sebagai sumber energi mikroorganisme dan sebagian lagi menjadi CO₂ yang akan 

menguap sehingga kadar karbon akan berkurang juga (Pandebesie, 2012 dalam Ratna 

dkk, 2017). Adanya aerasi mempengaruhi proses dekomposisi, dengan ketersediaan 

Keterangan Sampah Pupuk Starter Kompos Matang SNI 19-7030-2004 

Variasi I 45,23% 40,89% 40,89% 27%-58% 

Variasi II 45,23% 40,89% 32,75% 27%-58% 

Variasi III 45,23% 40,89% 28,09% 27%-58% 
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udara (oksigen) menjadi salah satu faktor mikroorganisme untuk mengoksidasi karbon 

dalam proses dekomposisi (Wahyono dkk, 2016). 

Dari perlakuan yang dilakukan kompos yang paling baik yaitu pada variasi 3 

dimana kadar C-Organik paling rendah yaitu sebesar 28,09%. dimana nilai kandungan 

C-Organik mendekati batas minimum dari nilai C-organik maka menunjukan 

mikroorganisme yang bekerja lebih banyak untuk mengurai karbon. Sehingga sisanya 

adalah nutrisi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman (Graves dkk, 2007 dalam 

Gilang, 2018). 

 

4.2.1.4.7. Perbandingan Nitogen 

Kadar N-Total berhubungan dengan kadar C kompos. Kedua kandungan ini akan 

mementukan nilai C/N rasio dari kompos setiap variasi. Kandungan N total kompos 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Perbandingan Nitrogen 3 Variasi 

Keterangan Sampah 
Pupuk 

Starter 

Kompos 

Matang 

SNI 19-7030-

2004 

Variasi 1 1,12% 1,45% 1,39% >0,40% 

Variasi 2 1,12% 1,45% 1,88% >0,40% 

Variasi 3 1,12% 1,45% 1,65% >0,40% 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Buangan dan B3 Institut Teknologi Bandung 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kandungan nitrogen pada sampah 

sebelum dikomposkan sebesar 1,12% sedangkan pupuk starter sebesar 1,45%. Setelah 

dilakukan pengomposan dengan berbagi macam perlakuan diperoleh hasil adalah pada 

variasi 1 dengan perlakuan saluran udara tertutup sebesar 1,39%, kemudian pada variasi 

2 dengan perlakuan saluran udara setengah terbuka sebesar 1,38% dan pada variasi 3 

dengan perlakuan saluran udara terbuka sebesar 1,65%. Berdasarkan analisa dari 

kandungan nitrogen diatas semua variasi yang dilakukan sudah sesuai dengan SNI 19-

7030-2004 yaitu kadar minimum sebesar 0,40%. Nilai N-Total tertinggi terdapat pada 

variasi 3 yaitu sebesar 1,65%. 

Meningkatnya persentase N-Total pada masa pengomposan dikarenakan proses 

dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme. Hal ini disebabkan bahwa dalam 

proses pengomposan nitrogen diubah terlebih dahulu menjadi ammonia yang mudah 

menguap, kemudian diubah menjadi nitrit. Nitrogen merupakan sumber energi bagi 
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mikroorganisme dalam tanah yang berperan penting dalam proses pelapukan bahan 

organik (Hajama, 2004 dalam Ratna dkk, 2017). Kandungan N-Total pada variasi 3 lebih 

tinggi dibandingkan variasi lainnnya, Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah 

ammonia dan nitrogen yang terlepas keudara karena proses dekomposisi 

mikroorganisme dan terperangkap didalam tumpukan kompos (Cahaya & Nugroho 

2009, dalam Suwatanti & Widyaningrum, 2917). Makin banyak kandungan nitrogen, 

makin cepat bahan organik terurai karena mikroorganisme yang mneguraikan bahan 

kompos memerlukan nitrogen untuk perkembangannya (Srihati & Salim, 2010 dalam 

Trivana & Yudha, 2017) 

 

4.2.1.4.8. Perbandingan C/N  

Analisi rasio C/N pada pengomposan ini dilakukan pada bahan kompos dan hasil 

akhir kompos. Hasil analisi rasio C/N dapat dilihat dari tabel berikut ini:  
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Tabel 4.10 Perbandingan Rasio C/N 3 Variasi 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai C/N dari sampah cukup besar yaitu 40,38 

sedangkan C/N dari pupuk starter sebesar 28,2. Setelah dilakukan pengomposan nilai 

C/N mengalami penurunan yaitu pada variasi 1 sebesar 27,47, kemudian pada variasi 2 

sebesar 17,42 dan pada variasi 3 sebesar 17,23. Apabila dibandingkan dengan SNI 19-

7030-2004 pada variasi 2 dan variasi 3 yang sudah memenuhi standar rasio C/N yaitu 

nilai minimum 10 dan maksimum 20. 

Penurunan C/N rasio disebabkan oleh turunnya kandungan C-Organik yang 

digunakan sebagai sumber energi dan untuk menyusun bahan seluler mikroorganisme 

dengan membebaskan CO₂ dan metan serta bahan yang mudah menguap lainnya, 

sedangkan N-Total pada kompos sebagai nutrien yang digunakan mikroorganisme 

dalam perkembanganya. Kadar N-Total yang tinggi  menyebabkan rasio C/N menjadi 

lebih rendah, sedangkan kadar N-Total yang rendah menyebabkan rasio C/N menjadi 

lebih tinggi (Ratna dkk, 2017). Surtinah (2013) menyatakan rasio C/N dalam kompos 

menggambarkan tingkat kematangan dari kompos tersebut. Semakin tinggi nilai C/N 

rasio didalam kompos menunjukan kompos belum terurai secara sempurna atau belum 

matang. Tingginya jumlah ammonia dan nitrogen yang terlepas keudara menyebabkan 

kadar karbon belum bekerja maksimal (Cahaya & Nugroho, 2009 dalam Ratna dkk, 

2017). Selain itu tingginya rasio C/N akan mengurangi aktivitas mikroorganisme, 

sehingga perlu beberapa siklus mikroorganisme untuk menyelesaikan degradasi bahan 

kompos yang membuat waktu pengomposan akan lebih lama (Budiarta dkk, 2017). 

 

4.2.2. Tahapan Variasi Frekueni Pengadukan 

 

4.2.2.1. Pelaksanaan Penelitian dengan Pengadukan 1 Kali (Variasi 1) 

 

Pada penelitian penentuan variasi 1 ini berdasarkan campuran  kompos 

starter pada percobaan sebelumnya, dengan penambahan berat sampah yaitu 1 kg/hari 

sampah organik. Pupuk starter hanya dimasukan sekali, sedangkan sampah dimasukan 

Keterangan Sampah Pupuk Starter 
Kompos 

Matang 
SNI 19-7030-2004 

Variasi 1 40,38 28,2 27,47 10-20 

Variasi 2 40,38 28,2 17,42 10-20 

Variasi 3 40,38 28,2 17,02 10-20 
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setiap hari selama 8 hari pada pagi hari. Pengomposan dimulai setelah diletakan ke dua 

campuran EM-4 ke dalam komposter. Kemudian parameter yang diukur disetiap 

harinya yaitu pengukuran suhu, kelembaban dan pH di bagian titik yang sudah 

ditentukan. Pengukuran parameter dilakukan sebelum dan sesudah sampah dimasukan. 

Pengadukan dilakukan setelah sampah dimasukan setiap hari selama 8 hari sebanyak 3 

kali putaran dalam sehari pada pagi hari. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel dari 

bagian tengah untuk di uji kadar air, pH, fosfor, C-organik, NTK, dan C/N rasio yang 

telah diukur dan diuji selama proses pengomposan pada variasi 1. 

 

4.2.2.1.1. Temperatur 

 

Pengukuran temperatur pada variasi 1 dilakukan selama 30 menit disetiap 

harinya. Pengolahan data temperatur dilakukan yang hanya terkena gundukan saja. 

Tepatnya pada titik 1 di bagian bawah tampak kanan komposter. Hal ini dapat 

dilihat sesuai dengan gambar 4.1: 
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Gambar 4.18 Kondisi Temperatur selama Proses Pengomposan Variasi 1



IV - 35 
 

 

 

  

  

  

  

  

   

Te
m

p
er

a
tu

r 
(C

°)
 

 
 
 
 

Temperatur Harian Variasi 1 
60 

 
58 

 
56 

 

Tc_ 1 
54 

 
52 

 
50 

1               2               3               4               5               6               7               8 

Hari  
 

 

Gambar 4.19 Kondisi Temperatur Harian Variasi 1 

 

 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat kondisi termperatur selama proses pengomposan. 

Pada hari pertama, temperatur dibagian gundukan menunjukan pencapaian suhu termofilik 

maksimum. Dari grafik variasi 1 suhu awal kompos di titik tc_1 suhu berkisar 54˚C-57˚C 

yang dimana sudah terlihat konstan dari hari ke-1 sampai hari ke-8. 

Pada gambar di atas terlihat masa mesofilik atau sering juga disebut starting 

phase merupakan masa awal proses pengomposan dimana suhu yang dicapai adalah 24-

40˚C. Hal ini mencerminkan mikroba menjadi pendekomposisi aktif didalam komposter, 

dimana bahan yang mengandung organik tinggi yang akan menghasilkan panas dalam 

tumpukkan yang berasal dari proses biodegradasi yang sedang berlangsung. Pengukuran 

suhu pada titik 1 dilakukan untuk melihat aktivitas mikroba yang mendegradasi kompos. 

Pada fase ini mikroorganisme mesofilik mati dan sebagian ada yang meninggalkan bagian 

tumpukan pada saat proses pengomposan berlangsung. Selain itu, mikroorganisme 

mesofilik pun ada yang terdegradasi oleh mikroorganisme termofilik. Suhu cenderung 

mulai menurun setelah hari ke-2, dan terjadinya naik turun suhu di hari ke-2 sampai hari 

ke-6. Hal ini menunjukan bahwa proses degradasi masih berlanjut, dimana setelah terjadi 

peningkatan suhu yang cepat selanjutnya perlahan-lahan suhu akan turun tetapi karena 

adanya pengaruh proses pengadukan 1 hari sekali suhu menjadi naik turun belum di suhu 

yang konstan. Pembalikan pada tumpukan bertujuan untuk terjadinya suplai   udara   pada   

tumpukan,   temperature   yang   tinggi   dapat   matinya mikroorganisme yang dapat 
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mengakibatkan oksigen menjadi berkurang. Secara keseluruhan, penurunan suhu didalam 

tumpukan diakibatkan oleh pengaruh pengadukan dimana terjadi upaya membuang panas 

atau upaya menurunkan suhu dan memasukan udara segar kedalam tumpukan bahan. 

 

4.2.2.1.2. pH 

 

Gambar 4.20 menunjukkan pengaruh dari variasi 1 konsentrasi aktivator serta 

control terhadap pH pada proses pengomposan. Pengukuran pH pada titik pengomposan 

dilakukan setiap 2 jam dalam 1 hari dengan hasil yang di tunjukan pada Gambar 4.20: 
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Gambar 4.20 Kondisi pH selama Proses Pengomposan Variasi 1 

Selama proses pengomposan, pengukuran pH dilakukan pada satu titik. Hal ini 

dilakukan karena setelah dilakukannya pengukuran pH di tempat yang sama nilainya tidak 

berbeda, hal tersebut diduga karena proses pengadukan hanya di lakukan 1 kali dalam 

sehari. Dengan pengukuran pH menggunakan alat Soil Tester mengenai bahan yang kadar 

pH nya tinggi/rendah (kurnia, 2014). Nilai pH pada hari ke-1 pengomposan tersebut mulai 

sama sampai hari ke-3 di nilai pH 7,0. Hal ini diduga karena bahan kompos sudah terurai 

dan partikel bahan tercampur rata. Dari hasil pengukuran pH yang dilakukan setiap hari 

diketahui bahwa, nilai pH pada bahan kompos dengan variasi pengadukan 1 kali selama 

proses pengomposan mengalami perubahan. Dapat dilihat pada Gambar 4.2, nilai pH hari 

ke-3 mengalami penurunan yang signifikan sampai niliai minimum pH 5,9 kemudian 

terjadi peningkatan di hari ke-3 di jam pengukuran yang berbeda sampai hari ke-8. Hasil 

ini menyatakan bahwa, peningkatan dan penurun pH merupakan penanda
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terjadinya aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik. Selain dari 

perombakan asam organik tersebut, juga akibat dari penambahan aktivator. Aktivator hasil 

dari fermentasi memiliki pH yang asam. Kondisi asam tersebut mendorong dekomposisis 

selulosa (penguraian protein) pada bahan kompos. 

