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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Hara Kotoran Sapi Segar 

Data hasil analisis laboratorium pada Lampiran 1. 

menunjukkan bahwa kotoran sapi segar yang akan 

dikomposkan mengandung kadar C-organik 42%, kadar 

air 82.80%, N total 0.42, P2O5 total 0.34 dan K2O total 

0.58 dengan pH 7.47. Kadar air bahan sebesar 82.80% 

menunjukkan bahwa kotoran sapi yang digunakan 

merupakan kotoran sapi segar sebagaimana laporan 

Lingga (1991) dalam Hartatik dan Widowati (2006) dan 

Michel, Pecchia, Rigot, and Keener (2003) yang 

menyatakan bahwa umumnya kotoran sapi perah padat 

dalam bentuk segar mengandung kadar air yang tinggi 

sebesar 80-87%. Li, Zhang and Pang (2008) menyatakan 

kadar air yang tepat sangat penting untuk mendukung 

aktivitas mikrobial selama proses pengomposan, 

meskipun secara umum kadar air 50-60% sangat 

direkomendasikan tetapi aktivitas mikrobial optimum 

dalam kadar air 60-70%. Pengomposan bahan organik 

dengan kadar air yang mencapai 80% bisa dikatakan 

layak apabila porositas selama pengomposan cukup 

sehingga dapat menyuplai kebutuhan udara di dalam 

tumpukan. 

Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa 

kotoran sapi segar mempunyai rasio C/N yang tinggi 

karena mengandung kadar C-organik yang tinggi dan 



34 
 

diikuti dengan kadar N total yang rendah. Bachtiar 

(2006) melaporkan bahwa pada bahan organik umumnya 

mempunyai kadar C yang relatif konstan yaitu 40-50%, 

sedangkan kandungan N totalnya bervariasi. Keadaan 

tersebut menyebabkan kotoran sapi tidak dapat langsung 

diterapkan pada tanah karena menurut Sutedjo (2008) 

pupuk kandang segar yang langsung diterapkan pada 

tanah akan menyebabkan immobilisasi nitrogen untuk 

mencapai  kadar C/N yang lebih rendah. Rasio C/N yang 

tinggi menunjukkan bahwa N di dalamnya belum 

termineralisasi sehingga belum tersedia bagi tanaman. 

Kadar air dan rasio C/N merupakan karakteristik bahan 

baku yang perlu diperhatikan, namun kondisi tersebut 

tidak penting karena pengomposan akan tetap 

berlangsung dalam kondisi apapun (Djaja, Suwardi dan 

Salman, 2003).  

Kotoran sapi yang digunakan mempunyai pH 

yang relatif netral yaitu sebesar 7.47 sehingga dapat 

mendukung proses pengomposan dengan baik karena 

menurut Rynk et. al (1992) dalam Djaja, Suwardi dan 

Salman (2003) menyatakan bahwa karakteristik bahan 

baku yang sesuai untuk dikomposkan adalah bahan yang 

mempunyai nilai pH sebesar 5.5-9 dengan pH ideal 

sebesar 6.5-8.5. Sementara itu, kandungan P2O5 total dan 

K2O total bahan termasuk ke dalam kategori cukup baik 

karena Lingga (1991) dalam Hartatik dan Widowati 

(2006) melaporkan bahwa rata-rata kandungan P2O5 
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kotoran sapi segar adalah sebesar 0.20 dan kandungan 

K2O sebesar 0.15.  

Najm, Hadi, Darzi, and Faezeh (2013)  

menyatakan bahwa kotoran sapi merupakan sumber N 

dan hara lain yang bermanfaat bagi tanah. Selain 

menyuplai fraksi N, kompos kotoran sapi dapat 

meningkatkan sifat fisika, kimia dan biologi tanah seperti 

meningkatkan konduktivitas hidrolik, kemampuan 

penyimpanan air, memperbaiki pH tanah, dan agregat 

tanah. Kotoran sapi segar merupakan kotoran hewan 

yang baru dikeluarkan dan mungkin tercampur dengan 

urin dan pakan. Pupuk kandang sapi termasuk ke dalam 

pupuk dingin. Pupuk tersebut banyak mengandung air 

dan lendir yang jika terpapar udara akan menjadi keras 

sehingga sukar ditembus air tanah dan udara yang akan 

melapukkan. Akibat hal tersebut, pertumbuhan mikroba 

pelapuk menjadi terhambat.  

4.2 Suhu dan Kelembaban Kompos 

4.2.1 Suhu Kompos 

Data hasil pengamatan suhu pada Lampiran 2. 

setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 3. menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan aktivator nabati tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap 

suhu kompos yang dihasilkan. Hasil pengukuran suhu 

kompos pada Minggu-I sesuai perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. Rata-rata Suhu Kompos sesuai Perlakuan pada 

Minggu-I  

No. Perlakuan  Rata-rata (oC) 

1. P0 30.20 ± 0.84 

2. P1 31.40± 0.89 

3. P2 31.20± 1.30 

4. P3 31.90 ± 0.89 

Rata-rata  31.18 ± 0.98 

 

Tabel 1. di atas menunjukkan hasil pengukuran 

suhu sesuai perlakuan pada Minggu-I. Pada Tabel 1.  

dapat dilihat bahwa rata-rata suhu kompos tertinggi 

terdapat dalam P3 sebesar 31.90 ± 0.89, sedangkan 

terendah adalah P0 sebesar 30.20 ± 0.84. Penggunaan 

aktivator nabati menyebabkan rata-rata suhu kompos 

yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan suhu kompos 

kontrol (P0). Suhu kompos yang tinggi pada Minggu-I 

belum sesuai dengan kriteria SNI: 19-7030-2004 yang 

menyaratkan kompos yang baik bersuhu air tanah. 

