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LUKMAN FAUZI. (0611020047-TEP). Pengomposan Sampah Organik 
Dengan Suhu Terkendali. SKRIPSI. Pembimbing : Wahyunanto Agung 
Nugroho, STP, M.Eng dan  La Choviya Hawa, STP. MP 
========================================================== 

RINGKASAN 
 
 

Kompos merupakan bahan organik seperti daun-daun, jerami, alang-alang, 
rumput-rumputan, maupun  kotoran hewan yang telah mengalami proses 
dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
memperbaiki sifat-sifat tanah. Pembuatan kompos selama ini masih menggunakan 
cara konvensional, dimana waktu yang dibutuhkan untuk pematangan kompos 
relatif lama. Dari kekurangan tersebut maka dibuat alat pengendali suhu yang 
diharapkan agar proses pengomposan dapat berjalan lebih cepat dari 
pengomposan konvensional. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui hasil pengomposan suhu 
terkendali dibandingkan dengan pengomposan secara alami dari sifat fisik kompos 
yang meliputi bau, warna, suhu, dan kandungan air. (2) Mengetahui perbedaan 
hasil pengomposan alami dengan pengomposan suhu terkendali dari unsur 
kimiawi dan unsur makro yang meliputi pH, C/N rasio, natrium, phospor, dan 
kalium. (3) Mengetahui perbedaan pengomposan dari segi waktu sistem 
pengomposan alami dengan pengomposan suhu terkendali. 
 Metode penelitian yang diterapkan adalah metode eksperimental deskriptif 
menggunakan rak pengomposan. Rak terbuat dari kayu dengan dimensi 100 cm x 
75 cm x 75 cm.  Rak pertama menggunakan pengendali suhu, rak kedua tanpa 
pengendali suhu (alami). Parameter yang dijadikan acuan penelitian adalah 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7030-2004 tentang standar kualitas kompos. 
 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengomposan 
terkendali memiliki sifat fisik lebih baik dari pengomposan alami. Suhu 
pengomposan terkendali stabil pada 40-430C, suhu pengomposan alami terendah 
260C dan tertinggi 360C. Warna kedua kompos sesuai dengan standar, yaitu coklat 
kehitam-hitaman. Bau kompos juga sesuai standar, yaitu berbau seperti tanah. 
Kadar air hasil penelitian lebih tinggi dari standar (maksimal 50%), pada 
pengomposan terkendali sebesar 56,65%, dan pengomposan alami sebesar 
60,52%. Nilai pH pada pengomposan terkendali 6.87, sedangkan pengomposan 
alami nilai pH sebesar 7.67. Kadar C/N rasio pengomposan terkontrol 12.03, 
sedangkan C/N rasio pengomposan alami 22.57. Unsur makro (C, N, P, K) dari 
kedua proses pengomposan telah memenuhi standar, namun pada pengomposan 
terkontrol, kandungan unsur C dan N lebih besar daripada pengomposan alami. 
Unsur P dan K pada pengomposan alami lebih tinggi daripada pengomposan 
terkendali. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos dengan pengendali 
suhu adalah 10 hari, dan pada pengomposan alami 14 hari. 
  
 
 
Kata Kunci : Pengomposan, suhu, unsur makro 
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LUKMAN FAUZI. (0611020047-TEP). Composting Proccess of Organic 
Garbage with Temperature Controller. Thesis. Advisor: Wahyunanto Agung 
Nugroho, STP, M.Eng. & La Choviya Hawa, STP. MP. 
========================================================== 
 

SUMMARY 
 

Compost is an organic materials made of leaves, straws, reeds, grasses, 
and even the animal faeces which experience decomposition process by micro 
organism so can be used to repair the nature of soils. Most of composting process 
still use a conventional method where time required to maturation of compost 
longer. Temperature controller expected can quickening composting process. 

The aims of this research are (1) Comparing the result between 
composting with temperature controller and natural composting from the physical 
characteristic of compost like odor, colour, temperature, and water content, (2) 
Chemical and macro element like pH, C/N Ratio, Natrium, Phosphorus, and 
potassium, (3) Time of composting. 
 Research method is descriptive experiment used composting shelf. 
Material of this shelf is a wood with dimension 100 cm x 75 cm x 75 cm. First 
shelf using temperature controller, and second shelf without temperature 
controller (natural proccess). Parameter taken as research reference is National 
Standard of Indonesia (SNI) 19-7030-2004 about standard quality of compost. 
 The result of this research is a controlled composting have better nature of 
compost physical than natural composting. Temperature of controlled composting 
stable in 40-430C, temperature of natural composting between 26-360C. Colour 
both of compost as according to standard, blackish chocolate. Compost aroma 
also according to standard, smelling like a ground (earthy). Moisture content is 
higher than standart (less than 50%), controlled composting equal to 56.08%, and 
natural composting equal to 60.02%. Value of pH in controlled composting 6.87, 
and natural composting value of pH equal to 7.67. C/N Ratio of controlled 
composting 12.03, and C/N Ratio of natural composting 22.57. Macro element (C, 
N, P, K) from both composting proccess have fulfilled standard, but at controlled 
composting, element content of C and N is higher than natural composting. P and 
K in natural composting is higher than controlled composting. Time needed to 
make a compost with temperature controlled is 10 days, and 14 days to natural 
composting. 
 

 

Keywords: composting, controlling, temperature, macro element 
 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengomposan Sampah 

Organik dengan Suhu Terkendali” tepat pada waktunya. 

Dalam penyusunan, penulis banyak memperoleh bimbingan dan arahan 

demi kesempurnaan laporan skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan  rasa 

terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 

1. Wahyunanto Agung Nugroho, STP. M.Eng selaku dosen pembimbing 

pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan ide 

penulisan sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik. 

2. La Choviya Hawa, STP. MP selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan ide penulisan sehingga 

penulis bisa menyelesaikan dengan baik. 

3. Teman-teman angkatan 2006 di Jurusan Keteknikan Pertanian yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan 

moral maupun spiritual. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan  skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya 

membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing. Amin. 

 

   Malang, Juli 2011   

 

           Penyusun 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

iv 
 

DAFTAR ISI 
 

Halaman Judul  
Lembar Persetujuan 
Lembar Pengesahan 
Riwayat Hidup 
Pernyataan Keaslian Skripsi  
Ringkasan ....................................................................................................  i 
Summary .....................................................................................................  ii 
Kata Pengantar ...........................................................................................  iii 
Daftar Isi .....................................................................................................  iv 
Daftar Gambar ...........................................................................................  vi 
Daftar Tabel ................................................................................................  ix 
Daftar Lampiran .........................................................................................  xi 
 
I. PENDAHULUAN ...................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah ...........................................................................  3 
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................  3 
1.4 Hipotesa ..........................................................................................  4 
1.5 Batasan Masalah .............................................................................  4 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................  5 
2.1 Pengertian Kompos ............................................................................  5 
 2.1.1 Fungsi Unsur Hara Kompos ....................................................  6 
2.2 Proses Pengomposan ..........................................................................  11 
 2.2.1 Syarat-Syarat Pembuatan Kompos ..........................................  13 
 2.2.2 Metode Pembuatan Kompos ...................................................  16 
2.3 Pengomposan Dengan Kondisi Terkontrol ..........................................  19 
 2.3.1 Strategi Mempercepat Proses Pengomposan ...........................  20 
 2.3.2 Kematangan Kompos..............................................................  22 
  

III. METODE PENELITIAN .....................................................................  28 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .............................................................  28 
3.2 Alat dan Bahan ...................................................................................  28 
 3.2.1 Alat...........................................................................................  28 
 3.2.2 Bahan .......................................................................................  29 
3.3 Metode Penelitian ...............................................................................  29 

3.3.1 Rancangan Struktural..............................................................  30 
3.3.2 Rancangan Fungsional ............................................................  30 

3.4 Mekanisme Kerja Alat ........................................................................  32 
3.5 Metode Pelaksanaan Penelitian ...........................................................  34 
 3.5.1 Prosedur Penelitian ...................................................................  34 
 3.5.2 Parameter Penelitian .................................................................  36 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................  40 

4.1 Suhu ...................................................................................................  40 
  4.1.1 Analisa Suhu ..........................................................................  43 



 
 

v 
 

  4.1.2 Kelembaban Relatif (RH) .......................................................  45 
4.2 Analisa Kadar Air ...............................................................................  47 
4.3 Analisa Bau dan warna .......................................................................  48 
4.4 Analisa Hasil Laboratorium ................................................................  50 
 4.4.1 Analisa pH ....................................................................................  50 
 4.4.2 Analisa Nitrogen ...........................................................................  52 
 4.4.3 Analisa Phospor ............................................................................  53 
 4.4.4 Analisa Kalium .............................................................................  55 
 4.4.5 Analisa C/N Rasio .........................................................................  57 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN ...............................................................  60 
 5.1 Kesimpulan ........................................................................................  60 
 5.3 Saran  .................................................................................................  61 
 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................  62 
LAMPIRAN ................................................................................................  64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DAFTAR GAMBAR 

    

Gambar 1 Sistem Windrow ............................................................................  17 

Gambar 2. Aerated State Pile ........................................................................  17 

Gambar 3. Aerated compost bins ...................................................................  18 

Gambar 4. Rotary Drum Composters ............................................................  19 

Gambar 5. Alat Pengomposan Suhu Terkendali ............................................  31 

Gambar 6. Penempatan Sensor dan Lampu ...................................................  32 

Gambar 7. Diagram Alir Sistem Pengontrol Suhu .........................................  34 

Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Kompos ...............................................  35 

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian ...............................................................  36 

Gambar 10. Suhu Harian Pengomposan Terkendali .......................................  40 

Gambar 11. Suhu Pengomposan Terkendali Hari ke-1, 7, dan 14 ..................  41 

Gambar 12. Suhu Harian Pengomposan Alami ..............................................  42 

Gambar 13. Suhu Pengomposan Alami Hari ke 1, 7, dan 14 ..........................  42 

Gambar 14. Kelembaban Lingkungan Pengomposan .....................................  46 

Gambar 15. Kelembaban Rak Pengomposan Alami ......................................  46 

Gambar 16. Perbandingan Kadar Air.............................................................  47 

Gambar 17. Perbandingan pH .......................................................................  51 

Gambar 18. Perbandingan Kandungan Unsur N ............................................  52 

Gambar 19. Perbandingan Kandungan Unsur P .............................................  54 

Gambar 20. Perbandingan Kandungan Unsur K ............................................  56 

Gambar 21. Perbandingan C/N Rasio ............................................................  58 

 



 
 

vii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

1. Hasil Analisa Kompos...............................................................................  64 

2. Data Suhu Rata – Rata Kompos ................................................................  67 

3. Data Kelembaban ......................................................................................  69 

4. Data Penelitian  .........................................................................................  70 

5. Analisis Perbedaan Suhu pada Perlakuan Proses Pengomposan .................  73 

6. Analisis Perbedaan Kadar Air pada Proses Pengomposan..........................  75 

7. Analisis Perbedaan Kadar pH pada Proses Pengomposan ..........................  77 

8. Analisis Perbedaan Kandungan Nitrogen pada Proses Pengomposan .........  79 

9. Analisis Perbedaan Kandungan Phospor pada Proses Pengomposan ..........  81 

10. Analisis Perbedaan Kandungan Kalium pada Proses Pengomposan .........  83 

11. Analisis Perbedaan Kandungan C-Organik pada Proses Pengomposan ....  85 

12. Analisis Perbedaan C/N rasio pada Proses Pengomposan ........................  87 

13. Prosedur Analisa pH ...............................................................................  89 

14. Prosedur Analisa Nitrogen ......................................................................  90 

15. Prosedur Analisa Bahan Organik .............................................................  91 

16. Prosedur Analisa Phospor........................................................................  92 

17. Prosedur Analisa Kalium .........................................................................  93 

18. Standar Kualitas Kompos ........................................................................  94 

19. dokumentasi Penelitian ...........................................................................  95 



1 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam 

semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah, di samping produk utama yang 

diperlukan. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas 

manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia. 

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada 

volume sampah. Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan 

manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan). Sampah 

dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di 

TPA. Upaya reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan 

menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan. Upaya tersebut adalah dengan 

memanfaatkan sampah menjadi kompos. 

Kompos merupakan pelapukan dari bahan organik seperti daun-daunan, 

jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, serta kotoran hewan yang 

mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Kompos mengandung hara-

hara mineral yang esensial bagi tanaman. Kompos memperbaiki struktur tanah 

dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan 

kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba 

tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan 

kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara 
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dari tanah. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman 

menghadapi serangan penyakit. 

Sisa-sisa tanaman, hewan, atau kotoran hewan, juga sisa jutaan makhluk 

kecil yang berupa bakteri jamur, ganggang, hewan satu sel, maupun banyak sel 

merupakan sumber bahan organik yang sangat potensial bagi tanah. Bahan - 

bahan ini akan menjadi lapuk dan busuk bila berada dalam keadaan lembab dan 

basah, seperti halnya daun-daun yang lapuk bila jatuh dan menyatu dengan tanah. 

Selama proses perubahan dan peruraian bahan organik, unsur hara akan 

dilepaskan menjadi bentuk yang larut dan dapat diserap tanaman. Sebelum 

mengalami proses perubahan, sisa hewan dan tumbuhan ini tidak berguna bagi 

tanaman, karena unsur hara masih dalam bentuk terikat yang tidak dapat diserap 

oleh tanaman. 

