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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penggunaan Aktivator dalam Pengomposan 

Penggunaan bioekstrak limbah sayur dan hasil 

pertanian yang difermentasikan selama 7-10 hari 

(aktivator nabati) di Laos dilaporkan oleh Sisayavong 

(2005) bahwa bioekstrak termasuk ke dalam biofertiliser 

yang apabila diaplikasikan dapat meningkatkan hara 

tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. 

Penggunaan bioekstrak untuk pengomposan dapat 

menghasilkan kompos jadi dalam 3-5 hari sampai 30-50 

hari tergantung formula yang digunakan.  Fermentasi 

bioekstrak buah-buahan dan sayur bertujuan untuk 

menumbuhkan mikroorganisme pengurai atau biasa 

disebut Mikroorganisme Lokal (MOL).  

Penelitian Nurullita dan Budiyono (2012) 

mengenai penggunaan MOL untuk pengomposan sampah 

rumah tangga menggunakan teknik keranjang takakura 

mampu menghasilkan kompos matang dalam waktu 13 

hari. Ole (2013) melaporkan bahwa penggunaan MOL 

sebagai dekomposer sampai pengomposan minggu ke 2 

mempunyai kualitas yang sama dengan EM 4 dalam 

menurunkan kadar C-organik, peningkatkan suhu akibat 

meningkatnya aktivitas mikroorganisme pengurai, pH, 

dan kadar air kompos serta lebih baik dalam 

meningkatkan asam humat kompos. Sementara itu, 

ditinjau dari viabilitas mikrobial di dalam tumpukan 
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kompos menunjukkan jumlah mikroba pada kompos 

yang diberi MOL lebih tinggi dibandingkan EM 4 pada 

minggu pertama pengomposan. Pratiwi, Atmaja dan 

Soniari (2013) juga melaporkan bahwa penggunaan 200 

ml MOL sebagai dekomposer pada pengomposan 80% 

limbah pertanian yang dicampur 20% kotoran sapi 

mampu meningkatkan 41.39% populasi bakteri dan 

31.46% populasi jamur di dalam tumpukan kompos. 
  
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengelolaan Limbah Ternak 

Pengelolaan limbah ternak bertujuan untuk 

meminimalisir hilangnya nutrisi yang terkandung. 

Madison, Kelling, Massie, and Good (1998) melaporkan 

bahwa sebagian besar kandungan nutrisi pada kotoran 

sapi akan bertransformasi menjadi bentuk yang tidak 

dapat digunakan dalam bentuk gas melalui proses 

volatilisasi  atau penguapan. Sebesar 50% daro total N, P 

dan 40% K pada kotoran sapi akan hilang karena 

volatilisasi dan terbawa air hujan. Selain itu, sebesar 40% 

N dan 5-15% P dan K akan pula hilang selama 

pengangkutan dan penebaran kotoran. Salah satu cara 

pengelolaan limbah adalah dengan cara pengomposan 

yang akan mampu menghasilkan produk berupa pupuk 

organik berupa kompos. Prihandini dan Purwanto (2007) 

menyatakan bahwa beberapa alasan mengapa bahan 

organik seperti kotoran sapi perlu dikomposkan antara 

lain yaitu: 1) penguraian bahan organik akan berlangsung 

cepat bila tanah mengandung cukup air dan udara 
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sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, 2) 

pasokan humus dan unsur hara hasil penguraian bahan 

segar terdapat dalam jumlah yang kecil, 3) daya ikat air 

bahan organik segar masih rendah sehingga dapat 

menyebabkan tanah menjadi remah, 4) kotoran sapi tidak 

selalu tersedia pada saat diperlukan. Jika kotoran yang 

dihasilkan tidak ditangani dengan baik dan benar maka 

akan menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi 

tanah, air dan udara serta menjadi sumber 

perkembangbiakkan patogen (Ko, et.al, 2008; 

Widyastuti, Purwanto dan Hadiyanto, 2013). 

Nurika, Hidayat dan Afifah (2006) menyatakan 

bahwa pengomposan merupakan proses terkendali 

dimana bahan hayati diuraikan secara biologi. Kompos 

adalah hasil pelapukan bahan-bahan organik karena 

adanya interaksi dengan mikroorganisme dekomposer 

yang bekerja dalam keadaan lingkungan yang basah dan 

lembab (Murbandono (2006) dalam Ekamaida, 2008). 