Tingginya suhu kompos pada Minggu-I akibat 

penggunaan MOL sesuai dengan penelitian Ole (2013) 

yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas 

mikroorganisme pengurai di dalam tumpukan kompos 

akibat digunakannya aktivator nabati. Sesuai dengan 

pendapat literatur (Hariyadi, 2008 dalam Ole, 2013; 

Pratiwi, Atmaja dan Soniari, 2013) perlakuan tanpa 

penambahan aktivator untuk mempercepat pengomposan 
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menyebabkan pengomposan berjalan secara alami dan 

mikroorganisme yang berperan lebih sedikit sehingga 

suhu di dalam tumpukan kompos lebih rendah akibat 

sedikitnya energi yang dihasilkan. Sementara itu, rata-

rata suhu kompos sesuai perlakuan pemberian aktivator 

nabati pada Minggu-II ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Suhu Kompos sesuai Perlakuan pada 

Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (oC) 

1. P0 30.60 ± 0.89 

2. P1 30.70 ± 1.48 

3. P2 30.70 ± 0.67 

4. P3 30.80 ± 0.84 

Rata-rata  30.70 ± 0.97 

Rata-rata suhu kompos sesuai perlakuan pada 

Minggu-II yang terdapat dalam Tabel 2. menunjukkan 

suhu kompos tertinggi adalah P3 sebesar 30.80 ± 0.84 

dan yang paling rendah adalah P0 sebesar  30.60 ± 0.89. 

Rata-rata suhu tiap perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata pada Minggu-II. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa proses dekomposisi bahan 

organik sudah berakhir dan menghasilkan kandungan 

hara yang stabil. Penurunan suhu kompos selama proses 

pengomposan dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.  
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Gambar 2. Grafik Rata-rata Suhu Kompos berdasarkan 

Perlakuan Penggunaan Aktivator selama Proses Pengomposan 

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata suhu 

kompos P1, P2 dan P3 mengalami peningkatan sampai 

hari ke-6 pengomposan. Suhu tertingi dicapai pada hari 

ke-6 dan menurun pada hari ke-8 (Minggu-I) sampai hari 

ke-16 (Minggu-II) sehingga tercapai suhu kompos yang 

stabil. Sementara itu, pada P0 terjadi fluktuasi suhu pada 

Minggu-I dan pada Minggu-II suhu kompos yang 

dihasilkan belum stabil. Kenaikan suhu P1, P2 dan P3 

pada Minggu-I menunjukkan terjadinya peningkatan 

aktivitas mikroorganisme dalam mengurai bahan organik, 

sebagaimana laporan Tripetchkul, Pundee, Koonsrisuk, 

and Akeprathumchai (2012) yang menyatakan bahwa 

panas yang menyebabkan peningkatan suhu dihasilkan 

oleh metabolisme mikroorganisme yang terinsulasi oleh 

bahan organik yang dikomposkan. Harizena (2012) 

menambahkan bahwa aktivitas mikroorganisme yang 
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tinggi mengindikasikan berlangsungnya proses 

penguraian bahan organik dengan baik sehingga C-

organik menurun karena dirombak menjadi seyawa yang 

lebih sederhana.  

Setelah suhu puncak tercapai, suhu kompos P1, 

P2 dan P3 mengalami penurunan menuju suhu kompos 

yang stabil. Penurunan suhu kompos berkaitan dengan 

berkurangnya aktivitas mikroorganisme termofilik untuk 

mencapai kematangan kompos. Djaja, Suwardi dan 

Salman (2003) menyatakan bahwa setelah mencapai 

puncak suhu, mikroorganisme mulai mati atau dorman 

sehingga aktivitasnya menurun dan memicu dimulainya 

pematangan dan kestabilan suhu kompos.  

Nurika, Hidayat dan Afifah (2008) menambahkan 

bahwa populasi mikroorganisme dalam proses 

pengomposan berubah seiring perubahan suhu yang 

terjadi di dalam tumpukan kompos. Pada saat suhu 

berubah dari ambeien ke mesofilik, jumlah 

mikroorganisme akan meningkat. Jika panas dalam 

tumpukan stabil, maka suhu kompos akan terus 

meningkat sampai tahap termofilik dan peran 

mikroorganisme mesofilik akan digantikan oleh 

mikroorganisme termofilik. Setelah beberapa waktu, 

suhu kompos akan menurun dan mikroorganisme 

mesofilik kembali berfungsi menggantikan bakteri 

termofilik. Di dalam SNI: 19-7030-2004 disebutkan 

bahwa kompos yang baik dapat dilihat dari suhu yang 

mendekati atau sama dengan suhu air tanah yaitu antara 
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28-30oC. Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos 

yang dihasilkan semua perlakuan pada Minggu-II 

termasuk ke dalam kategori kompos yang baik dengan 

rata-rata suhu sebesar 30.85 ± 0.97.  

4.2.2 Kelembaban Kompos 

Data hasil pengamatan kelembaban pada 

Lampiran 4. setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 5. 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) 

terhadap kelembaban kompos yang dihasilkan. Rata-rata 

hasil pengukuran kelembaban kompos pada Minggu-I 

sesuai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kelembaban Rata-rata Kompos sesuai Perlakuan 

pada Minggu-I  

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 63.97 ± 3.70 

2. P1 58.14 ± 5.93 

3. P2 60.34 ± 3.62 

4. P3 64.40 ± 5.78 

Rata-rata  61.71 ± 4.76 

Tabel 3. menunjukkan bahwa rata-rata 

kelembaban kompos paling tinggi pada Minggu-I 

terdapat pada P3 64.40 ± 5.78 dan paling rendah terdapat 

pada P1 sebesar 58.14 ± 5.93. Kelembaban di dalam 

tumpukan kompos dinilai masih wajar karena 

kelembaban yang baik untuk pengomposan adalah 50-
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60%, akan tetapi pengomposan akan berjalan optimal 

apabila kelembaban tumpukan antara 60-70% (Li, Zhang 

and Pang, 2008). Persentase kelembaban di dalam 

kompos menggambarkan porositas selama proses 

pengomposan. Kelembaban yang baik akan mencegah 

berlangsungnya pengomposan secara anaerob yang dapat 

menimbulkan bau (Liu et. al, 2007). Sementara itu, rata-

rata kelembaban kompos berdasarkan perlakuan 

pemberian aktivator nabati pada Minggu-II terdapat 

dalam Tabel 4. di bawah ini. 

