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ABSTRACT: This research was carried out from February to March 2015 at 

Wonokerto village, Malang. The purpose of this research was to determine the effect of 

activator addition on composting dairy manure and to find the best proportion. Research 

method used in this study was Completely Randomized Design (CRD) with 7 treatments: P0 

(control), P1 (100 ml vegetable activator), P2 (200 ml vegetable activator), P3 (300 ml 

vegetable activator), P4 (100 ml animal activator), P5 (200 ml animal activator) and P6 (300 

ml animal activator). It was composted for 1 week (M-I) and 2 weeks (M-2). The materials 

were 350 kg of fresh dairy manure, 3 L of vegetable activator and 3 L of animal activator. 

Both of activators were made by using the local microorganism principal, it consisted of fruit 

and vegetables waste, palm sugar, abomasum extraction and water which were fermented for 

7-10 days. The analyzed variables were temperature, moisture, pH, SO4 and smell content. 

Analysis of Variance (ANOVA) was employed to analyze the data. The result showed that 

the addition of 3% vegetable activator increased SO4 content by 0.21±0.00% which decreased 

smell produced by 19.30±0.57. While the addition of 3% animal activator increased SO4 

content by 0.23±0.00% which decreased smell produced by 18.90±0.74. It can be concluded 

that the best formulation was 3% vegetable activator and 3% animal activator addition. 

Keywords: dairy manure compost, activator, SO4 content. 

 

PENDAHULUAN 

Peternakan di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. 

Khususnya sektor sapi perah yang 

berpotensi menghasilkan susu dengan 

jumlah yang besar. Terdapat hasil samping 

yang menjadikan sektor sapi perah cukup 

memprihatinkan, seperti limbah kotoran 

sapi yang mengeluarkan bau busuk dan 

kandungan sulfur yang tidak baik untuk 

ekosistem sekitar. Kotoran sapi perah 

merupakan limbah organik yang berasal 

dari ternak, jumlahnya semakin meningkat 

setiap harinya seiring dengan jumlah 

ternak dan menghasilkan pencemaran 

lingkungan seperti bau, sarang penyakit 

dan merusak keindahan 

lingkungan.Populasi ternak sapi perah 

sebesar 523.171 ekor dengan estimasi 

kotoran basah yang dihasilkan mencapai 

12 ribu ton per hari (Badan Pusat Statistik, 

2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengolahan limbah kotoran ternak untuk 

menjaga kestabilan lingkungan. Laporan 

mengenai paparan limbah ternak ini 

menyatakan bahwa sektor peternakan 

adalah penyumbang polusi yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan sektor 

tranportasi. 

Salah satu bau yang muncul dari 

kotoran ternak adalah bau sulfur yang 

timbul berbentuk gas berinteraksi dengan 

udara menyebar bersifat polutan seperti 

Hidrogen Sulfida (H2S). Senyawa tersebut 

diproduksi pada area yang luas seperti 

industri pertanian, industri pertambangan 
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atau dari kontainer seperti drum atau botol. 

Adanya sulfur di lingkungan tidak selalu 

menyebabkan paparan pada orang sekitar, 

kecuali jika kontak selama periode waktu 

tertentu. Kebutuhan teknologi pengolahan 

limbah peternakan yang jumlahnya besar 

mengharuskan peternak mencoba berbagai 

alternatif pengolahan limbah yang relatif 

murah, mudah dicari, dan bermutu tinggi.  

 Aktivator merupakan hasil dari 

teknologi pengolahan limbah organik 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

industri terdiri atas buah-buahan, sayur-

sayuran, urin, molasses hasil industri 

pembuatan gula, dll yang memiliki fungsi 

seperti halnya efektif mikroorganime 4 

(EM4) yang biasa digunakan sebagai 

inokulen pertumbuhan mikroorganisme 

bermanfaat (BPTP, 2015 dan Anif, Rahayu 

dan Faatih, 2007). 

Peran Aktivator yang mampu 

menguraikan struktur-struktur bahan 

organik seperti limbah menjadi bahan 

bermanfaat dan ramah ligkungan membuat 

aktivator dapat menjadi alternatif dalam 

penggunaan EM4 yang mahal. Selain itu, 

dari beberapa penelitian menyatakan 

bahwa aktivator dapat mengurangi bau 

sulfur atau sulfur didalam kotoran ternak 

agar tidak mengganggu dan mencemari 

lingkungan. Berdasarkan uraian di atas 

maka dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh penambahan activator terhadap 

kandungan SO4 dan bau kompos kotoran 

sapi perah. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten 

Malang pada bulan Februari sampai 

dengan Maret 2015. Sementara itu, 

pembuatan aktivator dilakukan di Jl. 