Subali dan Ellianawati (2010) melaporkan bahwa proses 

perubahan bahan mentah menjadi kompos berlangsung 

secara molekuler bukan secara reaksi ion sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses tersebut 

bergantung pada pengaruh biokatalisator yang dibuat 

oleh jasad renik/ mikroorganisme. Mikroorganisme 

mengambil energi dari kalori yang dihasilkan dalam 

reaksi biokimia karbohidrat secara terus-menerus 

sehingga kandungan C menurun karena melepaskan CO2 

dan H2O. Sementara itu, kadar nitrogen akan berubah 
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menjadi protein dan membentuk sel-sel baru tidak 

dilepaskan sehingga kadarnya relatif tetap. Akibat proses 

ini, rasio C/N yang semula tinggi menjadi turun.  

Pembuatan kompos secara aerob termasuk ke 

dalam proses pembuatan kompos yang ramah lingkungan 

karena akibat yang ditimbulkan dari proses ini tidak 

terjadi pencemaran tanah, air dan udara (Bintoro, 2008). 

Aldrich and Bonhotal (2006) menyatakan bahwa 

pengomposan secara aerob merupakan proses 

dekomposisi bahan organik yang terkontrol oleh 

mikroorganisme dengan adanya oksigen di dalam 

tumpukan. Selama proses pengomposan, mikroorganisme 

yang hidup karena hadirnya oksigen memecah bahan 

organik dan menghasilkan karbondioksida dan panas 

pada ujung reaksinya. Panas yang dihasilkan mendorong 

terjadinya penurunan kadar air sehingga bobot dan 

volume bahan yang dikomposkan menjadi berkurang. 

Pengomposan kotoran sapi akan menghasilkan produk 

yang stabil secara biologis disertai dengan hilangnya bau.  

Gana (2009) menambahkan penggunaan pupuk 

kotoran sapi bermanfaat bagi tanah karena mampu 

memperbaiki struktur tanah seperti stabilitas agregat, 

pori-pori, tekstur, dan daya serap air. Sementara itu, hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan 

kompos antara lain ukuran bahan, rasio C/N, 

kelembaban, suhu, pH, aerasi, dan inokulan. Kaharudin 

dan Sukmawati (2010) juga menyebutkan bahwa manfaat 

penggunaan kompos bagi tanah yaitu memperbaiki 
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struktur dan sifat kimia tanah sehingga tanaman mudah 

menyerap unsur hara tanah, memperbaiki tata air dan 

udara tanah sehingga suhu tanah menjadi stabil, 

meningkatkan daya ikat tanah terhadap zat hara sehingga 

tidak mudah larut oleh air hujan, serta mendukung 

kehidupan mikroorganisme tanah. 

2.2.2 Aktivator Nabati 

Aktivator adalah sebutan bagi setiap bahan atau 

zat yang mampu mempercepat penguraian bahan organik. 

Aktivator memberikan pengaruh pada proses 

pengomposan melalui inokulasi strain mikroorganisme 

yang efektif dalam menghancurkan bahan organik dan 

meningkatkan kadar N sebagai bahan makanan tambahan 

bagi mikroorganisme (Yanqoritha, 2013). Aktivator 

nabati yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

bioekstrak limbah buah-buahan dan sayuran yang 

difermentasi untuk tujuan menumbuhkan 

mikroorganisme pengurai bahan organik atau biasa 

disebut dengan istilah Mikroorganisme Lokal (MOL). 

Suiatna (2010) menyatakan pada dasarnya setiap bahan 

organik di alam akan mengalami pembusukan atau 

dekomposisi yang  melibatkan mikroorganisme di 

lingkungan tersebut. Mikroorganisme pengurai tersebut 

dapat diperbanyak secara sederhana untuk berbagai 

keperluan seperti mempercepat pengomposan. 

Perbanyakan mikroorganisme pengurai membutuhkan 

air, bahan yang mengandung glukosa, karbohidrat, dan 

bahan yang mengandung mikroorganisme pengurai yang 



14 
 

sudah tinggi seperti buah atau sayuran busuk. Proses 

perbanyakan sebaiknya dilakukan di dalam tempat dari 

bahan plastik, kaca atau tembikar karena sifat masamnya 

dapat bersifat korosif. Limbah buah-buahan dan sayuran 

yang digunakan pada penelitian ini berada pada kondisi 

yang busuk dimana beberapa bagian buah atau sayur 

sudah memar akibat peningkatan kadar air. 

 Lindung (2015) menyatakan MOL merupakan 

media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang 

berfungsi dalam mempercepat penghancuran bahan-

bahan organik. Selain itu, penggunaan MOL dalam 

proses pengomposan juga akan meningkatkan kandungan 

unsur hara kompos (Subandriyo, 2013). Penggunaan 

aktivator dalam proses pengomposan hendaknya juga 

disertai dengan pembalikan pada hari ke 4, 10 dan 15 

(Wahyono, Sudarno, Digdo, dan Wijayanto, 2012). 