 

Pada Gambar 4.20 menunjukan bahwa, hasil akhir pengomposan yaitu hari ke-8, 

pengukuran pH kompos pada titik yang sudah ditentukan di dapat pH 7,0. Nilai pH tersebut 

telah memenuhi syarat pH untuk kompos matang yang ditentukan SNI 19-7030-2004, yaitu 

dengan nilai minimum 6,80 dan maksimum 7,49. Sedangkan menurut Putra dkk. (2018) 

menyatakan bahwa, selama proses pembuatahn kompos berlangsung, asam-asam organik 

tersebut menjadi netral dan kompos menjadi matang biasanya mencapai pH antar 6-8. 

 

4.2.2.1.3. Kelembaban % 

 

Kelembaban adalah persentase kandungan air dari suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis). 

Pengukuran kelembaban pada 2 titik pengomposan dilakukan setiap hari selama 30 menit 

sedangkan titik 3 atau m_c sebagai kontrol sensor kelembaban dengan hasil yang di 

tunjukan pada gambar 4.21: 
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Gambar 4.21 Kondisi Kelembaban selama Proses Pengomposan 
Variasi 1 
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Gambar 4.21 menunjukan bahwa kelembaban hari ke-0 sampai hari ke-8 tidak 

terjadi perubahan yang signifikan. Menurut Royaeni dkk. (2014). Pengomposan bahan 

organik sangat dipengaruhi oleh kelembaban dan oksigen yang diperoleh dari rongga 

udara yang terdapat di antara partikel bahan yang dikomposkan. Pengomposan secara 

aerobik terjadi pada kelembaban 30-100% dengan pengadukan yang cukup. Sedangkan 

menurut Amalia dan Widianingrum (2016) menyatakan bahwa, kelembaban optimum 

dalam pengomposan aerob adalah 50-60%, apabila kurang dari 50% maka pengomposan 

berlangsung lambat, namun apabila lebih dari 60% menyebabkan unsur hara tercuci dan 

volume udara dalam bahan kompos berkurang. Pada proses pengomposan yang dilakukan, 

untuk mengurangi kelembaban tinggi sehingga dilakukan pengadukan bahan kompos 

secara rutin yaitu setiap hari. Selama proses pengomposan, di titik sensor 1 dan 2 dari hari 

ke-0 sampai hari ke-8 terlihat penurunan mencapai nilai 9%. Hal tersebut sesuai dengan 

SNI 19-7030-2004, yaitu kompos matang memiliki kadar air kurang dari 50%. Sedangkan 

di titik 3 tidak mengalami perubahan dari hari ke-0 sampai hari ke-8 di nilai 0%. 

Terjadinya penurunan kadar air ini diduga karena pelepasan air dari bahan kompos yang 

terbuang dan karena proses pengadukan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Azizah dkk. 

(2017) yang menyatakan bahwa, penurunan kandungan air dalam pengomposan secara 

aerobik terjadi karena kandungan air dalam bahan kompos menguap akibat panas dan 

pengadukan. 

 

4.2.2.1.4. Karakteristik Kompos Matang Variasi 1 

 

Setelah matang pada hari ke-8, kemudian dilakukan uji laboratorium akhir untuk 

mengetahui karakteristik kompos matang. 

 

Tabel 4.11 Karakteristik Fisik dan Kimia Akhir Variasi 1 
No. Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1 Kadar Air ASTM D2216-80 % BB 11,12 

2 Kadar Volatil ASTM D3175 – 07 % BK 21,65 

3 Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 751,43 

4 C-Organik SMEWW-5220-B % BK 32,75 

5 NTK SMEWW-4500-N org +B % BK 1,88 

Sumber: Hasil Penelitian 
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Tabel diatas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang 

dilakukan selama 8 hari dengan menggunakan metode CTC. Pengukuran dilakukan di 

laboratorium dengan parameter yang di uji adalah parameter fisik dan kimia. Berdasarkan 

hasil pengukuran ini yaitu: 

 

a)      Kadar air 

 

Jika dibandingkan dengan hasil Gambar 4.21 grafik kelembaban diatas variasi 1 

merupakan campuran dengan kompos starter yang sudah dilakukan di variasi sebelumnya. 

Grafik kelembaban adalah 8%. kemudian pengadukan pun terus dilakukan secara rutin 1 

hari sekali. Pengadukan secara rutin dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam 

gundukan sesuai dengan pernyataan Haug (1993). Jika kadar air tersebut menunjukan 

adanya kenaikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada faktor kelembaban, maka 

diakibatkan udara tidak dapat menguapkan air sehingga kadar air tidak berkurang secara 

signifikan. Maka dari itu pengadukan pun terus dilakukan selama 1 kali sehari untuk 

memberikan suplai udara bagi proses dekomposisi biologis dan mengurangi kadar air. 

Pada hari ke-8, kadar air yang dicapai adalah 11,12%. Dimana nilai yang dihasilkan dari 

grafik dan hasil akhir uji kompos matang tidak berbanding jauh nilainya. Apabila 

dibandingkan dengan standar kompos SNI 19-7030-2004 kadar air variasi 1 dengan 

pengadukan 1 kali sehari sudah sesuai dengan standar kompos SNI 19-7030-2004 yakni 

di bawah 50%. 

 
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. 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%. Berdasarkan 

hasil tabel penelitian didapat nilai kadar volatil sebesar 21,65% yang dimana belum 

masuk dalam standar yang ditetapkan oleh Damanhuri, (2016). 
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c)     Fosfor 

Fosfor merupakan unsur untuk pertumbuhan didalam 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 Tabel 4.11 menunjukan bahwa hasil analisis kandungan unsur fosfor 

(P) dalam kompos organik limbah dapur rumah tangga pada variasi 1 sebesar 0,112% 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. 

 

d)      C-Organik 

 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa kandungan C- Organik kompos 

pada penelitian variasi 1 adalah 32,75% sedikit melebihi syarat dari ketentuan 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).
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e)      Nitrogen 

 

Kandungan N total pada variasi 1 adalah 1,88% yang dimana telah memenuhi 

persyaratan SNI 19-7030-2004 minimum 0,4%. Hal ini disebabkan proses dekomposisi 

oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen terperangkap didalam 

tumpukan kompos karena pori- pori tumpukan kompos yang sangat kecil sehingga amonia 

dan nitrogen yang terlepas ke udara berada dalam jumlah yang sedikit. Nitrogen dalam 

penelitian ini sudah memenuhi kebutuhan C-organik. Hal ini dapat dilihat dari rasio C/N 

yang melebihi batas yang dipersyaratkan oleh SNI 19-7030- 2004 dengan nilai maksimum 

yaitu 20. 

 
Rasio C/N kompos pada variasi 1 adalah 17,42% sudah memenuhi C/N yang 

dipersyaratkan SNI 19-7030-2004. Menurut Endah (2008) perimbangan C/N rasio akan 

menentukan perimbangan terjadinya fase vegetatif dan generatif. Jumlah nitrogen yang 

lebih tinggi atau C/N rasio yang kecil akan membuat tanaman tetap pada fase vegetatif. 

Tanaman yang tetap berada dalam fase vegetatif tentu saja akan mengalami masalah pada 

proses pembungaan dan pembuahannya sebab syarat terjadinya proses pembungaan 

adalah tercapainya fase generatif. Tanaman dengan C/N rasio yang tinggi akan lebih 

mudah dirangsang untuk segera memasuk fase generatif sehingga proses pembungaan dan 

pembuahan dapat segera terjadi. Namun nilai karbon yang terlalu tinggi tanpa diimbangi 

oleh jumlah nitrogen yang cukup akan menyebabkan kematian tanaman atau tidak akan 

berbuah pada musim berikutnya. Untuk hasil penelitian kadar rasio C/N pada variasi 1 telah 

memenuhi standar SNI 19-7030-2004, yaitu 10-20. 

 
4.2.2.2. Pelaksanaan Penelitian dengan Pengadukan 2 Kali Sehari (Variasi 2) 

 

Pada percobaan sebelumnya dilakukan pengadukan 1 kali dalam 1 hari yang di 

anggap kurang dapat menyalurkan uap dari hasil respirasi organisme maka pada percobaan 

kali ini di lakukan pengadukan 2 kali dalam 1 hari per 12 jam pagi di jam 09.00 wib dan 

malam di jam 21.00 wib yang dimana lebih sering dari percobaan sebelumnya. Sampah 

yang dimasukan setiap hari selama 8 hari. Parameter yang di ukur setiap harinya adalah 

temperatur, kelembaban dan pH. Pengukuran parameter dilakukan sebelum dan setelah 
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diaduk. Pengadukan dimulai setelah sampah dimasukan dan dilakukan pengadukan 

sebanyak 3 putaran. 

 

A.       Temperatur 

 
Grafik Kondisi Temperature selama Proses Pengomposan 
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Gambar 4.21 Kondisi Temperatur selama Proses Pengomposan 
Variasi 2 
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Gambar 4.22 Kondisi Temperatur Harian Variasi 2 

 
 
 

Tampak dari gambar 4.21 dapat dilihat bahwa masa mesofilik pertama atau 

starting phase terjadi pada hari ke-0. Pada suhu tersebut terjadi penguraian material-
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material yang mudah diuraikan seperti protein dan bakteri. Setelah hari ke- 1, tepatnya 

pada pengadukan ke dua kali di jam 21.00 wib temperatur naik dan masuk ke fase 

termofilik. Menurut Insam dan Bertoldi (2001), fase termofilik adalah fase dengan suhu 

35-65˚C. pada fase awal terjadi mikroorganisme mesofilik mati dan sebagaian ada yang 

meninggalkan bagian gundukan dengan suhu yang tinggi dan mencari suhu yang 

mesofilik. Pada fase ini, temperatur yang dicapai oleh variasi 2 mencapai angka angka 

maksimum yakni 69,3˚C. suhu di atas 55˚C akan menghambat pertumbuhan fungi 

termofilik yang hidup pada suhu 35-55˚C. sedangkan bakteri akan lebih resisten hingga 

suhu 65˚C. hal ini menunjukan bahwa proses penggunaan bioaktivator dapat 

mempercepat proses pengomposan dan sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu, 

apabila merujuk pada penelitian yang dilakukan Gilang (2018). 

 

Setelah mencapai suhu termofilik, variasi 2 mengalami penurunan suhu dimana 

mikroorganisme mesofilik kembali mengambil peran dalam dekomposisi. Berbeda dengan 

fase mesofilik pertama, mesofilik kedua terjadi penurunan dikarenakan adanya proses 

sampah masuk atau faktor dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya setelah hari ke-3, dari 

ketiga titik pengukuran gundukan mengalami fase naik turun temperatur. Hal ini 

dikarenakan terjadinya proses pengadukan 2 kali dalam satu hari yang bertujuan untuk 

mengalirkan udara kedalam tumpukan bahan organik supaya panas yang berlebihan yang 

dihasilkan dapat dibuang. Apabila dibandingkan dari pencapaian suhu terhadap ketiga titik 

lokasi pengukuran, maka keseluruhan bagian titik mencapai suhu thermofilik. Selain 

faktor pengadukan terjadinya naik turun temperatur pada grafik diatas, hal ini dikarenakan 

terdapat proses pengeringan jika merujuk pada (Haug, 1993) yang dimana udara dapat 

dipanaskan oleh bahan kompos dan mengambil kandungan kadar air.   Hal ini dikarenakan 

titik bagian tumpukan merupakan bagian yang paling tertutup dan tidak mendapatkan 

oksigen sehingga temperaturnya meningkat. Sedangkan titik diatas lebih kecil karena 

mendapat suplai oksigen. 

