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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gas Bio
Biogas  atau gas bio adalah kumpulan gas yang

timbul dari proses fermentasi bahan- bahan organik yang
dapat dicerna oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob
(Samiadi, 2003). Biogas atau sering disebut gasbio merupakan
gas yang timbul jika bahan-bahan organik seperti kotoran
hewan atau sampah direndam dalam air dan disimpan dalam
tempat yang tertutup atau anaerob, biogas yang terbentuk
dapat dijadikan bahan bakar karena mengandung gas metana
(CH4 )dalam persentase yang tinggi (Setiawan, 2005).
Menurut Wibawa (2001) biogas merupakan sumber daya
energi bio, yang sebenarnya masih termasuk dalam klasifikasi
biomassa, yaitu hasil konverasi energi biomassa secara
biologis dan kimiawi yang terutama menghasilkan gas
metana. Biogas bersumber dari bahan-bahan organik, yang
terdapat baik dalam residu atau limbah tumbuhan, hewan
bahkan manusia.

2.2 Teknologi sludging limbah ternak
Limbah  ternak  terbagi menjadi 3 macam diantaranya

: 1). ternak  ruminansia  (pemakan  rumput), 2). ternak non
ruminansia  (pemakan segala)  dan 3). isi perut/jerohan (dari
rumah  potong  hewan). Limbah ternak  diproses  di  dalam
tangki pencerna dengan  syarat  salah  satunya adalah harus
mengandung bahan kering 7-9 %, lamanya di dalam  tangki
pencerna tergantung dari macam  limbah,  jumlah dan jenis
mikro organisme pencerna serta suhu udara.  Menurut
Werner, Stoehr, dan Hees (1999)  lamanya  proses  teknologi
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sludging  di dalam tangki pencerna tergantung dari jenis  ter
naknya.  Waktu  yang  diperlukan  untuk  mencerna limbah
ternak  tergantung  pada  model  tangki pencerna dan kolam
oksidasinya. Selama di dalam tangki pencerna  limbah ternak
dicerna oleh berbagai  macam  mikroba, selain  itu juga
mengalami proses kimiawi (Jain, Gujral, Jha & Vasudevan,
2002; Ghosh, 20l0;  Letingga, 2010).

2.3 Proses pencernaan limbah ternak di dalam tangki
pencerna gas bio
2.3.1 Fase pertama

Limbah  ternak yang akan dicerna dalam  tangki
pencerna harus mengandung  bahan kering 7-9 % (Junus,
1997; Kadarwati,  1991). Bahan padat pada fase ini berubah
menjadi cair (hidrolisis), kecuali yang mengandung lignin
(Sardjoko, 2000;  Udiharto, 1992). Protein, lemak dan xylan
yang dikanang terbentuk akan memecahkan bahan organik
yang mengandung sellulose. Beberapa bahan organik yang
mengandung unsur N dan S membentuk ion nitrat dan sulfat;
sejalan dengan itu juga terbentuk laktat, etanol, propionat,  iso
butirat, butirat, acetat dan  format. Laktat dapat berubah
menjadi etanol dan propionat,  selanjutnya etanol dan
propionat baik yang berasal dari laktat ataupun bahan organik
dimanfaatkan oleh bakteri acetanogen. Isobutirat sebelum
dimanfaatkan oleh bakteri acetanogen berubah menjadi
butirat. Fase hidrolitik terdapat tiga macam zat yang
dimanfaatkan sedangkan 2 macam zat (acetat dan format)
yang  lainnya digunakankan  oleh  bakteri metanogen (Ghosh,
2000; Jain et al, 2000). Prinsipnya fase pertama merupakan
proses perubahan dari molekul  komplek ke yang lebih
sederhana (Nyns and Pauss, 2000).
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2.3.2 Fase kedua
Bahan organik mengalami proses hidrolitik tidak

semuanya mengalami penguraian yang sempurna, masih
terdapat materi yang tidak hancur. Bahan organik  yang
masih utuh sebagian besar adalah yang mengandung lignin,
keadaan seperti ini dapat dibuktikan dibawah mikroskop (Jain
et al, 2000). Bahan organik cair oleh bakteri acetanogen
diubah menjadi  acetat, format, H2 dan CO2 (Sardjoko, 2000;
Ghosh, 2000).  Semua produk tersebut nantinya dimanfaatkan
oleh bakteri metanogen menjadi CH4. Selama proses
pengubahan zat-zat tersebut  bakteri acetanogen
membutuhkan karbon, fosfor, nitrogen dan elemen-elemen
lain, apabila persediaan unsur di atas  kurang  maka mikroba
tidak mampu memproduksi enzim yang diperlukan untuk
menguraikan molekul karbon yang kompleks (Udiharto, 1992;
Ghosh, 2000; Jain et al, 2000).