Secara alami bahan - bahan organik akan mengalami penguraian di alam 

dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses 

pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk 

mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-

teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, 

maupun teknologi tinggi. 

Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan 

dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi pengomposan saat ini 

menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah 

organik, seperti untuk mengatasi masalah sampah di kota - kota besar, limbah 

organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Salah satu upaya untuk 

mempercepat proses pengomposan adalah dengan menjaga kestabilan suhu 
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optimum pada saat proses dengan menggunakan sistem pengontrol suhu. 

Diharapkan dengan perlakuan tersebut proses pengomposan yang secara alami 

membutuhkan waktu antara 2-3 bulan bisa lebih dipersingkat. Pada penelitian ini 

menggunakan rak bersusun dengan alat pengontrol temperatur  menggunakan 

sensor LM 35 dan Mikrokontroler ATmega8. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan hasil pengomposan suhu terkendali dibandingkan 

dengan pengomposan secara alami dari sifat fisik kompos? 

2. Apakah ada perbedaan hasil pengomposan alami dengan pengomposan 

suhu terkendali dari unsur kimiawi dan unsur makro kompos? 

3. Apakah penggunaan sistem pengendali suhu pada pengomposan dapat 

mempercepat pematangan kompos? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui hasil pengomposan suhu terkendali dibandingkan dengan 

pengomposan secara alami dari sifat fisik kompos yang meliputi bau, 

warna, suhu, dan kandungan air. 

2. Mengetahui perbedaan hasil pengomposan alami dengan pengomposan 

suhu terkendali dari unsur kimiawi dan unsur makro yang meliputi pH, 

C/N rasio, natrium, phospor, dan kalium. 

3. Mengetahui perbedaan pengomposan dari segi waktu sistem pengomposan 

alami dengan pengomposan suhu terkendali. 
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1.4 Hipotesa 

Rangkaian pengontrol suhu  pada alat pembuat kompos yang dibuat dapat 

menstabilkan suhu pada kondisi optimum yang dikehendaki. Sehingga diduga 

akan mempercepat proses pengomposan jika dibandingkan dengan pengomposan 

secara manual. Sifat fisik, unsur makro dan unsur kimiawi kompos juga diduga 

akan lebih baik dibandingkan dengan pengomposan alami 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. 

2. Parameter penelitian dibatasi pada sifat fisik (suhu, warna, kandungan air, 

bau), pH dan unsur makro (C/N rasio, N, P, K). 

3. Tidak membahas kelayakan ekonomis tentang sistem yang digunakan 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kompos 

Kompos merupakan hasil fermentasi atau hasil dekomposisi bahan organik 

seperti tanaman, hewan, atau limbah organik. Secara ilmiah, kompos dapat 

diartikan sebagai partikel tanah yang bermuatan negatif sehingga dapat 

dikoagulasikan oleh kation dan partkel tanah untuk membentuk granula tanah 

(Djuarnani,2005). 

Kompos merupakan bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-

alang, rumput-rumputan, dedak padi, serta kotoran hewan yang mengalami proses 

dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki sifat-sifat tanah. Kompos mengandung hara-hara mineral yang 

essensial bagi tanaman. 

Bahan organik yang dapat digunakan sbagai sumber pupuk organik dapat 

berasal dari limbah/hasil pertanian dan non pertanian (limbah kota dan limbah 

industri). Dari hasil pertanian antara lain berupa sisa tanaman (jerami dan 

brangkasan), sisa hasil pertanian (sekam padi, kulit kacang tanah, dan ampas 

tebu), pupuk kandang dan pupuk hijau. Limbah kota atau sampah organik kota 

biasanya dikumpulkan dari pasar-pasar atau sampah rumah tangga serta taman-

taman kota. Berbagai bahan organik tersebut dapat dijadikan pupuk organik 

melalui teknologi pengomposan sederhana maupun dengan penambahan mikroba 

perombak serta pengkayaan dengan hara lain (Kurnia et al., 2001). 
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2.1.1 Fungsi Unsur Hara Kompos 

 Menurut Ardi (2009), unsur hara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari N, P, dan K 

dengan masing-masing fungsi sebagai berikut: 

a.) Nitrogen ( N ) 

 Merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan 

 Merupakan bagian dari sel ( organ ) tanaman itu sendiri 

 Berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman 

 Merangsang pertumbuhan vegetatif ( warna hijau ) seperti daun 

 Tanaman yang kekurangan unsur N gejalanya : pertumbuhan lambat/kerdil, 

daun hijau kekuningan, daun sempit, pendek dan tegak, daun-daun tua cepat 

menguning dan mati. 

b.) Phospat ( P ) 

 Berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman 

 Merangsang pembungaan dan pembuahan, merangsang pertumbuhan akar, 

merangsang pembentukan biji 

 Merangsang pembelahan sel tanaman dan memperbesar jaringan sel 

 Tanaman yang kekurangan unsur P gejalanya : pembentukan buah/dan biji 

berkurang, kerdil, daun berwarna keunguan atau kemerahan (kurang sehat) 

c.) Kalium ( K ) 

 Berfungsi dalam proses fotosintesa, pengangkutan hasil asimilasi, enzim 

dan mineral termasuk air 

 Meningkatkan daya tahan/kekebalan tanaman terhadap penyakit 
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 Tanaman yang kekurangan unsur K gejalanya : batang dan daun menjadi 

lemas/rebah, daun berwarna hijau gelap kebiruan tidak hijau segar dan 

sehat, ujung daun menguning dan kering, timbul bercak coklat pada pucuk 

daun. 

 

Unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil antara lain 

Besi(Fe), Mangaan(Mn), Seng (Zn), Tembaga (Cu), Molibden (Mo), Boron (B), 

Klor(Cl). Fungsi masing-masing unsur sebagai berikut: 

a.) Besi (Fe) 

Besi (Fe) merupakan unsure mikro yang diserap dalam bentuk ion feri (Fe3+) 

ataupun fero (Fe2+). Fe dapat diserap dalam bentuk khelat (ikatan logam 

dengan bahan organik). Mineral Fe antara lain olivin (Mg, Fe)2SiO, pirit, 

siderit (FeCO3), gutit (FeOOH), magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3) dan 

ilmenit (FeTiO3) Besi dapat juga diserap dalam bentuk khelat, sehingga 

pupuk Fe dibuat dalam bentuk khelat. Khelat Fe yang biasa digunakan adalah 

Fe-EDTA, Fe-DTPA dan khelat yang lain. Fe dalam tanaman sekitar 80% 

yang terdapat dalam kloroplas atau sitoplasma. Penyerapan Fe lewat 

daundianggap lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan lewat akar, 

terutama pada tanaman yang mengalami defisiensi Fe. Dengan demikian 

pemupukan lewat daun sering diduga lebih ekonomis dan efisien. Fungsi Fe 

antara lain sebagai penyusun klorofil, protein, enzim, dan berperanan dalam 

perkembangan kloroplas. Sitokrom merupakan enzim yang mengandung Fe 

porfirin. 
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b.) Mangan (Mn) 

Mangan diserap dalam bentuk ion Mn++. Seperti hara mikro lainnya, Mn 

dianggap dapat diserap dalam bentuk kompleks khelat dan pemupukan Mn 

sering disemprotkan lewat daun. Mn dalam tanaman tidak dapat bergerak atau 

beralih tempat dari logam yang satu ke organ lain yang membutuhkan.  

Defisiensi unsur Mn antara lain : pada tanaman berdaun lebar, interveinal 

chlorosis pada daun muda mirip kekahatan Fe tapi lebih banyak menyebar 

sampai ke daun yang lebih tua, pada serealia bercak-bercak warna keabu-

abuan sampai kecoklatan dan garis-garis pada bagian tengah dan pangkal 

daun muda, split seed pada tanaman lupin. 

c.) Seng (Zn) 

Zn diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Zn++ dan dalam tanah alkalis 

mungkin diserap dalam bentuk monovalen Zn(OH)+. Di samping itu, Zn 

diserap dalm bentuk kompleks khelat, misalnya Zn-EDTA. Seperti unsur 

mikro lain, Zn dapat diserap lewat daun. Kadr Zn dalam tanah berkisar antara 

16-300 ppm, sedangkan kadar Zn dalam tanaman berkisar antara 20-70 ppm. 

Ketersediaan Zn menurun dengan naiknya pH, pengapuran yang berlebihan 

sering menyebabkan ketersediaaan Zn menurun. Tanah yang mempunyai pH 

tinggi sering menunjukkan adanya gejala defisiensi Zn, terytama pada tanah 

berkapur. Adapun gejala defisiensi Zn antara lain : tanaman kerdil, ruas-ruas 

batang memendek, daun mengecil dan mengumpul (resetting) dan klorosis 

pada daun-daun muda dan intermedier serta adanya nekrosis. 

 

 



9 
 

 
 

d.) Tembaga (Cu) 

Tembaga (Cu) diserap dalam bentuk ion Cu++ dan mungkin dapat diserap 

dalam bentuk senyaewa kompleks organik, misalnya Cu-EDTA (Cu-ethilen 

diamine tetra acetate acid) dan Cu-DTPA (Cu diethilen triamine penta acetate 

acid). Dalam getah tanaman bik dalam xylem maupun floem hampir semua 

Cu membentuk kompleks senyawa dengan asam amino. Cu dalam akar 

tanaman dan dalam xylem > 99% dalam bentuk kompleks. Kebanyakan Cu 

terdapat dalam kloroplas (>50%) dan diikat oleh plastosianin. Senyawa ini 

mempunyai berat molekul sekitar 10.000 dan masing-masing molekul 

mengandung satu atom Cu. Hara mikro Cu berpengaruh pada klorofil, 

karotenoid, plastokuinon dan plastosianin. Fungsi dan peranan Cu antara lain 

: mengaktifkan enzim sitokrom-oksidase, askorbit-oksidase, asam butirat-

fenolase dan laktase. Berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat, 

berperan terhadap perkembangan tanaman generatif, berperan terhadap 

fiksasi N secara simbiotis dan penyusunan lignin.Adapun gejala defisiensi / 

kekurangan Cu antara lain : pembungaan dan pembuahan terganggu, warna 

daun muda kuning dan kerdil, daun-daun lemah, layu dan pucuk mongering 

serta batang dan tangkai daun lemah. 

e.) Molibden (Mo) 

Molibden diserap dalam bentuk ion MoO4-. Variasi antara titik kritik dengan 

toksis relatif besar. Bila tanaman terlalu tinggi, selain toksis bagi tanaman 

juga berbahaya bagi hewan yang memakannya. Hal ini agak berbeda dengan 

sifat hara mikro yang lain. Pada daun kapas, kadar Mo sering sekitar 1500 

ppm. Umumnya tanah mineral cukup mengandung  Mo. Fungsi Mo dalam 
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tanaman adalah mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase dan xantine 

oksidase. Gejala yang timbul karena kekurangan Mo hampir menyerupai 

kekurangan N. Kekurangan Mo dapat menghambat pertumbuhan tanaman, 

daun menjadi pucat dan mati dan pembentukan bunga terlambat. Gejala 

defisiensi Mo dimulai dari daun tengah dan daun bawah. Daun menjadi 

kering kelayuan, tepi daun  menggulung dan daun umumnya sempit. Bila 

defisiensi berat, maka lamina hanya terbentuk sedikit sehingga kelihatan 

tulang-tulang daun lebih dominan. 

f.) Boron (B) 

Boron dalam tanah terutama sebagai asam borat (H2BO3) dan kadarnya 

berkisar antara 7-80 ppm. Boron dalam tanah umumnya berupa ion borat 

hidrat B(OH)4-. Boron yang tersedia untuk tanaman hanya sekitar 5% dari 

kadar total boron dalam tanah. Boron ditransportasikan dari larutan tanah ke 

akar tanaman melalui proses aliran masa dan difusi. Selain itu, boron sering 

terdapat dalam bentuk senyawa organik. Fungsi boron dalam tanaman antara 

lain berperanan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein, fenol 

dan auksin. Di samping itu boron juga berperan dalam pembelahan, 

pemanjangan dan diferensiasi sel, permeabilitas membran, dan 

perkecambahan serbuk sari. Gejal defisiensi hara mikro ini antara lain : 

pertumbuhan terhambat pada jaringan meristematik (pucuk akar), mati pucuk 

(die back), mobilitas rendah, buah yang sedang berkembang sngat rentan, 

mudah terserang penyakit. 

g.) Klor(Cl) 



11 
 

 
 

Klor merupakan unsur yang diserap dalam bentuk ion Cl- oleh akar tanaman 

dan dapat diserap pula berupa gas atau larutan oleh bagian atas tanaman, 

misalnya daun. Kadar Cl dalam tanaman sekitar 2000-20.000 ppm berat 

tanaman kering. Kadar Cl yang terbaik pada tanaman adalah antara 340-1200 

ppm dan dianggap masih dalam kisaran hara mikro. Klor dalam tanah tidak 

diikat oleh mineral, sehingga sangat mobil dan mudah tercuci oleh air 

drainase. Sumber Cl sering berasal dari air hujan, oleh karena itu, hara Cl 

kebanyakan bukan menimbulkan defisiensi, tetapi justru menimbulkan 

masalah keracunan tanaman. Klor berfungsi sebagai pemindah hara tanaman, 

meningkatkan osmose sel, mencegah kehilangan air yang tidak seimbang, 

memperbaiki penyerapan ion lain,untuk tanaman kelapa dan kelapa sawit 

dianggap hara makro yang penting. Juga berperan dalam fotosistem II dari 

proses fotosintesis, khususnya dalam evolusi oksigen. Adapun defisiensi klor 

adalah antara lain : pola percabangan akar abnormal, gejala wilting (daun 

lemah dan layu), warna keemasan (bronzing) pada daun, pada tanaman kol 

daun berbentuk mangkuk. 