 

B.     pH 

 

Selama proses pengomposan pengujian pH dilakukan pengukuran pH pada titik 

pengomposan dilakukan setiap 2 jam dalam 1 hari dengan hasil yang di tunjukan pada 

Gambar 4.23
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Gambar 4.23Kondisi pH selama Proses Pengomposan 

Variasi 2 

 

 
Pada pengujian pH hari ke-0, variasi 2 mempunyai pH 5,8 dimana nilai tersebut  

tidak  termasuk  dalam  standar kematangan  kompos  namun  mendekati standar SNI 19-

7030-2004 yakni 6-7,49. Dalam hal ini. Tchobanoglus pada tahun1993 menyatakan 

bahawa pada kompos matang, pH dapat naik sekitar 7-8, artinya hari pertama pH variasi 

2 memang tidak termasuk dalam standar SNI 19-7030-2004, namun masih dapat 

dikategorikan hasil kompos yang baik karena pH maksimum yang dapat dicapai di akhir 

pengomposan hari ke-8 adalah 7. Kenaikan pH dapat dipengaruhi dari bahan campuran 

kompos dimana sampah organik memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi sehingga 

memungkinkan terjadinya peningkatan kandungan amonia dalam kompos sehingga 

meningkatkan nilai derajat kesamaan. 

 

C.       Kelembaban % 

 

Dari hasil analisis kematangan kompos menggunakan metode CTC diperoleh 

data hubungan waktu dan kelembaban kompos, Pengukuran kelembaban pada 3 titik 

pengomposan dilakukan setiap hari selama 30 menit dengan hasil yang di tunjukan pada 

gambar 4.8:
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Gambar 4.8 Kondisi Kelembaban selama Proses Pengomposan Variasi 2 

 

 
Pada awal proses pengomposan kelembaban kompos dititik 1 yaitu 22%, namun 

pada hari ke-1 terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada kelembaban kompos, yaitu 

mencapai 92%. Kelembaban meningkat karena serat dari bahan organik sudah mulai 

hancur, padahal kandungan air yang ada di dalamanya belum habis. Pada hari ke-2 

kelembaban kompos sudah mulai menurun akan tetapi terjadi kenaikan yang sangat 

signifikan di hari ke-3 dan seterusnya kelembaban kompos mulai menurun pada titik 1 

sampai 9%. Berbeda dengan titik 2 dimana kenaikan nilai dari hari ke-0 tidak terlalu 

signifikan dibanding dengan titik 1 dimana nilai titik 1 mencapai nilai 64% pada hari ke-

3 terjadi penurunan sampai hari ke-8 mencapai 7%. Kedua titik kelembaban pada kompos 

yang dihasilkan telah mencapai SNI 19-7030-2004 pada akhir pengujian, yaitu tidak 

melibihi 50%. Sedangkan di titik 3 pada hari ke-1 nilai kelembaban di angka 6,8% akan 

tetapi pada saat hari ke-2 mengalami penurunan sampai 5,5%, hal ini dikarenakan 

masukanya sampah baru dan sampai hari ke-8 kelembaban menunjukan di nilai 0%. 

 

Menurut STP (2015) pembuatan kompos akan berlangsung dengan baik pada 

satu keadaan campuran bahan baku kompos yang memiliki kadar air antara 40-60%. 

Pada keadaan level uap air yang lebih rendah, aktifitas mikroorganisme akan terhambat 

atau berhenti sama sekali.
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D.       Karakteristik Kompos Matang Variasi 2 

 

Setelah matang pada hari ke-8, kemudian dilakukan uji laboratorium akhir untuk 

mengetahui karakteristik kompos matang. 

 
Tabel 4.12 Karakteristik Fisik dan Kimia Akhir Variasi 2 

No. Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1 Kadar Air ASTM D2216-80 % BB 15,77 

2 Kadar Volatil ASTM D3175 – 07 % BK 19,42 

3 Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 422,10 

4 C-Organik SMEWW-5220-B % BK 25,11 

5 NTK SMEWW-4500-N org +B % BK 1,39 

Sumber: Hasil Penelitian 

 
Tabel diatas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang 

dilakukan selama 8 hari dengan menggunakan metode CTC. Pengukuran dilakukan di 

laboratorium dengan parameter yang di uji adalah parameter fisik dan kimia. Berdasarkan 

hasil pengukuran ini yaitu: 

 

a)   Kadar air 

 

Jika dibandingkan dengan kelembaban pada grafik 4.8 diatas variasi 2 merupakan 

campuran dengan kompos starter yang sama di variasi sebelumnya. Pada variasi 2 

dilakukan pengadukan secara rutin 2 kali sehari. Pengadukan secara rutin dilakukan untuk 

mengurangi kadar air dalam gundukan sesuai dengan pernyataan Haug (1993). Pada hari 

ke-8, dengan uji kompos matang kadar air yang dicapai adalah 15,77% Kadar air tersebut 

menunjukan adanya kenaikan dibandingkan dengan grafik titik 1 yaitu 9% dan di titik 2 

sekitar 7%. Jika dibandingkan dengan grafik kelembaban diatas tidak berbeda jauh 

nilainya. Apabila dibandingkan dengan standar kompos SNI 19-7030-2004 kadar air 

variasi 2 dengan pengadukan 2 kali dalam sehari sudah sesuai dengan standar kompos SNI 

19-7030-2004 yakni di bawah 50%. Hal ini di karenakan kualitas material organik telah 

mengalami penurunan.
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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 19,42% yang dimana masih belum belum masuk dalam standar yang 

ditetapkan oleh Damanhuri, (2016). Kadar volatile harus diatas 25%. 

 

c)   Fosfor 

 

Fosfor merupakan unsur untuk pertumbuhan didalam 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 Tabel 4.12 menunjukan bahwa hasil analisis kandungan unsur fosfor 

(P) dalam kompos organik limbah dapur rumah tangga pada variasi 2 sebesar 0,631% 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. 

 

d)   C-Organik 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kandungan C- Organik kompos pada 

penelitian variasi 2 adalah 25,11% sudah memenuhi syarat dari ketentuan C-organik dalam 

SNI 19-7030-2004 yaitu 9,8-32%.
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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). 

 

e)   Nitrogen 

 

Kandungan N total pada variasi 2 adalah 1,39% yang dimana telah memenuhi 

persyaratan SNI 19-7030-2004 minimum 0,4%. Hal ini disebabkan proses dekomposisi 

oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen terperangkap didalam 

tumpukan kompos karena pori- pori tumpukan kompos yang sangat kecil sehingga amonia 

dan nitrogen yang terlepas ke udara berada dalam jumlah yang sedikit. Nitrogen dalam 

penelitian ini sudah memenuhi kebutuhan C-organik. Hal ini dapat dilihat dari rasio C/N 

yang melebihi batas yang dipersyaratkan oleh SNI 19-7030-2004 dengan nilai maksimum 

yaitu 20. 

 
Rasio C/N kompos pada variasi 2 adalah 18,06% sudah memenuhi C/N yang 

dipersyaratkan SNI 19-7030-2004. Menurut Endah (2008) perimbangan C/N rasio akan 

menentukan perimbangan terjadinya fase vegetatif dan generatif. Jumlah nitrogen yang 

lebih tinggi atau C/N rasio yang kecil akan membuat tanaman tetap pada fase vegetatif. 

Tanaman yang tetap berada dalam fase vegetatif tentu saja akan mengalami masalah pada 

proses pembungaan dan pembuahannya sebab syarat terjadinya proses pembungaan 

adalah tercapainya fase generatif. Tanaman dengan C/N rasio yang tinggi akan lebih 

mudah dirangsang untuk segera memasuk fase generatif sehingga proses pembungaan dan 

pembuahan dapat segera terjadi. Namun  nilai karbon yang  terlalu tinggi  tanpa 

diimbangi oleh jumlah nitrogen yang cukup akan menyebabkan kematian tanaman atau 

tidak akan berbuah pada musim berikutnya. Untuk hasil penelitian kadar rasio C/N pada 

variasi 2 telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004, yaitu 10-20. 
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4.2.2.3. Pelaksanaan Penelitian dengan Pengadukan Per 2 Jam dalam 1 hari (variasi 3) 

 

Pada percobaan sebelumnya temperatur kompos masih belum konstan naik turun 

di fase (mesofilik) dan (thermofilik) sampai akhir pengomposan. Sedangkan untuk 

mendapatkan kompos yang terbebas dari mikroorganisme patoghen dan sesuai dengan 

metode CTC suhu yang dicapai adalah suhu yang konstan di fase thermofilik. Dalam hal 

ini tinggi tumpukan berpengaruh dalam kenaikan suhu, semakin tinggi tumpukan suhu 

semakin signifikan. Pada variasi 3 ini dilakukan pengadukan per 2 jam dalam 1 hari 

sebelum pengukuran pH yang dimana lebih rutin dari percobaan sebelumnya. Parameter 

yang di ukur setiap harinya adalah temperatur, kelembaban dan pH, mulai pengukuran 

parameter dilakukan sebelum dan setelah diaduk. 

 

A.     Temperatur 

 

Pengukuran temperatur dilakukan pada titik 1,2,3 dan 4 karena ada penambahann 

tinggi tumpukan dari variasi sebelumnya. Selain yang terkena gundukan, terdapat juga 

pengukuran di titik 7 untuk mengukur suhu indikator dan titik 11 untuk mengukur suhu 

ruang pada komposter (Chamber). Hal ini dapat dilihat sesuai dengan gambar 4.23: 
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Gambar 4.24 Kondisi Temperature selama Proses Pengomposan Variasi 3
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Gambar 4.24 Kondisi Temperature Harian Variasi 3 

 
 

Tampak dari gambar 4.23 dapat dilihat bahwa profil suhu selama proses 

pengomposan. Dari grafik terlihat pencapaian suhu akhir pengomposan di hari ke-8 

menunjukan fase termofilik telah masuk pada semua kompos di titik 1, 2, 3, dan 4 bagian 

yang terkena gundukan. Meninjau gambar 4.1 dan 4.4 maka dapat dilihat bahwa variasi 1 

dan 2 mempunyai pencapaian suhu yang lebih tinggi dibanding suhu variasi 3 pada semua 

bagian titik. Hal ini dipengaruhi oleh ruang antar fase dalam gundukan kompos yang 

dimana sering melakukan frekuensi pengadukan, maka untuk variasi dengan komposisi 

bahan yang sama, pengadukan yang lebih jarang dilakukan menghasilkan pencapaian 

temperature yang lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan tingginya suhu pada variasi 1 dan 2 

dibanding variasi 3 pada semua bagian titik gundukan. Fenomena ini sejalan dengan Haug 

(1993) bahwa pengadukan berpengaruh terhadap penghilangan panas pada gundukan 

kompos. Apabila pengadukan dilakukan lebih sering, maka panas dalam gundukan akan 

lebih mudah hilang. Sedangan untuk komposisi bahan campuran ini digunakan bahan yang 

sama, hal ini menunjukan bahwa frekuensi pengadukan mempengaruhi pencapaian suhu 

pada gundukan kompos. 

 

Pencapaian panas sejatinya memiliki hubungan dalam mencapai suhu 

termofilik dalam mengurangi pertumbuhan mikroorganisme seperti pernyataan 
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Haug (1993). Pada fase termofilik untuk mencapai temperature termofilik dalam rangka 

untuk membunuh bakteri, pengadukan dapat dilakukan tidak terlalu sering agar gundukan 

kompos memiliki temperature yang optimum sehingga mikroorganisme yang terdapat 

pada aktivator mati. Sejatinya, pencapaian suhu di tiap variasi telah mampu mengurangi 

pertumbuhan mikroorganisme dapat mati pada suhu 55˚C. Hal ini dikarenakan titik bagian 

tumpukan merupakan bagian yang paling tertutup dan tidak mendapatkan oksigen sehingga 

temperaturnya meningkat. Sedangkan titik 4 lebih kecil karena mendapat suplai oigen. 