2.3.3 Fase ketiga
Menurut Sardjoko (2000), proses pembentukan metan

lebih cepat dari pada proses sebelumnya hanya perkembangan
mikrobanya yang relatif lambat. Kelambatan ini  penyebabnya
belum banyak terungkap. Selain itu juga terdapat zat-zat yang
belum diketahui asal usulnya, tetapi masuk dalam rangkaian
pemben- tukan metan (Jain, et al, 2000). Koensim M dan
CH3H4MPT sebagai contoh tiba-tiba muncul tanpa diketahui
asal usulnya di samping  juga  terdapat  zat yang  belum
diketahui  namanya. Selanjutnya  juga  diterangkan bahwa
koensim yang terbentuk selama proses fermentasi anaerob
selain koensim M adalah koensim MFR, H4MPT, F420, HS-
HTP, dan F430. Koensim inilah yang tampaknya
mempercepat proses biokonversi untuk pembentukan gas
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metan dan SLBF, sehingga pemakaian sludge yang
kemungkinan  masih mengandung gugusan berbagai bahan
organik aktif  itu  nantinya juga akan memacu kecapatan
proses  daur ulang limbah ternak yang baru.

2.4 Hasil teknologi sludging limbah ternak
Secara umum kandungan unsur hara kotoran ternak

setelah dicerna  mengalami  penurunan (Junus,  1992).
Penurunan kandungan  unsur hara karena adanya unsur
nitrogen dan  lain- lain  yang  ikut  lepas  ke  udara  bersama-
sama  gas  metana, walaupun demikian  unsur  hara dan
vitaminnya masih komplit yaitu:  N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe,
Zn,  Mn,  B, Co, Cr, Sr, Ti, Ac, Ni, F, Ba, Li,  Vit-B2   dan
Vit-B12 (Quinsheng,  Xu Juying, 1992).

Memperhatikan  kandungan  unsur hara  pada  kedua
tabel berarti  sangat  memungkinkan untuk digunakan  oleh
tanaman. Namun  demikian  kandungan  N  dan  Vit-B12
tidak  tersedia, sehingga memerlukan pupuk buatan sebagai
penambah unsur hara. Gabungan  antara pupuk buatan dan
hasil fermentasi secara anaerob limbah ternak akan
menampilkan produksi yang optimal. Jianmin,  Changxi dan
Shangxue  (1992)  menyebutkan bahwa tembakau yang
dipupuk gabungan antara sludge dan  pupuk buatan  akan
menampilkan produksi yang  prima.  Untuk  lebih jelasnya
dapat diterangkan seperti tabel.
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Tabel 1. Kandungan unsur hara sludge kering (padat) dan basah
(cair)

No. Jenis Unsur Hara

Sludge

Kering (padat) Basah (cair)

mg.kg-1 me.l-1

1 P 881 8

2 K 19,29 3267

3 Na 35,58 1815

4 Ca 37 2

5 Mg 7 2
Sumber : Junus. M, dkk, 1997. Rekayasa penggunaan sludge limbah
ternak sebagai bahan pakan dan pupuk cair tanaman. Fapet
Unibraw. Malang.
*) Hasil analisis laboratorium Ilmu Tanah Faperta Unibraw.

Tabel 2. Kualitas dan kuantitas tembakau kering yang diberi
berbagai macam pupuk.

