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Angga Kusuma A. S. 0511020010. Kajian Karakteristik Hasil Penggalian 

Timbunan Sampah Di TPA Kota Gresik Sebagai Pupuk Organik (Studi 

Kasus Pada Tempat Pembuangan Akhir/Tpa Ngipik – Gresik). 
Pembimbing : 1. DR. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 

    2. Prof. DR. Ir. Bambang Suharto, MS 

RINGKASAN 
Jumlah sampah yang meningkat sebagai kosekuensi kemajuan suatu 

daerah dan perubahan pola hidup manusia serta laju daur ulang sampah yang lebih 

lambat daripada jumlah total sampah yang dihasilkan dari kegiatan pada sektor 

domestik, komersial, maupun industri akan menjadi masalah tersendiri pada 

lingkungan jika penanganannya kurang tepat. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan C organik, 

nitrogen, dan kadar air tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada setiap 

kedalaman dan untuk mengetahui kelayakan tanah TPA sebagai pupuk organik 

yang sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Mei 2011. Tempat penelitian 

di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik Kabupaten Gresik, sedangkan 

analisa tanah dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah jurusan Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis statistik yaitu dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di lapang kemudian hasil pengamatan dianalisa (digambarkan dengan 

grafik batang) dan dibandingkan dengan literatur yang relevan. Pada penelitian ini 

dilakukan analisa kimia sebagai parameter pupuk organik yang sesuai SNI yaitu 

nilai C organik, nitrogen dan kadar air. 

 Kandungan nilai C organik didapatkan nilai tiap kedalaman yaitu 10,50%; 

10,18%; 10,13%; 10,07% pada kedalaman 0, 1, 2, 3 meter. Kadar C organik pada 

semua kedalaman telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004 karena nilainya 

berkisar 9,8 – 32%. Kandungan nilai nitrogen didapatkan nilai tiap kedalaman 

yaitu 1,09%; 0,93%; 1,10%; 1,17% pada kedalaman 0, 1, 2, 3 meter. Kadar 

nitrogen pada semua kedalaman telah memenuhi standar SNI 19-7030-2004 

karena memiliki nilai lebih besar dari 0,40%. Kandungan nilai C/N ratio 

didapatkan nilai tiap kedalaman yaitu 10, 11, 9, 9 pada kedalaman 0, 1, 2, 3 meter. 

Nilai C/N ratio pada kedalaman 0 dan 1 meter telah memenuhi standar SNI 19-

7030-2004 karena memiliki nilai lebih besar dari 10, untuk tanah kedalaman 2 dan 

3 meter belum memenuhi standar karena memiliki nilai dibawah 10. Kandungan 

nilai kadar air didapatkan nilai tiap kedalaman yaitu 47%, 54%, 65%, 69% pada 

kedalaman 0, 1, 2, 3 meter. Berdasarkan standar SNI 19-7030-2004 hanya tanah 

pada kedalaman 0 meter yang kadar airnya sesuai standar yaitu dibawah 50%, 

sedangkan tanah pada kedalaman 1, 2, dan 3 meter belum memenuhi standar 

karena mempunyai kadar air diatas 50%. Jadi tanah yang baik untuk dijadikan 

pupuk terdapat pada tanah kedalaman 0 meter karena memiliki kadar air yang 

sesuai standar yaitu dibawah 50%. 

Berdasarkan pada analisa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tanah 

TPA (Tempat Pembuangan Sampah) pada kedalaman 0 meter yang mempunyai 

nilai C organik tertinggi yaitu 10,50%; sedangkan kandungan nitrogen tertinggi 

terdapat pada tanah TPA pada kedalaman 3 meter yang mempunyai nilai 1,17%. 
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Untuk tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kedalaman 0, 1, 2, dan 3 meter 

memenuhi syarat kandungan C organik dan nitrogen berdasarkan SNI 19-7030-

2004. Akan tetapi untuk nilai kadar air hanya kedalaman tanah 0 meter yang 

memenuhi standar. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan tanah TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) pada lapisan 0 – 1 meter dapat digunakan sebagai pupuk 

organik yang sesuai dengan SNI 19-7030-2004 dan pada lapisan antara 1 -3 meter 

perlu dikurangi kadar airnya hingga dibawah 50% agar memenuhi SNI 19-7030-

2004. 

  

Kata kunci : Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), C organik, nitrogen, kadar 

air. 
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Angga Kusuma A. S. 0511020010. Study of Characteristics Results of 

Excavation Waste In  City of Gresik Landfill as Organic Fertilizer (Case 

Study In Final Waste Disposal / TPA Ngipik – Gresik). 

Pembimbing : 1. DR. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 

    2. Prof. DR. Ir. Bambang Suharto, MS 

SUMMARY 
The amount of waste increased as impact of developing of a region and the 

changing pattern of human life as well as waste recycling rate which is slower 

than the total amount of waste generated from activities on the domestic sector, 

commercial and industry will be a separate issue on the environment if the 

handling is less precise. 

The purpose of this study was to determine the content of C-organic, 

nitrogen and soil water content of TPA (Final Waste Disposal) at any depth and to 

determine the feasibility of landfill soil (Final Waste Disposal) as an organic 

fertilizer in accordance with SNI (Indonesian National Standard). 