Tabel 4. Kelembaban Rata-rata Kompos sesuai Perlakuan 

pada Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 61.04 ± 5.52 

2. P1 60.64 ± 5.04 

3. P2 62.17 ± 5.08 

4. P3 58.50 ± 4.29 

Rata-rata  60.59 ± 4.98 

Rata-rata kelembaban kompos pada Tabel 4. 

menunjukkan kelembaban paling tinggi pada Minggu-II 

terdapat pada P2 sebesar 62.17 ± 5.08 dan paling rendah 

terdapat pada P3 sebesar 58.50 ± 4.29 dengan rata-rata 

kelembaban kompos pada Minggu-II sebesar 60.59 ± 

4.98. Kaharudin dan Sukmawati (2010) menyatakan 

bahwa kelembaban merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh untuk menjamin berlangsungnya proses 

pengomposan. Kisaran kelembaban yang dianjurkan 
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yaitu 50-60% dan rentang kelembaban 40-65% 

merupakan kondisi yang bisa diterima. Kelembaban juga 

menentukan aerasi di dalam tumpukan kompos, yaitu 

kondisi yang cukup oksigen agar pengomposan tidak 

berjalan secara anaerob yang dapat menimbulkan bau. 

Adapun grafik rata-rata kelembaban kompos sesuai 

perlakuan selama pengomposan dapat dilihat pada 

Gambar 3. di bawah ini: 

 

Gambar 3. Grafik Rata-rata Kelembaban Kompos berdasarkan 

Perlakuan Penggunaan Aktivator Nabati selama Pengomposan 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi 

fluktuasi kelembaban kompos pada Minggu-I dan 

Minggu-II. Pada P0 dan P3, kelembaban kompos 

Minggu-I lebih tinggi dibandingkan Minggu-II, 

sedangkan pada P1 dan P2 kelembaban Minggu-I lebih 

rendah dibandingkan Minggu-II. Kompos yang baik 

adalah kompos yang terasa lembab namun tidak basah. 

Kelembaban yang sesuai pada tumpukan kompos akan 
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menjamin aliran udara di dalam tumpukan berjalan 

dengan lancar sehingga pengomposan dapat berlangsung 

secara optimal. Proses pengomposan yang berjalan 

optimal dapat ditandai dengan kelembaban bahan yang 

dapat diuji secara sederhana dengan cara dikepal dengan 

tangan dan bahan tersebut tidak mengucurkan air namun 

terasa basah di tangan (Suiatna, 2010). 

4.3 Nilai Potential Hydrogen (pH) Kompos 

Data hasil pengamatan pH pada Lampiran 6. 

setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 7. menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan aktivator nabati tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap pH 

kompos yang dihasilkan. Rata-rata hasil pengukuran pH 

kompos sesuai perlakuan pada Minggu-I dapat dilihat 

pada Tabel 5. di bawah ini: 

Tabel 5. Rata-rata pH Kompos sesuai Perlakuan pada 

Minggu-I  

No. Perlakuan  Rata-rata  

1. P0 7.24 ± 0.36 

2. P1 7.22 ± 0.47 

3. P2 6.90 ± 0.25 

4. P3 7.28 ± 0.33 

Rata-rata  7.16 ± 0.35 

Rata-rata pH kompos yang dihasilkan pada 

Minggu-I sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 

menunjukkan rata-rata pH kompos tertinggi terdapat 

pada P3 sebesar 7.28 ± 0.33, sedangkan pH terendah 
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terdapat pada P2 sebesar 6.90 ± 0.25. Nilai pH pada 

Minggu-I cenderung menurun sebesar 4% dibandingkan 

pH bahan sebesar 7.47, namun pada Minggu-II pH 

kompos relatif meningkat. SNI: 19-7030-2004 

menyebutkan pH kompos yang baik adalah 6.80 – 7.49, 

maka kompos hasil perlakuan termasuk dalam kategori 

yang baik.  

Penurunan pH pada Minggu-I merupakan 

konsekuensi dari produksi unsur fenolik dan asam 

organik selama proses biodegradasi lignoselulosa bahan 

kompos (Tripetchkul et. al, 2012). Ko et. al, (2008) 

menambahkan bahwa penurunan pH terjadi karena 

terbentuknya formasi asam organik dan volatilisasi 

amonia.  Tabel 6. di bawah ini menunjukkan rata-rata 

nilai pH kompos berdasarkan perlakuan penambahan 

aktivator nabati pada Minggu-II. 

Tabel 6. Rata-rata pH Kompos sesuai Perlakuan pada 

Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata  

1. P0 7.34 ± 0.24 

2. P1 7.26 ± 0.36 

3. P2 7.42 ± 0.32 

4. P3 7.22 ± 0.33 

Rata-rata  7.31 ± 0.31 

Rata-rata pH kompos paling tinggi pada Minggu-

II di dalam Tabel 6. terdapat pada P2 sebesar 7.42 ± 0.32 

dan paling rendah adalah P3 sebesar 7.22 ± 0.33. Rata-
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rata pH kompos pada Minggu-II adalah 7.31 ± 0.31 dan 

menunjukkan bahwa pH kompos yang dihasilkan lebih 

tinggi dibandingkan kompos pada Minggu-I. Nilai pH 

kompos pada Minggu-II meningkat sebesar 2% 

dibanding rata-rata pH kompos pada Minggu-I, namun 

mendekati pH netral. Berdasarkan kriteria SNI 19-7030-

2004 maka pemberian perlakuan penggunaan aktivator 

nabati pada semua perlakuan menghasilkan kompos 

dengan pH sesuai standar. Grafik rata-rata pH kompos 

sesuai perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II 

digambarkan dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Nilai pH Kompos berdasarkan Perlakuan 

Penggunaan Aktivator Nabati pada Minggu-I dan Minggu-II 

Grafik pada Gambar 4. menunjukkan bahwa 

penggunaan aktivator nabati tidak berpengaruh terhadap 

pH kompos yang dihasilkan. Berdasarkan grafik dapat 

diketahui bahwa pada Minggu-I terjadi penurunan pH 

pada semua perlakuan dibandingkan dengan pH bahan 

sebesar 7.47, sedangkan pada Minggu-II terjadi kenaikan 
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pH. Penurunan pH pada awal pengomposan terjadi 

karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam 

pengomposan mengubah bahan organik menjadi asam 

organik, sedangkan mikroorganisme jenis lainnya akan 

mengonversi asam organik yang sudah terbentuk. 

Aktivitas ini menyebabkan pH bahan yang tinggi 

menurun dan mendekati netral (Kastalani, 2010). Asam 

yang terbentuk di dalam tumpukan kompos 

mengindikasikan bahwa tumpukan mempunyai kadar 

oksigen yang baik, sebagaimana Djaja, Suwardi dan 

Salman (2003) yang menyatakan bahwa asam dalam 

timbunan kompos akan terbentuk apabila terdapat cukup 

oksigen di dalamnya.  