Hasil
Pemupukan

1 2 3
Daun Kualitas 1 (%) 24,7 26,2 17,4
Daun Kualitas 2 (%) 62,8 57,4 49,7
Daun Kualitas Jelek (%) 12,3 16,4 32,9
Harga Rataan (Yuan/Kg) 3,5 3,37 2,45
Hasil Total (Kg/mu) 175 163 137

Keterangan:
1 = sludge ditambah pupuk buatan
2 = sludge
3 = campuran berbagai macam pupuk buatan
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Kebaikan pemupukan 1 seperti tabel 2, akibat dari
adanya saling memenuhi  kebutuhan untuk menampilkan
produksi tembakau. Hal ni berarti ada sinergisme antara
pupuk buatan dengan sludge. Jika diperhatikan lebih lanjut
penggunaan sludge juga menurunkan  jumlah  penyakit yang
menyerang  daun  tembakau. Secara  berturut-turut  yang
paling  banyak  diserang  sampai sedikit serangannya adalah
pemupukan 3, 2 dan 1.

2.5 Pengelolaan limbah ternak secara aerob
Pengelolaan limbah ternak secara aerob atau sering

disebut dengan pengomposan mampu menghasilkan pakan
ternak dan ikan, media jamur, media cacing dan pupuk
organik (kompos). Proses pengomposan dapat dibagi menjadi
dua periode yang utama: (1) pengomposan aktif dan (2)
pemulihan atau curing (Anonymous, 2000).  Pengomposan
aktif adalah aktivitas mikrobial sangat giat dalam
mendegradasi material (readily degradable material)
didekomposisi sebagaimana halnya material yang lebih tahan
penguraian (decay resistant) seperti selulosa. Pemulihan
mengikuti pengomposan aktif yang dikarakteristikkan dengan
tingkat aktivitas mikrobial yang lebih rendah dan dekomposisi
lanjut produk tahapan pengomposan aktif, jika pemulihan
sudah mencapai tahap akhir, maka kompos dikatakan stabil.

Tumpukan kompos mengalami kisaran suhu yang luas
selama periode pengomposan aktif (Anonymous, 2000). Suhu
yang bervariasi berdampak pada kondisi yang tidak cocok
untuk beberapa mikroorganisme, sementara pada saat yang
sama adalah ideal untuk mikroorganisme lainnya.  Periode
pengomposan aktif mempunyai tiga kisaran suhu.  Kisaran ini
didefinisikan oleh tipe mikroorganisme yang mendominasi
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tumpukan selama suhu tersebut dan disebut psikrofilik,
mesofilik dan thermofilik.  Suhu psikrofilik secara umum
didefinisikan sebagai suhu di bawah 50 derajat Fahrenheit,
mesofilik di antara 50 dan 105 derajat Fahrenheit dan
thermofilik di atas 105 derajat Fahrenheit. Kisaran suhu ini
tidak berarti bahwa mikroorganisme yang ditemukan pada
tumpukan selama tahap termofilik tidak akan ditemukan
selama tahap psikrofilik atau termofilik (Anonymous, 2000).
Ditegaskan pula bahwa kisaran suhu ini lebih didefinisikan
untuk membuat garis batas kasar antara suhu mana beberapa
klas mikroorganisme mencapai puncak pertumbuhan dan
efisiensinya.  Misalnya, organisme mesofilik mungkin
mendiami tumpukan pada kisaran suhu termofilik atau
psikrofilik, tetapi tidak mendominasi populasi mikrobial
karena tidak berfungsi pada tingkat optimal.

Tahap awal pengomposan ditandai oleh kisaran suhu
psikrofilik atau mesofilik tergantung pada suhu lingkungan
(ambien) dan suhu material campuran kompos (Anonymous,
2000). Periode lag singkat adalah khas pada saat dimulainya
proses pengomposan sebelum suhu mulai meningkat dengan
cepat. Periode lag ini adalah waktu yang diperlukan untuk
pengembangan populasi mikroorganisme.  Pada saat populasi
mikroorganisme mulai mendegradasi sebagian besar material
mudah degradasi dan populasinya meningkat, maka panas
yang dihasilkan oleh aktivitas mikrobial akan terperangkap
oleh material kompos yang berinsulasi dengan sendirinya.
Karena panas dalam tumpukan terakumulasi maka suhu
tumpukan kompos mulai meningkat. Suhu akan terus beranjak
meningkat melewati kisaran suhu psikrofilik dan mesofilik
dengan meningkatnya dan beragamnya populasi
mikroorganisme. Tergantung pada pengoperasiannya,
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biasanya tumpukan kompos membutuhkan waktu 2 hingga 3
hari untuk meningkat di atas suhu mesofilik dan mencapai
tahap mesofilik pengomposan.