Joyotambaksari Gang Langgar No. 62B 

Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. Analisis kandungan unsur hara 

dilaksanakan di Laboratorium Jurusan 

Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

 

 

Materi Penelitian 

Materi penelitian ini menggunakan 

feses sapi perah dalam keadaan segar 

sebanyak 350 kg yang terdapat di 

peternakan rakyat sapi perah milik Bapak 

Sulistiyanto di Desa Wonokerto, 

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dan 

aktivator nabati yang terbuat dari 

bioekstrak limbah buah-buahan dan sayur-

sayuran serta bioekstrak cairan rumen. 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah terpal, termometer, 

hygrometer, timbangan, pH meter, mixer, 

ember, alat penyemprot/ sprayer, sekop/ 

cangkul, jerigen, tong/ drum, dan karung. 

 borer, kertas label, pengaduk, alumunium 

foil, tissue, pinset, dan plastik wrap. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini 

menggunakan rancangan percobaan 

yang digunakan berupa Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Limbah buah-

buahan dan sayuran difermentasi untuk 

menghasilkan aktivator nabati dan 

aktivator hewani kemudian dicampur 

dengan kotoran sapi sebanyak 0ml 

untuk P0, 100ml aktivator nabati untuk 

P1, 200mlaktivator nabati untuk P2 dan 

300ml aktivator nabati untuk P3, 100ml 

aktivator hewani untuk P4, 200ml 

aktivator hewani untuk P5 dan 300ml 

aktivator hewani untuk P6 dan diulang 

5 kali. Secara rinci dapat diterangkan 

sebagai berikut: 

1. P0 = Kontrol (10 kg kotoran sapi 

perah) 

2. P1 = 100 ml aktivator nabati: 500 ml 

air: 10 kg kotoran sapi 

3. P2 = 200ml aktivator nabati: 500 ml 

air: 10 kg kotoran sapi 

4. P3 = 300ml aktivator nabati: 500 ml 

air: 10 kg kotoran sapi 

5. P4 = 100ml aktivator hewani: 500 

ml air : 10 kg kotoran sapi 

6. P5 = 200ml aktivator hewani: 500 

ml air: 10 kg kotoran sapi 

7. P6 = 300ml aktivator hewani: 500 

ml air : 10kg kotoran sapi 
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Tahapan Penelitian 

Pembuatan Aktivator Nabati 

Aktivator nabati dan aktivator 

hewani terbuat dari bahan 750 g buah-

buahan (nanas, pepaya, salak) dan 

sayuran (kemangi, bayam, kangkung), 

500 g empon-empon, 500 g gula merah/ 

tetes dan 7,5 liter air. Prosedur 

pembuatan aktivator nabati dan 

aktivator hewani yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buah, sayuran dan empon-empon 

dicacah. 

2. Hasil cacahan kemudian di-mixer 

kemudian ditambah dengan gula 

merah/ tetes dan 7,5 liter air 

sehingga didapatkan sekitar 9  

liter cairan. 

3. Cairan dimasukkan ke dalam tong/ 

drum. 

4. Cairan diperam selama 4 hari 

sampai padatan mengambang. 

5. Cairan hasil pemeraman diambil 

dan dipisahkan dengan padatan, 

kemudian disimpan pada suhu 

ruang. 

Pembuatan Aktivator Hewani 

1. Aktivator hewani terbuat dari 2-5 

cc cairan rumen, 1 kg katul, 1 liter 

tetes, 50 gram trasi, dan 6 butir 

ragi tape. 

2. Kemudian dicampur dengan air 

sebanyak 8 liter air dalam drum 

yang dapat dibuka tutup selama 15 

hari.  

3. Tiap 24 jam dilakukan pengadukan 

untuk menghindari pengendapan 

pada dasar drum. 

4. Setelah 15 hari dipisahkan antara 

endapan dan cairan, cairan 

aktivator hewani siap digunakan. 

 

Penyediaan kotoran sapi 

 Jumlah kotoran sapi perah yang 

digunakan dalam penelitian ini seberat 

seberat 350 kg kotoran segar. 