B.   pH 

Selama proses pengomposan pengujian pH dilakukan pengukuran pH pada titik 

pengomposan dilakukan setiap 2 jam dalam 1 hari dengan hasil yang di tunjukan 

pada Gambar 4.25: 

 
 

8 

7 

6 

5 

4                                                                                                                                                                     pH 

3 

2 

1 

0 

0               24              48              72              96             120            144            168 

Waktu 

(Hari) 

 
 

Gambar 4.25 Kondisi Grafik pH selama Proses Pengomposan Variasi 3 

 
Pada pengujian pH hari ke-0 sampai hari ke-8, variasi 3 mempunyai pH 7 dimana 

nilai tersebut termasuk dalam standar kematangan kompos standar SNI 19-7030-2004 

yakni 6-7,49. Kenaikan pH dapat dipengaruhi dari bahan campuran kompos dimana 

sampah organik memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi sehingga memungkinkan 

terjadinya peningkatan kandungan amonia dalam kompos sehingga meningkatkan nilai 

derajat kesamaan. Dalam hal ini. Tchobanoglus pada tahun 1993 menyatakan bahwa pada 

kompos matang, pH dapat naik sekitar 7-8, artinya pH variasi 3 termasuk dalam standar 

SNI 19-7030-2004.
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C.     Kelembaban % 

 

Dari hasil analisis kematangan kompos menggunakan metode CTC diperoleh data 

hubungan waktu dan kelembaban kompos, Pengukuran kelembaban pada 3 titik 

pengomposan dilakukan setiap hari selama 30 menit dengan hasil yang di tunjukan pada 

gambar 4.26: 
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Gambar 4.26 Kondisi Grafik Kelembaban selama Proses Pengomposan Variasi 3 

 

 
 

Pada awal proses pengomposan kelembaban kompos dititik 1 yaitu 18% namun 

pada hari ke-1 terjadi kenaikan yang signifikan pada kelembaban kompos yaitu mencapai 

80%. Kelembaban meningkat karena serat dari bahan organik sudah mulai hancur, padahal 

kandungan air belum habis. Pada hari ke-2 sampai seterusnya mengalami naik turun yang 

sama seperti hari sebelumnya. Sedangkan pada titik 2 dan titik 3 tidak terjadi kenaikan 

yang signifikan dari hari pertama sampai hari ke- 8. Semua titik yang dihasilkan telah 

mencapai  SNI 19-7030-2004 pada akhir pengujian, yaitu tidak melebihi 50%. 

 

Pada penelitian Dewilda (2017) menjelaskan bahwa kelembaban kompos yang 

dihasilkan berkisar antara 10-25%. Semakin cepat kematangan kompos, tekstur kompos 

akan menjadi remah sehingga uap air lebih cepat menghilang melalui penguapan selama 

pengeringan pada suhu ruang. Hasil tersebut juga membuktikan bahwa kelembaban 

kompos pada akhir pengomposan yang dihasilkan dititik 1 berkisar 4% dan dititik 2 

berkisar 6%.
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D.       Karakteristik Kompos Matang Variasi 3 

 

Setelah matang pada hari ke-8, kemudian dilakukan uji laboratorium akhir untuk 

mengetahui karakteristik kompos matang. 

 

Tabel 4.13 Karakteristik Fisik dan Kimia Akhir Variasi 3 

No. Parameter Metode Satuan Hasil Analisa 

1 Kadar Air ASTM D2216-80 % BB 13,99 

2 Kadar Volatil ASTM D3175 – 07 % BK 21,76 

3 Phospat ASTM D2216-80 mg/kg 501,34 

4 C-Organik SMEWW-5220-B % BK 29,90 

5 NTK SMEWW-4500-N org +B % BK 1,21 

Sumber: Hasil Penelitian 
 

 
 

Tabel diatas ini merupakan hasil dari pengomposan sampah rumah tangga yang 

dilakukan selama 8 hari dengan menggunakan metode CTC. Pengukuran dilakukan di 

laboratorium dengan parameter yang di uji adalah parameter fisik dan kimia. 

Berdasarkan hasil pengukuran ini yaitu: 

 

a)   Kadar Air 

 

Jika dibandingkan dengan kelembaban pada grafik 4.26 diatas variasi 3 merupakan 

campuran dengan kompos starter yang sama di variasi sebelumnya. Pada variasi 3 

dilakukan pengadukan secara rutin per 2 jam sehari. Pengadukan secara rutin dilakukan 

untuk mengurangi kadar air dalam gundukan sesuai dengan pernyataan Haug (1993). Pada 

hari ke-8, dengan uji kompos matang kadar air yang dicapai adalah 13,99% Kadar air 

tersebut menunjukan adanya kenaikan dibandingkan dengan grafik titik 1 yaitu 4% dan di 

titik 2 sekitar 6%. Jika dibandingkan dengan grafik kelembaban diatas tidak berbeda jauh 

nilainya. Apabila dibandingkan dengan standar kompos SNI 19-7030-2004 kadar air 

variasi 3 dengan pengadukan per 2 jam dalam sehari sudah sesuai dengan standar kompos 

SNI 19-7030-2004 yakni di bawah 50%. Hal ini di karenakan kualitas material organik 

telah mengalami penurunan.
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b)   Kadar Volatil 

 

Kadar volatil bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas pengurangan 

(reduksi) sampah dalam pembakaran menggunakan metode pembakaran berteknologi tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat nilai kadar volatil sebesar 19,42% yang dimana masih 

belum masuk dalam standar yang ditetapkan oleh Damanhuri, (2016). 

 

c)   Fosfor 

 

Fosfor merupakan unsur untuk pertumbuhan didalam 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 Tabel 4.13 menunjukan bahwa hasil analisis kandungan unsur fosfor (P) 

dalam kompos organik limbah dapur rumah tangga pada variasi 3 sebesar 0,749% 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. 

 

d)   C-Organik 

 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa kandungan C- Organik kompos pada 

penelitian variasi 3 adalah 29,90% sudah memenuhi syarat dari ketentuan 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 
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karbon dioksida karena adanya aktivitas mikroorganisme sehingga mempengaruhi kadar C-

organik kompos yang dihasilkan (Harizena, 2012 dalam Nabila Sari Desiriani 2017). 

 

e)   Nitrogen 

 

Kandungan N total pada variasi 3 adalah 1,21% yang dimana telah memenuhi persyaratan 

SNI 19-7030-2004 minimum 0,4%. Hal ini disebabkan proses dekomposisi oleh 

mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen terperangkap didalam tumpukan 

kompos karena pori- pori tumpukan kompos yang sangat kecil sehingga amonia dan nitrogen 

yang terlepas ke udara berada dalam jumlah yang sedikit. Nitrogen dalam penelitian ini sudah 

memenuhi kebutuhan C-organik. Hal ini dapat dilihat dari rasio C/N yang melebihi batas yang 

dipersyaratkan oleh SNI 19-7030-2004 dengan nilai maksimum yaitu 20. 

Rasio C/N kompos pada variasi 3 adalah 24,71% 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. Untuk hasil 

penelitian kadar rasio C/N pada variasi 3 belum memenuhi standar SNI 19-7030-2004, yaitu 

10-20. 

 
4.2.3. Perbandingan Temperature Maksimum Kompos dari 3 Variasi 

 

Pengamatan suhu dilakukan untuk mengetahui perubahan aktivitas mikroorganisme 

karena suhu merupakan salah satu indikator penting dalam mengurai bahan organic. 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. Mikroba yang aktif pada fase ini 

adalah mikroba thermofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada kondisi ini terjadi 

dekomposisi atau penguraian bahan organic yang sangta aktif, karena mikroba dalam kompos 

menggunakan oksigen dan menguraikan bahan organic menjadi CO₂ uap air dan panas. 

 

Hasil analisa terhadap pengamatan suhu kompos pada 8 hari pengomposan 

menunjukan bahwa jenis aktivator memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

perubahan suhu dari tiap tinggi tumpukan kompos. Hasil analisa terhadap pengamatan 

suhu maksimal kompos dapat dilihat dalam Tabel 4.14 
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Tabel 4.14 Temperatur Kompos Maksimum dari 3 Variasi 
Titik Posisi Tinggi (cm) T_max 1 (°C) T_max 2 (°C) T_max 3 (°C) 

1 2 60.75 69.8 5
4.75 

2 7 - 59.3 5
4.75 

3 12 - 59.8 5
2.25 

4 17 - - 5

6.5  
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Gambar 4.23 Maksimum Temperatur Kompos
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No 

 

 
Paramater 

 

 
Satuan 

SNI Kualitas 

Kompos 

Hasil Pengujian 

 

Min 
 

Maks 
 

Variasi 1 
 

Variasi 2 
 

Variasi 3 

1. Kadar Air % - 50 11,12 15,77 13,99 

 

2. 
 

Warna 
 

- 
 

- 
 

Kehitaman 
Coklat 

kehitaman 

Coklat 

kehitaman 

Coklat 

kehitaman 

 

3. 
 

Bau 
 

- 
 

- 
Berba

u 

tanah 

Berba

u 

tanah 

Berba

u 

tanah 

Berba

u 

tanah 4. pH - 6,80 7,49 7,0 7,0 7,0 

5. C-Organik  

% 
9,80 32 32,75 25,11 29,90 

6. NTK 0,40 - 1,88 1,39 1,21 

 

 
 

 
Pada penelitian ini dapat diketahui hasil dari proses pengomposan yang terbaik 

ketika mencapai suhu maksimum (thermofilik) di karenakan bagian dasar merupakan 

bagian yang paling tertutup dan tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga temperaturnya 

meningkat (Insam dan Bertoldi, tahun 2001). Hal ini terjadi kenaikan suhu dikarenakan 

mikroorganisme bekerja secara aktif pada tahap awal pengomposan. Hingga 

menyebabkan akumulasi panas yang dikeluarkan mikroba yang sedang mendegradasi 

bahan organik. Naiknya suhu mempercepat  proses dekomposis.  Hal ini terlihat di 

titik 1 pada variasi (pertama) suhu yang dicapai 60,75°C, untuk variasi (kedua) 69,8°C, 

sedangkan untuk variasi (ketiga) berada pada suhu sebesar 54,75°C. yang dimana variasi 

(kedua) merupakan suhu tertinggi pada percobaan ini.   Sedangkan untuk titik 2 sampai 

titik 3 di ketinggian 7 cm sampai dengan 12 cm pada variasi 2, dan variasi 3 Mengalami 

penurunan suhu yang lebih rendah karena penyusutan gundukan dan terdapat oksigen yang 

masuk dalam gundukan kompos dan kurangnya aktifitas mikroba sehingga menyebabkan 

suhu mengalami penurunan temperatur. Sedangkan di titik 4 pada variasi 3 berada pada 

suhu yang tinggi karena belum tertutupi oleh tumpukan kompos sehingga suhu yang terbaca 

suhu ruang chamber. 

 

4.2.4. Perbandingan Hasil Analisis Kandungan Kompos Matang 

 

Hasil dari analisis laboratorium kompos matang dari sampah organik didapat data 

seperti yang terdapat pada tabel 4.15 yang teridiri dari kadar air, warna, bau, pH, C-

Organik, NTK, Fosfor, dan C/N rasio. 

 

Tabel 4.15 Perbandingan Standar Kualitas Kompos SNI
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7. Fosfor  0,10 - 0.112 0.631 0.749 

8. C/N rasio - 10 2

0 

17,42 18,06 24,71 

Keterangan: *nilainya lebih besar atau lebih kecil dari maksimum 
 

 
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa 

kulaitas kompos matang dari sampah organik secara umum sudah memenuhi standar 

kualtias kompos SNI 19-7030-2004. 

 

4.2.4.1. C-Organik 

 

Karbon merupakan sumber energi yang penting untuk pertumbuhan sel. Dalam 

pengomposan aerob, bahan organik terurai menjadi CO₂ melalui sistem metabolisme 

dari mikroorganisme. Kandungan karbon organik yang terdapat dalam kompos matang 

dan pupuk starter dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.16 Kandungan C-Organik Kompos 
Perlakuan 

 

Variasi 

C-Organik 
 

Sampah 

C-Organik 
 

Pupuk Starter 

C-Organik 
 

Kompos Matang 

1 45,23% 40,89% 37,75% 

2 45,23% 40,89% 25,11% 

3 45,23% 40,89% 29,90% 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 dan 4.16 menunjukan bahwa, analisis kadar C- 

Organik mengalami penurunan, karena karbon digunakan oleh mikroba sebagai sumber 

energi untuk mendegradasi bahan organik.  Selama proses pengomposan, CO₂ akan 

menguap sehingga kadar karbon akan berkurang juga (Padebesie, 2012). Kadar C-

Organik dari seluruh variasi telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004 dimana C-

Organik kompos 9,8 – 32. Pada variasi 1, kadar C-Organik menjadi 32,75%. Pada 

variasi 2, kadar C-Organik mengalami penurunan menjadi 25,11%. Sedangkan untuk 

variasi 3, kadar C-Organik menurun menjadi 29,90. 