Nilai pH kompos pada Minggu-II berada pada 

rentang 7.2-7.4 atau mendekati pH netral. Kenaikan pH 

menunjukkan peningkatan pelepasan amonia yang 

berasosiasi dengan degradasi protein dan dekomposisi 

asam organik di dalam bahan (Liu et. al, 2011; 

Tripetchkul et. al, 2012). Bernal, Alburquerque and 

Moral, 2009 menyatakan bahwa pH 6.7 -9 dapat 

mendukung aktivitas mikrobial dengan baik, namun yang 

optimal adalah pH 5.5 – 8. Kompos dengan pH netral 

sangat berguna untuk mengurangi tingkat keasaman 

tanah karena pada dasarnya tanah bersifat asam (Astari, 

2011 dalam Ole, 2013).  Biasanya pH bukan merupakan 

faktor kunci pengomposan, akan tetapi nilai pH sangat 

relevan untuk mengontrol hilangnya N total karena 

volatilisasi amonia yang tinggi terjadi pada saat pH > 7.5.  
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4.4 Kadar Air 

Data hasil pengamatan kadar air pada Lampiran 

8. setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 9. 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap kadar air kompos yang dihasilkan. Rata-rata 

hasil pengujian kadar air kompos sesuai perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 7. di bawah ini. 

Tabel 7. Rata-rata Kadar Air (%) sesuai Perlakuan pada 

Minggu-I  

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 28.40 ± 0.57a 

2. P1 28.40 ± 0.42a 

3. P2 32.48 ± 1.44c 

4. P3 29.20 ± 0.71b 

Rata-rata  29.62 ± 0.79 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Rata-rata kadar air pada Minggu-I yang tercantum 

dalam Tabel 7. adalah sebesar 29.62 ± 0.79. Hasil UJBD 

(5%) menunjukkan bahwa kadar air paling tinggi terdapat 

pada P2 sebesar 32.48 ± 1.44 dan berbeda nyata dari 

kadar air P3, sedangkan paling rendah adalah P0 sebesar 

28.40 ± 0.57 dan tidak berbeda nyata dari P1. Standar 

kualitas umum kompos menurut Bank Dunia yaitu 

mempunyai kadar air ≤ 45%, sedangkan menurut SNI: 

19-7030-2004 standar kualitas kompos mempunyai kadar 

air maksimal 50%. Jika dilihat dari kriteria tersebut, 
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maka semua kompos hasil perlakuan memenuhi standar 

kualitas kompos yang ditetapkan.  

Penggunaan aktivator nabati dalam proses 

pengomposan meningkatkan kadar air kompos yang 

dihasilkan, namun secara umum kadar air kompos pada 

Minggu-I mengalami penurunan dari kadar air bahan 

sebesar 64%. Kadar air yang lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan kontrol terjadi karena sebelum dikomposkan 

pada P1, P2 dan P3 kotoran sapi segar ditambah dengan 

aktivator nabati yang dilarutkan ke dalam 500 ml air.  

  Penurunan kadar air terjadi karena pada proses 

pengomposan secara aerob menghasilkan energi berupa 

panas sehingga terjadi pelepasan air (H2O) sebagaimana 

pernyataan Yanqoritha (2013) bahwa mikroorganisme di 

dalam tumpukan menggunakan oksigen untuk 

menguraikan bahan organik menjadi karbondioksida 

(CO2), uap air dan panas. Rata-rata kadar air sesuai 

perlakan pada Minggu-II dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata Kadar Air (%) sesuai Perlakuan pada 

Minggu-II  

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 22.60 ± 0.57a 

2. P1 23.16 ± 0.30ab 

3. P2 25.30 ± 0.07c 

4. P3 23.76 ± 1.00b 

Rata-rata  23.71 ± 0.49 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 
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Tabel 8. menunjukkan bahwa rata-rata kadar air 

sesuai perlakuan pada Minggu-II adalah sebesar 23.71 ± 

0.49. Hasil UJBD (5%) menunjukkan bahwa kadar air 

paling tinggi terdapat pada P2 sebesar  25.30 ± 0.07 dan 

berbeda nyata dari P3, sedangkan paling rendah adalah 

adalah P0 sebesar 22.60 ± 0.57 dan tidak berbeda nyata 

dari kadar air P1. Rata-rata kadar air kompos pada 

Minggu-II mengalami penurunan dari kadar air awal 

sebesar 71%. Penurunan kadar air yang lebih besar pada 

Minggu-II mengindikasikan bahwa aktivititas penguraian 

bahan organik oleh mikroorganisme lebih efektif pada 

Minggu-II dibandingkan Minggu-I.  

Grafik rata-rata kadar air kompos sesuai 

perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II terdapat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik Rata-rata Kadar Air Kompos sesuai 
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Grafik pada Gambar 5. menunjukkan kadar air P1 

sama dengan kadar air P0 pada Minggu-I yaitu sebesar 

28%. Kondisi ini diduga terjadi karena volume 

penambahan aktivator nabati pada P1 lebih rendah 

dibandingkan P2 dan P3 yaitu sebanyak 100 ml. Hal 

tersebut menyebabkan H2O yang dilepaskan sebagai 

akibat proses dekomposisi tidak terlalu banyak. 

Penurunan kadar air dapat pula disebabkan oleh 

peningkatan suhu karena kadar air dalam kompos 

digunakan untuk menjaga suhu kompos (Ole, 2013). 

Kadar air dapat pula berbeda sesuai waktu pengomposan. 

Pada grafik terlihat bahwa kadar air paling tinggi pada 

Minggu-II terdapat pada P2 sebesar 25% dan terendah 

yaitu P0 22%. Penurunan kadar air selama proses 

pengomposan berbanding lurus dengan laju penguapan 

yang menimbulkan panas di dalam tumpukan kompos 

(Liu et.al, 2011).  