Penentuan Sampel 
Sampel aktivator dilakukan dengan 

memisahkan cairan pada endapan 

dengan menggunakan saringan. Sampel 

yang dipakai hanya cairan aktivator 

sebanyak 3 liter untuk aktivator nabati 

dan 3 liter aktivator hewani dan kotoran 

sapi perah yang disediakan sebanyak 

350 kg kotoran segar. 

 Pengumpulan Media Kotoran Sapi 

Perah 

Kotoran sapi perah dikumpulkan 

dari kandang menggunakan sekop lalu 

ditimbang sebanyak 350 kg. Pada 

penelitian ini terdiri atas 7 perlakuan yang 

diulang sebanyak 5 kali dan masing-

masing ulangan terdapat 10 kg kotoran 

sapi perah segar yang akan disemprot 

dengan aktivator sesuai perlakuann 

sebelum diletakkan pada media penelitian. 

 

Pengenceran Aktivator nabati dan 

hewani 

Perlakuan kontrol (P0) tidak 

dilakukan penambahan aktivator nabati 

atau hewani sebagai pembanding. 

Sedangkan pada P1, P2 dan P3 masing-

masing ditambahkan aktivator nabati 

dengan presentase 100ml, 200ml dan 

300ml serta P4, P5 dan P6 masing-masing 

ditambakan aktivator hewani dengan 

presentase 100ml, 200ml dan 300ml. 

Sebelum aktivator digunakan pada media 

diencerkan terlebih dahulu pada 500 ml air 

untuk mengefektifkan fungsi aktivator. 

 

Penyemprotan dan Pemeraman 

Aktivator nabati sebanyak 100ml 

(P1), 200ml (P2), 300ml (P3) dan aktivator 

hewani 100ml (P4), 200ml (P5), 300ml 

(P6) dicampur dengan 500 ml air 

kemudian disemprot di atas 10 kg kotoran 

sapi segar menggunakan sprayer hingga 

merata. Campuran diletakkan di atas tanah 

dan diperam secara terbuka (aerob). 

Pemeraman dilakukan selama 2 minggu di 

bawah pohon salak di area perkebunan 

salak milik Bapak Sulistiyanto, Desa 
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Wonokerto, Kecamatan bantur, Kabupaten 

Malang.  

Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan terhadap 

penelitian ini adalah suhu, kelembaban, 

pH, kandungan SO4 dan bau kompos. 

Pengamatan dilakukan pada minggu 

pertama dan kedua pengomposan. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel pengamatan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Suhu dan Kelembaban  

Pengukuran suhu dan kelembaban 

dilakukan menggunakan alat 

bernama termo-higrometer dengan 

merk Mannix model LAM 880D. 

Cara penggunaannya adalah 

dengan mencelupkan bagian yang 

sensitive terhadap suhu kebagian 

kompos kotoran yang diukur. Hasil 

Pengukuran suhu dan kelembaban 

Minggu-I dan Minggu II dirata-rata 

kemudian dilakukan analisis 

ragam.  

2. Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran Potential Hydrogen 

(pH) dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. 

Berdasarkan pengukuran aktivitas 

ion hydrogen secara potensiometri. 

Hasil pengukuran pH pada kompos 

pada Minggu-I dan Minggu-II 

dirata-rata kemudian dilakukan 

analisis ragam. 

3. Kandungan SO4 

 Uji kandungan SO4 dilakukan 

dengan melakukan analisa pupuk 

organik di Laboratorium Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya dengan melakukan 

oksidasi basah pupuk organik 

kedalam labu kjeldahl dengan 

penambahan HNO3 + HCIO4. 

Kocok-kocok dan diamkan selama 

semalam kemudian panaskan pada 

block digestor mulai dari 100°C, 

setelah uap kuning habis suhu 

dinaikkan menjadi 200°C. 

Distruksi diakhiri dengan 

keluarnya uap putih dan sisa cairan. 

Dinginkan dan diencerkan dengan 

H2O. Kocok sampai homogen, 

biarkan sampai semalam dan 

disaring dengan kertas saring W-41 

dan didapatkan ekstrak. Ekstrak 

yang diperoleh ditambahkan asam 

campur dan larutan BaCl2 Tween 

dan dikocok sampai homogen. 

Kemudian mengukur S secara 

spektrophotometri dengan panjang 

gelombang 432 nm dicatat nilai 

absorbsinya (BPT, 2005). Hasil 

pengamatan Minggu-I dan 

Minggu-II dirata-rata lalu 

dilakukan analisis ragam. 