2.2 Proses Pengomposan 

Pengomposan merupakan suatu proses dekomposisi terkendali secara 

biologis terhadap limbah padat organik dalam kondisi aerobik (dengan oksigen) 

atau anaerobik (tanpa oksigen). Bahan organik akan diubah hingga menyerupai 

tanah. Kondisi terkendali tersebut mencakup rasio karbon dan nitrogen (C/N), 

kelembapan, pH, dan kebutuhan oksigen. 

Prinsip pengomposan adalah menurunkan nilai rasio C/N bahan organik 

menjadi sama dengan rasio C/N tanah. Rasio C/N adalah hasil perbandingan 
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antara karbohidrat dan nitrogen yang terkandung di dalam suatu bahan. Nilai C/N 

rasio tanah adalah 10-12. Bahan organik yang memiliki rasio C/N sama dengan 

tanah, memungkinkan bahan tersebut dapat diserap oleh tanaman 

(Djuarnani,2005). 

Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan - bahan 

mentah dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi 

dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap - tahap awal 

proses, oksigen dan senyawa - senyawa yang mudah terdegradasi akan segera 

dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat 

dengan cepat. Demikian pula akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu 

akan meningkat hingga di atas 50
 
- 70

o
C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu 

tertentu. 

Secara alami proses penguraian kompos bisa terjadi dalam keadaan aerob 

(dengan oksigen) dan anaerob (tanpa oksigen). Proses perombakan tersebut, baik 

secara aerob maupun anaerob akan menghasilkan hara dan humus, proses bisa 

berlangsung jika tersedia N, P, K. Penguraian bisa berlangsung cepat apabila 

perbandingan antara kadar C (C-organik): N: P: K dalam bahan yang terurai setara 

30: 1: 0,1: 0,5. Hal ini disebabkan N, P, dan K dibutuhkan untuk aktivitas 

metabolisme sel mikroba dekomposer (Gaur,1980). 

Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan 

menguraikan bahan organik menjadi CO
2
, uap air dan panas. Setelah sebagian 

besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami 

penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu 

pembentukan komplek liat humus. Selama proses pengomposan akan terjadi 
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penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 

– 40% dari volume/bobot awal bahan (Murbandono, 2000). 

2.2.1 Syarat-syarat Pembuatan Kompos 

Agar pembuatan kompos berhasil, beberapa syarat yang diperlukan, antara 

lain ( Setyorini et al,2008 ): 

1. Ukuran Bahan Mentah 

Ukuran bahan mempengaruhi kecepatan proses pengomposan, 

semakin kecil ukuran potongan bahan mentahnya, semakin cepat pula 

waktu pembusukannya. Penghalusan bahan akan meningkatkan luas 

permukaan spesifik bahan kompos sehingga memudahkan mikroba 

dekomposer untuk menghancurkan bahan-bahan tersebut. Ukuran bahan 

sekitar 5-10 cm sesuai untuk pengomposan ditinjau dari aspek sirkulasi 

udara yang mungkin terjadi. 

2. Suhu dan Ketinggian Tumpukan Kompos 

Tumpukan bahan yang mengalami dekomposisi akan meningkat 

suhunya hingga 65 - 70oC akibat terjadinya aktivitas biologi oleh mikroba 

perombak bahan organik (Gaur,1980). Penjagaan panas sangat penting 

dalam pembuatan kompos agar proses dekomposisi berjalan merata dan 

sempurna. Hal yang menentukan tingginya suhu adalah perbandingan 

volume tumpukan terhadap permukaan. Semakin tinggi volume tumpukan 

dibandingkan dengan luas permukaan, makin besar isolasi panas dan 

makin mudah tumpukan menjadi panas. Tumpukan yang terlalu dangkal 

akan kehilangan panas dengan cepat, karena bahan tidak cukup untuk 

menahan panas dan menghindari pelepasannya. Dalam keadaan kurang 
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optimum, bakteri-bakteri yang menyukai panas (yang bekerja dalam 

timbunan tersebut) tidak akan berkembang secara wajar. Akibatnya 

pembuatan kompos akan berlangsung lama. Sebaliknya tumpukan yang 

terlampau tinggi dapat mengakibatkan bahan memadat karena berat bahan 

kompos itu sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan suhu yang terlalu 

tinggi dan udara di dasar tumpukan berkurang. Panas yang terlalu banyak 

juga akan mengakibatkan terbunuhnya mikroba yang diinginkan. Sedang 

kekurangan udara mengakibatkan tumbuhnya bakteri anaerobik yang 

baunya kurang enak. Tinggi tumpukan yang memenuhi syarat adalah 

sekitar 1,25-2 m. Saat proses pembusukan berlangsung, pada tumpukan 

material yang tingginya 1,5 m akan menurun sampai kira-kira setinggi 1 

atau 1,25 m.  

3. Rasio C/N 

Mikroba perombak bahan organik memerlukan karbon dan nitrogen 

dari bahan asal. Karbon dibutuhkan oleh mikroba sebagai sumber energi 

untuk pertumbuhannya dan nitrogen diperlukan untuk membentuk protein. 

Menurut Mathur (1980), mikroorganisme memerlukan 30 bagian C 

terhadap satu bagian N, sehingga rasio C/N 30 merupakan nilai yang 

diperlukan untuk proses pengomposan yang efisien. Bahan berkadar C/N 

tinggi bisa menyebabkan timbunan membusuk perlahan-lahan karena 

mikroba utama yang aktif pada suhu rendah adalah jamur. 

4. Kelembaban 

Tumpukan kompos harus selalu dalam keadaan lembab, dengan 

kandungan air 50 - 60 %, agar mikroba tetap beraktifitas. Kelebihan air 
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akan menyebabkan volume udara menjadi berkurang, sebaliknya bila 

terlalu kering proses dekomposisi akan berhenti. Semakin basah timbunan 

tersebut, harus makin sering diaduk atau dibalik untuk menjaga dan 

mencegah pembiakan bakteri anaerobik. 

5. Aerasi 

Aktifitas mikroba aerob memerlukan oksigen selama proses 

perombakan berlangsung (terutama bakteri dan fungi). Ukuran partikel dan 

struktur bahan dasar kompos mempengaruhi sistem aerasi. Semakin kasar 

struktur maka semakin besar volume pori udara dalam campuran bahan 

yang didekomposisi. Pembalikan tumpukan bahan kompos selama proses 

dekomposisi berlangsung sangat dibutuhkan dan berguna mengatur 

pasokan oksigen bagi aktifitas mikroba. 

6. Nilai pH 

Bahan organik dengan nilai pH 3 - 11 dapat dikomposkan. pH 

optimum berkisar antara 5,5 - 8. Bakteri lebih menyukai pH netral, 

sedangkan jamur aktif pada pH agak asam. Pada awal proses 

pengomposan, pada umumnya pH agak asam karena aktifitas bakteri yang 

menghasilkan asam. Namun selanjutnya pH akan bergerak menuju netral. 

Variasi pH yang ekstrem selama proses pengomposan menunjukkan 

adanya masalah dalam proses dekomposisi. 

2.2.2 Metode Pembuatan Kompos 

Menurut Sulistyorini (2009), metode atau teknik pengomposan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat teknologi yang 

dibutuhkan, yaitu :  
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1. Pengomposan dengan teknologi rendah (Low – Technology)  

2. Pengomposan dengan teknologi sedang (Mid – Technology)  

3. Pengomposan dengan teknologi tinggi (High – Technology)  

Ketiga sistem ini telah banyak dioperasionalkan secara luas. Dari ketiga 

sistem ini mana yang menghasilkan kompos yang terbaik tidaklah penting, 

karena masing-masing sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

1. Pengomposan dengan Teknologi Rendah  

Teknik pengomposan yang termasuk kelompok ini adalah Windrow 

Composting. Kompos ditumpuk dalam barisan tumpukan yang disusun 

sejajar. Tumpukan secara berkala dibolak - balik untuk meningkatkan 

aerasi, menurunkan suhu apabila suhu terlalu tinggi, dan menurunkan 

kelembaban kompos. Teknik ini sesuai untuk pengomposan skala yang 

besar. Lama pengomposan berkisar antara 3 hingga 6 bulan, yang 

tergantung pada karakteristik bahan yang dikomposkan. 

 

Gambar 1. Sistem Windrow 

2. Pengomposan dengan Teknologi Sedang  

Pengomposan dengan teknologi sedang antara lain adalah:  
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• Aerated static pile 

Tumpukan/gundukan kompos (seperti windrow system) diberi 

aerasi dengan menggunakan blower mekanik. Tumpukan kompos ditutup 

dengan terpal plastik. Teknik ini dapat mempersingkat waktu 

pengomposan hingga 3 – 5 minggu. 

 

Gambar 2. Aerated state pile 

•Aerated compost bins : bak/kotak kompos dengan aerasi 

Pengomposan dilakukan di dalam bak-bak yang di bawahnya diberi 

aerasi. Aerasi juga dilakukan dengan menggunakan blower/pompa udara. 

Seringkali ditambahkan pula cacing (vermikompos). Lama pengomposan 

kurang lebih 2 – 3 minggu dan kompos akan matang dalam waktu 2 

bulan.  

 

Gambar 3. Aerated compost bins 
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3. Pengomposan dengan Teknologi Tinggi  

Pengomposan dengan menggunakan peralatan yang dibuat khusus 

untuk mempercepat proses pengomposan. Terdapat panel - panel untuk 

mengatur kondisi pengomposan dan lebih banyak dilakukan secara 

mekanis. Contoh pengomposan dengan teknologi tinggi adalah Rotary 

Drum Composters. Pengomposan dilakukan di dalam drum berputar yang 

dirancang khusus untuk proses pengomposan. Bahan - bahan mentah 

dihaluskan dan dicampur pada saat dimasukkan ke dalam drum. Drum 

akan berputar untuk mengaduk dan memberi aearasi pada kompos. 

 

Gambar 4. Rotary Drum Composters 

2.3 Pengomposan Dengan Kondisi Terkontrol 

Secara umum proses pengomposan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

secara alami dan dengan campur tangan manusia. Yang dimaksud dengan 

pembuatan kompos secara alami adalah pembuatan kompos yang dalam proses 

pembuatannya berjalan dengan sendirinya, dengan sedikit atau tanpa campur 

tangan manusia. Manusia hanya membantu mengumpulkan bahan, menyusun 

bahan, untuk selanjutnya proses komposting / pengomposan berjalan dengan 

sendirinya. Kompos yang dibuat secara alami memerlukan waktu pembuatan yang 
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lama, yaitu mencapai waktu 3 – 4 bulan bahkan ada yang sampai 5 bulan (Slamet, 

1994) 

Yang dimaksud dengan pembuatan kompos dengan campur tangan 

manusia adalah pembuatan kompos yang sejak dari penyiapan bahan (pengadaan 

bahan dan pemilihan bahan), perlakuan terhadap bahan, pengaturan temperatur, 

pengaturan kelembaban dan pengaturan konsentrasi oksigen, semua dilakukan 

dibawah pengawasan manusia. 

Proses pembuatan kompos yang dibuat dengan campur tangan manusia 

biasanya dibantu dengan penambahan bioaktivator pengurai bahan baku kompos. 

Aktivator pembuatan kompos terdapat bermacam - macam merk dan produk, 

tetapi yang paling penting dalam menentukan aktivator ini adalah bukan merk 

aktivatornya, akan tetapi apa yang terkandung di dalam aktivator tersebut, berapa 

lama aktivator tersebut telah diujicobakan. Apakah ada pengaruh dari unsur 

aktivator tersebut terhadap manusia, terhadap ternak, terhadap tumbuh-tumbuhan 

maupun terhadap organisme yang ada di dalam tanah atau dengan kata lain 

terhadap lingkungan (Outerbridge, 1991). 

Menurut Sulaeman (2007) Tujuan dari pembuatan kompos yang diatur 

secara cermat seperti sudah disinggung diatas adalah untuk mendapatkan hasil 

akhir kompos jadi yang memiliki standar kualitas tertentu. Diantaranya adalah 

memiliki C/N rasio antara 10 – 12. Kelebihan dari cara pembuatan kompos 

dengan campur tangan manusia dan menggunakan bahan aktivator adalah proses 

pembuatan kompos dapat dipercepat menjadi 2 – 4 minggu. 

2.3.1    Strategi Mempercepat Proses Pengomposan 
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Menurut Sofian (2006), pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa 

strategi. Secara umum strategi untuk mempercepat proses pengomposan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

1. Manipulasi Kondisi Pengomposan 

Strategi ini banyak dilakukan di awal - awal berkembangnya 

teknologi pengomposan. Kondisi atau faktor - faktor pengomposan dibuat 

seoptimal mungkin. Sebagai contoh, rasio C/N yang optimum adalah 25-

35:1. Untuk membuat kondisi ini bahan - bahan yang mengandung rasio 

C/N tinggi dicampur dengan bahan yang mengandung rasio C/N rendah, 

seperti kotoran ternak. 