Sisayavong (2005) menyatakan bioekstrak adalah cairan 

organik berwarna coklat yang terbuat dari jus sayuran 

dan tumbuhan yang dikomposkan menggunakan gula 

atau tetes selama 7-10 hari. Cairan tersebut kaya akan 

mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanah dan 

mengandung nutrisi bagi tanaman.  Ketika bioekstrak 

ditambahkan dalam proses pengomposan maka proses 

pengomposan menjadi lebih cepat dan menghasilkan 

kompos dengan kualitas yang lebih baik. Keuntungan 

penggunaan bioekstrak antara lain yaitu: 
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1. Dapat digunakan untuk membuat pupuk bio-

organik untuk memperkaya mikroorganisme 

menguntungkan bagi tanah; 

2. Dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk; 

3. Apabila dicampur dengan air dan digunakan 

untuk menyiram tanaman, maka tanaman akan 

tumbuh dengan baik; 

4. Menurunkan penyebaran hama; 

5. Mudah dibuat dengan menggunakan limbah 

pertanian 

 

2.2.3 Proses Pengomposan 

Hara yang terkandung di dalam kotoran sapi 

merupakan senyawa kompleks organo protein atau 

senyawa asam humat atau lignin yang sulit 

terdekomposisi sehingga mengakibatkan  ketersediaan 

hara di dalamnya menjadi rendah (Hartatik dan 

Widowati, 2006). Pada dasarnya, kotoran sapi segar tidak 

dapat langsung digunakan oleh tanaman karena rasio C/N 

di dalamnya masih tinggi sehingga perlu dikomposkan 

untuk menurunkannya (Simanungkalit, Suriadikarta, 

Saraswati, Setyorini, dan Hartatik, 2009; Laegreid, 

Boekman and Kaarstaad, 1999). Penerapan tanpa 

pengomposan juga akan meningkatkan resiko tersebarnya 

patogen, unsur toksin, bibit gulma, logam berat, dan 

menimbulkan bau (Ahmad, Jilani, Zahir, Khalid, 2007). 

Kaharudin dan Sukmawati (2010) menyatakan bahwa 

pengomposan merupakan proses menurunkan rasio C/N 
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dari limbah organik sehingga dapat segera dimanfaatkan 

oleh tanaman. Penerapan kotoran sapi tanpa 

pengomposan pada tanah akan menyebabkan 

dilepaskannya amonia dan etilen oksida sebagai inhibitor 

pertumbuhan akar tanaman (Ko et. al, 2008; Irshaad, 

Eneji, Hussain, and Ashraf 2013). Pengomposan 

merupakan teknik pengolahan limbah padat yang 

mengandung bahan organik yang dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme atau biodegradable (Subandriyo, 2013).  

Liu, Zhang, Wub, Xu, Tang, Yu, Xu, and Shen 

(2011) menyatakan bahwa pengomposan adalah proses 

dekomposisi secara biologis dan stabilisasi bahan 

organik. Proses ini menghasilkan panas yang pada 

gilirannya akan menghasilkan produk akhir yang stabil, 

bebas dari patogen, layak digunakan bagi tanaman, dan 

mampu memperbaiki struktur tanah. Terdapat dua 

periode pada proses pengomposan yaitu periode aktif dan 

periode pemulihan (curing). Periode aktif ditandai 

dengan aktivitas mikrobial yang sangat giat untuk 

mendegradasi material. Mikroorganisme mengonsumsi 

oksigen (O2) dan bahan organik sehingga menghasilkan 

panas, karbondioksida (CO2) dan uap air. Pada tahap ini 

sebagian besar bahan organik terdekomposisi. Pada tahap 

pemulihan (curing) aktivitas mikrobial lebih rendah dan 

jika pemulihan sudah mencapai tahap akhir maka 

kompos akan mencapai suhu air tanah (Anonymous, 

2005).  
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2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses 

Pengomposan 

Penciptaan kondisi yang optimum untuk proses 

pengomposan sangat menentukan keberhasilan proses 

pengomposan sehingga perlu diketahui faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam proses pengomposan. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi proses pengomposan 

yaitu: 

1. Suhu 

Ko et. al, 2007 menyatakan suhu 

merupakan indikator yang sangat baik dari 

berjalannya proses pengomposan karena 

mengindikasikan aktivitas mikrobial dalam proses 

pengomposan. Suhu pengomposan harus 

dimonitor untuk meminimalisir resiko negatif 

patogen bagi manusia dan tanaman serta untuk 

memusnahkan tumbuhnya gulma. Aktivitas 

mikroba menghasilkan panas sehingga menaikkan 

suhu 50-60oC dan bertahan selama waktu. 