4. Uji bau 

Uji bau dilakukan dengan uji 

panelis sebanyak 8 orang panelis 

(PP No. 50 Tahun 1996). Uji 

panelis dilakukan dengan urutan 

dari terendah ke tertinggi tingkat 

bau kompos yaitu sebagai berikut: 

a. Angka 1 menunjukkan kompos 

sudah tidak bau. 

b. Angka 2 menunjukkan kompos 

agak bau. 

c. Angka 3 menunjukkan kompos 

cukup bau. 

d. Angka 4 manunjukkan kompos 

bau. 

e. Angka 5 menunjukkan kompos 

sangat bau. 

Setelah pengukuran pada kompos 

oleh 8 panelis dilakukan 

penjumlahan pada hasil penilaian 

bau kompos. Hasil pengamatan 

pada Minggu-I dan Minggu-II 

dirata-rata lalu dilakukan analisis 

ragam. 

Analisis Data 
Penelitian yang dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) memiliki model linier sebagai berikut: 

(Yitnosumarto, 1993) 

Yij = + i + ij 
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Keterangan: 

Yij : Nilai pengamatan perlakuan ke 1-7, 
ulangan ke 1-5 

 : Nilai rataan umum 

i : Pengaruh kontrol P0, aktivator nabati 

P1, P2, P3 dan aktivator hewani P4, 

P5,P6  

E1-7,1-5 : Galat Percobaan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Suhu 

dan Kelembaban Kompos 

Suhu Kompos 

 Berdasarkan hasil pengamatan 

suhu kompos pada Minggu-I dan Minggu-

II dapat dilihat pada Lampiran 1. Setelah 

dilakukan analisis ragam pada rata-rata 

suhu kompos menunjukkan bahwa 

penambahan aktivator nabati dan hewani 

pada kotoran sapi perah tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) pada suhu 

kompos yang dihasilkan. Hasil perhitungan 

rataan suhu kompos sesuai perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Rata-rata Suhu Kompos sesuai 
Perlakuan 

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 

rataansuhu sesuai dengan perlakuan pada 

Minggu-I dan Minggu-II. Pada tabel dapat 

dilihat rata-rata suhu kompos dari yang 

terendah terdapat pada P0 sebesar 

30,40±0,65. Sedangkan suhu kompos 

tertinggi terdapat pada P3 sebesar 

31,35±0,55. Penggunaan aktivator 

mengakibatkan rata-rata suhu kompos 

lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 

kompos pada perlakuan kontrol (P0). Hal 

ini akibat dari aktifitas mikroorganisme 

yang sedang melakukan perombakan 

bahan organik. Peningkatan temperatur 

pada Minggu-I terjadi karena pada waktu 

ini mikroorganisme aktif bekerja dalam 

proses pengomposan. Pemberian aktivator 

sangat efektif dalam proses pengomposan. 

Pada proses pengomposan 

mikroorganisme akan meningkatkan suhu 

bahan yang akan digunakan sebagai media 

tumbuh dan berkembang. Menurut 

Djuarnani dan Setiawan (2005) yang 

menyatakan bahwa proses pengomposan 

akan berjalan dengan baik jika bahan 

berada pada temperatur yang sesuai untuk 

mikroba perombak. Temperatur yang 

sesuai yang dibutuhkan dalam merombak 

bahan organik adalah >30°C. 

Melihat pada Tabel 2terdapat 

selisih antara P0 dan P1, P0 dan P2, P0 

dan P3, P0 dan P4, P0 dan P5, P0 dan P6. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan 

presentase suhu relative seperti pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa 

presentase suhu kompos pada mengalami 

peningkatan yang paling tinggi yaitu pada 

perlakuan P0 ke P3 karena pada perlakuan 

ditambahkan aktivator yang dapat 

memaksimalkan keberadaan mikroba. 