 

Dari segi pengadukan, penurunan C-Organik terendah terdapat pada kompos di 

variasi 2 dengan pengadukan 2 kali sehari di bandingkan dengan pengadukan variasi 3 

dilakukan selama per 2 jam sehari. Hal ini berbanding terbalik yang dimana menurut 

(Jiang-ming 2017) frekuensi pengadukan yang lebih sering dilakukan  akan  
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menghasilkan  nilai  yang  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  bisa mengakibatkan 

peningkatan oksigen didalam kompos yang menyebabkan aktifitas mikroorganisme 

meningkat. Total C-Organik dalam kompos dipengaruhi oleh kualitas bahan organik dan 

aktifitas mikroorganisme yang terlibat dalam penguraian bahan organik. Bahan organik 

untuk kompos memiliki nilai 45,23% yang dimana menurut SNI 19-7030-2004 yaitu 

27-58, maka dari ketiga variasi pengadukan bahan organik yang terdapat pada kompos 

matang telah memenuhi standar. 

 

4.2.4.2. Nitrogen (N-total) 

 

Nitrogen dibutuhkan oleh mikroorganisme sebagai sumber makanan dan nutrisi 

pembetukan sel-sel tubuh, dan karbon sebagai sumber tenaga untuk berkembang biak 

dengan baik dan menghasilkan energi (Irawan, 2004). Adapun Kadar N-Total kompos 

sampah organik tersaji dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.17 Kandungan Kadar Nitrogen Kompos 
Perlakuan 

 

Variasi 

NTK 
 

Sampah 

NTK 
 

Pupuk Starter 

NTK 
 

Kompos Matang 

1 1,12% 1,45% 1,88% 

2 1,12% 1,45% 1,39% 

3 1,12% 1,45% 1,21% 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 dan 4.17 menunjukan bahwa, analisis kadar N-total pada 

beberapa variasi pengadukan memberi pengaruh terhadap proses pengomposan. Kadar N-

total pada variasi (1) yaitu 1,88%, variasi (2) 1,39%, dan variasi (3) 1,21%. 

 

Peningkatan kadar N-Total diduga karena terjadi proses dekomposisi yang lebih 

sempurna, sedangkan nitrogen yang rendah disebabkan bahan baku kompos yang 

mengandung nitrogen rendah dan memungkinkan banyak menguap karena pemanasan 

kurang baik. (Mulyono, 2000 dalam Pitoyo, 2012). Sedangkan menurut Richard (1996) 

jika kandungan nitrogen campuran kompos terlalu rendah proses dekomposisi berjalan 

lambat dan suhu kompos yang dicapai rendah. Sebaliknya, apabila proporsi nitrogen 

terlalu tinggi, proses dekomposisi berlangsung cepat dan suhu yang dicapai terlalu tinggi 

yang mengakibatkan matinya mikroorganisme yang dibutuhkan dalam proses penguraian. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3, pada variasi 1 kadar nitrogen mencapai 1,88 % 
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ini membuktikan bahwa memang pada variasi 1 memiliki temperature yang lebih tinggi 

dari pada variasi 2 dan 3 selama proses pengomposan tiap harinya. 

 

Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa kadar 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 (NO₃ˉ) yang merupakan bentuk nitrogen yang lebih 

stabil (Tobing, 2009). Dalam perlakuan variasi pengadukan kompos yang paling rendah 

yaitu dimiliki dengan pengadukan per 2 jam dalam sehari. Hal ini dikarenakan pada proses 

pengomposan pada perlakuan ini memiliki rasio C/N yang besar yaitu 24,71% yang 

artinya pada proses pengomposan kadar N yang digunakan dalam aktivitas dekomposisi 

mikroorganisme yang kurang. Hal ini pun menurut (Jiang-ming 2017) frekuensi 

pengadukan yang lebih sering dilakukan akan menghasilkan nilai yang rendah. Hasil 

penelitian kadar N-Total pada ketiga variasi pengadukan tersebut telah memenuhi standar 

kualitas kompos menurut SNI 19-7030-2004, kadar yang dipersyaratkan minimal 0,40 % 

dan tidak ada Batasan maksimum. 

 

4.2.4.3. Kadar Pospor (P) Total 

 

Dalam proses pengomposan, unsur P sangat diperlukan oleh mikroorganisme 

untuk membangun selnya (Hidayati dkk., 2010) pada bahan organik segar niutrien P 

biasanya terdapat dalam bentuk organik komplek yang sulit dimanfaatkan langsung oleh 

tanaman untuk pertumbuhan. Tetapi setelah proses pengomposan berlangsung, aktivitas 

mikroorganisme akan mengubah nutrien menjadi bentuk PO₄²ˉ (P tersedia) yang mudah 

diserap oleh tanaman (Syafrudin dan Zaman, 2007).  Adapun  hasil  pospor sampah  

organik  dapat  dilihat  pada tabel berikut.
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Tabel 4.18 Kandungan Kadar Pospor Kompos 
Perlakuan 

 

Variasi 

Pospor 
 

Sampah 

Pospor 
 

Pupuk Starter 

Pospor 
 

Kompos Matang 

1 0.992% 0.121% 0.112% 

2 0.992% 0.121% 0.631% 

3 0.992% 0.121% 0.749% 

 

 
 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa, analisis kadar P-Total didapat 

pada variasi (1) yaitu 0.112%variasi (2) 0.631%, dan pada variasi (3) 0.749%. 

Kadar P-total pada ketiga perlakuan variasi pengadukan tersebut telah memenuhi 

standar kualitas kompos menurut SNI 19-7030-2004, kadar yang dipersyaratkan 

minimal 0,10 % dan tidak ada batasan maksimum. Tinggi rendahnya kandungan P-Total 

dalam kompos diduga karena, banyaknya fosfor yang terkandung dalam bahan baku 

yang digunakan, dan banyaknya mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan. 

Hasil ini diperkuat oleh pendapat Kurnia dkk. (2017) yang menyatakan bahwa, 

kandungan unsur P semakin tinggi dengan terjadinya pelapukan bahan organik yang 

dikomposkan. Pada tahap pematangan kompos, mikroorganisme akan mati dan kadar 

P di dalam mikroorganisme akan bercampur dalam bahan kompos yang secara 

langsung akan meningkatkan kandungan P dalam kompos. Kadar pospor total pada 

penelitian ini untuk semua variasi telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004, yaitu 

melebihi dari batas minimum 0,1%. 

 

4.2.4.4. Rasio C/N 

 

Rasio C/N merupakan parameter terpenting dalam parameter kimia kompos. 

Parameter ini dipengaruhi oleh proses degradasi biologis dalam kompos terhadap 

kandungan karbon dan nitrogen sehingga nilainya dipengaruhi oleh keadaan 

mikroorganisme. Adapun hasil dari pengamatan bisa dilihat dari tabel berikut.  
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Tabel 4.19 Rasio C/N Kompos 

Perlakuan 
 

Variasi 

Rasio C/N 
 

Sampah 

Rasio C/N 
 

Pupuk Starter 

Rasio C/N 
 

Kompos Matang 

1 40,38 28,2 17,42 

2 40,38 28,2 18,06 

3 40,38 28,2 24,71 

 

 
 

Berdasarkan hasil rasio C/N yang didapatkan nilai rasio C/N kompos matang 

bervariatif. Hasil analisi dalam tabel 4.9 terhadap kandungan rasio C/N kompos matang 

yang paling besar yaitu 24,71 pada perlakuan variasi 3 dengan pengadukan per 2 jam 

dalam sehari, hal ini dikarenakan pada perlakuan ini jumlah mikroorganisme yang 

terdapat pada variasi 3 kurang dapat mendekomposisi dan menguraikan senyawa C dan 

N kompos matang dengan waktu pengomposan 8 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 dengan variasi 2 sebesar 18,06 dan 

variasi 1 sebesar 17,42, rasio C/N pada perlakuan ini dapat dikatakan lebih rendah dari 

perlakuan lain. 

 

Menurut Surtinah (2013) C/N rasio yang terkandung dalam kompos 

menggambarkan tingkat kematangan dari kompos tersebut, semakin tinggi C/N rasio 

berarti kompos belum terurai dengan sempurna atau dengan kata lain belum matang. 

Rasio C/N akan mempengaruhi ketersediaan unsur hara, jika C/N rasio berbanding 

terbalik dengan ketersediaan unsur hara, artinya bila C/N rasio tinggi maka kandungan 

unsur hara sedikit tersedia untuk tanaman, sedangkan jika C/N rasio rendah maka 

ketersediaan unsur hara tinggi dan tanaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Kadar rasio C/N terendah terdapat pada variasi 1, yaitu 17,42 yang 

menandakan bahwa jika rasio C/N yang dihasilkan rendah maka proses penguraian 

bahan organik berjalan dengan baik dan kadar unsur hara seperti nitrogen dan pospor 

pada variasi 1 ini cukup tinggi dari pada variasi 2 dan 3. Untuk hasil penelitian kadar 

rasio C/N pada variasi 1 dan 2 telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004, yaitu 10-

20. Sedangkan untuk variasi 3 belum memenuhi standar SNI 19-7030-2004. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan ini adalah 

sebagai berikut: 

Dari penelitian variasi aliran udara diperoleh : 

1. Penggunaan saluran udara sangat berpengaruh terhadap proses pengomposan CTC karena 

adanya aersi dapat membantu mempercepat proses pengomposan dalam waktu 8 hari dengan 

suhu mencapai 60°C. 

2. Hasil pengukuran kelembapan selama pengomposan pada setiap variasi memliki nilai 

kelembapan yang rendah kurang dari 12% yang dinyatakan kering. Sementara pH pada 

setiap variasi sudah dalam keadaan netral yaitu berada di antara 6-8. 

3. Hasil pengomposan variasi 2 dengan saluran udara setengah terbuka menghasilkan kompos 

yang lebih baik dari proses pengomposan lainnya, yaitu pH sebesar 7, kadar air sebesar 

11,12%, fosfor sebesar 0,11%, C-Organik sebesar 32,75%, Nitrogen sebesar 1,88%, dan 

Rasio C/N sebesar 17,42. 

4. Dilihat dari karakteristik fisik dan kimia kompos pada variasi 2 sudah memenuhi syarat yang 

ditetapkan pada SNI 19-7030-2004. 

 

Dari penelitian variasi frekuensi pengadukan diperoleh:  

1. Perbedaan frekuensi pengadukan hanya mempengaruhi pencapaian suhu, laju 

dekomposisi karbon organik dan rasio C/N 

2. Dilihat dari suhu, pH, kadar air, c-organik, nitrogen, pospor, dan rasio c/n kompos matang, 

maka variasi 2 yakni dengan pengadukan 2 kali dalam satu hari memiliki kualitas lebih 

baik dari pada variasi lainya. Jika dibandingkan dengan standar kompos Indonesia yakni 

SNI 19-7030-2004, maka variasi 2 memiliki kualitas yang memenuhi standar tersebut. 

3. Frekuensi pengadukan yang terlalu sering dilakukan memliki pencapaian temperatur yang 

jauh lebih rendah di banding dengan pengadukan yang jarang di lakukan. Seperti yang 



 

 

 

terjadi pada variasi 3 dengan pengadukan per 2 jam sekali, terlihat dengan hasil kompos 

matang rasio C/N semakin tinggi nilainya maka akan memperlambat proses pengomposan 

yaitu 24,71 yang dimana jauh lebih tinggi dari pada variasi 1 yaitu 17,42 dan variasi 2 yaitu  

18,06  telah  memenuhi  standar  SNI  19-7030-2004,  yaitu  10-20. Sedangkan untuk 

variasi 3 belum memenuhi standar SNI 19-7030-2004. 