4.5 Rasio C/N Kompos 

Data hasil pengamatan rasio C/N pada Lampiran 

10. setelah dianalisis ragam pada Lampiran 11. 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap rasio C/N kompos yang dihasilkan. Rata-rata 

rasio C/N kompos sesuai perlakuan pada Minggu-I dapat 

dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Rata-rata Rasio C/N sesuai Perlakuan pada 

Minggu-I 

No. Perlakuan  Rata-rata  

1. P0 77 ± 5.32c 

2. P1 52 ± 3.24b 

3. P2 49 ± 6.74a 

4. P3 49 ± 2.93a 

Rata-rata  57 ± 4.56 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Tabel 9. menunjukkan rata-rata rasio C/N paling 

tinggi pada Minggu-I adalah 57 ± 4.56. Hasil UJBD (5%) 

menunjukkan bahwa rasio C/N paling tinggi terdapat 

pada P0 sebesar 77 ± 5.32 dan paling rendah terdapat 

pada P3 sebesar 49 ± 2.93. Penggunaan aktivator nabati 

dalam pengomposan kotoran sapi segar mampu 

menurunkan rasio C/N kompos yang dihasilkan. Pada 

Minggu-I terjadi penurunan rasio C/N sebesar 43% 

dibandingkan rasio C/N awal. Penurunan rasio C/N ini 

belum memenuhi SNI: 19-7030-2004 yang menyebutkan 

rasio C/N kompos yang baik adalah 10:1 sampai 20:1. 

Penurunan rasio C/N terjadi akibat menurunnya kadar C-

organik dan terjadinya peningkatan kadar N total dalam 

kompos. Penggunaan aktivator nabati menyebabkan 

aktivitas mikroorganisme pengurai di dalam tumpukan 

menjadi optimal sehingga penggunaan C-organik sebagai 

sumber energi menjadi efektif dan meningkatkan kadar N 
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total kompos. Rata-rata rasio C/N sesuai perlakuan pada 

Minggu-II terdapat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata Rasio C/N sesuai Perlakuan pada 

Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata  

1. P0 55 ± 4.45d 

2. P1 41 ± 3.70c 

3. P2 34 ± 3.21b 

4. P3 29 ± 6.46a 

Rata-rata  40 ± 4.46 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Rata-rata rasio C/N pada Minggu-II yang terdapat 

pada Tabel 10. adalah sebesar 40 ± 4.46. Hasil UJBD 

(5%) terhadap rasio C/N Minggu-II menunjukkan beda 

nyata antar perlakuan. Rata-rata rasio C/N paling tinggi 

terdapat dalam P0 sebesar 55 ± 4.45, sedangkan paling 

rendah adalah P3 sebesar 29 ± 6.46. Berdasarkan kriteria 

SNI: 19-7030-2004 maka semua perlakuan belum 

memenuhi standar. Hal ini diduga terjadi karena tinggi 

rasio C/N pada bahan yang dikomposkan sebesar 100 

sehingga menyebabkan lambatnya proses pengomposan 

akibat kadar N yang rendah. Namun menurut Ko et. al 

(2008), rasio C/N bukan merupakan indikasi yang baik 

untuk menentukan kematangan kompos karena nilainya 

yang bervariasi dan kadang menyebabkan salah 
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penafsiran mengenai kematangan kompos dan juga tidak 

mampu menggambarkan materi yang terurai dengan baik.  

Subali dan Ellianawati (2010) menambahkan 

bahwa mikroorganisme menggunakan kalori yang 

dihasilkan dalam reaksi biokimia bahan organik terutama 

karbohidrat secara terus-menerus untuk aktivitasnya 

sehingga kadar C menjadi turun akibat ujung reaksi yang 

menguapkan CO2 dan H2O. Pada saat yang sama N 

berubah menjadi protein dan membentuk sel-sel baru 

tidak dikeluarkan sehingga jumlahnya relatif tetap. 

Dengan demikian rasio C/N yang semula tinggi menjadi 

turun dan menuju stabilitas menjadi mineral.  

Grafik penurunan rasio C/N pada kompos sesuai 

perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II ditunjukkan 

pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik Rata-rata Rasio C/N Kompos sesuai 
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Grafik rata-rata rasio C/N Minggu-I dan Minggu-

II pada Gambar 6. menunjukkan rasio C/N pada 

perlakuan kontrol (P0) berbeda sangat nyata terhadap 

rasio C/N yang mendapatkan perlakuan penggunaan 

aktivator nabati. Penurunan rasio C/N terjadi akibat 

banyaknya karbondioksida (CO2) yang dilepaskan selama 

proses penguraian bahan organik sedangkan jumlah N 

meningkat. Tripetchkul et.al (2012) menyatakan bahwa 

secara umum penurunan N total dikontrol oleh rasio C/N 

pada awal pengomposan. Rasio C/N yang tinggi pada 

awal pengomposan akan menyebabkan aktivitas 

mikroorganisme untuk immobilisasi N-inorganik 

sehingga N total menurun akibat hilangnya N dalam 

bentuk NH3. Penururan C/N terjadi karena C-organik dan 

N total termineralisasi dan dilepaskan dalam bentuk gas 

menjadi CO2, amonia, N2O, dan N2. Mikroorganisme 

memproduksi enzim untuk memecah karbohidrat 

kompleks  menjadi senyawa yang lebih sederhana dan 

menggunakannya sebagai sumber energi sementara 

nitrogen digunakan untuk membentuk protein (Ahmad et. 

al, 2007). 

4.6 Kandungan Hara Kompos 

4.6.1 Kadar Carbon (C) Organik Kompos 

Data hasil pengamatan kadar C-organik pada 

Lampiran 12. setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 

13. menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap kadar C-organik kompos yang dihasilkan.  Rata-
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rata hasil pengujian kadar C-organik kompos sesuai 

perlakuan pada Minggu-I dapat dilihat pada Tabel 11. di 

bawah ini. 

Tabel 11. Rata-rata Kadar C-Organik (%) sesuai 

Perlakuan pada Minggu-I 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 39.10 ± 0.74c 

2. P1 35.50 ± 1.12b 

3. P2 33.00 ± 2.72a 

4. P3 35.40 ± 1.14b 

Rata-rata  35.75 ± 1.43 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Rata-rata kadar C-organik pada Minggu-I 

sebagaimana terdapat pada Tabel 11. adalah sebesar 

35.75 ± 1.43. Hasil UJBD (5%) menunjukkan bahwa 

kadar C-organik paling tinggi pada Minggu-I adalah P0 

sebesar 39.10 ± 0.74 dan berbeda nyata dari P1 dan P3, 

sedangkan paling rendah adalah P2 sebesar 33.00 ± 2.72. 