Peningkatan suhu tumpukan hingga ke kisaran
termofilik, maka tumpukan menjadi dihuni oleh populasi
mikroorganisme yang beragam dan berada pada puncak
pertumbuhan dan efisiensinya (Anonymous, 2000).  Aktivitas
mikrobial yang sangat giat ini mendorong pemanasan yang
diperlukan untuk destruksi patogen, larva lalat dan benih
gulma.  Keragaman populasi mikrobial juga memungkinkan
dekomposisi material dengan kisaran luas mulai material yang
sederhana, mudah terdegradasi hingga bahan yang lebih
kompleks, tahan penguraian seperti selulosa.

Suhu terus meningkat dan mencapai puncaknya pada
sekitar 130 dan 160 derajat Fahrenheit (Anonymous, 2000).
Sekali puncak suhu ini tercapai maka aktivitas mikrobial
mulai menurun sebagai respon terhadap deplesi material
mudah terdegradasi dan oksigen atau suhu yang berlebihan,
yang detrimental terhadap fungsi mikrobial. Dijelaskan bahwa
mikroorganisme mendegradasi material dengan cara
memindahkan komponen terlarut menembus dinding
badannya, sebagaimana yang dilakukan untuk senyawa
sederhana atau dengan menggunakan enzim ekstra seluler
untuk menguraikan material sebelum diambil ke dalam sel
tubuhnya.  Jika suhu menjadi terlalu tinggi, maka enzim yang
bertanggung jawab untuk mengurai menjadi terdenaturasi dan
tidak berfungsi; sehingga mikroorganisme tidak dapat
mengambil nutrisi yang diperlukan untuk hidupnya.
Berbagai populasi mikroba berkembang di dalam tumpukan
kompos sebagai respon terhadap level suhu, kelembaban dan
pH yang berbeda.  Keragaman mikrobial ini memungkinkan
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proses pengomposan berlangsung kontinyu meskipun terjadi
perubahan kondisi lingkungan dan nutrisi secara terus
menerus di dalam tumpukan tersebut.  Mikroorganisme yang
bertanggung jawab terhadap pengomposan mendegradasi
senyawa dengan kisaran yang luas, mulai dari asam amino
dan gula sederhana hingga protein dan karbohidrat kompleks.
Hal ini menyebabkan degradasi yang lengkap terhadap
material kompos.  Secara umum level suhu dan suplai pakan
tersedia mempunyai pengaruh paling besar dalam menentukan
organisme dari klas dan spesies apa yang membentuk populasi
mikroba pada suatu waktu tertentu.

Dekomposisi berlangsung dengan sangat cepat pada
tahap awal pengomposan disebabkan oleh suplai yang
melimpah material yang mudah terdegradasi (‘readily
degradable’). Material ini dikarakteristikkan oleh berat
molekul yang rendah dan struktur kimia yang sederhana.
Material tersebut juga mudah larut dalam air dan dapat
dengan mudah menembus dinding sel organisme, yang mana
memungkinkan ia dimetabolis oleh kisaran luas organisme
nonspesialis.

Dengan dikonsumsinya material yang mudah
terdegradasi dan suplainya mulai berkurang, maka material
yang lebih kompleks, kurang mudah terdegradasi mulai
didekomposisi.  Material ini dikarakteristikkan oleh berat
molekuler yang tinggi, struktur kimia polimerik (rantai
panjang) yang tidak dapat menembus langsung ke dalam sel.
Material tersebut harus dipecah menjadi komponen-
komponen yang lebih kecil melalui kerja enzim ekstraseluler.
Tidak semua mikroorganisme yang ada pada tumpukan
kompos dapat menghasilkan enzim tersebut, khususnya
mikroorganisme sederhana, seperti bakteri.  Dekomposisi
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seperti ini membutuhkan organisme yang lebih khusus, seperti
fungi, setelah material polimerik dihidrolisis menjadi
komponen yang lebih kecil oleh organisme khusus ini, maka
fragmen-fragmen yang dihasilkan kemudian dapat digunakan
oleh organisme nonspesialis.