 

5.2. Saran 

Saran yang diberikan setelah adanya penelitian ini adalah: 

1. Pemakaian jumlah sampah yang lebih banyak untuk setiap harinya sehingga tumpukan 

kompos tidak rendah. 

2. Penambahan air pada saat pengomposan berjalan agar kompos tidak mengalami kekeringan 

sehingga kelembapan terkontrol dengan baik. 

3. Perlu dilakukan perbaikan desain pengadukan dalam proses pengomposan, pengadukan yang 

dilakukan selama ini masih kurang sempurna, sampah segar masih kurang merata dalam 

gundukan kompos sehingga tidak tercampur bahan yang mempengaruhi penyebaran 

nutrient. 

4. Perlu di tambahkan kembali lama pengadukan yang dimana hanya 10 detik sehingga 

pengadukan cukup mencapai 3 kali putaran saja. Agar sampah segar bisa tercampur merata 

sebelum masuk pengukuran paramete 



 

PENGARUH FREKUENSI PENGADUKAN  

TERHADAP TEMPERATUR DALAM PROSES 

PENGOMPOSAN CONTINUOUS THERMOPHILIC COMPOSTING 

(CTC) 

 

Anni Rochaeni, Bambang Ariantara, Riza Apriansyah 

 

ABSTRAK 

Continuous Thermophilic Composting (CTC) yaitu pengomposan 

dengan memperpendek siklus pengomposan. Proses pengomposan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah frekuensi pengadukan. 

Variasi pengadukan pada penelitian ini dengan frekuensi pengadukan 1 kali 

dalam sehari (variasi 1), frekuensi pengadukan 2 kali dalam sehari (variasi 2), 

dan frekuensi pengadukan per 2 jam sekali dalam sehari. Jenis penelitian yang 

digunakan  adalah eksperimen skala laboratorium dengan memvariasikan 

pengaruh pengadukan terhadap proses pengomposan dalam komposter 

termofilik kontinyu. Pada penelitian ini suhu optimum metode CTC berada 

pada variasi 1 dan 2 dengan pengadukan di variasi 1 sebanyak 1 kali 

pengadukan dalam 1 hari selama 8 hari suhu maksimum yang dicapai adalah 

62,75°C. Dan pengadukan di variasi 2 sebanyak 2 kali pengadukan dalam 1 

hari selama 8 hari berada pada suhu 69,8°C. Variasi 1 dan 2 mempunyai 

pencapaian suhu yang lebih tinggi dibanding variasi 3. 

 

Kata kunci : CTC, Kompos, Pengadukan, Temperatur, Variasi 
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PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. Semakin meningkat 

pertumbuhan penduduk, jumlah timbulan 

sampah semakin meningkat. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pengananan atau pengolahan 

dengan teknologi seperti pengomposan yang 

umum digunakan untuk mengolah sampah 

organik.  

Pengomposan merupakan salah satu 

metode pengelolaan sampah organik yang 

bertujuan mengurangi dan mengubah 

komposisi sampah menjadi produk yang 

bermanfaat. Menurut Faatih (2012), 

pengomposan merupakan salah satu proses 

pengolahan limbah organik menjadi material 

baru seperti halnya humus.  

Salah satu upaya untuk mempercepat 

proses pengomposan yaitu menggunakan 

metode Continuous Thermofilic Composting   

(CTC) pengomposan dengan memperpendek 

siklus pengomposan dan meningkatkan 

stabilitas kompos (Xiao dkk, 2011). Menurut 

Waqas, dkk (2017), CTC diperkenalkan sebagai 

teknik baru dan efisien untuk mengolah limbah 

makanan menjadi kompos berkualitas dalam 

waktu singkat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa suhu yang digunakan adalah 60°C 

dengan waktu 8 – 13 hari.  

Dalam proses pengomposan, faktor 

pengadukan mempengaruhi pengomposan. 

Menurut Tchobanoglous (1993) dalam 

Amanah (2012), Pengadukan merupakan faktor 

yang penting dalam mengontrol kelembaban 

udara agar pengomposan tetap dalam proses 

aerob. Proses pengomposan aerobik dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah frekuensi pengadukan. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh frekuensi pengadukan 

yang optimum dari variasi pengadukan yang 

ditetapkan sehingga didapatkan pemrosesan 

CTC yang optimum baik terhadap temperatur. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan  adalah 

eksperimen skala laboratorium dengan 

memvariasikan pengaruh pengadukan terhadap 

proses pengomposan dalam komposter 

termofilik kontinyu. Penelitian ini dilakukan 

dilingkungan kampus Fakultas Teknik 

Universitas Pasundan Bandung.  

Data yang dibutuhkan selama proses 

penelitian adalah:  

1. Data primer, data ini didapatkan dari 

pengukuran selama proses penelitian 

berlangsung. Data ini meliputi variasi 

pengadukan kompos yang akan dibuat, dan 

pengolahan data temperatur. 

2. Data sekunder, data ini berupa hasil dari 

jurnal penelitian pendahulu.  

 

Bahan dan Alat 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain: pupuk kandang, sampah 

organik, larutan (EM4), serta larutan 

molase. 

2. Alat uji kualitas kompos yang digunakan 

penelitian ini antara lain: menggunakan 

sensor temperatur berupa K Type 
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Thermocouple Cable, Sensor Soil Moisture 

Capacitive, dan soil tester untuk mengukur 

pH. 

 

Variasi Pengadukan 

 Frekuensi pengadukan merupakan 

faktor yang dipercaya dapat mempengaruhi laju 

proses pengomposan (Tiquia, 1996). Menurut 

(Tchobanoglous et al., 2002) teknis 

pengadukan dapat dilakukan dengan cara 

menentukan bebarapa frekuensi pengadukan. 

Maka selama pelaksaan Penelitian dilakukan 3 

kali uji percobaan variasi frekuensi 

pengadukan. (pertama) dilakukan 1 kali 

pengadukan selama 1 hari dengan saluran udara 

setengah tertutup dimulai pada jam 09.00 pagi 

hari, (kedua) pengadukan dilakukan 2 kali 

selama 1 hari, dan (ketiga) dilakukan 

pengadukan per 2 jam dalam 1 hari. 

Pengadukan dilakukan setelah sampah 

dimasukan setiap hari selama 8 hari. Putaran 

pengaduk di kontrol selama 10 detik sebanyak 

3 kali putaran. Dengan kecepatan tenaga 

pengaduk 60 rpm. 

 

 

Gambar 1. Pengaduk Komposter 

 

 

Tahapan Pengomposan  

 Proses pengomposan yang 

dilakukan, diawali dengan pupuk kandang 2 kg 

sebagai pupuk starter dengan komposisi 

kotoran kambing, dan tanah lembang dengan 

penambahan berat sampah yaitu 1 kg/hari 

sampah organik yang sudah dicacah. Pupuk 

kandang hanya dimasukan sekali, sedangkan 

sampah dimasukan setiap hari selama 8 hari 

pada pagi hari selama tiap perlakuan variasinya.  

 Setelah semua bahan baku kompos 

tertumpuk, selanjutnya tumpukan ditambahkan 

(EM4) yang sudah difermentasikan selama 2 

hari dengan campuran molase. Untuk 

mempercepat proses pengomposan. Tumpukan 

bahan baku kemudian ditutup untuk menjaga 

suhu kompos dan melindungi dari faktor 

gangguan luar selama proses pengomposan. 

Kemudian diaduk sebanyak 3 putaran.  

 Setelah proses pengomposan mulai 

berjalan parameter yang diukur setiap harinya 

yaitu temperature, pH dan kelembaban. 

Pengukuran parameter dilakukan sebelum dan 

sesudah sampah dimasukan.  

 

Variabel Yang diamati 

 Temperatur selama proses 

pengomposan diamati setiap hari selama 30 

menit sekali. Pengukuran suhu dilakukan 

dengan menggantukan ujung sensor di dinding 

Chamber komposter yang dimana terdapat 8 

titik pengukuran, diantaranya terdapat disisi 

kanan yaitu titik 1, titik 3, titik 5 dan titik 7. 

Untuk disisi kiri terdapat 4 titik pengukuran 

yaitu titik 2, titik 4, titik 6, dan titik 8. Yang 

dimana 8 titik pengukuran memiliki ketinggian 



 

5 

 

yang berbeda dengan jarak tinggi 5 cm ditiap 

titiknya.  

 

Gambar 2. Penempatan titik Thermocouple 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temperatur Pada Proses   Pengomposan 

Salah satu parameter yang 

mempengaruhi pengomposan adalah 

temperatur. Diketahui temperatur selama 

proses pengomposan dengan frekuensi 

pengadukan disajikan pada gambar 2,3, dan 4. 

 

Gambar 3. Pengukuran 30 menit variasi 1 

 

 

Gambar 4. Temperatur harian variasi 1 

Pada frekuensi pengadukan pertama (1 

kali pengadukan dalam 1 hari), suhu yang 

terkena gundukan terdapat di titik 1 dan 2. Suhu 

tertinggi titik 1 yang dicapai berada pada suhu 

57°C pada hari ke-7, suhu yang didapatkan 

sudah diatas 45°C (thermofilik). Dapat dilihat 

pada gambar 4 dari hari pertama suhu 

mengalami kenaikan temperature harian naik 

stabil (1-4°C) hingga mendapatkan suhu 

tertinggi di hari ke-7, sampai akhir 

pengomposan didapat suhu yang dicapai pada 

hari ke-8 titik satu sebesar 56°C. sedangkan 

untuk titik 2 sudah terlihat suhu mencapai 59°C 

pada hari ke-2, kemudian turun pada hari ke-3 

yaitu 53°C dan mengalami kenaikan pada hari 

ke-4 suhu tertinggi yang dicapai 60,4°C. 

sedangkan pada hari selanjutnya mengalami 

penurunan temperatur harian menurun stabil 

konstan (1-2°C) sampai akhir pengomposan 

didapat suhu yang di capai 54°C di hari ke-8. 

pencapaian temperatur dari kedua titik pada 

proses pengomposan mulai memasuki fase 

termofilik ditandai dengan suhu yang mencapai 

>45°C. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

untuk pengukuran temperature setelah di 

lakukan (pengadukan 1 kali) di titik 2 

mengalami perubahan yang fluktuatif dimana 

terjadinya kenaikan dan penurunan pada 

temperatur. Sampah organik dalam tumpukan 

menyebabkan panas. Panas yang ditimbulkan 

ini Sebagian akan tersimpan didalam 

tumpukan. Pengadukan pada tumpukan 

bertujuan untuk menyuplai udara pada 

tumpukan, temperatur yang tinggi dapat 

mematikan mikroorganisme yang 

mengakibatkan oksigen menjadi berkurang. 
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Selain faktor pengadukan terjadinya naik turun 

temperatur pada grafik diatas, hal ini 

dikarenakan terdapat proses pengeringan jika 

merujuk pada (Haug, 1993)     

 

Gambar 5. Pengukuran 30 menit variasi 2 

 

Gambar 6. Temperatur harian variasi 2 

 

Hasil dari pengamatan suhu pada 

frekuensi pengadukan (kedua) diilustrasikan 

pada Gambar 2. Pada awal proses 

pengomposan tumpukan bahan baku kompos 

mengalami proses aklimatisasi yaitu proses 

penyesuaian suhu bahan kompos, dimana 

aktivitas mikroorganisme yang berfungsi 

merombak campuran bahan kompos 

beradaptasi dengan kondisi mesofilik (Madrini, 

2016). Suhu tumpukan kompos pada titik 2 

mulai mengalami peningkatan pada hari ke-2, 

sama halnya dengan titik 1 dan 3 yang dimana 

masih berada di fase mesofilik. hal tersebut 

dikarenakan masuknya sampah segar pada saat 

pengadukan yang masih belum merata. Saat 

umur tumpukan bahan kompos memasuki hari 

ke-3 pencapaian temperatur dari ketiga titik 

pengukuran mulai memasuki kenaikan suhu 

tertinggi sebesar 51-57°C, proses pengomposan 

mulai memasuki fase termofilik yang ditandai 

dengan peningkatan suhu yang signifikan 

mencapai >50°C. pada fase ini kenaikan 

temperatur dapat dilihat dari terdapatnya uap 

air di tutup komposter. Setelah  mencapai suhu 

termofilik, di suhu titik 3 mengalami penurunan 

melambat dan akhirnya terhenti sampai hari ke-

8 dimana mikroorganisme mesofilik kembali 

mengambil peran dalam dekomposisi. Sama 

halnya dengan fase mesofilik pertama, 

mesofilik kedua terjadi penurunan dikarenakan 

oleh pengadukan yang tidak merata dan 

penambahan sampah yang continue. Hal ini 

dikarenakan terjadinya proses pengadukan 2 

kali dalam satu hari yang bertujuan untuk 

mengalirkan udara kedalam tumpukan bahan 

organik supaya panas yang berlebihan yang 

dihasilkan dapat dibuang. Apabila 

dibandingkan dari pencapaian suhu terhadap 

ketiga titik lokasi pengukuran, maka bagian 

titik 1 dan 2 keselurahan mencapai suhu 

thermofilik. Berbeda dengan titik 3 yang 

dimana hanya mencapai suhu mesofilik, 

tumpukan mengalami fase maturasi. Fase 

maturasi merupakan fase penurunan suhu 

hingga suhu yang konstan. Apabila 

dibandingkan dari penacapaian temperatur 

terhadap ketiga titik lokasi pengukuran, maka 

titik 1 dan 2 mencapai suhu yang paling 

maksimum. Hal ini dikarenakan bagian dasar 

merupakan bagian yang paling tertutup dan 

tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga 
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temperaturnya meningkat (Insam dan Bertoldi, 

tahun 2001).  