Aktivitas mikroba mengakibatkan 

peningkatan suhu dan menjaga kondisi 

suhu kompos yang optimal untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Pada grafik 

di atas dapat disimpulkan bahwa suhu 

kompos meningkat 3,1% dari P0 ke P3 

berada pada kisaran 30°-32°C yang 

menandakan masil terjadi aktivitas 

mikroorganisme. Perlakuan berikunya 

terjadi peningkatan suhu kompos yang 

bervariasi antara 0.1% sampai 2%. Mulai 

0

1

2

3

4

P0-P1 P0-P2 P0-P3 P0-P4 P0-P5 P0-P6

suhu relatif (%) 

No. Perlakuan Rata-rata±SD 

(°C) 

1 P0 30,40±0,65 

2 P1 31,05±0,62 

3 P2 30,95±0,62 

4 P3 31,35±0,55 

5 P4 30,90±0,38 

6 P5 31,00±0,59 

7 P6 30,35±0.22 
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dari P0-P6 yang hanya 0,1% dan P0-P1 

yang mencapai 2%. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Isroi (2008) yang menyatakan 

bahwa pada proses pengomposan akan 

menimbulkan panas yang diakibatkan 

aktivitas mikroba. Suhu yang berkisar 

antara 30°-60°C menunjukkan aktivitas 

pengomposan yang cepat, sedangkan suhu 

yang lebih dari 60°C akan membunuh 

sebagian mikroba dan hanya mikroba 

thermofiliksaja yang akan bertahan. 

Kelembaban Kompos  

Berdasarkan hasil pengamatan 

kelembaban kompos pada Minggu-I dan 

Minggu-IIdapat diterangkan pada 

Lampiran 2. Setelah dilakukan analisis 

ragam pada rata-rata kelembaban kompos 

menunjukkan bahwa penambahan 

aktivator nabati dan hewani pada kotoran 

sapi perah tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) pada kelembaban 

kompos yang dihasilkan. Hasil 

perhitungan rataankelembaban kompos 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Kelembaban Kompos 

sesuai Perlakuan  
No. Perlakuan Rata-

Rata±SD(%) 

1 P0 62,50±2,12 

2 P1 59,39±5,06 

3 P2 61,25±3,53 

4 P3 61,45±3,23 

5 P4 60,80±2,83 

6 P5 59,61±3,01 

7 P6 61,55±1,95 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rataan 

hasil pengukuran kelembaban sesuai 

dengan perlakuan pada Minggu-I dan 

Minggu-IIdidapatkan hasil bahwa 

kelembaban kompos berkisar antara 55-65 

%. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-

rata kelembaban kompos terendah terdapat 

pada P5 sebesar 59,61±3,01% sedangkan 

kelembaban kompos tertinggi terdapat 

pada P0 sebesar 62,50±2,12%. 

Kelembaban kompos dinilai masih dalam 

kondisi yang baik untuk dilakukan 

pengomposan. Kondisi kelembaban masih 

dapat diterimaantara 40-65% menandakan 

bahwa masih terjadi proses pengomposan. 

Sedangan untuk kelembaban ideal untuk 

proses pengomposan antara 45-65%. 

 Menurut pendapat Li, Zang dan 

Pang (2008) menyatakan bahwa 

kelembaban kompos berada pada kondidi 

optimal antara 60-70%. Kondisi 

kelembaban yang optimal menjaga 

aktivitas mikrooorganisme berjalan secara 

aerob atau anaerob. Rata-rata kelembaban 

kompos tiap perlakuan tidak mengalami 

perbedaan yang nyata. 

Melihat pada Tabel 3 terdapat 

selisih antara P0 dan P1, P0 dan P2, P0 

dan P3, P0 dan P4, P0 dan P5, P0 dan P6. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan 

presentase kelembaban relatifseperti pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5 diatas menunjukkan 

bahwa presentase kelembaban kompos 

kotoran ternak menunjukkan peningkatan 

yang paling tinggi yaitu pada P0-P1 senilai 

4,9%. Hal ini dikarenakan penambahan 

cairan aktivator terhadap kotoran sapi 

perah yang menjadikan kadar air 

meningkat dan nilai kelembaban 

meningkat. Kelembaban kompos 

menunjukkan bahwa pada proses 

pengomposan yang terjadi pada kotoran 

sapi perah ini berkisar antara 55-65%.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Isroi (2008) yang 

menyatakan bahwa kelembaban antara 40-

60% adalah kisaran optimum untuk 

metaboolisme mikroba. Apabila terjadi 

0

1

2

3

4

5

6

P0-P1 P0-P2 P0-P3 P0-P4 P0-P5 P0-P6

kelembaban relatif (%)  
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penurunan kelembaban di bawah 40%, 

aktivitas mikroba pengurai mengalami 

penurunan hingga 15%. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Potential Hydrogen (pH) Kompos 

Berdasarkan hasil pengamatan 

kompos pada Minggu-I dan Minggu-II 

dapat diterangkan pada Lampiran 3. 