Ukuran bahan yang besar - besar dicacah sehingga ukurannya cukup 

kecil dan ideal untuk proses pengomposan. Bahan yang terlalu kering 

diberi tambahan air atau bahan yang terlalu basah dikeringkan terlebih 

dahulu sebelum proses pengomposan. Demikian pula untuk faktor - faktor 

lainnya. 

2. Menggunakan Aktivator Pengomposan 

Strategi yang lebih maju adalah dengan memanfaatkan organisme 

yang dapat mempercepat proses pengomposan. Organisme yang sudah 

banyak dimanfaatkan misalnya cacing tanah. Proses pengomposannya 

disebut vermikompos dan kompos yang dihasilkan dikenal dengan sebutan 

kascing. Organisme lain yang banyak dipergunakan adalah mikroba, baik 

bakteri, actinomicetes, maupun kapang/cendawan. Saat ini di pasaran 

banyak sekali beredar aktivator - aktivator pengomposan, misalnya : 

Promi, OrgaDec, SuperDec, ActiComp, EM4, Stardec, Starbio, dll. 
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Promi, OrgaDec, SuperDec, dan ActiComp adalah hasil penelitian 

Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) dan saat ini 

telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Aktivator pengomposan ini 

menggunakan mikroba - mikroba terpilih yang memiliki kemampuan 

tinggi dalam mendegradasi limbah-limbah padat organik, yaitu: 

Trichoderma pseudokoningii, Cytopaga sp, Trichoderma harzianum, 

Pholyota sp, Agraily sp dan fungi pelapuk putih (FPP). 

Mikroba ini bekerja aktif pada suhu tinggi (termofilik). Aktivator 

yang dikembangkan oleh BPBPI tidak memerlukan tambahan bahan-

bahan lain dan tanpa pengadukan secara berkala. Namun, kompos perlu 

ditutup/sungkup untuk mempertahankan suhu dan kelembaban agar proses 

pengomposan berjalan optimal dan cepat. Pengomposan dapat dipercepat 

hingga 2 minggu untuk bahan-bahan lunak/mudah dikomposkan hingga 2 

bulan untuk bahan-bahan keras/sulit dikomposkan. 

3. Manipulasi Kondisi dan Penambahan Aktivator Pengomposan 

Strategi proses pengomposan yang saat ini banyak dikembangkan 

adalah menggabungkan dua strategi di atas. Kondisi pengomposan dibuat 

seoptimal mungkin dengan menambahkan aktivator pengomposan. 

Seringkali tidak dapat menerapkan seluruh strategi pengomposan di 

atas dalam waktu yang bersamaan. Ada beberapa pertimbangan yang dapat 

digunakan untuk menentukan strategi pengomposan : 

a. Karakteristik bahan yang akan dikomposkan. 

b. Waktu yang tersedia untuk pembuatan kompos. 

c. Biaya yang diperlukan dan hasil yang dapat dicapai. 
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d. Tingkat kesulitan pembuatan kompos 

2.3.2    Kematangan Kompos 

Dengan mengetahui bahwa kualitas kompos sangat dipengaruhi oleh 

proses pengolahan, sedangkan proses pengolahan kompos sendiri sangat 

dipengaruhi oleh temperatur dan perbandingan C dan N bahan baku, maka 

untuk menentukan standarisasi kompos adalah dengan standarisasi proses 

pembuatan kompos serta standarisasi bahan baku kompos, sehingga diperoleh 

kompos yang memiliki standar tertentu. Setelah standar campuran bahan baku 

kompos dapat dipenuhi yaitu temperatur ideal 400C – 500C dan mempunyai 

perbandingan C/N bahan baku 30 : 1, masih terdapat hal lain yang harus 

diperhatikan selama proses pembuatan kompos itu berlangsung, yaitu harus 

dilakukan pengawasan terhadap : 

1. Temperatur 

2. Kelembaban 

3. Aroma atau Odor, dan 

4.  Derajat Keasaman. 

1. Pengamatan Temperatur. 

Panas ditimbulkan sebagai suatu hasil sampingan proses yang 

dilakukan oleh mikroba untuk mengurai bahan organik. Temperatur ini 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem pengomposan ini 

bekerja, disamping itu juga dapat diketahui sejauh mana dekomposisi telah 

berjalan. Sebagai ilustrasi, jika kompos naik sampai temperatur 400C – 

500C, maka dapat disimpulkan bahwa campuran bahan baku kompos 

cukup mengandung bahan Nitrogen dan Carbon dan cukup mengandung 
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air (kelembaban cukup) untuk menunjang pertumbuhan mikroorganisme. 

Pengamatan temperatur harus dilakukan dengan menggunakan alat uji 

temperatur yang dapat mencapai jauh ke dalam tumpukan kompos (Wied, 

2004) 

Pada proses komposting yang baik, maka temperatur 400C - 500C dapat 

dicapai dalam 2-3 hari. Kemudian dalam beberapa hari berikutnya 

temperatur akan meningkat sampai bahan baku yang didekomposisi oleh 

mikroorganisme. Dari situ barulah temperatur akan turun. Dari beberapa 

kali proses pembuatan kompos dengan sistem windrow, dengan memakai 

campuran bahan baku kompos terdiri dari kotoran sapi, kotoran ayam, 

kotoran kambing, dedak dan jerami, perubahan temperatur mencapai 

400C-500C dapat dicapai dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu pembalikan 

pertama temperatur akan turun, lalu naik lagi hingga 550C pada hari ke 6 

(enam). Oleh karena itu pembalikan kedua pada hari ke 6 (enam) atau 3 

hari setelah pembalikan pertama. Setelah pembalikan temperatur akan 

turun dan naik lagi sampai 550C pada hari ke 9 (sembilan). Pada hari ke 

sembilan atau 3 hari setelah pembalikan kedua dilakukan lagi pembalikan 

ketiga. Apabila komposisi campuran bahan baku tepat, temperatur akan 

stabil sampai hari ke 12 (dua belas) dan seterusnya, untuk kemudian turun 

dan stabil pada temperatur tertentu. Pada hari ke 14 tumpukan kompos 

dapat mulai dibuka untuk didinginkan dan kemudian selanjutnya 

dilakukan penyaringan dan pengepakan. (Lingga dan Marsono, 1999) 

2. Pengamatan Kelembaban 
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Pembuatan kompos akan berlangsung dengan baik pada satu keadaan 

campuran bahan baku kompos yang memiliki kadar air udara 40% - 60% 

dari beratnya. Pada keadaan level uap air lebih rendah, aktivitas 

mikroorganisme akan terhambat atau terhenti sama sekali . Pada level 

keadaan kelembaban tinggi, maka prosesnya kemungkinan akan 

anaerobik, yang akan menimbulkan bau busuk. Ketika bahan baku kompos 

dipilih untuk kemudian dicampur, kadar uap air dapat diukur atau 

diperkirakan. Setelah proses pembuatan kompos berlangsung, pengukuran 

kelembaban tidak perlu diulangi, tetapi dapat langsung diamati tingkat 

kecukupan kandungan uap air tersebut. Apabila proses pembuatan kompos 

sedang berjalan, lalu kemudian muncul bau busuk, sudah dapat dipastikan 

kompos mengandung kadar air berlebihan. Kelebihan uap air telah mengisi 

ruang pori, sehingga menghalangi difusi oksigen melalui bahan-bahan 

kompos tersebut. Inilah yang membuat keadaan menjadi anaerobik 

(Sulistyawati, 2009). 

Pencampuran bahan baku dengan potongan 4 - 10 cm, seperti bahan 

jerami dan serbuk gergaji dapat mengurangi permasalahan ini. Apabila 

melakukan pembuatan kompos dengan memakai aerated static pile 

ataupun sistem in vessel maka harus berhati-hati dalam menambahkan 

udara (oksigen), jangan sampai kompos menjadi kering yang indikasinya 

temperatur menurun lebih cepat dari biasanya. 

3. Pengamatan Aroma/Bau 

Jika proses pembuatan kompos berjalan dengan normal, maka tidak 

boleh menghasilkan bau yang busuk. Walaupun demikian dalam 
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pembuatan kompos tidak akan terbebas sama sekali dari adanya bau. 

Dengan memanfaatkan indera penciuman dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi selama proses pembuatan 

kompos. Sebagai gambaran, jika tercium bau amonia patut diduga 

campuran bahan kompos kelebihan bahan yang mengandung unsur N 

(ratio C/N terlalu rendah). Untuk mengatasinya tambahkanlah bahan-

bahan yang mengandung C/N tinggi, misalnya berupa : potongan jerami, 

serbuk gergaji, karton, dan lain-lain. Jika tercium bau busuk, mungkin 

campuran kompos terlalu banyak mengandung air. Apabila ini terjadi, 

lakukanlah pembalikan secara berkala pada komposter (Suryani, dkk, 

1997) 

4. Pengamatan pH 

Pengamatan pH kompos berfungsi sebagai indikator proses 

dekomposisi kompos. Mikroba kompos akan bekerja pada keadaan pH 

netral sampai sedikit asam dengan kisaran pH antara 5.5 sampai 8. Selama 

tahap awal proses dekomposisi akan terbentuk asam-asam organik. 

Kondisi asam ini akan mendorong pertumbuhan jamur dan akan 

mendekomposisi lignin dan selulosa pada bahan kompos. Selama proses 

pembuatan kompos berlangsung asam-asam organik tersebut akan menjadi 

netral dan kompos menjadi matang biasanya mencapai pH antara 6 – 8 

(Unus, 2004). 

Jika kondisi anaerobik berkembang selama proses pembuatan kompos, 

asam-asam organik akan menumpuk. Pemberian udara atau pembalikan 

kompos akan mengurangi kemasaman ini. Penambahan kapur (Kalsium 
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Karbonat, CaCO3) akan menyebabkan terjadinya kehilangan nitrogen yang 

berubah menjadi gas amoniak. Kehilangan ini tidak saja menyebabkan 

terjadinya bau, tetapi juga menimbulkan kerugian karena menyebabkan 

terjadinya kehilangan unsur hara yang penting, yaitu nitrogen. Nitrogen 

sudah barang tentu lebih baik disimpan dalam kompos untuk kemudian 

nanti digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. 

Hasil pengomposan berbahan baku sampah dinyatakan aman untuk 

digunakan ketika sampah organik telah dikomposkan dengan sempurna. 

Salah satu indikasinya terlihat dari kematangan kompos yang meliputi 

karakteristik fisik (bau, warna, dan tekstur yang telah menyerupai tanah, 

penyusutan berat mencapai 60%, pH netral, suhu stabil), perubahan 

kandungan hara (mencapai C/N ratio 10-20), dan tingkat fitoksisitas 

rendah (Djuarnani, 2005; Zucconi, 1985 dalam Araujo, 2005). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai Maret 2011 di 

Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Rak bersusun, berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos 

2. Rangkaian alat pengontrol suhu, yang terdiri dari: 

a). Sensor suhu LM35 4 buah, berfungsi untuk mendeteksi perubahan 

suhu yang ada di dalam. 

b). Lampu 25 watt, berfungsi untuk meningkatkan temperatur di 

dalam alat pengomposan. 

c). Kipas, berfungsi untuk menurunkan temperatur di dalam alat 

pembuat kompos. 

d). Sistem kontrol, berfungsi untuk mengatur suhu yang diinginkan di 

dalam alat pembuat kompos. 

3. Termometer, berfungsi untuk mengukur suhu selama proses 

pengomposan. 

4. Timbangan, berfungsi untuk mengukur massa kompos. 

5. Oven, berfungsi untuk mengeringkan kompos (pengukuran kadar air 

kompos) 
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6. Pisau, berfungsi untuk mencacah kompos 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1.  sampah organik (sisa sayur - sayuran) yang diperoleh dari pasar 

tradisional. 

2. Bekatul, sebagai campuran dalam pembuatan kompos. 

3. EM4, berfungsi sebagai aktivator (pemercepat proses pengomposan) 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode eksperimental 

deskriptif, yaitu dengan melakukan percobaan secara langsung. Pada tahap ini 

dilakukan persiapan bahan, perlakuan pengomposan, dan pengukuran faktor fisik 

selama proses pengomposan berlangsung. Percobaan terdiri dari 2 perlakuan yaitu 

perlakuan dengan kondisi suhu terkendali dan perlakuan dengan kondisi 

konvensional atau tanpa pengendalian suhu. Percobaan dilakukan dengan 3 kali 

pengulangan. 

a.) Perlakuan dengan Metode Suhu Terkendali 

Percobaan dimulai dengan mempersiapkan bahan, yaitu mengumpulkan 

sampah organik. Bahan kemudian dicacah hingga berukuran 1 - 2 cm. Sampah 

yang telah dicacah seluruhnya dicampur dengan bekatul secara merata sesuai 

dengan komposisi yang telah ditentukan. Bahan yang telah tercampur ditambah 

dengan larutan EM, kemudian dimasukkan ke dalam rak yang telah diset suhunya 

pada 40 - 430C. Proses pengomposan dihentikan saat kompos terlihat matang 

dengan parameter yang terlihat dari warna, tekstur, dan suhu kompos (Djuarnani, 

2005; Standar Nasional Indonesia, 2004). Sifat fisik yang diukur selama 
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pengomposan adalah suhu tumpukan (setiap hari), kadar air (pada awal dan akhir 

pengomposan). 

b.) Perlakuan dengan Metode Konvensional 

 Pembuatan kompos secara konvensional (alami) hampir sama dengan 

perlakuan menggunakan pengendalian suhu. Hanya saja rak tempat pembuatan 

kompos tidak dilengkapi dengan alat pengontrol suhu. Sampah yang telah dicacah 

kemudian dicampur dengan bekatul dan larutan EM. Bahan yang telah tercampur 

dimasukkan ke dalam rak dan rak ditutup. Pengamatan suhu dilakukan setiap hari 

hingga kompos dinyatakan matang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

3.3.1 Rancangan struktural 

 Alat pengomposan ini mempunyai ukuran 100 cm x 75 cm x 75 cm. 