Di dalam SNI: 19-7030-2004 disebutkan bahwa kompos 

yang baik mengandung kadar C-organik sebesar 9.80-

32.00. Apabila didasarkan pada kriteria tersebut, maka 

semua perlakuan hasil pengomposan pada Minggu-I 

belum memenuhi kriteria kompos yang baik. Rata-rata 

kadar C-organik sesuai perlakuan pada Minggu-I terjadi 

penurunan sebesar 14% dari kadar C-organik awal. 

Penurunan tersebut menggambarkan bahwa di dalam 
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tumpukan kompos berlangsung aktivitas penguraian 

bahan organik oleh mikroorganisme. Hal ini sesuai 

dengan laporan Bernal, Alburquerque and Moral (2009) 

bahwa pada tahap awal pengomposan C-organik 

sederhana dengan mudah dimineralisasi dan dimetabolis  

oleh mikroorganisme dengan cara melepaskan CO2, NH3, 

H2O, asam organik dan panas. Sementara itu, rata-rata 

kadar C-organik sesuai perlakuan pada Minggu-II dapat 

dilihat pada Tabel 12.  

Tabel 12. Rata-rata Kadar C-Organik (%) sesuai 

Perlakuan pada Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 36.70  ± 0.57d 

2. P1 32.90 ± 0.74bc 

3. P2 32.00 ± 1.41b 

4. P3 25.20 ± 5.62a 

Rata-rata  31.70  ± 2.09 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Tabel 12. menunjukkan rata-rata kadar C-organik 

pada Minggu-II adalah sebesar 31.70  ± 2.09. Hasil 

UJBD (5%) menunjukkan bahwa kadar C-organik paling 

tinggi adalah P0 sebesar 36.70  ± 0.57 dan berbeda nyata 

dari P1 dan paling rendah adalah P3 sebesar 25.20 ± 5.62 

dan berbeda nyata dari P2.  Tabel 10. menunjukkan 

terjadi penurunan kadar C-organik dalam kompos yaitu 
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sebesar 24% dari kadar C-organik awal seiring 

meningkatnya persentase penambahan aktivator nabati.  

Waktu pengomposan pada Minggu-II juga 

menghasilkan kompos dengan kadar C-organik yang 

lebih rendah dan berbeda sangat nyata dari kadar C-

organik dalam kompos hasil pengomposan Minggu-I. 

Berdasarkan SNI: 19-7030-2004 yang menyebutkan 

bahwa kadar C-organik yang baik adalah 9.8-32 maka 

penggunaan aktivator nabati sebanyak 1% (P1), 2% (P2) 

dan 3% (P3) memenuhi kriteria dengan rata-rata kadar C-

organik pada Minggu-II sebesar 32.90 ± 0.74, 32.00 ± 

1.41 dan 25.20 ± 5.62. Grafik rata-rata kadar C-organik 

sesuai perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II dapat 

pula dilihat pada Gambar 7. di bawah ini. 

 

Gambar 7. Grafik Rata-rata Kadar C-organik Kompos sesuai 
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Grafik rata-rata kadar C-organik pada Gambar 7. 

memperlihatkan kadar C-organik pada P1, P2 dan P3 

pada Minggu-I dan Minggu-II lebih rendah dibandingkan 

P0 atau perlakuan kontrol. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa dengan menambah aktivator nabati pada proses 

pengomposan kotoran sapi, mikroorganisme yang hidup 

di dalam tumpukan menjadi lebih aktif untuk melakukan 

penguraian bahan organik. Kaharudin dan Sukmawati 

(2010) menyatakan bahwa karbon (C) digunakan oleh 

mikroorganisme pengurai sebagai sumber energi dan 

diuraikan melalui proses oksidasi sehingga menghasilkan 

panas.  

Perubahan pada kompos oleh mikroorganisme 

antara lain terjadinya penguraian selulosa, hemiselulosa, 

lemak, lilin dan kandungan lainnya menjadi 

karbondioksida (CO2) dan air (H2O) sangat berpengaruh 

terhadap kadar C-organik kompos. Penurunan kadar C-

organik pada kompos disebabkan terjadinya reaksi 

biokimia perubahan zat karbohidrat secara terus menerus 

yang digunakan sebagai sumber energi oleh 

mikroorganisme pengurai. Penurunan kadar C-organik 

selama proses pengomposan mengindikasikan bahwa 

pengomposan berlangsung dengan baik (Harizena, 2012). 

Penurunan kadar C-organik selama pengomposan sesuai 

dengan berlangsunganya proses mineralisasi bahan 

organik yang dikomposkan, sedangkan kandungan C-

organik yang tinggi menggambarkan proses penguraian 
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berjalan lambat. Selama pengomposan kadar C-organik 

dapat hilang hingga 67%  (Liu et. al, 2011). 

4.6.2 Kadar Nitrogen (N) Total Kompos 

Data hasil pengamatan kadar N total pada 

Lampiran 14. setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 

15. menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap kadar N total kompos yang dihasilkan.  Pada 

Tabel 13. di bawah ini ditunjukkan rata-rata kadar N total 

kompos sesuai perlakuan pada Minggu-I. 

Tabel 11. Rata-rata Kadar N total (%) sesuai Perlakuan 

pada Minggu-I 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.51  ± 0.03a 

2. P1 0.69  ± 0.05b 

3. P2 0.68  ± 0.05b 

4. P3 0.73  ± 0.02b 

Rata-rata  0.65  ± 0.04 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Rata-rata kadar N total Minggu-I pada Tabel 13. 

adalah sebesar 0.65  ± 0.04. Hasil UJBD (5%) 

menunjukkan kadar N total paling tinggi terdapat pada 

P3 sebesar 0.73  ± 0.02 dan tidak berbeda nyata dari P1 

dan P2, sedangkan paling rendah adalah P0 sebesar 0.51  

± 0.03 dan berbeda nyata dari P1, P2 dan P3. SNI: 19-

7030-2004 menyebutkan kompos yang baik mengandung 
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N minimal 0.40% sehingga kompos hasil perlakuan 

termasuk kategori kompos yang baik. Jika dibandingkan 

dengan kadar N total bahan sebesar 0.42, maka terjadi 

peningkatan kadar N total sebesar 35%. Peningkatan 

kadar N total kompos yang berbanding lurus dengan 

peningkatan persentase pemberian aktivator nabati 

menunjukkan bahwa aktivator nabati menciptakan 

suasana yang optimal bagi berlangsungnya proses 

nitrifikasi. Aldrich and Bonhotal (2006) menyatakan 

bahwa pada dasarnya kadar N pada kotoran segar hadir 

dalam bentuk anorganik. Selama pengomposan 

berlangsung, N organik terbentuk menjadi amonia yang 

sebagian terlepas ke atmosfer melalui volatilisasi  dan 

sebagian lain terbentuk menjadi amonium yang 

selanjutnya berubah menjadi nitrat. Sementara itu, rata-

rata kadar N total sesuai perlakuan pada Minggu-II dapat 

dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata Kadar N total (%) sesuai Perlakuan 

pada Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.67 ± 0.07a 

2. P1 0.80 ± 0.05b 

3. P2 0.94 ± 0.05b 

4. P3 0.88 ± 0.04b 

Rata-rata  0.82 ± 0.05 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 
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Rata-rata kadar N total pada Minggu-II di dalam 