Setelah dilakukan analisis ragam pada 

rata-rata pH kompos menunjukkan bahwa 

penambahan aktivator nabati dan hewani 

tidak memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05). pH kompos memberikan 

hasil sesuai dengan pendapat Gusti, 

Atmaja dan Soniari (2013) yang 

menyatakan bahwa signifikasi 

penambahan dekomposer atau aktivator 

pada berbagai macam limbah pertanian 

terhadap parameter pH tidak berpengaruh 

nyata. Rata-rata pH kompos dapat dilihat 

pada Tabel 4.  

Tabel 4. Tabel Rata-rata pH Kompos 

sesuai Perlakuan  

No. Perlakuan Rata-Rata±SD 

1 P0 7,29±0,25 
2 P1 7,24±0,32 
3 P2 7,16±0,26 
4 P3 7,25±0,32 
5 P4 7,60±0,07 
6 P5 7,17±0,28 
7 P6 7,32±0,12 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan 

pH kompos yang dilakukan pada Minggu-I 

dan Minggu-II. Table 5 menunjukkan pH 

terendah P2 sebesar 7,16±0,26, 

sedangakan pH tertinggi terdapat pada P4 

sebesar 7,60±0,07. Hasil pengukuran rata-

rata pH mengalamai perubahan terjadi 

peningkatan pH kompos pada setiap 

pwelakuan penambahan aktivator. Rata-

rata pH kompos pada setiap perlakuan 

tidak mengalami perbedaan yang nyata. 

pH yang baik akan menjaga kondisi 

kompos sebagai tempat tumbuh bagi 

mikroorganisme untuk melakukan 

perombakan pada media. Semakin asam 

atau basa suatu media kompos yang 

digunakan akan membuat kurang 

maksimalnya pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme perombak 

bahan organik seperti kotoran sapi perah.  

 Hasil penelitian sesuai dengan 

pendapat Ahmad, Jilani, Arshad, Zahir dan 

Khalid (2007) menyatakan bahwa pH 

terbaik pada kompos antara 6.5-7.5 dengan 

warna coklat gelap lebih kehitam-hitaman. 

Apabila terjadi pH kompos dibawah 5 atau 

diatas 8 mengakibatkan kerusakan pada 

tanaman. 

Melihat pada Tabel 3 terdapat 

selisih antara P0 dan P1, P0 dan P2, P0 

dan P3, P0 dan P4, P0 dan P5, P0 dan P6. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan 

presentase pH relative seperti pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Presetase pH Relatif Kompos  

 Grafik diatas menunjukkan 

presentase pH kompos yang mengalami 

perubahan antara setiap perlakuan dengan 

perlakuan kontrol. pH kompos pada 

mengalami peningkatan dengan presentase 

paling tinggi pada P0 ke P4 sebesar 4,2%. 

pH pada P0 ke P3 dan P0 ke P6tidak 

terlalu mengalami peningkatan yang 

terlihat, hanya sekitar 0,5% dan 0,4%. 

Tingkat kematangan kompos yang diukur 

melalui pH kompos dapat dilihat dari nilai 

pH yang diukur pada saat kompos 

mengalami kematangan. Ketika kompos 

telah mencapai kematangan kompos, pH 

kompos akan lebih mengarah ke pH netral 

yaitu 7. pH tanah paling atas (top soil) 

memiliki pH adalah 5,5-6,5 dan pH tanah 

kedua (sub soil) akan lebih mendekati 7.  

Hal tersebut didukung oleh 

Yanqoritha (2013) yang menyatakan 
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bahwa penambahan aktivator terhadap 

bahan organik yang dibuat kompos akan 

mengalami perombakan lebih cepat 

dibandingkan dengan bahan organik yang 

tidak diberikan perlakuan. 

Kandungan Sulfat (SO4) pada Kompos 

Berdasarkan hasil pengamatan SO4 

dapat diterangkan pada Lampiran 4. 

Setelah dilakukan analisa ragam pada rata-

rata SO4 kompos Minggu-I dan Minggu-II 

menunjukkan bahwa penambahan 

aktivator terhadap kompos kotoran ternak 

sapi perah dapat memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan Sulfat (SO4) pada kompos. 