 

Gambar 7. Pengukuran 30 menit variasi 3 

 

Gambar 8. Temperatur Harian Variasi 3 

 

Sedangkan hasil penelitian frekuensi 

pengadukan (ketiga) dilakukan per 2 jam sekali 

dalam sehari, dapat dilihat bahwa selama proses 

pengomposan di hari ke-1 semua titik yang 

terkena gundukan berada di suhu 40,5 - 43,5°C 

atau fase mesofilik. Terlihat dengan 

pengukuran selama 30 menit dengan 

pengadukan per 2 jam menyebabkan naik turun 

temperatur. Sampai hari ke-8 menunjukan fase 

termofilik telah masuk pada kompos di titik 1, 

3, dan 4 bagian yang terkena gundukan. 

Meninjau gambar 2 dan 3 maka dapat dilihat 

bahwa variasi 1 dan 2 mempunyai pencapaian 

suhu yang lebih tinggi dibanding suhu variasi 3 

pada semua bagian titik, Hal ini dipengaruhi 

oleh ruang antar fase dalam gundukan kompos 

yang dimana sering melakukan frekuensi 

pengadukan. Pengadukan yang lebih jarang 

dilakukan menghasilkan pencapaian 

temperatur yang lebih tinggi. Hal ini terbukti 

dengan tingginya suhu pada variasi 1 dan 2 

dibanding variasi 3 pada semua bagian titik 

gundukan. Fenomena ini sejalan dengan Haug 

(1993) bahwa pengadukan berpengaruh 

terhadap penghilang panas pada gundukan 

kompos. Apabila pengadukan dilakukan lebih 

sering, maka panas dalam gundukan akan lebih 

mudah hilang. Sedangkan untuk komposisi 

bahan campuran ini digunakan bahan yang 

sama, hal ini menunjukan bahwa frekuensi 

pengadukan mempengaruhi pencapaian suhu 

pada gundukan kompos.  

Perbandingan Temperatur Maksimum 3 

Variasi 

 

    Tabel 1. Temperatur Maksimum 

 

Gambar 9. Temperatur Maksimum 3 Variasi 

 

 Pada penelitian ini dapat diketahui hasil 

dari proses pengomposan yang terbaik ketika 

mencapai suhu maksimum (thermofilik) di 

karenakan bagian dasar merupakan bagian yang 

paling tertutup dan tidak mendapatkan suplai 
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oksigen sehingga temperaturnya meningkat 

(Insam dan Bertoldi, tahun 2001). Hal ini 

terjadi kenaikan suhu dikarenakan 

mikroorganisme bekerja secara aktif pada tahap 

awal pengomposan. Hingga menyebabkan 

akumulasi panas yang dikeluarkan mikroba 

yang sedang mendegradasi bahan organik. 

Naiknya suhu mempercepat proses 

dekomposis.  Hal ini terlihat di titik 1 pada 

variasi (pertama) suhu yang dicapai 60,75°C, 

untuk variasi (kedua) 69,8°C, sedangkan untuk 

variasi (ketiga) berada pada suhu sebesar 

54,75°C. yang dimana variasi (kedua) 

merupakan suhu tertinggi pada percobaan ini.  

Sedangkan untuk titik 2 sampai titik 3 di 

ketinggian 7 cm sampai dengan 12 cm pada 

variasi 1, variasi 2, dan variasi 3 Mengalami 

penurunan suhu yang lebih rendah karena 

penyusutan gundukan dan terdapat oksigen 

yang masuk dalam gundukan kompos dan 

kurangnya aktifitas mikroba sehingga 

menyebabkan suhu mengalami penurunan 

temperatur. Sedangkan di titik 4 pada variasi 3 

berada pada suhu yang tinggi karena belum 

tertutupi oleh tumpukan kompos sehingga suhu 

yang terbaca suhu ruang chamber. 

 

KESIMPULAN  

Temperatur yang optimum pada metode 

CTC berada di suhu 60°C (Thermofilik) dengan 

waktu pengomposan 8 hari. Pada penelitian ini 

suhu optimum metode CTC berada pada variasi 

1 dan 2 dengan pengadukan di  

 variasi 1 sebanyak 1 kali pengadukan 

dalam 1 hari, suhu maksimum yang dicapai 

adalah 62,75°C.  

 pengadukan di variasi 2 sebanyak 2 kali 

pengadukan dalam 1 hari, berada pada suhu 

69,8°C.  

Variasi 1 dan 2 mempunyai pencapaian 

suhu yang lebih tinggi dibanding variasi 3. Hal 

ini dipengaruhi oleh ruang antar fase dalam 

gundukan kompos yang dimana jarang 

melakukan frekuensi pengadukan maka suhu 

berada pada fase tinggi. Pengadukan yang lebih 

sering dilakukan menghasilkan pencapaian 

temperatur yang lebih rendah.  
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Abstrak 

Proses pengomposan secara alami membutuhkan waktu yang lama untuk 

membuat kompos dari bahan organik. Countinous Thermophilic Composting 

(CTC) diperkenalkan sebagai teknik baru dan efisien untuk mengolah limbah 

makanan menjadi kompos berkualitas dan akan memberikan penguraian dalam 

waktu singkat. Aerasi merupakan pengaliran udara pada reaktor. Semakin banyak 

udara yang dialirkan proses pembusukan bahan organik akan semakin cepat pula, 

sehingga proses degradasi bisa diperpendek. Suhu merupakan salah satu parameter 

penting untuk memantau laju proses biologi dalam pengomposan. Tujuan dari 

penelitian ini Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh adanya udara 

terhadap temperatur pada proses pengomposan Continuous Thermophilic 

Composting (CTC). Proses penelitian ini dilakukan di Universitas Pasundan, Kota 

Bandung, Jawa Barat. Perlakuan yang digunakan adalah pengomposan dengan 

saluran udara tertutup, saluran udara setengah terbuka dan saluran udara terbuka. 

Proses pengomposan berlangsung selama 8 hari. Dari hasil penelitian ini didapatkan 

pengomposan menggunakan komposter Countinous Thermophilic Composting 

(CTC) dengan pemberian panas dapat meningkatkan suhu pada proses 

pengomposan dan mepertahankan suhu pada fase termofilik. Selain itu. adanya 

pemberian udara mempengaruhi suhu selama proses Suhu tertinggi dilihat dari suhu 

maksimum yang dicapai pada titik 1 terdapat pada variasi 2 dengan saluran udara 

setengah terbuka, yaitu sebesar 60,75°C  

Kata Kunci:  Pengomposan, Aerasi, Continuous Thermophilic Composting 

,Temperatur 
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1. PENDAHULUAN 

Sampah sebagai sesuatu yang tidak 

digunakan, tidak dipakai atau suatu 

yang dibuang berasal dari kegiatan 

manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya. Sampah dikelompokan 

kedalam sampah anorganik dan organik. 

Sampah organik adalah sampah yang 

pada umumnya dapat membusuk seperti 

sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah 

buahan dan sayur-sayuran (Brata & 

Nelistya, 2008). Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(2020) menyatakan bahwa jenis sampah 

organik di Indonesia memiliki 

persentase terbesar, yaitu sebesar 52,4% 

Berdasarkan hal tersebut perlu 

diterapkan suatu teknologi, salah 

satunya dengan menggunakan teknologi 

daur ulang sampah organik menjadi 

pupuk kompos. 

Pengomposan merupakan proses 

penguraian bahan organik atau proses 

dekomposisi bahan organik dimana 

dalam proses tersebut terdapat berbagai 

macam mikroorganisme yang 

membantu proses perombakan bahan 

organik tersebut sehingga bahan 

organik tersebut mengalami perubahan 

baik struktur dan teksturnya (Habibi, 

2008). Proses pengomposan secara 

alami membutuhkan waktu yang lama 

sekitar 2 sampai 3 bulan untuk membuat 

kompos dari bahan organik. (Dewi dkk, 

2007).  

Menurut Waqas, dkk (2017) 

Countinous Thermophilic Composting 

(CTC) diperkenalkan sebagai teknik 

baru dan efisien untuk mengolah limbah 

makanan menjadi kompos berkualitas 

dan akan memberikan penguraian 

dalam waktu singkat. Dalam 

Continuous Thermophilic Composting 

(CTC), sistem pengomposan dirancang 

dalam bejana yang terdiri dari reaktor 

tertutup untuk menghindari kehilangan 

panas selama proses dan 

mempertahankan suhu proses (Xiao 

dkk, 2009). Suhu merupakan salah satu 

parameter penting untuk memantau laju 

proses biologi dalam pengomposan.  

Hasil penelitian Waqas dkk , (2017) 

menunjukkan bahwa pengomposan 

pada suhu tinggi dapat mengurangi 

waktu proses pengomposan dengan 

suhu yang digunakan adalah 60°C 

dengan waktu 8-13 hari.  

Selain itu pengomposan yang cepat 

dapat terjadi dalam kondisi yang cukup 

oksigen (aerob). Pengomposan secara 

aerob berjalan dengan kondisi terbuka 

dan dikondisikan sedemikian rupa agar 

setiap bagian bahan kompos 

memperoleh suplai oksigen yang cukup. 
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Aerasi merupakan pengaliran udara 

pada reaktor (Wahyono dkk, 2003). 

Semakin banyak udara yang dialirkan 

proses pembusukan bahan organik akan 

semakin cepat pula. Sehingga proses 

degradasi bisa diperpendek (Harsanto, 

2008). Aerasi secara alami akan terjadi 

pada saat terjadi peningkatan suhu yang 

menyebabkan udara panas keluar dan 

udara yang lebih dingin masuk kedalam 

tumpukan kompos. (Habibi, 2008). 

Menurut Dalzell, dkk. (1987) bahwa 

dalam proses pengomposan diperlukan 

udara yang cukup ke semua bagian 

tumpukan untuk memasok oksigen 

untuk mikroorganisme dan 

mengeluarkan karbon dioksida. Namun 

penggunaan aerasi selama 

pengomposan masih kurang efektif 

karena pemberian aerasi juga dapat 

meningkatkan panas hilang dari bahan 

kompos sehingga pengomposan tidak 

berjalan optimal (Nugroho & Artasari, 

2011). 