Dinding alat dan rak terbuat dari kayu. Alas rak terbuat dari jaring kawat. Rak 

yang digunakan sebanyak dua buah. Sumber panas yang digunakan berasal dari 

lampu dengan daya 25 watt sebanyak dua buah. Sedangkan untuk menurunkan 

suhu di dalam ruangan pengomposan digunakan kipas DC 12 volt 0,18 ampere. 

Sensor suhu menggunakan sensor LM35 sebanyak 4 buah. 

3.3.2 Rancangan Fungsional 

 Alat pengomposan pada penelitian ini terbuat dari kayu, berfungsi sebagai 

tempat berlangsungnya proses pengomposan. Rak – rak terletak di dalam alat 

pengomposan dan berfungsi sebagai tempat sampah yang dikomposkan. Lampu 

dengan daya 25 watt diletakkan di dinding bagian dalam alat, berfungsi untuk 

memberikan panas. Sensor suhu diletakkan di dalam tumpukan kompos dan di 

atas tumpukan kompos, agar data suhu yang diperoleh lebih akurat. 
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Lubang yang terletak di bagian atas alat berfungsi sebagai saluran udara 

keluar dan tempat meletakkan kipas. Kipas dipakai sebagai alat penghisap udara 

panas dari dalam alat pengomposan.  Sedangkan lubang yang berada di bagian 

bawah alat berfungsi sebagai jalan masuknya udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alat Pengomposan Suhu Terkendali 
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Gambar 6. Penempatan Sensor dan Lampu 

3.4 Mekanisme Kerja Alat 

Alat pengompos yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk rak  

yang terbuat dari bahan kayu seperti pada gambar 5. Sistem utama pada sistem 

pengontrol suhu pengomposan ini diatur oleh mikrokontroler. Input 

mikrokontroler ini diperoleh dari sensor LM35 untuk mendapatkan nilai suhu dari 

ruang pengomposan. Data dari sensor tersebut akan diproses oleh mikrokontroler 

dan akan diteruskan menuju aktuator. Ketika suhu terlalu tinggi, maka kipas akan 

menyala dan lampu akan mati, sedangkan jika suhu lebih rendah dari set point 

maka lampu menyala kembali dan kipas akan mati. 
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Gambar 7. Diagram Alir Sistem Pengontrol Suhu 
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3.5 Metode Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Prosedur Penelitian 

 Bahan pengomposan berupa sampah organik (sisa sayuran) dicacah hingga 

berukuran 1 – 2 cm dan bekatul dicampur dengan perbandingan 75:25 dengan 

berat total 10 kg. Bahan yang telah tercampur kemudian ditambah EM (efektif 

mikroorganisme) 10 ml yang dicampur dengan air 1000 ml. Bahan kemudian 

dimasukkan ke dalam alat pengompos, masing – masing rak berisi 5 kg dengan 

tebal tumpukan sekitar 10 cm. Langkah selanjutnya adalah menyetel temperatur 

pengomposan pada kisaran suhu optimal antara 40 - 43oC. 

 

Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Kompos 
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Gambar 9. Diagram Alir Penelitian 
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3.5.2 Parameter Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat kematangan kompos dapat dilakukan dengan uji 

di laboratorium atau dengan pengamatan di lapang. Parameter kematangan 

kompos berdasarkan beberapa standar yang ada dalam Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 19-7030-2004. Berikut beberapa parameter kematangan kompos dalam 

penelitian yang dilakukan : 

1. Bau 

Kompos yang telah matang berbau seperti tanah dan tidak berbau busuk. 

Apabila kompos berbau busuk, maka terjadi fermentasi aerobik dan 

menghasilkan senyawa - senyawa yang mungkin berbahaya bagi tanaman. 

Apabila kompos masih berbau seperti bahan dasarnya, berarti kompos 

belum matang. 

2. Warna Kompos 

Warna kompos yang sudah matang adalah coklat kehitam-hitaman. 

Apabila kompos masih berwarna hijau atau warnanya mirip dengan bahan 

mentahnya berarti kompos tersebut belum matang. 

3. Suhu 

Suhu kompos yang sudah matang mendekati dengan suhu awal 

pengomposan. Suhu kompos yang masih tinggi, atau di atas 500C, berarti 

proses pengomposan masih berlangsung aktif dan kompos belum cukup 

matang. Pengukuran suhu kompos dilakukan dengan thermometer yang 

diletakkan pada tumpukan kompos. Pangkal termometer yang berisi raksa 

dimasukkan ke dalam tumpukan kompos dan posisi angka penunjuk 
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besaran suhu dihadapkan ke atas agar pembacaan suhu bisa dilakukan 

lebih mudah. 

4. Kandungan Air Kompos 

Kompos yang sudah matang memiliki kandungan air kurang lebih 55 - 

65%. Tahapan untuk mengetahui kandungan air di dalam kompos sebagai 

berikut : 

a) Kompos diambil sebagian kemudian ditimbang. 

b) Kompos dikeringkan di dalam oven pada suhu 800C selama 24 jam, 

kemudian ditimbang kembali. 

c) Kandungan air dalam kompos dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Berat basah-berat kering 
 Kandungan air =      x 100%     ......( i ) 
     Berat basah 

5. Kelembaban Relatif (RH) 

Kelembaban dihitung dengan menggunakan dua termometer, yang pertama 

termometer biasa, yang kedua termometer yang di bagian ujung diberi 

kasa kemudian ujung kasa dicelupkan ke dalam air. Suhu dari pembacaan 

termometer pertama dijadikan sebagai suhu bola kering, sedangkan 

termometer kedua sebagai suhu bola basah. Dari kedua suhu tersebut 

kemudian dijadikan dasar untuk menghitung kelembaban. Kelembaban 

yang diukur disini adalah kelembaban lingkungan dan kelembaban di 

dalam rak pengomposan. 
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6. PH 

PH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar 6,5 - 7,5. Proses 

pengomposan akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH 

bahan itu sendiri. Pengukuran besarnya pH dilakukan di laboratorium. 

7. Uji Laboratorium Kompos 

Beberapa kriteria kematangan kompos adalah rasio C/N, nitrogen (N), 

phospor (P), dan kalium (K). Untuk mengetahui kandungan unsur-unsur 

makro tersebut di kompos dilakukan dengan uji laboratorium. Kompos 

yang telah matang memiliki rasio C/N < 20, kadar N minimal 0,40%, 

kadar P minimal 0,10%, dan kadar minimal K > 0,20%. 

8. Lama Pengomposan 

Karena tujuan awal dari pembuatan sistem kontrol ini adalah untuk 

mempercepat proses pengomposan, maka lama proses sampah menjadi 

kompos juga dijadikan parameter. Lama proses pengomposan antara 

perlakuan suhu terkendali dan perlakuan tanpa kendali suhu akan 

dibandingkan. 
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Tabel. Standar Kualitas Kompos SNI 19-7030-2004 

Parameter Satuan Minimal Maksimal 
Kadar Air %   50 

Temperatur oC   
Suhu air 

tanah 
Warna     Kehitaman 

Bau     
Berbau 
Tanah 

pH   6.8 7.49 
Bahan Organik % 27 58 

Nitrogen % 0.40   
Karbon % 9.80 32 
Phospor % 0.10   

C/N rasio   10 20 
Kalium % 0.20 * 

              Keterangan: * nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Suhu 

Waktu yang dibutuhkan untuk pengomposan adalah 14 hari untuk kompos 

tanpa pengendali suhu (alami), sedangkan untuk pengomposan dengan suhu 

terkendali adalah 10 hari. Pada pengomposan terkendali, suhu tertinggi dicapai 

pada hari ke- 3 pukul 14.00 dan hari ke- 11 pukul 10.00 yaitu sebesar 43,50C, dan 

suhu terendah sebesar 400C terjadi setiap hari selama proses pengomposan 

(Lampiran 1). Dari hasil pengamatan diketahui bahwa suhu ruang pengomposan 

mempunyai trend fluktuatif. Suhu pengomposan terkendali diamati setiap hari, 

namun hanya ditampilkan pada pengamatan hari ke 1, 7, dan 14 pada grafik. 

Grafik suhu harian pengomposan terkendali dan grafik trend suhu pengomposan 

terkendali ditunjukkan pada Gambar 10 dan 11. 

 

Gambar 10. Suhu Harian Pengomposan Terkendali 
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Gambar 11. Suhu Pengomposan Terkendali Hari ke-1, 7, dan 14 

Tabel. Suhu Pengomposan Terkendali Hari ke-1, 7, dan 14 

Hari 
Ke- 

Pukul 
00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 

1 40 40 42 41 42,5 43 40,5 42 41 41,5 42 43 
7 40 41,5 43 42,5 41 40 40 42 42 42,5 40 42,5 
14 40 42 41 40 41 43 42,5 41 40 41,5 42 41 
 

Pada pengomposan alami, suhu tertinggi terjadi pada hari ke-6 pada pukul 

14.00 yaitu sebesar 360C, sedangkan suhu terendah terjadi pada hari ke-14 pukul 

20.00 dan 22.00 yaitu sebesar 260C (Lampiran 2). Suhu pengomposan alami 

mempunyai trend naik, kemudian turun. Pengamatan suhu harian bertujuan 

untuk mengetahui bahwa pengomposan berjalan stabil. Grafik suhu harian 

pengomposan alami dan grafik trend suhu pengomposan alami ditunjukkan pada 

Gambar 12 dan 13. 
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 Gambar 12. Suhu Harian Pengomposan Alami 

 

Gambar 13. Suhu Pengomposan Alami Hari ke 1, 7, dan 14 

4.1.1 Analisa Suhu 
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Pengamatan suhu dilakukan setiap hari selama proses pengomposan, 

dengan interval 2 jam setiap harinya. Pengamatan pertama dilakukan pada 

proses pengomposan dengan suhu terkendali. Pengomposan dengan cara ini 

pada hari ke- 10 sudah dapat dikatakan jadi, hal tersebut ditandai dengan warna 

kompos yang sudah kehitam-hitaman dan berbau seperti tanah. Dari data 

pengamatan pada lampiran 1 dapat dilihat bahwa pada pengomposan kondisi 

suhu terkendali, suhu stabil pada kisaran 40 - 430C. Hanya pada hari ke-3 dan 11 

suhu kompos di atas set suhu yang telah ditentukan, yaitu sebesar 43,50C. Suhu 

diluar set point ini terjadi karena termometer yang kurang baik dan sensor yang 

kurang presisi. Hal ini juga terjadi pada penelitian Prasetyo (2010) yang 

menyebutkan bahwa alat masih bekerja dengan baik yaitu dengan indikator nilai 

deviasi yang kecil dan data suhu yang mayoritas di dalam set point. Namun ada 

beberapa data suhu yang berada di luar batas atas yaitu sebesar 44oC, hal ini 

dikarenakan pengaruh dari kepekaan sensor suhu. Namun secara umum kinerja 

alat pengontrol suhu bekerja dengan baik. 

  Pada pengamatan pengomposan tanpa pengendali suhu, atau pengomposan 

alami, dari data pengamatan dapat dilihat bahwa suhu awal pengomposan 270C, 

kemudian suhu berangsur-angsur naik pada hari ke- 2 dan mencapai puncaknya 

pada hari ke- 6 sebesar 360C, setelah itu pada hari ke-7 suhu berangsur-angsur 

turun dan kemudian stabil pada 270C. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Pramatmaja (2008) yang menyebutkan bahwa suhu pada awal proses 

dekomposisi (hari 3-8) akan meningkat, hal ini disebabkan oleh pengeluaran 

energi melalui gas. Proses selanjutnya suhu akan menurun karena dekomposisi 
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telah membuat bahan stabil dimana bahan yang mudah diubah telah teruraikan, 

kemudian berangsur stabil (suhu sekeliling). 

  Perbedaan trend suhu pada pengomposan suhu terkendali dan 

pengomposan alami disebabkan karena pada pengomposan terkendali suhu telah 

ditetapkan sebesar 40-430C, sehingga suhu akan tetap stabil pada kisaran 

tersebut. Sedangkan pada pengomposan alami suhu pengomposan sesuai dengan 

aktifitas mikroorganisme yang merombak bahan, dan juga dipengaruhi suhu 

lingkungan sekitar. Suhu cenderung rendah pada pagi hari, kemudian meningkat 

pada siang hari, kemudian berangsur-angsur turun pada malam hari.  

Kondisi kompos setelah 14 hari dapat dikatakan matang dengan indikator 

warna yang kehitam-hitaman dan berbau tanah. Bau kompos alami ini lebih 

menyengat daripada dengan kompos suhu terkendali, dan juga terdapat larva 

serangga. Hal ini disebabkan kelembaban di dalam rak pengomposan tanpa 

pengendalian lebih tinggi dibandingkan dengan rak dengan pengendalian suhu. 