Hasil rataan kandungan SO4 dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Kandungan SO4 pada 

Tiap-tiap Perlakuan  

No. Perlakuan Rata-Rata (%) 

1 P0 0,21±0,00e 
2 P1 0,17±0,00a 
3 P2 0,18±0,01b 
4 P3 0,21±0,00d 
5 P4 0,20±0,00c 
6 P5 0,22±0,01f 
7 P6 0,23±0,00g 

Keterangan: Notasi yang berbeda 

menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0.01) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

rataankandungan SO4sesuai dengan 

perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II. 

Tabel 5 menunjuukan rata-rata kandungan 

SO4 dari yang terendah yaitu P1 sebesar 

0,17±0,00% sedangkan nilai SO4 tertinggi 

P6 sebesar 0,23±0,00%. Terjadi 

peningkatan hasil pnenelitian SO4 dari P0 

sampai P6 mengalami peningkatan rata-

rata SO4 pada kompos. Pada hasil 

pengamatan penurunan dan peningkatan 

SO4 ini dikarenakan jumlah mikroba yang 

diberikan pada kotoran sapi perah berbeda 

tiap perlakuan. Ini menjadikan cepat dan 

lambatnya proses pengomposan. Pada 

dasarnya kotoran ternak memiliki jumlah 

SO4 yang tinggi, tetapi hal itu juga terdapat 

bau yang dapat merusak lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu harus diturunkan 

bau yang berakibat buruk pada kompos. 

Peningkatan SO4 pada kompos 

dikarenakan aktivitas bakteri dekomposer 

yang mengubah kadungan kotoran yang 

berupa H2S direduksi oleh bakteri reduksi 

sulfat yaitu Desulfovibriomelalui proses 

oksidasi S dan dibantu oleh bakteri 

autotrof dan bakteri fotosintetik menjadi 

SO4.  

Hasil pereduksian H2S ini lah bau 

kotoran berkurang dan SO4 dimanfaatkan 

oleh tanaman dan bakteri menjadi sumber 

protein dan bahan organik S. Proses 

perubahan H2S menjadi SO4 yang dapat 

mengurangi bau dapat menjadi siklus yang 

berjalan secara terus-menerus (Sutedjo, 

1991). Ali (2008) menambahkan bahwa 

proses perubahan sulfur terjadi pada proses 

mineralisasi senyawa belerang secara 

biokimiawi. 

Melihat pada Tabel 5 terdapat 

selisih antara P0 dan P1, P0 dan P2, P0 

dan P3, P0 dan P4, P0 dan P5, P0 dan P6. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan 

presentase SO4 relatif seperti pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7. Presentase SO4 Relatif Kompos  

Gambar 7 diatas menunjukkan 

presentase perubahan yang nyata. 

Presentase perubahan nilai SO4 

menunjukkan peningkatan P1 sampai 

dengan P6. Perubahan jumlah SO4 pada 

P0 ke P1 yang mencapai 17,1%. Pada 

perhitungan nilai relative menunjukkan 

terjadi perbedaan antara pelkuan control 

dan perlakuan penambahan aktivator. 

Peningkatan ini terjadi dari penurunan 
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kandungan H2S pada kompos yang 

berubah menjadi SO4 berupa ion atau 

tanah. Pada proses penurunan kandungan 

H2S pada kompos, kandungan SO4 

meningkat seiring terjadinya proses 

pengomposan. 

 Menurut Yuwono (2006) 

menyatakan bahwa perubahan pH yang 

mendekati netral pada akhir pengomposan 

terjadi karena adanya oksidasi enzimatik 

senyawa H2S menjadi SO4. 

Bau Kompos 

Berdasarkan hasil pengamatan bau 

kompos pada minggu-I dan Minggu-II 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Setelah 

dilakukan analisis ragam pada rata-rata 

bau kompos menunjukkan bahwa 

penambahan aktivator nabati dan hewani 

memberikan perngaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bau yang timbul pada 

kompos kotoran sapi perah. Hasil 

perhitungan rataan bau kompos dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Bau Kompos sesuai 

perlakuan  
No. Perlakuan Rata-Rata 

1 P0 29,1±1,78
b
 

2 P1 20,3±1,20
a
 

3 P2 20,4±1,52
a
 

4 P3 19,3±0,57
a
 

5 P4 20,4±1,82
a
 

6 P5 20,4±1,67
a
 

7 P6 18,9±0,74
a
 

Keterangan: Notasi yang berbeda 

menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0.01) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan 

bau yang dihasilkan kompos sesuai dengan 

perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II. 