Mikroorganisme yang menghuni tumpukan kompos
dapat dibagi menjadi tiga klas:  bakteri, fungi dan
aktinomisetes, yaitu bentuk yang lebih tinggi dari bakteri
(Anonymous, 2000).  Mikroorganisme tersebut bisa anaerob,
aerob atau anaerob fakultatif. Anaerob murni tidak
menggunakan oksigen dan akan mati jika terkena oksigen.
Aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob fakultatif
menggunakan oksigen jika tersedia, tetapi tetap dapat
berfungsi walaupun tanpa oksigen.

Mikroorganisme di dalam tumpukan kompos dapat
menjadi psikhrofilik, mesofilik atau thermofilik tergantung
pada kisaran suhu di mana mereka mendapatkan kecepatan
pertumbuhan yang optimal (Anonymous, 2000).  Kisaran
suhu psikhrofilik didefinisikan di bawah 50 derajat Fahrenheit,
mesofilik di antara 50 dan 105 derajat Fahrenheit, sedangkan
thermofilik di antara 105 dan 160 derajat Fahrenheit.

2.6 Jerami Padi
Limbah Pertanian berupa jerami padi merupakan

potensi bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi pupuk
organik dan kompos. Pada saat panen limbah ini sangat
berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Produksi jerami padi bervariasi yaitu dapat mencapai 12-15
ton jerami segar per ha satu kali panen, atau 4-5 ton jerami
kering per ha tergantung pada lokasi dan jenis varietas
tanaman yang digunakan (Food and Agricultural
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Organization, 2007). Hidanah (2007 ), menambahkan bahwa
pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak berkisar antara
31-39%, untuk industri 7-16% dan sisanya 36-62% dibiarkan
sebagai limbah. Potensi jerami yang sangat besar ini sebagian
besar masih disia-siakan oleh petani. Sebagian besar jerami
hanya dibakar menjadi abu daripada memanfaatkannya
kembali sebagai pupuk organik melalui cara pengomposan.

Pemanfaatan jerami dalam kaitannya untuk
menyediakan hara dan bahan organik tanah adalah
merombaknya menjadi kompos. Rendemen kompos yang
dibuat dari jerami kurang lebih 60% dari bobot awal jerami,
sehingga kompos jerami yang bisa dihasilkan dalam satu ha
lahan sawah adalah sebesar 4,11 ton/ha.

Hasil Pengujian kompos jerami padi, sebagai berikut:
Ph : 6,86, Kadar Air : 35,83 %. C : 35,83 %, N : 1,57 %, P :
0,02 %, Fe : 4,04 ppm, Zn : 0,09 ppm, KTK : 6,62 cmol /kg.
Kompos jerami memiliki kandungan hara setara dengan 41,2
kg Urea dan 4,5 kg SP36 per ton kompos . Jumlah hara ini
kurang lebih dapat memenuhi lebih dari setengah kebutuhan
pupuk kimia petani. Proses pengomposan jerami secara alami
akan berlangsung dengan sendirinya apabila kondisinya ideal
seperti kadar air yang cukup (kurang lebih 60%) dan aerasi
yang lancar. Proses alam pengomposan jerami kurang lebih
dua hingga tiga bulan. Untuk mempercepat proses
pengomposan jerami dapat ditambahkan aktivator
pengomposan. Penambahan aktivator pengomposan dapat
mengurangi lama pengomposan hingga tiga sampai empat
minggu (Food and Agricultural Organization, 2007).
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2.7 Kompos
Kompos sebagai salah satu jenis pupuk organik

adalah hasil dekomposisi tidak lengkap, dipercepat secara
artifisial dari campuran bahan-bahan organik oleh populasi
berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang
hangat, lembab, dan aerobik  Kompos memiliki banyak
manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek: Aspek ekonomi:
(a.l: menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan
limbah, mengurangi volume/ ukuran limbah, memiliki nilai
jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya);  Aspek
lingkungan : (a.l: mengurangi polusi udara karena
pembakaran limbah, mengurangi kebutuhan lahan untuk
penimbunan); Aspek bagi tanah/ tanaman: (a.l: meningkatkan
kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik
tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan
kualitas hasil panen).