Adanya larva serangga juga disebabkan karena kekurangan mikroorganisme 

untuk menguraikan bahan organik sehingga yang terjadi adalah proses 

pembusukan. Bahan yang mengalami pembusukan ini mengundang serangga 

untuk datang dan berkembang biak di sana. Keberadaan larva serangga pada 

akhir pengomposan merupakan indikator pengomposan yang tidak baik 

(Polprasert, 1996). 

 Melalui perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai 

kepercayaan (α) 0,05 didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu pada 

proses pengomposan memiliki perbedaan suhu yang nyata dengan pengomposan 

alami (Lampiran 5). Artinya bahwa suhu pengomposan dengan pengendali suhu 
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mempunyai perbedaan yang nyata dengan suhu pengomposan alami. Suhu 

terendah pengomposan terkendali 40oC dan tertinggi 43oC, sedangkan 

pengomposan alami suhu terendah 26oC dan suhu tertinggi 36oC. Dari 

penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan pengendali suhu pada 

proses pengomposan lebih menguntungkan dari segi hasil akhir kompos 

daripada pengomposan tanpa kendali suhu. Suhu dapat dijaga kestabilannya, bau 

kompos tidak terlalu menyengat dibandingkan kompos alami, dan tidak terdapat 

larva serangga. 

4.1.2 Kelembaban Relatif (RH) 

Pengukuran kelembaban dilakukan pada boks tanpa kontrol dan 

lingkungan sekitar boks, ini dikarenakan pada pengomposan alami terdapat larva 

serangga. Pengukuran pertama adalah kelembaban lingkungan. Dari pengukuran 

diperoleh bahwa kelembaban lingkungan mempunyai trend yang fluktuatif. 

Kelembaban tertinggi terjadi pada hari ke-12 sebesar 83%. Sedangkan 

kelembaban terendah terjadi pada hari ke- 4 dan 5, sebesar 77%. Kelembaban 

rata-rata adalah 79%. 

Kelembaban kedua yang diukur adalah kelembaban di dalam rak 

pengomposan. Dari pengukuran diperoleh bahwa kelembaban mempunyai trend 

fluktuatif. Kelembaban tertinggi terjadi pada hari ke-7 dengan kelembaban 

sebesar 90%. Kelembaban terendah terjadi pada hari ke-2 sebesar 82%. 

Kelembaban rata-rata adalah 86%. Grafik kelembaban lingkungan dan boks 

pengomposan dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15. 
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Gambar 14. Kelembaban Lingkungan Pengomposan 

 

Gambar 15. Kelembaban Rak Pengomposan Alami 

Kelembaban yang tinggi dikarenakan sirkulasi udara di dalam rak 

pengomposan kurang, sehingga uap panas yang dihasilkan dari proses 

perombakan bahan berkumpul di dalam rak pengomposan dan menyebabkan 

kelembaban menjadi tinggi. 
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4.2 Analisa Kadar Air 

Dari data hasil penghitungan didapatkan bahwa kadar air rata-rata pada 

proses pengomposan dengan suhu terkendali adalah 56.08% dan pada 

pengomposan alami didapatkan rata-rata kadar airnya sebesar 60.52%. 

Perbandingan rata-rata kadar air dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Perbandingan Rata-rata Kadar Air 

Kadar air yang disyaratkan untuk kompos yang baik menurut SNI adalah 

maksimal 50%. Kompos hasil penelitian memiliki kadar air yang lebih tinggi dari 

standar yang ada, hal ini disebabkan setelah kompos dinyatakan jadi menurut 

parameter bau dan warna, kompos langsung dihitung kadar airnya. Seharusnya 

setelah kompos dikeluarkan dari dalam rak pengomposan, kompos diangin-

anginkan terlebih dahulu 1-2 hari untuk mengurangi kadar airnya. 

Jika dibandingkan antara kadar air antara pengomposan suhu terkendali 

dengan pengomposan alami (Lampiran 4) dapat dilihat perbedaan yang nyata. 

Kadar air kompos dengan suhu terkendali lebih mendekati standar SNI daripada 
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penggunaan pengendalian suhu pada proses pengomposan lebih baik 

dibandingkan dengan pengomposan tanpa pengendalian suhu. Melalui 

perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai kepercayaan (α) 0,05 

didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu pada proses pengomposan 

memiliki perbedaan kadar air yang nyata dengan pengomposan alami (Lampiran 

6). Artinya bahwa penggunaan pengendali suhu pada proses pengomposan kadar 

airnya lebih baik dari pengomposan alami. 

4.3 Analisa Bau dan Warna 

Analisa bau dan warna ini dilakukan dengan dua metode, menggunakan 

indrawi (penciuman dan pengelihatan), dan meminta pendapat dari panelis yang 

berkompeten dalam bidang pengomposan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya 

standar baku tentang kriteria bau dan warna kompos. Standar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7030-2004 

tentang spesifikasi kompos dari sampah organik domestik. Dalam standar tersebut 

dijelaskan bahwa kompos yang telah matang mempunyai bau seperti bau tanah, 

dan warna kompos kehitam - hitaman. 

Kompos yang diteliti mempunyai ciri - ciri seperti disebutkan pada standar 

di atas. Bau kompos berbau tanah dan warna kompos kehitam - hitaman. Namun 

pada kompos tanpa pengendalian suhu baunya lebih menyengat daripada kompos 

dengan kontrol suhu. Hal ini disebabkan karena temperatur pada rak dengan 

pengendalian suhu lebih terjaga, sehingga kelembaban tidak terlalu tinggi dan 

tidak semua bakteri dapat berkembang pada kondisi tersebut. Selain itu, 

dipengaruhi juga dengan adanya kipas yang ada di bagian atas box yang berfungsi 

untuk menurunkan temperatur jika di dalam box terlalu panas. Dengan 
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dibuangnya panas yang berlebih di dalam box, maka secara otomatis akan terjadi 

sirkulasi udara. Udara yang ada di dalam box akan digantikan oleh udara segar 

dari luar, sehingga hasil kompos tidak berbau menyengat. Berbeda dengan box 

tanpa pengendalian, sirkulasi udara berjalan kurang baik, sehingga kelembaban di 

dalam box lebih tinggi dan menyebabkan bau yang menyengat. 

Analisa kedua adalah berdasarkan analisa dari panelis yang berkompeten 

di bidang pengomposan. Hasil akhir kompos bisa dikatakan telah jadi. Warna 

kompos kecoklatan, hampir sama dengan warna tanah. Warna kompos hasil dari 

pengendalian sedikit lebih pekat dari kompos yang alami. Sedangkan dari segi 

bau, beliau berkata sebenarnya bau kompos yang telah matang itu tidak berbau, 

karena bau itu berasal dari mikroba perombak. Kompos yang telah jadi 

seharusnya tidak ada bau menyengat, dikarenakan aktifitas mikroba telah terhenti 

(Purnomo, 2011). Kompos  dari segi warna, kedua kompos hasil penelitian telah 

menyerupai kompos yang biasa saya buat sebelum ditambah dengan arang sekam. 

Bau kompos ini sudah hampir tidak berbau, kompos hasil penelitian telah siap 

untuk diaplikasikan (Suroto, 2011). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian alat 

pengendalian suhu pada box pembuat kompos lebih baik dibandingkan dengan 

box tanpa pengendalian suhu, baik dari segi bau dan warna. Kompos dengan 

bantuan pengendalian suhu mempunyai bau dan warna yang sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. Kompos dari box tanpa alat meskipun dari segi 

warna sudah sesuai dengan standar, tetapi dari segi bau lebih menyengat. 
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4.4 Analisa Hasil Laboratorium 

4.4.1 Analisa pH 

Kompos dikatakan matang apabila pH berada pada kisaran 6,8 - 7,49. 

Pengukuran kadar pH kompos dimulai dengan mencampur kompos dan air 

dengan perbandingan 1 : 2.5, kemudian campuran kompos diaduk sampai 

tercampur. Setelah itu campuran diukur dengan pH meter. 

Dari data analisa didapatkan kandungan pH rata-rata kompos dengan 

pengendalian suhu adalah sebesar 6.87 dan kompos tanpa pengendalian suhu 

sebesar 7.67. Perbandingan rata-rata kandungan pH dapat dilihat pada Gambar 

17. 

 

Gambar 17. Perbandingan Rata-rata Kandungan pH 
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mempunyai pH yang sesuai dengan standar SNI, sedangkan pH kompos yang 
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Melalui perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai kepercayaan 
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pengomposan memiliki perbedaan nilai pH yang nyata dengan pengomposan 

alami (Lampiran 7). Artinya bahwa penggunaan pengendali suhu pada proses 

pengomposan kadar pH-nya lebih baik dibandingkan dengan pengomposan 

alami. Perbedaan pH disebabkan karena pada pengomposan alami mempunyai 

kelembaban yang tinggi, sehingga pori-pori udara di antara bahan kompos 

tertutup dan menyebabkan proses pengomposan cenderung menjadi anaerob. 

Pada kondisi ini pertumbuhan bakteri asam akan meningkat sehingga muncul 

gas seperti amonia, produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung 

nitrogen akan meningkatkan pH (Yuwono, 2004). 

4.4.2 Analisa Nitrogen (N) 

 Dari analisa kandungan unsur nitrogen, didapatkan hasil kandungan unsur 

N pada kompos dengan pengendalian suhu adalah sebesar 2.32% dan kompos 

alami mengandung unsur N sebesar 1.07%. Perbandingan rata-rata kandungan 

Nitrogen dapat dilihat pada Gambar 18.  

 

Gambar 18. Perbandingan Rata-rata Kandungan Unsur N 
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ditentukan. Hal ini disebabkan karena pada pengomposan tanpa pengendalian 

suhu kelembabannya lebih tinggi, maka mikroba dekomposer memerlukan 

lebih banyak unsur N untuk proses perombakan bahan organik (Pramatmaja, 

2008). 

Melalui perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai 

kepercayaan (α) 0,05 didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu 

pada proses pengomposan memiliki perbedaan kadar unsur N yang nyata 

dengan pengomposan alami (Lampiran 8). Artinya bahwa kadar N pada 

kompos dengan pengendali suhu lebih baik daripada kompos alami. 

Kandungan nitrogen yang ideal dalam kompos adalah diatas 0,40%. Peranan 

utama nitrogen (N) bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan 

secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen 

berperan dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses 

fotosintesis. Fungsi lainnya adalah membentuk protein, lemak, dan berbagai 

persenyawaan organik lainnya. 

  Pemberian zat N yang banyak akan memiliki dampak yang baik terhadap 

tanamam-tanamam penghasil daun, akan tetapi pemberian zat N yang demikian 

terhadap tanaman-tanaman bukan penghasil daun, seperti tanamam padi akan 

merugikan, yaitu banyak menghasilkan daun dan batang, batang akan lembek 

dan mudah rebah, kurang sekali menghasilkan buah/gabah, dan dapat 

melambatkan masaknya biji/butir-butir padi. Sebaliknya jika tumbuhan 

kekurangan unsur N maka warna daun yang hijau akan berubah menjadi 

kuning, kering terus berubah warna menjadi merah kecoklatan, perkembangan 
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buah tidak sempurna, umumnya kecil-kecil dan cepat matang, dan 

menimbulkan daun penuh dengan serat. 

4.4.3 Analisa Phospor (P) 

Dari analisa kandungan unsur phospor, didapatkan hasil kandungan unsur 

P pada kompos dengan pengendali suhu adalah sebesar 5.25% dan kompos 

alami mengandung unsur P sebesar 6.12%. Perbandingan kandungan rata-rata 

Phospor dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Perbandingan Kandungan Unsur P 

Dari data tersebut diketahui bahwa kompos tanpa pengendalian suhu 
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(Kardin, 2007). Dari penjelasan tersebut, diduga bahwa kompos juga akan 

mengalami hal yang sama, apabila suhu meningkat, maka ketersediaan phospor 

akan berkurang. 

 Melalui perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai 

kepercayaan (α) 0,05 didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu 

pada proses pengomposan memiliki perbedaan kadar unsur P yang nyata 

dengan pengomposan alami (Lampiran 9). Artinya bahwa kadar P pada 

kompos alami lebih baik daripada kompos dengan pengendali suhu. Unsur 

phospor dalam kompos sesuai standar tidak boleh kurang dari 0,10%. Phospor 

berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan 

tanaman muda. Selain itu, phospor berfungsi sebagai bahan mentah untuk 

pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, 

serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan buah. 

Pengaruh phospor terhadap tanaman antara lain dapat mempercepat 

pertumbuhan akar semai, mempercepat serta memperkuat tanaman muda 

menjadi tanaman dewasa, mempercepat pembuangan dan pemasakan buah, biji  

4.4.4 Analisa Kalium (K) 

Besarnya kandungan kalium dalam kompos minimal 0,10%. Dari hasil 

analisa didapatkan data kandungan unsur kalium pada kompos dengan 

pengendalian suhu sebesar 1.24% dan kompos tanpa pengendalian suhu 

mengandung kalium sebesar 2.73%. Perbandingan rata-rata kandungan Kalium 

dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Perbandingan Kandungan Unsur Kalium 

Dari data tersebut diketahui bahwa kandungan kalium pada kompos 

alami lebih tinggi dari kompos yang terkendali suhunya, besarnya kandungan 

kalium dua kali lebih banyak. Hal ini dikarenakan mikroba yang tumbuh pada 

pengomposan terkendali membutuhkan lebih banyak kalium untuk 

pertumbuhannya, sehingga kalium yang dihasilkan sebagian besar diambil 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya dan kalium yang tersisa sebagai 

kalium yang teranalisis menjadi lebih kecil (Damanhuri, 2004). 