Kenaikan suhu merupakan tanda dimulainya 

periode aktif pengomposan dimana pada fase 

tersebut proses dekomposisi berlangsung dengan 

cepat. Laju reaksi biokimia biasanya akan 

meningkat setiap kenaikan suhu sebanyak 10oC, 

akan tetapi suhu yang lebih tinggi akan 

meningkatkan pelepasan amonia selama 

pengomposan. Tingkat dekomposisi tertinggi 

terjadi ketika suhu berada di kisaran 43-66oC. 
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Pada periode aktif, suhu 70 oC harus dihindari 

karena mikroorganisme dekomposer akan mati 

dan proses pengomposan akan terhenti. Secara 

bertahap suhu akan turun dan memasuki periode 

pemulihan (curing) sampai suhu kompos sesuai 

dengan suhu air tanah. 

2. Rasio C/N 

Rasio C/N merupakan cara yang mudah 

untuk menyatakan kandungan N relatif karena 

kandungan C dalam bahan organik relatif konstan 

yaitu ± 40-50%, sementara N bervariasi 

(Bachtiar, 2006). Rasio C/N sangat berpengaruh 

terhadap keseluruhan proses pengomposan karena 

pada periode aktif mikroba membutuhkan 20-25 

kali lebih banyak karbon dibandingkan nitrogen. 

Oleh karena itu, rasio harus diantara 25:1 dan 

30:1 di awal proses. Kompos yang matang 

mempunyai rasio C/N 10-20 : 1 Mikroorganisme 

mencerna C sebagai sumber energi dan 

menggunakan N untuk sintesa protein dan 

reproduksi. Apabila rasio C/N terlalu tinggi, 

mikroba akan kekurangan N untuk sintesis 

protein sehingga dekomposisi berjalan lambat. 

Pada dasarnya, semakin kecil rasio C/N maka 

pengomposan semakin mudah dan cepat. 

Sebaliknya rasio C/N yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan lambatnya proses dekomposisi, 
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akan tetapi rasio C/ N yang terlalu rendah dapat 

juga menyebabkan lambatnya proses dekomposisi 

karena kurangnya unsur C (Harizena, 2012; 

Bintoro, 2008; Nurika, Hidayat dan Afifah, 

2006). Rasio C/N menggambarkan proses 

immobilisasi dan mineralisasi nitrogen dalam 

bahan. Rasio C/N yang tinggi menggambarkan 

terjadinya proses immobilisasi nitrogen, 

sedangkan rasio C/N yang rendah 

menggambarkan terjadinya proses mineralisasi 

nitrogen (Bachtiar, 2006; Laegreid, Boekman and 

Kaarstaad, 1999).  

3. Aerasi 

Aerasi dilakukan untuk menyediakan 

oksigen agar biodegradasi bahan organik secara 

aerob dapat berlangsung dengan cara 

menghilangkan kelebihan kadar air, panas dan gas 

yang berlebihan di dalam tumpukan kompos (Li, 

Zhang and Pang, 2008). Pengomposan akan 

berlangsung dengan cepat apabila berada dalam 

kondisi yang cukup oksigen (aerob) (Anonymous, 

2005). Kaharudin dan Sukmawati (2010) 

menyatakan, oksigen digunakan sebagai bahan 

pengoksidasi unsur C melalui proses 

dekomposisi. Minimum kadar oksigen yang 

dibutuhkan adalah 5% dan apabila kadar oksigen 

lebih dari 10% maka tercipta kondisi yang ideal 
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untuk menghindari kondisi anaerob dan terjadinya 

bau. 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 dapat 

ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau 

mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos. 

Pengomposan berlangsung optimum apabila 

kadar oksigen di dalam tumpukan 5-15%. Apabila 

kadarnya kurang dari 5% proses pengomposan 

menjadi anaerobik sehingga menimbulkan bau 

dan memperlambat dekomposisi, sedangkan 

apabila kadarnya lebih dari 15% maka panas 

dalam tumpukan akan hilang dan memperlambat 

proses dekomposisi pula (Nurika, Hidayat dan 

Afifah, 2006). 