The research was conducted in April-May 2011. Research site in the 

landfill (Final Waste Disposal) Ngipik Gresik, while the soil analysis performed at 

the Laboratory of Soil Chemistry Department of Soil Science Faculty of 

Agriculture University of Brawijaya. This study used the method of statistical 

analysis to make direct field observations and then analyzed the results of the 

observations (illustrated with bar graphs) and compared with relevant literature. In 

this study conducted chemical analysis of organic fertilizer as a parameter of the 

corresponding SNI value of C-organic, nitrogen and soil water content. 

The content of C-organic values obtained value of each depth is 10,50%, 

10,18%, 10,13%, 10,07% at 0, 1, 2, 3 meter depth. C-organic content at all depths 

has met the SNI 19-7030-2004 because its value ranges from 9,8 to 32%. The 

nitrogen content was 1,09%, 0,93%, 1,10%, 1,17% at 0, 1, 2, 3 meter depth. 

Nitrogen content at all depths has met the SNI 19-7030-2004 because it has a 

value greater than 0,40%. The C/N ratio obtained value of each depth is 10, 11, 9, 

9 at 0, 1, 2, 3 meter depth. The C/N ratio at depths of 0 and 1 meter met the SNI 

19-7030-2004 because it has a value greater than 10, soil at 2 and 3 meter depth 

did not meet the standard because it has a value below 10. Soil water content of 

each depth is 47%, 54%, 65%, 69% at 0, 1, 2, 3 meter depth. Based SNI 19-7030-

2004, only soil water content at 0 meter depth met the standard because the value 

below 50%, while the soil water content at 1, 2 and 3 meters depth did not meet 

the standard because the value above 5%. Soil profile at 0 meter depth is good to 

be used as fertilizer contained because it has the appropriate water content 

standard which is below 50%. 

Based on the analysis results can be concluded that the landfill soil (Final 

Waste Disposal) at 0 meter depth has the highest value of C-organic 10.50%, 

while the highest content of nitrogen contained in the landfill soil at 3 meters 

depth which the value is 1.17% . For landfill soil (Final Waste Disposal at 0, 1, 2, 

and 3 meter depth has met the standard of C-organic and nitrogen content based 

on SNI 19-7030-2004. However, only soil water content at 0 meter depth  met the 

standards. 
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            Based on the results of this study, suggested the landfill soil (Final Waste 

Disposal) in the layer 0-1 meters can be used as organic fertilizer according to the 

SNI 19-7030-2004 and soil water content at layers between 1 -3 meter needs to be 

reduced to below 50% in order to meet the SNI 19-7030-2004 

  

Key words: landfill soil (Final Waste Disposal), C-organic, nitrogen, soil water 

content. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah sampah yang meningkat sebagai kosekuensi kemajuan suatu 

daerah dan perubahan pola hidup manusia serta laju daur ulang sampah yang 

lebih lambat daripada jumlah total sampah yang dihasilkan dari kegiatan pada 

sektor domestik, komersial, maupun industri akan menjadi masalah tersendiri 

pada lingkungan jika penanganannya kurang tepat. Saat ini penanganan 

persampahan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan 

Lingkungan. Di Kabupaten Gresik sendiri besarnya volume sampah meningkat 

dari 2043,3 m
3
/hari menjadi 2235,5 m

3
/hari. Untuk itu masalah sampah perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. 

Proses pembuangan sampah pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap lingkungan masyarakat 

sekitar. Adapun sampah tersebut mempunyai beberapa jenis. Berdasarkan 

kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat dibagi lagi menjadi 

dua, yang pertama Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara 

sempurna oleh proses biologi, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah 

pertanian dan perkebunan, yang kedua adalah Non-biodegradable: yaitu sampah 

yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi.  

Setiap lingkungan masyarakat dipastikan memiliki sampah dari aktifitas 

sehari – hari. Sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh para pemulung, 

kemudian dikepul pada TPA. TPA berfungsi sebagai tempat menampung sampah 
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dan bertugas untuk mengelolanya. Salah satu TPA di Kabupaten Gresik yang 

mengelola sampah menjadi pupuk organik adalah TPA ngipik. TPA ini setiap 

bulannya menampung 20543 m
3
/bulan dengan luas lahan 3 ha dan mencapai umur 

1 tahun setelah mengalami pengolahan pencampuran sampah dengan tanah. 

Pemanfaatan olahan sampah dengan tanah menjadi pupuk organik ini selain bisa 

mengurangi jumlah penumpukan sampah juga bisa meminimalisasi dampak 

tumpukan sampah terhadap lingkungan sekitar. Pemanfaatan olahan sampah 

dengan tanah menjadi pupuk organik harus mengetahui kandungan yang terbaik 

didalamnya, karena tidak semua kandungan sampah aman bagi tanaman sehingga 

diperlukan pengujian yerlebih dahulu sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. 