Melalui perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai 

kepercayaan (α) 0,05 didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu 

pada proses pengomposan memiliki perbedaan kadar unsur K yang nyata 

dengan pengomposan alami (Lampiran 10). Artinya bahwa kadar K pada 

kompos alami lebih baik daripada kompos dengan pengendali suhu. Kalium 

diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat. 

Kalium juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

Ka
liu

m
 (%

) Terkendali

Alami



55 
 

 
 

buah tidak mudah gugur. Selain itu, kalium merupakan sumber kekuatan bagi 

tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit.  

Kalium banyak terdapat pada sel-sel muda atau bagian tanaman yang 

mengandung protein. Kalium mempunyai fungsi fisiologis yang khusus pada 

asimilasi akan terhenti serta meningkatkan turgor dari buah dan seluruh bagian 

tanaman hingga dapat berdiri tegak, memberi daya tahan lebih besar pada 

tanaman terhadap serangan penyakit dan meningkatkan kualitas buah. 

Kekurangan kalium gejalanya jarang ditampakkan ketika tanaman masih 

muda. Gejala yang terdapat pada daun agak mengkerut dan kadang-kadang 

mengkilat. Daun tampak bercak-bercak kotor. Gejala yang terdapat pada 

batang yaitu batangnya lemah dan pendek-pendek sehingga tanaman tampak 

kerdil, gejala yang tampak pada buah, misalnya buah kelapa dan jeruk banyak 

yang berjatuhan sebelum masak. Bagi tanaman yang berumbi yang menderita 

defisiensi K hasil umbinya sangat kurang dan kadar hidrat arangnya demikian 

rendah. 

4.4.5 Analisa C/N Rasio 

Hasil penghitungan nilai C/N rasio, kompos dari hasil pengendalian suhu  

mempunyai nilai C/N rasio 12.03, sedangkan kompos alami mempunyai nilai 

C/N rasio 22.57. Perbandingan rata-rata nilai C/N Rasio dapat dilihat pada 

Gambar 21. 
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Gambar 21. Perbandingan C/N Rasio 

Dari data tersebut diketahui bahwa nilai C/N rasio kompos hasil 

pengendalian sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kompos 

tanpa pengendalian nilai C/N rasionya melebihi ambang batas atas standar 

yang ada. Nilai C/N rasio yang lebih rendah pada pengomposan terkendali 

disebabkan karena jumlah mikroorganisme pengurai yang lebih banyak. 

Mikroorganisme yang banyak jumlahnya tersebut apabila mati maka jasadnya 

akan terombak, dari situ maka akan mampu menambah C organik pada kompos 

terutama pada akhir masa inkubasi (Pangestuti, 2008). Dilihat dari pendekatan 

yang menyebabkan antara lain : bau busuk yang masih tercium, kompos masih 

lembab, dan munculnya larva serangga di akhir proses pengomposan. Melalui 

perhitungan statistik dengan metode Anova dengan nilai kepercayaan (α) 0,05 

didapatkan hasil bahwa penggunaan pengendali suhu pada proses 

pengomposan memiliki perbedaan kadar C/N rasio yang nyata dengan 

pengomposan alami (Lampiran 11). Artinya bahwa nilai C/N rasio pada 

kompos dengan pengendali suhu lebih baik daripada kompos alami. 
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Proses pengomposan merupakan proses biokimia sehingga setiap faktor 

yang mempengaruhi mikroorganisme tanah dan akan mempengaruhi laju 

dekomposisi tersebut. Laju dekomposisi bahan organik menjadi kompos 

matang tergantung dari beberapa faktor salah satunya adalah Rasio C/N. 

(Simamora, 2006)   

Tujuan dari pengomposan dengan pengendali suhu ini adalah untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan bakteri. Dengan bertambahnya bakteri, maka 

bakteri tersebut memerlukan bahan organik yang lebih banyak untuk dirombak 

menjadi bahan makanannya. Semakin banyak bahan organik yang dirombak, 

maka proses dekomposisi bahan organik tersebut akan semakin cepat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompos dengan pengendalian 

suhu memenuhi standar yang ditentukan dan dapat diaplikasikan pada tanaman. 

Sedangkan kompos tanpa pengendalian suhu  kurang baik apabila 

diaplikasikan pada tanaman karena kompos dengan kandungan rasio C/N yang 

jauh melebihi C/N tanah (10-12) kandungan unsur haranya tidak dapat diserap 

oleh tanah dan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara 

tanaman dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, keadaan tersebut dapat 

menggangu pertumbuhan tanaman. 

Dari analisa yang telah dilakukan di atas tentang produk kompos hasil 

pengomposan dengan menggunakan pengendalian suhu dan tanpa 

menggunakan pengendalian suhu, dapat dilihat bahwa penggunaan alat 

pengendalian suhu akan menghasilkan kompos yang lebih baik, yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Meskipun tidak semua kandungan unsur-unsur 

penting (unsur makro) yang terdapat pada kompos dengan kontrol suhu lebih 
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baik dari kompos hasil pengomposan tanpa pengendalian, namun dari 

parameter fisik hasil pengomposan kompos dengan pengendalian suhu lebih 

baik. 
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 V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Sifat fisik hasil pengomposan dengan pengendalian suhu lebih baik daripada 

pengomposan alami. Bau kompos alami lebih menyengat daripada kompos 

terkendali. Warna kompos terkendali sedikit lebih gelap daripada kompos 

alami. Suhu pengomposan terkendali stabil pada 40-430C. Kandungan air pada 

pengomposan terkendali lebih rendah (56,08%) dibandingkan dengan 

pengomposan alami (60,52%). 

2. Nilai pH pengomposan dengan suhu terkendali 6.87, dan nilai pH kompos 

alami sebesar 7.67. Kadar C/N rasio pengomposan suhu terkendali sebesar 

12,03, sedangkan pengomposan alami kadar C/N rasio sebesar 22,57. 

Kandungan unsur makro (C, N, P, K) dari kedua proses pengomposan telah 

sesuai dengan standar. Beberapa unsur makro (C dan N) pada pengomposan 

dengan pengendalian suhu lebih tinggi daripada pengomposan alami, 

sedangkan untuk unsur makro lain (P dan K) kandungan pada pengomposan 

alami lebih tinggi dari pengomposan terkendali. 

3. Pengomposan dengan pengendalian suhu dapat mempercepat waktu 

pematangan kompos, yakni 10 hari. Pada pengomposan alami,kompos matang 

dalam waktu 14 hari. 
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5.2 Saran 

Untuk penelitain selanjutnya diharapkan: 

1. Menggunakan volume sampah lebih besar lagi agar diketahui kapasitas 

maksimal alat pengomposan. 

2. Menggunakan bahan baku selain dari sampah organik pasar, misalnya 

kotoran hewan. Tujuannya agar diharapkan alat pengomposan tersebut 

dapat digunakan  dengan banyak variasi bahan baku, tidak hanya dari 

sampah organik pasar. 
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Lampiran 1. Hasil Analisa Kompos 
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Lampiran 1 (lanjutan). Hasil Analisa Kompos 
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Lampiran 1 (lanjutan). Hasil Analisa Kompos 
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Lampiran 2. Data suhu rata-rata kompos 

 Suhu rata-rata kompos dengan pengontrol suhu 

Hari ke- Pukul 
00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 

1 40 40 42 41 42,5 43 40,5 42 41 41,5 42 43 
2 41 41 40,5 40,5 41 40 42 41,5 40 42 41 42,5 
3 42 42,5 41 40 43 41 41,5 43,5 40 41 42 42 
4 41 40 42 43 43 41,5 42,5 43 40,5 40 41 42 
5 42,5 42 41 42 41 43 41 40 41 41,5 41 40,5 
6 40 43 42,5 41 42,5 42 43 40,5 40 40 41,5 42 
7 40 41,5 43 42,5 41 40 40 42 42 42,5 40 42,5 
8 42 41,5 42 40 41,5 41 43 43 40,5 40 42,5 43 
9 41,5 42 41 41 40 40 40,5 42,5 40 42 43 42 
10 40 42 43 42,5 43 42 41 41 40 41,5 43 40,5 
11 42,5 41 43 40 41,5 43,5 41,5 42 43 42 42 41 
12 41 43 42,5 41 42 40 42 43 41 43 41,5 43 
13 41 40 42 43 40 41 40 42 41,5 42 40 42,5 
14 40 42 41 40 41 43 42,5 41 40 41,5 42 41 
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Suhu rata-rata kompos tanpa pengontrol suhu 

Hari ke- Pukul 
00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 

1 27 27 27 27,5 28 28,5 29 29 29,5 29 28,5 28 
2 28 28 28,5 29 29 29,5 30 30,5 30 30 29 29 
3 28 28,5 28,5 29 29,5 30 30 29,5 30 29,5 29,5 29 
4 29 30 30 30,5 31 31 31,5 31 30,5 30 29 30 
5 31 30 31 32 33 33 32,5 33 32 31,5 31 31 
6 32 32 33 33 34 34,5 35 36 35,5 35 34,5 34,5 
7 34 33,5 34 34,5 34 33,5 33,5 33 33 33,5 32 32 
8 32 32 31,5 31,5 31 32 34 32 31,5 31 31 31,5 
9 31 30,5 30,5 30,5 31 31 32 31 31 30,5 30 30 
10 30 29,5 29,5 30 30 30,5 31 31 30,5 30 30 29,5 
11 29 28 28,5 28,5 29 29 29 28,5 28,5 28 28 28 
12 27,5 27 27 27 27,5 28 28 28 27,5 27,5 27 27 
13 27 27 26,5 27 27 26,5 26,5 27 27 27 27 26,5 
14 26,5 26 26 26,5 26,5 27 27 27 26,5 26,5 26 26 
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Lampiran 3. Data Kelembaban 

Data rata-rata kelembaban lingkungan 

Hari ke- Kelembaban 
1 78 
2 79 
3 79 
4 77 
5 77 
6 79 
7 78 
8 82 
9 80 
10 78 
11 80 
12 83 
13 80 
14 79 

 

Data rata-rata Kelembaban box 

Hari ke- Kelembaban 
1 84 
2 82 
3 88 
4 87 
5 84 
6 83 
7 90 
8 89 
9 88 
10 86 
11 87 
12 88 
13 88 
14 85 
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Lampiran 4. Data Penelitian 

Data Kadar Air 

Ulangan Kadar Air (%) 
Terkendali Alami 

 1 56.65 60.91 
 2 56.94 60.88 
 3 54.66 59.76 

rata-rata 56.08 60.52 
 

푘푎푑푎푟 푎푖푟 =
berat basah − berat kering

푏푒푟푎푡 푏푎푠푎ℎ  x 100% 

 

Data Kandungan pH Kompos 

Ulangan pH 
Terkendali Alami 

 1 6.8 7.7 
 2 7.1 7.8 
 3 6.7 7.5 

rata-rata 6.87 7.67 
 

Data Kandungan Unsur Nitrogen 

Ulangan Kadar Nitrogen (%) 
Terkendali Alami 

 1 2.34 1.01 
 2 2.21 0.88 
 3 2.42 1.31 

rata-rata 2.32 1.07 
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Lampiran 4 (lanjutan) 

Data Kandungan Unsur Phospor 

Ulangan Kadar Phospor (%) 
Terkendali Alami 

 1 5.40 6.23 
 2 5.02 5.97 
 3 5.37 6.16 

rata-rata 5.25 6.12 
 

Data Kandungan Unsur Kalium 

Ulangan Kadar Kalium (%) 
Terkendali Alami 

 1 1.30 2.78 
 2 1.00 2.54 
 3 1.43 2.86 

rata-rata 1.24 2.73 
  

Data Kandungan C organik 

Ulangan Kandungan C organik (%) 
Terkendali Alami 

 1 28.20 24.08 
 2 27.34 22.07 
 3 28.21 24.65 

rata-rata 27.92 23.60 
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Lampiran 4 (lanjutan) 

Data Kadar C/N Rasio 

Ulangan C/N Rasio 
Terkendali Alami 

 1 12.05 23.84 
 2 12.37 25.08 
 3 11.66 18.82 

rata-rata 12.03 22.57 
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Lampiran 5. Analisis Perbedaan Suhu pada Perlakuan Proses Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
  43 28,5 
  40 29,5 
  41 30 
Data Hasil 41,5 31 
Pengamatan 43 33 
  42 34,5 
  40 33,5 
  41 32 
  40 31 
  42 30,5 
  43,5 29 
  40 28 
  41 26,5 
  43 27 
Jumlah 581 424 
Rata-rata 41,5 30,3 

 

푅푦 =
(581 + 424)

28 = 36072,32 

Ay =
581

14 +
424

14 − 36072,32 =  880,32 

∑y2 = 432 + 402 + 412 + 41,52 + 432 + ... + 282 + 26,52 + 272 = 39432,25 

Dy = 39432,25 – 36072,32 – 880,32 = 2479,61 

K   = 2 

∑ni = 28 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 28 – 2 

 = 26 
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Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 36072,32 36072,32   
Antar Kelompok 1 880,32 880,32  9,231 
Dalam Kelompok 26 2479,61 95,37   
Total 28 39432,25     