Tabel 3. Kadungan Kompos
No Parameter Satuan Minim Maksimal

1 pH 6,80 7,49

2 Nitrogen (N) % 0,40 *

3 Phosphor (P2O5) % 0,10 *

4 Kalium (K2O) % 0,20 *

5 C:N Ratio 10 20

Keterangan : *Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil
dari maksimum
Tabel SNI Spesifikasi Kompos dari Smpah Organik Domestik (19-
7030-2004)
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Kompos adalah bentuk akhir dari bahan-bahan
organik sampah domestik setelah mengalami dekomposisi,
kematangan kompos ditunjukan oleh hal-hal berikut : 1) C/N
rasio mempunyai nilai (10-20) : 1, 2) suhu sesuai dengan suhu
air tanah, 3) berwarna kehitaman dan teksturnya seperti tanah,
4) berbau tanah. (SNI, 2004).

2.8 Desain campuran kompos
Dekomposisi alami terjadi pada setiap tumpukan

material limbah organik bahkan juga terjadi pada rasio C:N,
kelembaban dan aerasi di luar batas yang direkomendasikan
untuk pengomposan. Namun demikian, secara umum
dekomposisi terjadi pada kecepatan yang sangat lambat untuk
diamati dan juga menghasilkan bau busuk.  Pengomposan
adalah usaha yang secara langsung untuk memaksimalkan
kecepatan dekomposisi material, mengurangi produksi bau,
dan memusnahkan pathogen, benih gulma dan larva lalat.
Campuran kompos harus didesain untuk mengoptimalkan
kondisi di dalam tumpukan dalam artian zat-zat nutrisi,
oksigen dan kelembaban, dan level pH dan suhu sehingga
dengan demikian dicapai kecepatan aktivitas mikrobial yang
tinggi. (Crawford, 2003)

2.9 Proses Pengomposan
Populasi mikroba berkembang di dalam tumpukan

kompos sebagai respon terhadap level suhu, kelembaban dan
pH yang berbeda.  Keragaman mikrobial ini memungkinkan
proses pengomposan berlangsung kontinyu meskipun terjadi
perubahan kondisi lingkungan dan nutrisi secara terus
menerus di dalam tumpukan tersebut. Mikroorganisme yang
bertanggung jawab terhadap pengomposan mendegradasi
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senyawa dengan kisaran yang luas, mulai dari asam amino
dan gula sederhana hingga protein dan karbohidrat kompleks.
Hal ini menyebabkan degradasi yang lengkap terhadap
material kompos. Level suhu dan suplai pakan tersedia
mempunyai pengaruh paling besar dalam menentukan
organisme dari klas dan spesies apa yang membentuk populasi
mikroba pada suatu waktu tertentu. (Esterella et al, 2002)

Empat metode pengomposan yang berkembang untuk
digunakan pada pengomposan skala besar (Anonymous,
2000), antara lain:

1. Metode pengomposan pasif melibatkan pembentukan
campuran bahan baku menjadi suatu tumpukan.
Tumpukan dibalik secara periodik terutama untuk
membentuk kembali porositas.  Aerasi berlangsung
melalui perpindahan udara secara pasif melewati
tumpukan, hal ini membutuhkan tumpukan yang cukup
kecil sehingga memungkinkan pergerakan udara pasif
ini.Apabila tumpukan tersebut terlalu besar maka akan
terbentuk zone anaerobik.Perhatian khusus harus
diberikan pada pencampuran bahan baku. Campuran
tersebut harus mampu mempertahankan porositas dan
struktur yang diperlukan untuk aerasi yang memadai
selama periode pengomposan.

2. Konfigurasi windrow adalah memanjang.  Tumpukan ini
dibalik secara regular.  Bahan baku bisa dicampur
sebelum pembentukan tumpukan atau dicampur sebagai
bagian dari pembentukan tumpukan.  Bentuk dan ukuran
windrow bervariasi tergantung pada iklim, peralatan dan
material yang digunakan.  Jumlah waktu yang diperlukan
untuk mengakhiri proses pengomposan yang
menggunakan metode windrow berkisar dari 3 hingga 9
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minggu. Lamanya tergantung pada tipe material yang
dikomposkan dan frekuensi pembalikan. Makin sering
pembalikan, makin singkat durasinya. Periode
pengomposan 2 bulan, diperlukan lima hingga tujuh kali
pembalikan, secara umum pemulihan berlangsung
sedikitnya 1 bulan.