Tabel 14. adalah sebesar 0.82 ± 0.05. Hasil UJBD (5%) 

menunjukkan kadar N total tertinggi terdapat pada P2 

sebesar 0.94 ± 0.05 dan tidak berbeda nyata dari P1 dan 

P3, sedangkan paling rendah terdapat pada P0 sebesar 

0.67 ± 0.07 dan berbeda nyata dari P1, P2 dan P3. Rata-

rata kadar N total pada Minggu-II mengalami 

peningkatan sebesar 48% dibandingkan kadar N total 

awal. Peningkatan kadar N total di dalam kompos dapat 

terjadi jika kondisi lingkungan mendukung kehidupan 

mikroorganisme pengurai dalam menjalankan 

aktivitasnya. Ko et. al (2008) menyatakan bahwa 

kenaikan kadar N total dapat terjadi apabila aktivitas 

bakteri nitrifikasi tidak terhambat pertumbuhannya oleh 

suhu pengomposan yang terlalu tinggi.  Gambar 8. di 

bawah ini menunjukkan grafik rata-rata kadar N total 

sesuai perlakuan pada Minggu-I dan Minggu-II. 

 

Gambar 8. Grafik Rata-rata Kadar N total Kompos sesuai 
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Grafik rata-rata kadar N total di dalam Gambar 8. 

menunjukkan kadar N total semua perlakuan pada 

Minggu-I dan Minggu-II berada di atas kadar N total 

awal sebesar 0.42. Kenaikan kadar N total paling tinggi 

terjadi pada pemberian aktivator nabati sebesar 2% yaitu 

pada P2. Kenaikan kadar N total pada tiap perlakuan 

menunjukkan bahwa proses penguraian bahan organik 

sudah menurun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Bachtiar (2006) yang menyebutkan bahwa ketika 

pelapukan bahan organik menurun maka persedian C 

menipis dan jumlah mikroorganisme juga berkurang 

sehingga nitrogen tidak lagi dibutuhkan sebagai sumber 

makanan. Pada keadaan tersebut, nitrifikasi mulai 

berjalan dan terbentuklah nitrat sehingga kadarnya dalam 

kompos meningkat. Kenaikan kadar N total diduga juga 

berkaitan dengan penurunan bobot kompos selama 

pengomposan (Tripetchkul et. al, 2012). Apabila proses 

pencucian (leaching) tidak terjadi maka seiring dengan 

penurunan bobot kompos selama pengomposan, 

konsentrasi unsur mineral seperti N total akan meningkat 

(Bernal, Alburquerque and Moral, 2009).  

4.6.3 Kadar Phosphor (P2O5) Total Kompos 

Data hasil pengamatan kadar P2O5 total pada 

Lampiran 16. setelah  dianalisis ragam pada Lampiran 

17. menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap kadar P2O5  total kompos yang dihasilkan. Tabel 
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13. di bawah ini menunjukkan rata-rata kadar P2O5 total 

kompos sesuai perlakuan pada Minggu-I. 

Tabel 15. Rata-rata Kadar P2O5 (%) Total sesuai 

Perlakuan pada Minggu-I 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.51 ± 0.01a 

2. P1 0.58 ± 0.04b 

3. P2 0.58 ± 0.06b 

4. P3 0.61 ± 0.04c 

Rata-rata  0.57 ± 0.04 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Penggunaan aktivator nabati dalam proses 

pengomposan mampu meningkatkan kandungan P2O5 

total kompos yang dihasilkan pada Minggu-I 

sebagaimana terlihat pada Tabel 15. Rata-rata kadar P2O5 

total pada Minggu-I adalah sebesar 0.57 ± 0.04. SNI: 19-

7030-2004 menyebutkan minimal kadar P2O5 total 

kompos yang baik adalah 0.10% sehingga kompos hasil 

perlakuan termasuk dalam kategori yang baik. Hasil 

UJBD (5%) menunjukkan kadar P2O5 paling tinggi 

terdapat pada P3 sebesar 0.61 ± 0.04 dan paling rendah 

terdapat pada P0 sebesar 0.51 ± 0.01 dan berbeda nyata 

dari P1 dan P2.  

Di dalam kompos yang dihasilkan pada Minggu-I 

terjadi kenaikan kadar P2O5 total sebesar 40% 

dibandingkan kadar P2O5 total awal. Peningkatan kadar 
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P2O5 total kompos menandakan terjadinya penurunan 

kadar C kompos akibat penguraian menjadi senyawa 

sederhana dan hal ini merupakan hal yang baik pada 

proses pengomposan (Ko et. al, 2008). Sementara itu, 

rata-rata kadar kompos sesuai perlakuan pada Minggu-II 

dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 14. Rata-rata Kadar P2O5 (%) Total sesuai 

Perlakuan pada Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.59 ± 0.02a 

2. P1 0.62 ± 0.03b 

3. P2 0.85 ± 0.01d 

4. P3 0.77 ± 0.04c 

Rata-rata  0.71 ± 0.03 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Rata-rata kadar P2O5 total Minggu-II pada Tabel 

14. adalah sebesar 0.71 ± 0.03. Hasil UJBD (5%) 

menunjukkan kadar P2O5 total paling tinggi terdapat pada 

P2 sebesar 0.85 ± 0.01 dan paling rendah terdapat pada 

P0 sebesar 0.59 ± 0.02 dan berbeda nyata dari P1 dan P3. 