 

2. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh adanya udara 

terhadap temperatur pada proses 

pengomposan Continuous Thermophilic 

Composting (CTC)  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini berlangsung pada 

bulan Mei 2021 sedangkan proses 

penelitian ini dilakukan diruang 

inovasi di Universitas Pasundan 

Kampus IV, Kota Bandung, Jawa 

Barat. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

1. Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu komposter 

yang memanfaatkan suhu panas 

dengan kapasitas 60L, Ardiuno 

Mega, Software Ardiuno IDE, 

Laptop/Kompouter, Sensor Suhu 

Thermocouple, Timbangan, dan 

Sarung tangan 

2. Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan hasil 

dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gilang (2018) 

yaitu sampah organik buatan, 

larutan EM-4, molase, air, dan 

pupuk matang kotoran kambing 

Adapun komposisi sampah bahan 

organik yang digunakan sebagai 

berikut. 
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Tabel 1 Komposisi Sampah 

Bahan Organik 

Sumber: Gilang Ashar Ramadhan, 

2018 

 

3.3. Rancangan Percobaan 

Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian eksperimen. 

Proses pengomposan dilakukan 

selama 8 hari dengan melakukan 

pengadukan satu kali selama satu hari. 

Terdapat tiga perlakuan yang 

digunakan. Berikut adalah perlakuan 

yang dilakukan: 

1. Variasi 1: Pengomposan dengan 

saluran udara tertutup 

2. Variasi 2: Pengomposan dengan 

saluran udara setengah terbuka 

3. Variasi 3: Pengomposan dengan 

saluran udara terbuka 

 

3.4. Variabel yang Diamati 

Pengukuran suhu selama proses 

pengomposan dilakukan setiap 30 

menit. Pengukuran suhu kompos 

dilakukan pada 8 titik dalam 2 sisi 

yang berbeda, dimana 4 titik disisi 

kanan yaitu titik 1, titik 3, titik 5, dan 

titik 7. Sedangkan pada sebelah kiri 

terdapat 4 tiktik yaitu titik 2, titik 4, 

titik 6, titik 8. Jarak ketinggian antar 

titik ukur sebesar 5cm sedangkan jarak 

dari dasar chamber dengan titik 1 

sebesar 2cm. Pengukuran suhu 

menggunakan sensor thermoucouple 

yang sudah dirancang dengan bantuan 

ardiuno.  

Gambar 1 Penentuan titik Suhu 

Pengomposan 

Indikator pada pengamatan 

kematangan kompos menurut SNI 19-

7030-2004 dengan memenuhi syarat 

No 
Jenis 

Sayuran 

Berat 

Sayuran 

1 Kol 100 

gram 

2 Kulit 

Wortel 

150 

gram 

3 Kulit 

Kentang 

100 

gram 

4 Batang 

Sawi 

300 

gram 

5 Batang 

Bayam 

200 

gram 

6 Batang 

Kangkung 

150 

gram 

Total 
1000 

gram 
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secara fisik dilihat dari warna kompos 

(kompos yang telah matang umumnya 

memiliki warna coklat kehitaman 

menyerupai warna tanah), tekstur 

kompos yang gembur seperti tanah, 

dan hilangnya bau tidak sedap, 

 

3.5. Proses Pengomposan 

Proses pengomposan dilakukan 

didalam alat komposter Continuous 

Thermophilic Composting (CTC). 

Pemakian pupuk starter sebanyak 2kg, 

setelah itu sampah organik dimasukan 

kedalam mesin pencacah terlebih 

dahulu sebanyak 1kg/hari yang 

terdapat pada alat komposter sehingga 

sampah yang tercacah otomatis masuk 

kedalam alat komposter. Penambahan 

EM-4 dilakukan sebanyak 8ml/kg/hari 

yang sebelumnya larutan EM-4 sudah 

dilakukan pengaktifkan terlebih 

dahulu dengan mencampurkan larutan 

gula dan air dengan perbandingan 

1:1:50. Pengomposan dilakukan 

selama 8 hari setiap variasi. Proses 

pengomposan dilakukan secara tertus 

menerus dengan penambahan sampah 

dan EM-4 ini dilakukan setiap hari 

selama proses pengomposan. 

Pengadukan rutin dilakukan setiap 

harinya setelah sampah yang baru 

dicacah dengan penambahan EM-4, 

pengadukan ini dilakukan selama 10 

detik (3 putaran). Setelah 8 hari 

pengomposan, kompos dinyatakan 

matang dilihat dari indikator warna, 

bau, dan tekstur. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberlangsungan proses 

pengomposan pada komposter dapat 

dilihat dari perubahan suhu selama 

proses pengomposan. pada ketiga 

variasi yang dilakukan.  

 

4.1. Pengamatan Suhu Variasi 1 

Selama proses pengomposan terjadi 

penyusutan pada tumpukan kompos 

yang dikarenakan kadar air yang masih 

tinggi (Erikson dkk, 2003). 

Pengomposan pada varisi 1 ini 

dilakukan dengan saluran udara yang 

tertutup. Berikut grafik pengukuran 

pada variasi 1:  
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Gambar 2  Grafik Pengukuran Suhu Rata-Rata Variasi  1

Grafik pada gambar 2 ini 

menunjukan pengomposanan selama 8 

hari pada variasi 1. Dimana pada variasi 

1 ini diawal pengomposan suhu pada 

titik 1 suhu sudah berada dalam fase 

termofilik dan stabil pada fase 

termofilik  

Pada titik 1 suhu mengalami 

peningkatan, terjadinya peningkatan 

suhu terus terjadi sepanjang konsentrasi 

material sampah yang mudah terurai 

masih cukup tersedia untuk mendukung 

mikroorganisme berkembangbiak dan 

tumbuh secara cepat sehingga 

jumlahnya berlipat ganda. Peningkatan 

suhu terus terjadi sampai suplai nutrien 

menipis jumlahnya. (Wahyono dkk, 

2016). Selain itu panas yang diberikan 

oleh alat pemanas meyebabkan suhu 

terus mengalami peningkatan 

(Mubarok, 2021). Panas yang dari alat 

pemanas tersimpan dalam tumpukan 

kompos. Suhu tertinggi pada titik 1 ini 

sebesar 57,25°C.  

 

4.2. Pengamatan Suhu Variasi 2 

 Pada variasi 2 ini pengomposan 

dilakukan dengan perlakuan saluran 

udara setengah terbuka. Hasil 

pengamatan disajikan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut: 
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Gambar 3 Grafik Pengukuran Suhu Variasi 2

Dilihat dari grafik diatas bahwa pada 

variasi 2 suhu pada titik 1 relatif stabil 

dan bahkan mengalami peningkatan 

hingga mencapai suhu puncak, suhu 

tumpukan sudah berada dalam fase 

termofilik. Hal ini disebabkan karena 

dari suhu pada variasi 1 sudah tinggi, 

dan adanya udara yang masuk kedalam  

reaktor dan saat dilakukan pengadukan 

udara masuk kedalam tumpukan 

kompos. Saat itu, penguraian bahan 

organik didalam kompos menggunakan 

oksigen akan menguraikan bahan 

organik menjadi CO2, uap air dan 

menghasilkan panas (Wibisono dkk, 

2014). Selain itu panas dihasilkan dari 

proses dekomposisi dan juga pemberian 

panas yang dihasilkan dari komposter 

ini tersimpan dalam tumpukan kompos. 

Suhu tertingi pada titik 1 sebesar 

60,75°C  

 

4.3. Pengamatan Suhu Variasi 3 

Pada variasi ini pengomposan 

dilakukan dengan perlakuan saluran 

udara terbuka. Hasil pengamatan suhu 

pada variasi ini disajikan pada grafik 

berikut: 

 
Gambar 4 Grafik Pengukuran Suhu Rata-Rata Variasi 3
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Dilihat dari grafik pengukuran 

diatas bahwa pada variasi 3 suhu sudah 

berada dalam fase terfmofilik. Fase 

termofilik ini berlangsung hanya sampai 

hari ke-4 pengomposan. Pada titik 1 

suhu relatif stabil. Hal ini disebabkan  

karena material yang mudah diuraikan 

menipis, sehingga laju peningkatan 

suhu menjadi menurun dan suhunya 

relatif stabil (Wahyono dkk, 2016).  

Sedangkan pada titik 2 suhu 

mengalami penurunan. Adanya 

penurunan disebabkan dari sampah 

yang baru masuk dan tinggi tumpukan 

yang rendah, Selama proses 

pengomposan terjadi penyusutan pada 

tumpukan kompos sehingga tumpukan 

menjadi rendah, rendahnya tumpukan 

tidak mampu menahan atau mengisolasi 

panas yang dihasilkan sehingga kalor 

yang dihasilkan mengalir keluar. 

(Erikson dkk, 2003). 

 Terjadinya penurunan suhu 

secara signifikan pada hari ke-6 

disebabkan dari elemen sebagai sumber 

panas dialat komposter mengalami 

kerusakan, selain itu saluran udara yang 

terbuka menyebabkan panas didalam 

chamber keluar keudara luar. Suhu 

tertinggi yang dicapai pada titik 1 

sebesar 59,25°C, lebih tinggi 

dibandingkan pada titik 2 sebesar 

57,5°C. Hal ini disebabkan karena 

semakin dalamnya tumpukan porositas 

pada tumpukan akan semakin kecil 

menyebabkan panas yang dihasilkan 

selama proses dekomposisi 

terperangkap didalam  tumpukan 

(Triyadi dkk, 2015). 

 

4.4. Perbandingan Suhu Maksimum 

Pada 3 Variasi 

Perbandingan suhu ini dilihat dari 

suhu tertinggi yang dicapai pada setiap 

variasi dikarenakan untuk mengetahui 

pada variasi mana yang mencapai suhu 

optimum dari perlakuan yang diberikan. 

Pada variasi 1 suhu tertinggi pada 

ketinggian 2cm (titik1) sebesar 

57,25°C. Pada variasi 2 suhu tertinggi 

pada ketinggian 2cm (titik 1) sebesar 

60,75°C. Sedangkan pada variasi 3 pada 

ketinggian 2cm (titik 1) sebesar 

59,25°C, dan pada ketinggian 7cm (titik 

2) sebesar 57,5°C. 
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Gambar 5 Grafik Perbandingan Suhu Maksimum Pada 3 Variasi 

Dari grafik diatas terlihat  bahwa 

perbedaan suhu maksimum dari setiap 

perlakuan dengan ketinggian titik yang 

berbeda cukup jauh berbeda. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan pada 

setiap perlakuan variasi terhadap 

ketersedian oksigen bagi aktivitas 

mikroorganisme pengurai.  

Pada variasi 1  tidak ada oksigen 

yang masuk dikarenakan pengomposan 

pada variasi ini dilakukan secara 

tertutup, sehingga kebutuhan oksigen 

untuk aktivitas mikroorganisme untuk 

mengurai unsur organik pada 

pengomposan tidak maksimal (Haq dkk, 

2014).  

Pada variasi 2 yaitu pengomposan 

dengan saluran udara setengah terbuka. 

Hal tersebut dikarenakan terdapat udara 

yang masuk kedalam chamber sehingga 

dengan adanya oksigen maka 

mikroorganisme akan menguraikan 

bahan organik menjadi karbon dioksida, 

air dan sejumlah panas lebih baik 

sehingga mencapai suhu yang optimum 

(Haq dkk, 2014).   

Sedangkan pada variasi 3 dengan 

saluran udara terbuka menyebabkan 

panas yang dihasilkan dari proses 

pengomposan lebih banyak keluar 

menuju lingkungan (Budiarta dkk, 

2017).  

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini didapatkan 

pengomposan dengan menggunakan 

komposter Countinous Thermophilic 

Composting (CTC) dengan pemberian 

panas dapat meningkatkan suhu pada 

proses pengomposan dan 

mepertahankan suhu pada fase 

termofilik.  

Selain itu. adanya pemberian udara 

mempengaruhi suhu selama proses 

pengomposan selama 8 hari. Suhu 

tertinggi dilihat dari suhu maksimum 

57
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yang dicapai pada titik 1 terdapat pada 

variasi 2 dengan saluran udara setengah 

terbuka, yaitu sebesar 60,75°C Dimana 

dengan adanya udara yang masuk 

kedalam komposter dapat membantu 

mikroorganisme dalam mengurai bahan 

organik, sehingga suhu pada proses 

pengomposan mencapai suhu yang 

optimum yaitu sekitar 60°C -70°C.  
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