3. Pada windrow terareasi pasif tidak dilakukan
pembalikan.  Aerasi terjadi hanya melalui pergerakan
udara pasif lewat pipa-pipa perforasi yang berada di
lapisan dasar tumpukan, hal lain yang membedakan
metode ini dengan metode windrow-pembalikan adalah
penggunaan lapisan dasar dan lapisan teratas pada
konstruksi windrow. Lapisan dasar tersusun dari peat
moss, jerami atau kompos jadi.  Karakteristik utama yang
diinginkan dari  lapisan ini adalah berpori (porous)
sehingga udara yang masuk melalui pipa dapat
terdistribusi merata.  Ini juga membantu menginsulasi
pipa dan mengabsorpsi uap air. Selanjutnya dikatakan
bahwa lapisan teratas tersusun dari ‘peat moss’ atau
kompos jadi dan memberikan beberapa fungsi.  Fungsi
pertama adalah menahan bau melalui afinitas ‘peat moss’
dan kompos jadi dengan molekul yang menyebabkan
bau.  Lapisan teratas juga mengusir lalat dan menahan
uap air dan amonia.

4. Pengomposan bin menggunakan baik bin kayu yang
dibentuk, bin tempat penyimpanan yang sudah tidak
digunakan atau wadah lain yang hampir sama, baik
dengan atau tanpa tutup.  Beberapa bin mempunyai
sistem aerasi yang sama dengan yang ada pada tumpukan
statis aerasi paksa.  Prinsip yang sama seperti tumpukan
aerasi paksa juga diterapkan untuk sistem ini. Material
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dalam bin non teraerasi harus dibalik secara teratur untuk
mempertahankan pengomposan aerobik.

2.10 Komponen campuran kompos
Ada tiga komponen campuran kompos yaitu substrat

primer, amendemen dan agen pemadat/bulking agent.
Substrat primer adalah material limbah utama yang
memerlukan perlakuan.  Material yang dimaksud  untuk
ditambahkan ke dalam campuran kompos dapat ditentukan
berdasarkan karakteristik substrat primer. Amendemen adalah
setiap material yang dapat dicampurkan dengan substrat
primer untuk menyeimbangkan rasio C:N, memodifikasi pH,
memperbaiki stabilitas dan mencapai kelembaban yang
sesuai. Amendemen yang ditambahkan ke dalam campuran
kompos dapat lebih dari satu. Agen pemadat adalah material
tahan-pembusukan yang fungsi utamanya adalah
menyediakan struktur dan porositas ke dalam tumpukan.
Beberapa agen pemadat mengalami dekomposisi yang sangat
sedikit dan dapat disaring dari kompos jadi dan digunakan
kembali. Amendemen dapat juga menjadi agen pemadat.

Pada saat membuat campuran kompos, karakteristik
fisik dan nutrisi material baku yang berbeda dimanipulasi
untuk mendapatkan kondisi ideal bagi aktivitas mikrobial.
Dua karakteristik utama yang diperhatikan adalah rasio C:N
dan kelembaban, jika salah satu atau keduanya tidak memadai
maka tidak cukup untuk mempertahankan kecepatan
pengomposan, oleh karena itu amendemen yang sesuai harus
dipilih untuk menyeimbangkannya.  Mungkin diperlukan
lebih dari satu amendemen, baik oleh karena kendala
ketersediaan material atau karena karakteristik amendemen itu
sendiri. Substrat primer tidak mempunyai struktur yang baik,
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porositasnya kurang dan rasio C:N dan kelembabannya tidak
memadai, maka diperlukan amendemen.  Jika substrat primer
hanya membutuhkan penyesuaian struktur dan porositasnya,
maka hanya diperlukan agen pemadat seperti potongan-
potongan kecil ban karet atau kayu. (Jain et al, 2002)