4. Kelembaban 

Kelembaban memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses metabolisme 

mikroorganisme dan secara tidak langsung 

berpengaruh pada suplai oksigen. Kelembaban 

40–60% adalah kisaran optimum untuk 

metabolisme mikroba. Apabila kelembaban di 

bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami 

penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembaban 15%. Apabila kelembaban lebih 

besar dari 60%, hara akan tercuci, volume udara 
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berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan 

menurun dan akan terjadi fermentasi anaerob 

yang menimbulkan bau tidak sedap. Menurut 

Bintoro (2008), bahan yang lembab akan mudah 

didekomposisi, sedangkan bahan yang basah atau 

kering akan menghambat pengomposan. Untuk 

mencegah bahan yang dikomposkan terlalu 

lembab atau basah maka pada proses 

pengomposan dibuat naungan di atasnya agar 

bahan tidak terkena air hujan. Nurika, Hidayat 

dan Afifah (2006) menyatakan bahwa kelebihan 

air akan menghambat pergerakan udara dalam 

tumpukan kompos dan menyebabkan bakteri 

aerob mati sehingga pengomposan menjadi 

anaerobik. Sementara apabila kekurangan air, 

perkembangan mikroorganisme akan terganggu 

dan melambatkan dekomposisi. Kadar air 

optimum untuk pengomposan yaitu 50-60%. 

5. Porositas 

Porositas mengacu pada ruang diantara 

partikel di dalam tumpukan kompos. Porositas 

dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi 

dengan volume total. Rongga-rongga ini sebagian 

terisi dengan udara yang dapat memasok oksigen 

bagi mikroorganisme dan menyediakan jalur 

sirkulasi udara. Apabila rongga banyak terisi oleh 

air maka sirkulasi udara menurun sehingga 
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memperlambat proses pengomposan 

(Anonymous, 2005). Bernal, Alburquerque and 

Moral (2009) menyatakan porositas substrat 

merupakan faktor penting dalam pengomposan 

karena distribusi udara di dalam tumpukan 

kompos harus berjalan dengan baik agar aktivitas 

penguraian bahan organik oleh mikroorganisme 

dapat berjalan secara optimal. Porositas yang 

besar dari 50% akan menyebabkan suhu 

pengomposan menjadi rendah akibat hilangnya 

panas di dalam tumpukan, sementara porositas 

yang rendah akan memicu terjadinya proses 

pengomposan secara anaerobik dan menimbulkan 

bau. Porositas yang baik adalah pada rentang 35-

50%. 

6. Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH optimum pada proses 

pengomposan adalah pada kisaran pH 6,5 – 7,5. 

Umumnya pH kotoran ternak berkisar antara 6,8 

– 7,4. Proses pengomposan akan menyebabkan 

perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 

sendiri. Pada periode pelepasan asam organik, pH 

akan menurun karena kandungan asam yang 

meningkat dan pH akan meningkat saat terjadi 

produksi amonia dari nitrogen karena peningkatan 

alkalinitas (Anonymous, 2005). 
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2.2.5 Parameter Kematangan Pupuk Kompos 

Produk akhir dari proses pengomposan adalah 

bahan yang mengandung material humus yang stabil atau 

dikenal dengan kompos (Hari and Koeing, 2001). Bernal, 

Alburquerque and Moral, 2009 menyatakan bahwa 

pengomposan bahan organik merupakan proses 

biooksidatif yang terdiri dari mineralisasi dan humifikasi 

parsial untuk mendapatkan produk akhir yang stabil, 

bebas dari fitotoksitas dan patogen, serta mengandung 

asam humat yang tinggi. Kematangan kompos 

menggambarkan tingkat kelengkapan kompos dan 

peningkatan kualitas yang dihasilkan oleh bahan organik 

yang dikomposkan.   

Perubahan unsur-unsur kimia yang terjadi selama 

pengomposan antara lain yaitu karbohidrat, selulosa, 

hemiselulosa, lemak dan lilin yang berubah menjadi CO2 

dan H2O, serta penguraian senyawa organik menjadi 

senyawa yang dapat diserap oleh tanaman. Selama proses 

pengomposan, mikroorganisme mengubah bahan organik 

menjadi kompos dengan cara memecah bahan organik 

menjadi senyawa sederhana dan membentuknya kembali 

menjadi senyawa kompleks (Prihandini dan Purwanto, 

2007). Kematangan kompos menurut SNI: 19-7030-2004  

dapat ditinjau dari rasio C/N (10-20) : 1, suhunya sesuai 

dengan air tanah, berwarna kehitaman, teksturnya seperti 

tanah, berbau tanah, pH 6,80 - 7,49, dan mengandung 

nitrogen (N) minimal 0,40%. 