Peningkatan kadar P2O5 total pada Minggu-II adalah 

sebesar 52% dari kadar P2O5 total awal. Irshaad et. al 

(2013) menyatakan kadar P2O5 total meningkat seiring 

dengan turunnya rasio C/N. Hal tersebut berkaitan 

dengan besaran kadar N yang dikandung. Grafik rata-rata 
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kadar P2O5 total sesuai perlakuan pada Minggu-I dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik Rata-rata Kadar P2O5 total Kompos sesuai 

Perlakuan Penggunaan Aktivator Nabati pada Minggu-I dan 

Minggu-II 

Grafik di atas menunjukkan kadar P2O5 total 

Minggu-I dan Minggu-II pada semua perlakuan yang 

ditambah dengan aktivator nabati lebih tinggi 

dibandingkan kadar P2O5 total pada perlakuan kontrol. 

Peningkatan kadar P2O5 total tertinggi pada Minggu-I 

terjadi pada P3, sementara pada Minggu-II terdapat pada 

P2. Menurut Amanillah (2011) dalam Kurniawan, 

Kumalaningsih dan Sabrina (2012) peningkatan kadar 

P2O5 total diduga terjadi karena larutnya fosfat dalam 

asam organik yang dihasilkan oleh aktivitas 

mikroorganisme Bacillus yang mengubah glukosa dalam 

aktivator nabati menjadi asam laktat sehingga lingkungan 

menjadi asam. Kahn (2001) dalam Hidayati, Harlia dan 
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Marlina (2008) menyatakan bahwa unsur P2O5 digunakan 

oleh mikroorganisme untuk membangun selnya, 

sementara penguraian bahan organik dan proses asimilasi 

P2O5 terjadi karena adanya enzim fosfatase yang 

dihasilkan oleh sebagian mikroorganisme. Hidayati, 

Harlia dan Marlina (2008) melaporkan bahwa semakin 

tinggi kadar nitrogen yang terkandung maka multiplikasi 

mikroorganisme yang merombak P2O5 akan meningkat 

sehingga kandungan P2O5 naik. 

4.6.4 Kadar Kalium (K2O) Total Kompos 

Data hasil pengamatan kadar K2O total pada 

Lampiran 18. setelah dianalisis ragam pada Lampiran 19. 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

terhadap kadar K2O total kompos yang dihasilkan. Tabel 

17. menunjukkan rata-rata kadar K2O total kompos 

sesuai perlakuan pada Minggu-I. 

Tabel 17. Rata-rata Kadar K2O (%) Total sesuai 

Perlakuan pada Minggu-I 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.46 ± 0.01b 

2. P1 0.48 ± 0.01b 

3. P2 0.34 ± 0.04a 

4. P3 0.51 ± 0.05c 

Rata-rata  0.45 ± 0.03 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 
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Rata-rata kadar K2O total Minggu-I pada Tabel 

17. adalah 0.45 ± 0.03. Hasil UJBD (5%) menunjukkan 

kadar K2O total paling tinggi pada Minggu-I terdapat 

pada P3 sebesar 0.51 ± 0.05 dan paling rendah adalah P2 

sebesar 0.34 ± 0.04 dan tidak berbeda nyata dari P1. SNI: 

19-7030-2004 menyebutkan kadar K2O total minimal 

dalam kompos adalah 0.20% sehingga kompos hasil 

perlakuan termasuk ke dalam kategori kompos yang baik. 

Pada Minggu-I terjadi penurunan kadar K2O total pada 

semua perlakuan dibandingkan kadar K2O total awal 

sebesar 22%. Penurunan ini berkaitan erat dengan 

meningkatnya aktivitas mikroorganisme dalam mengurai 

bahan organik. Rata-rata kadar K2O total sesuai 

perlakuan pada Minggu-II dapat dilihat pada Tabel 17. di 

bawah ini. 

Tabel 18. Rata-rata Kadar K2O (%) Total sesuai 

Perlakuan pada Minggu-II 

No. Perlakuan  Rata-rata (%) 

1. P0 0.34 ± 0.03a 

2. P1 0.56 ± 0.07b 

3. P2 0.71 ± 0.02c 

4. P3 0.83 ± 0.05d 

Rata-rata  0.61 ± 0.09 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 
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Rata-rata kadar K2O total Minggu-II pada Pada 

Tabel 17. adalah 0.61 ± 0.09. Hasil UJBD (5%) terhadap 

kadar K2O total pada Minggu-II menunjukkan beda nyata 

antar perlakuan. Kadar K2O total paling tinggi terdapat 

pada P3 sebesar bahwa 0.83 ± 0.05, sementara paling 

rendah adalah P0 sebesar 0.34 ± 0.03. Penurunan kadar 

K2O total terjadi pada perlakuan kontrol (P0), dimana 

pada pengomposan Minggu-I kadarnya sebesar 0.46 ± 

0.001 dan menurun menjadi 0.34 ± 0.03 pada Minggu-II. 

Namun, secara umum rata-rata kadar K2O total pada 

Minggu-II mengalami peningkatan sebesar 5% 

dibandingkan kadar K2O total awal. Grafik rata-rata 

kadar K2O total sesuai perlakuan pada Minggu-I dan 

Minggu-II terdapat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Grafik Rata-rata Kadar K2O total Kompos sesuai 

Perlakuan Penggunaan Aktivator Nabati pada Minggu-I dan 

Minggu-II 
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Penggunaan aktivator nabati sebagaimana terlihat 

pada grafik rata-rata kadar K2O total di dalam Gambar 

10. belum mampu mempertahankan kadar K2O total 

awal. Penurunan paling tinggi terjadi pada P2 dan paling 

rendah adalah P3. Penurunan kadar K2O total 

mengindikasikan penggunaan kalium yang tinggi oleh 

mikroorganisme sebagaimana laporan Djaja, Suwardi 

dan Salman (2003) yang menyatakan kadar K2O dalam 

bahan baku kompos berfungsi sebagai katalisator dan 

membantu proses metabolisme mikroorganisme. Hal 

tersebut menyebabkan K2O di dalam kompos belum 

tersedia. Semakin tinggi pesentase penambahan aktivator 

nabati maka kadar K2O total pada Minggu-II semakin 

tinggi. Hidayati, Harlia dan Marlina (2008) menyatakan 

bahwa bakteri dan jamur mengikat dan menyimpan K2O 

di dalam selnya dan apabila terjadi penguraian maka K2O 

akan dilepaskan dan kembali tersedia. 