Tabel 6 menunjukkan rata-rata bau 

terendah pada P6 sebesar 18,9±0,79 

sedangkan tertinggi pada P0 sebesar 

29,1±1,78. Pengamatan dilakukan dengan 

uji panelis yang dilakukan oleh 8 orang 

panelis. Pengukuran dilakukan dengan 

memberikan nilai pada tiap perlakuan 

mulai dari angka 5 yang paling berbau 

sampai angka 1 yang sudah tidak bau. 

Penurunan jumlah bau yang timbul dari 

kotoran sapi perah yang dijadikan kompos 

menunjukkan bahwa dengan melakukan 

perlakuan dengan penambahan aktivator 

pada media organik seperti limbah 

peternakan dapat mempercepat proses 

hilangnya bau yang tidak sedap pada 

media. Hal ini bisa terjadi karena adanya 

aktivitas mikroorganisme yang terdapat 

pada aktivator untuk meningkatkan jumlah 

mikroorganisme yang berperan dalam 

proses pengomposan.  

Berdasarkan hasil pengamatan bau 

kompos sesuai dengan pendapat Marwati 

(2009) menyatakan bahwa penambahan 

aktivator yang berasal dari bio-ekstrak 

dapat mengurangi bau busuk yang timbul 

pada kegiatan peternakann. Rata-rata bau 

kompos yang muncul pada setiap 

perlakuan akanmengalami penurunan. Bau 

yang muncul salah satu nya dalam bentuk 

Hydrogen Sulfida (H2S), senyawa ini yang 

lebih sering muncul dilingkungan tempat 

tinggal khususnya pada sektor peternakan. 

Melihat pada Tabel 6 terdapat 

selisih antara P0 dan P1, P1 dan P2, P2 

dan P3, P3 dan P4, P4 dan P5, P5 dan P6. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan 

presentase bau kompos relative seperti 

pada Gambar 8. 

 
 

Gambar 8 diatas menunjukkan 

bahwa presentasebau kompos hasil 

pengujian bauyang muncul dari kompos 

tertinggi pada P0 yang tidak diberikan 

perlakuan penambahan aktivator. 

Perubahan yang terlihat adalah pada P0 ke 

P6 yang mengalami berubahan dengan 
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selisih 35%. Perubahan presentase yang 

cukup tinggi ini menunjukkan bahwa 

penambahan aktivator memberikan 

pengaruh penurunan bau kompos.  

Pada P0 ke P2, P0 ke P4 dan P0 ke 

P5 tidak terjadi perbedaan presentase yaitu 

pada 29%. Terjadi peningkatan yang 

cukup baik pada P0 ke P1 dan P0 ke P3 

yang menunjukkan presentase peningkatan 

30% sampai 33%. Tingginya nilai 

presentase pada grafik menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan nilai H2S pada 

kompos.Penurunan bau kompos dapat 

dilihat bahwa bau yang timbul dari 

kompos terendah pada perlakuan dimana 

penambahan aktivator yang cukup 

besar.Pemberikan aktivator untuk proses 

pengomposan dapat mengurangi bau yang 

timbul pada kotoran sapi perah.  

Berkurangnya bau yang timbul dari 

kompos sesuai dengan pendapat Agus, 

Faridah, Wulandari, Purwanto (2014) 

menyatakan bahwa perlakuan dengan 

penambahan mikroba stater, bagian 

senyawa sulfur dari bahan organik banyak 

yang terombak menjadi gas SO2 yang 

relatif tidak berbau dan sebaliknya H2S 

dan senyawa reduksi sulfida lainnya 

menjadi terhambat terbentuknya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan aktivator nabati maupun 

akivator hewani dapat meningkatkan 

kandungan Sulfat (SO4) dan 

mempercepat penurunan bau yang 

ditimbulkan kompos. 

2. Penggunaan aktivator terbaik yaitu pada 

pemberian aktivator hewani dengan 

perbandingan jumlah 300 ml aktivator: 

500 ml air: 10 kg kotoran sapi perah. 

Saran 

Untuk meningkatkan SO4 dan 

menurunkan bau pada pengomposan 

kotoran sapi perah dapat digunakan 

aktivator nabati dan aktivator hewani 

dengan formula 300 ml aktivator ditambah 

500 ml air pada setiap 10 kg kotoran sapi 

perah. 
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