Kalkulasi dapat dibuat untuk proporsi campuran
kompos yang mempunyai rasio C:N dan kelembaban yang
benar.  Namun demikian, pada beberapa situasi keseimbangan
rasio C:N dan kelembaban yang sesuai dengan menggunakan
material yang ada tidaklah mungkin.  Dalam hal ini, campuran
harus didesain baik dalam rasio C:N atau kelembabannya
berada di antara kisaran yang direkomendasikan dan yang
lainnya mendekati kisaran ideal.  Penentuan kriteria manakah,
rasio C:N atau kelembaban yang harus dipenuhi tergantung
pada tipe material dan metode pengomposannya. Secara
umum, proporsi campuran kompos dibuat untuk memenuhi
kisaran kelembaban yang direkomendasikan, apabila rasio
C:N dan kelembaban tidak dapat diseimbangkan.  Alasannya
adalah campuran kompos dengan kelembaban yang tidak
sesuai mempunyai efek yang lebih detrimental pada jalannya
pengomposan.  Kelembaban yang rendah menghambat proses
pengomposan, sementara kelembaban tinggi menimbulkan
bau.  Kelembaban tinggi menimbulkan bau karena
kekosongan pada campuran kompos diisi dengan uap air yang
menghasilkan kondisi anaerob.  Rasio C:N kemudian
diseimbangkan sehingga di atas kisaran yang
direkomendasikan karena hal ini akan memperlambat proses.
Rasio C:N di bawah kisaran rekomendasi, sebaliknya
menimbulkan bau dan membawa kepada hilangnya zat-zat
nutrisi melalui volatilisasi amonia. (Ghosh, 2000)
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Kalkulasi itu sendiri sebaiknya tidak tergantung pada
semata-mata untuk membentuk campuran kompos yang tepat.
Hal-hal yang tidak tercakup pada material seperti daya
absorpsi air, degradabilitas dan struktur, mungkin dapat
mengubah proporsi (resep) yang diperlukan untuk
memaksimalkan proses pengomposan.  Misalnya, suatu
campuran yang rasio C:N dan kelembaban yang benar, tetapi
gagal mengompos karena karbonnya tidak tersedia atau
porositasnya tidak memadai untuk aerasi yang bagus.
Kalkulasi memberikan titik awal untuk membuat resep
kompos, tetapi pengalaman memberikan pengetahuan material
kompos mana yang terbaik dan bagaimana proporsinya.

Beberapa metode pengomposan digunakan dalam
operasional farm.  Metode yang dipilih tergantung pada
kualitas, investmen kapital, investmen tenaga kerja,
investement waktu, ketersediaan lahan dan bahan baku.
Empat metode pengomposan yang berkembang untuk
digunakan pada pengomposan skala besar adalah tumpukan
pasif (passive piles), windrows, tumpukan statis teraerasi dan
sistem in-vessel (Anonymous, 2000).

Metode pengomposan pasif melibatkan pembentukan
campuran bahan baku menjadi suatu tumpukan. Tumpukan
dibalik secara periodik terutama untuk membentuk kembali
porositas.  Aerasi berlangsung melalui perpindahan udara
secara pasif melewati tumpukan.  Hal ini membutuhkan
tumpukan yang cukup kecil sehingga memungkinkan
pergerakan udara pasif ini. Apabila tumpukan tersebut terlalu
besar maka akan terbentuk zone anaerobik.Perhatian khusus
harus diberikan pada pencampuran bahan baku.  Campuran
tersebut harus mampu mempertahankan porositas dan struktur
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yang diperlukan untuk aerasi yang memdai selama periode
pengomposan.

Pengomposan bin (Anonymous, 2000) menggunakan
baik bin kayu yang dibentuk, bin tempat penyimpanan yang
sudah tidak digunakan atau wadah lain yang hampir sama,
baik dengan atau tanpa tutup.  Beberapa bin mempunyai
sistem aerasi yang sama dengan yang ada pada tumpukan
statis aerasi paksa.  Prinsip yang sama seperti tumpukan aerasi
paksa juga diterapkan untuk sistem ini.  Material dalam bin
non teraerasi harus dibalik secara teratur untuk
mempertahankan pengomposan aerobik.