 

퐹 ℎ푖푡 =
880,32
95,37 = 9,231 

dk = V1 = 1 

V2 = 26       F tabel = 4,22 

F hit > F tabel = 9,231 > 4,22 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan suhu berbeda secara 

nyata. 
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Lampiran 6. Analisis Perbedaan Kadar Air pada Proses Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 56,65 60,91 
Pengamatan 56,94 60,88 
  54,66 59,76 
Jumlah 168,25 181,55 
Rata-rata 56,08 60,52 

 

푅푦 =
(168,25 + 181,55)

6 = 20393,34 
 

Ay =
168,25

3 +
181,55

3 − 20393,34 =  29,48 

∑y2 = 56,652 + 56,942 + 54,662 + 60,912 + 60,882 + 59,762 = 20426,76 

Dy = 20426,76 – 20393,34 – 29,48 = 3,94 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata - Rata 1 20393,34 20393,34   
Antar Kelompok 1 29,48 29,48 30,08 
Dalam Kelompok 4 3,94 0,98   
Total 6 20426,76     

 

퐹 ℎ푖푡 =
29,48
0,98 = 30,08 

 

dk = V1 = 1 
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V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 30,08 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kadar air yang berbeda 

secara nyata. 
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Lampiran 7. Analisis Perbedaan Kadar pH pada Proses Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 6,8 7,7 
Pengamatan 7,1 7,8 
  6,7 7,5 
Jumlah 20,6 23 
Rata-rata 6,87 7,67 

푅푦 =
(20,6 + 23)

6 = 316,83 
 

Ay =
20,6

3 +
23

3 − 316,83 =  0,95 

∑y2 = 6,82 + 7,12 + 6,72 + 7,72 + 7,82 + 7,52 = 317,92 

Dy = 317,92 – 316,83 – 0,95 = 0,14 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 316,83 316,83   
Antar Kelompok 1 0,95 0,95 27,14 
Dalam Kelompok 4 0,14 0,035   
Total 6 317,92     

 

퐹 ℎ푖푡 =
0,95

0,035 = 27,14 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 27,14 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kadar pH yang berbeda 

secara nyata. 
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Lampiran 8. Analisis Perbedaan Kandungan Unsur Nitrogen pada Proses 

Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 2,34 1,01 
Pengamatan 2,21 0,88 
  2,42 1,31 
Jumlah 6,97 3,2 
Rata-rata 2,32 1,07 

 

푅푦 =
(6,97 + 3,2)

6 = 17,24 
 

Ay =
6,97

3 +
3,2

3 − 17,24 =  2,36 

∑y2 = 2,342 + 2,212 + 2,422 + 1,012 + 0,882 + 1,312 = 19,73 

Dy = 19,73 – 17,24 – 2,36 = 0,13 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 17,24 17,24   
Antar Kelompok 1 2,36 2,36 71,51 
Dalam Kelompok 4 0,13 0,033   
Total 6 19,73     

 

퐹 ℎ푖푡 =
2,36

0,033 = 71,51 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 71,51 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kandungan unsur 

Nitrogen yang berbeda secara nyata. 
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Lampiran 9. Analisis Perbedaan Kandungan Unsur Phospor pada Proses 

Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 5,40 6,23 
Pengamatan 5,02 5,97 
  5,37 6,16 
Jumlah 15,79 18,36 
Rata-rata 5,25 6,12 

 

푅푦 =
(15,79 + 18,36)

6 = 194,37 
 

Ay =
15,79

3 +
18,36

3 − 194,37 =  1,1 

∑y2 = 5,402 + 5,022 + 5,372 + 6,232 + 5,972 + 6,162 = 195,60 

Dy = 195,60 – 194,37 – 1,1 = 0,13 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 194,37 194,37   
Antar Kelompok 1 1,1 1,1 33,33 
Dalam Kelompok 4 0,13 0,033   
Total 6 195,60     

 

퐹 ℎ푖푡 =
1,1

0,033 = 33,33 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 33,33 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kandungan unsur 

Phospor yang berbeda secara nyata. 
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Lampiran 10. Analisis Perbedaan Kandungan Unsur Kalium pada Proses 

Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 1,30 2,78 
Pengamatan 1,00 2,54 
  1,43 2,86 
Jumlah 3,73 8,18 
Rata-rata 1,24 2,73 

 

푅푦 =
(3,73 + 8,18)

6 = 23,64 
 

Ay =
3,73

3 +
8,18

3 − 23,64 =  3,3 

∑y2 = 1,302 + 12 + 1,432 + 2,782 + 2,542 + 2,862 = 27,09 

Dy = 27,09 – 23,64 – 3,3 = 0,15 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 23,64 23,64   
Antar Kelompok 1 3,3 3,3  89,19 
Dalam Kelompok 4 0,15 0,037   
Total 6 27,09     

 

퐹 ℎ푖푡 =
3,3

0,037 = 89,19 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 89,19 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kandungan unsur Kalium 

yang berbeda secara nyata. 
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Lampiran 11. Analisis Perbedaan Kandungan Unsur C-Organik pada Proses 

Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 28,20 24,08 
Pengamatan 27,34 22,07 
  28,21 24,65 
Jumlah 83,75 70,80 
Rata-rata 27,92 23,60 

 

푅푦 =
(83,75 + 70,80)

6 = 3980,95 
 

Ay =
83,75

3 +
70,8

3 − 3980,95 =  27,95 

∑y2 = 28,22 + 27,342 + 28,212 + 24,082 + 22,072 + 24,652 = 4013,07 

Dy = 4013,07 – 3980,95 – 27,95 = 4,17 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 3980,95 3980,95   
Antar Kelompok 1 27,95 27,95  26,87 
Dalam Kelompok 4 4,17 1,04   
Total 6 4013,07     

 

퐹 ℎ푖푡 =
27,95
1,04 = 26,87 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 26,87 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kandungan unsur C - 

Organik yang berbeda secara nyata. 
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Lampiran 12. Analisis Perbedaan C/N rasio pada Proses Pengomposan 

  
Perlakuan 

Terkendali Alami 
Data Hasil 12,05 23,84 
Pengamatan 12,37 25,08 
  11,66 18,82 
Jumlah 36,08 67,74 
Rata-rata 12,03 22,57 

 

푅푦 =
(36,08 + 67,74)

6 = 1796,43 
 

Ay =
36,08

3 +
67,74

3 − 1796,43 =  167,06 

∑y2 = 12,052 + 12,372 + 11,662 + 23,842 + 25,082 + 18,822 = 1985,72 

Dy = 1985,72 – 1796,43 – 167,06 = 22,23 

K   = 2 

∑ni = 6 

Dk = ∑ni – 1 

K - 1 = 1 

∑ni - 2 = 6 – 2 

 = 4 

Perlakuan dK JK KT F 
Rata – Rata 1 1796,43 1796,43   
Antar Kelompok 1 167,06 167,06  30,05 
Dalam Kelompok 4 22,23 5,56   
Total 6 1985,72     

 

퐹 ℎ푖푡 =
167,06

5,56 = 30,05 
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dk = V1 = 1 

V2 = 4       F tabel = 7,71 

F hit > F tabel = 30,05 > 7,71 

Ho ditolak, artinya: 

Kedua perlakuan proses pengomposan itu menyebabkan kadar C/N Rasio yang 

berbeda secara nyata. 
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Lampiran 13. Prosedur Analisa pH 

- Bahan (kompos) diambil sebanyak 50 g. Kompos yang telah ditimbang 

kemudian ditaruh di dalam gelas dan ditambah air sebanyak 125 ml. 

Kedua bahan diaduk di alat pengocok bolak-balik selama 2 jam. 

- Ukur pH suspensi secara langsung setelah dikocok. Catat nilai pH. 
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Lampiran 14. Prosedur Analisa Nitrogen 

- Ditimbang 0.5 g kompos yang telah diayak dengan ukuran 0.5 mm, 

dimasukkan ke dalam labu kjeldald. 

- Ditambah 1 g campuran selen dan 5 ml H2SO4 pekat. 

- Bahan didestruksi pada temperatur 3000C 

- Setelah sempurna didinginkan lalu diencerkan kira-kira dengan 50 ml H2O 

murni 

- Hasil destruksi diencerkan menjadi lebih kurang 100 ml dan ditambahkan 

20 ml NaOH 40% lalu disulingkan dengan segera. 

- Sulingan ditampung dengan asam borat penunjuk sebanyak 20 ml, sampai 

warna penampung menjadi hijau dan volumenya kurang lebih 50 ml. 

- Dititrasi sampai titik akhir dengan H2SO4 0.01 N 
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Lampiran 15. Prosedur Analisa Bahan Organik 

- Ditimbang 0.5 g kompos yang telah diayak dengan ukuran 0.5 mm, 

dimasukkan dalam labu erlenmeyer 500 ml. 

- 10 ml tepat larutan K2Cr2O7 1 N ditambahkan ke dalam erlenmeyer dengan 

pipet. 

- Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. Labu erlenmeyer digoyang-goyangkan 

untuk membuat kompos dapat bereaksi sepenuhnya. 

- Campuran didiamkan selama 20-30 menit 

- Sebuah blanko (tanpa kompos) dikerjakan dengan cara yang sama. 

- Larutan diencerkan dengan air sebanyak 200 ml dan sesudah itu 

ditambahkan 10 ml H3PO4 85% dan 30 tetes penunjuk difenilamina. 

- Larutan dititrasi dengan larutan fero melalui buret. Perubahan warna dari 

warna hijau gelap pada permulaan, berubah menjadi biru kotor pada waktu 

titrasi berlangsung, dan pada titik akhir warna berubah menjadi hijau 

terang. 
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Lampiran 16. Prosedur Analisa Pospor 

- Ditimbang 0.5 g kompos yang telah diayak dengan ukuran 0.5 mm, 

dimasukkan dalam botol kocok. Ditambahkan 15 ml pengekstrak olsen, 

kemudian dikocok selama 2 jam. Disaring dan dibiarkan semalam bila 

larutan keruh. 

- Aliquot contoh kompos dipipet sebanyak 2-20 ml dan dituang ke dalam 

labu ukur 50 ml. 

- Tambahkan air suling hingga volume total mencapai ± 25 ml. 

- Tambahkan reagen B sebanyak 8 ml dengan graduated pippete 25 ml. 

Biarkan dalam suhu kamar selama 20 menit dan selanjutnya tetapkan % 

absorban dengan spectronic 21 pada panjang gelombang 882 mm 
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Lampiran 17. Prosedur Analisa Kalium 

- Timbang contoh kompos seberat 1 g dan masukkan ke dalam tabung 

plastik sebesar 25 ml 

- Tambahkan ke dalam tabung larutan NH4OAc pH 7 sebanyak 10 ml. 

- Kocok dengan mesin pengocok listrik selama 60 menit 

- Sentrifuge selama 10 menit, saring dengan kertas saring, filtrat ditampung 

dalam suatu wadah 

- Tambahkan ke dalam tabung larutan NH4OAc pH 7 sebanyak 10 ml, rotap 

dan kemudian sentrifuge selama 10 menit. Filtrat ditampung kembali ke 

wadah no 4 

- Tambahkan ke dalam tabung 10 ml larutan NH4OAc pH 7 yang 

mengandung NH4Cl 1N (900 ml NH4OAc pH 7 + 100 ml NH4Cl 1N), 

rotap. Sentrifuge selama 10 menit, filtrat ditampung kembali ke dalam 

wadah no 4 

- Unsur-unsur dalam filtrat selanjutnya ditetapkan sebagai berikut: 

Na dengan fotometer nyala 

K dengan fotometer nyala 

Ca dengan cara titrasi EDTA 

Mg dengan cara titrasi EDTA 
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Lampiran 18. Standar Kualitas Kompos SNI 19-7030-2004 

No Parameter Satuan Minimal Maksimal 
1 Kadar Air %   50 
2 Temperatur oC   Suhu air tanah 
3 Warna     Kehitaman 
4 Bau     Berbau Tanah 
5 pH   6.8 7.49 
  Unsur Makro       
6 Bahan Organik % 27 58 
7 Nitrogen % 0.40   
8 Karbon % 9.80 32 
9 Phospor % 0.10   

10 C/N rasio   10 20 
11 Kalium % 0.20 * 
  Unsur Mikro       

12 Arsen mg/kg * 13 
13 Kadmium (Cd) mg/kg * 3 
14 Kobal (Co) mg/kg * 34 
15 Kromium (Cr) mg/kg * 210 
16 Tembaga (Cu) mg/kg * 100 
17 Merkuri (Hg) mg/kg * 0,8 
18 Nikel (Ni) mg/kg * 62 
19 Timbal (Pb) mg/kg * 150 
20 Selenium (Se) mg/kg * 2 
21 Seng (Zn) mg/kg * 500 
  Unsur lain       

22 Kalsium % * 25,5 
23 Magnesium (Mg) % * 0,6 
24 Besi (Fe) % * 2 
25 Aluminium (Al) % * 2,2 
26 Mangan (Mn) % * 0,1 
  Bakteri       

27 Fecal Coli MPN/gr   1000 
28 Salmonella sp. MPN/4 gr   3 
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Lampiran 19. Dokumentasi Penelitian 

            

Gambar. Boks Pengomposan   Gambar. Bahan Baku 

             

Gambar. Bahan yang akan Dikompos Gambar. EM4 

 

Gambar. Hasil Pengomposan 

 

 

 