Proses pengepulan TPA adalah sampah dari warga sekitar yang langsung 

dibuang ke TPA. Akan tetapi sampah itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu 

sampah terurai dan tidak terurai, dengan demikian sampai pada akhir pembuangan 

di TPA memiliki beberapa aspek baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap lingkungan sekitar, diantaranya adalah faktor – faktor yang 

mempengaruhi untuk kelangsungan hidup masyarakat di sekitar TPA. Beberapa 

hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar TPA, yang 

menyebabkan penulis meneliti tanah pada TPA yang dapat dimanfaatkan untuk 

dijadikan pupuk organik.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kandungan C organik, nitrogen, dan kadar air tanah 

TPA pada setiap kedalaman. 
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2. Untuk mengetahui kelayakan tanah TPA sebagai pupuk organik yang 

sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kondisi tanah dan kualitas tanah TPA sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Hanya membahas kriteria pupuk organik. 

2. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada tanah TPA. 

3. Tidak membahas jarak pengambilan tanah TPA. 

4. Tidak membahas TPA yang masih aktif. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sampah 

2.1.1 Definisi  Sampah 

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan  untuk menyatakan 

limbah padat. Limbah sendiri atau bahan buangan dapat terdiri dari 3 bentuk 

keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Dari ketiga bentuk 

limbah ini, limbah padat atau sampah lebih sering dijumpai, terdapat dimana – 

mana (Sa’id, 1987). 

Sampah menurut Supriati (2008), sampah ialah suatu bahan atau benda 

padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau benda – benda padat yang 

sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia yang dan dibuang. 

2.1.2 Jenis Sampah  

 Ada 2 cara pembagian yang sering digunakan, yakni berdasarkan istilah 

teknis dan berdasarkan pada sumbernya, yaitu (Sa’id, 1987) : 

a. Pembagian secara istilah teknis ada 6 jenis sampah diantaranya adalah : 

1. Sampah yang bersifat semi basah. Sampah jenis ini bersifat mudah 

terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek. 

Golongan ini merupakan bahan – bahan organik, misalnya sampah 

dapur dan sampah restoran, yang kebanyakan merupakan sisa buangan 

sayuran dan buah – buahan. 

2. Sampah anorganik yang sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan 

kimia yang panjang, misalnya plastik dan kaca. 
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3. Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara 

kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan 

cukup besar. 

4. Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, 

ayam, ikan dan burung. 

5. Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara 

penyapuan dijalan – jalan, misalnya daun – daunan, kantong plastik, 

dan kertas. 

6. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di 

industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya 

tergantung pada jenis industri tersebut. 

b. Sampah berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu : 

1. Sampah domestik 

Sesuai dengan kata asalnya, maka sampah ini berasal dari lingkungan 

perumahan atau pemukiman, baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. 

2. Sampah komersial 

Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan 

seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. 

Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan 

organik ataupun anorganik. 

3. Sampah industri 
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Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya 

sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri. 

4. Sampah alami dan lainnya 

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain – 

lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah – sampah yang 

dihasilkan oleh taman, tempat – tempat rekreasi, kendaraan umum, 

terminal, pelabuhan udara dan lain – lain. 

2.1.3 Permasalahan Sampah 

 Bila dirinci secara detail, permasalahan sampah akan berderet tidak ada 

putusnya. Namun demikian permasalahan umum yang menonjol dapat 

dikemukakan seperti dibawah ini (Sa’id, 1987) : 

1. Sampah menimbulkan tidak bersihnya lingkungan dan tidak sedap 

dipandang mata. 

2. Sampah, baik yang bersifat organik ataupun anorganik akan menjadi 

sarang penyakit yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat dan lingkungan. 

3. Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang mencemari 

udara, terutama pencemaran udara dan kotoran debu berpenyakit. 

4. Sampah yang terkena air dan membusuk juga akan mencemari air 

sekelilingnya baik dengan bau, warna, dan penyakit. 

5. Sampah kering akan menjadi beterbangan bila diterpa angin, dan ini amat 

potensial untuk menimbulkan bahaya kebakaran terutama di daerah yang 

padat penduduknya. 
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6. Sampah yang dibuang sembarangan cenderung masuk ke jalur selokan dan 

menyumbatnya. Keadaan ini akan menjadi rawan dimusim hujan karena 

dapat menimbulkan bahaya banjir. 

2.1.4 Sampah dan Kesehatan 

 Secara keseluruhan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting 

akan kesejahteraan dan kesehatan hidup manusia, yaitu (Sa’id, 1987) : 

1. Lingkungan memberikan udara untuk pernafasan, air untuk minuman, 

bahan pangan untuk makanan dan ruangan untuk kesejahteraan dan 

kenyamanan. 

2. Lingkungan alami memberikan hasil – hasilnya berupa bahan baku untuk 

memproduksi barang konsumsi dan barang jasa bagi kepentingan 

kesejahteraan manusia. Tetapi sebaliknya hasil samping kegiatan ekstraksi 

bahan baku tersebut menjadi produk, berupa sampah yang memberikan 

dampak negatif pencemaran terhadap lingkungannya. 

3. Sebagian faktor lingkungan biologis ternyata dapat menimbulkan penyakit 

pada manusia, dan sebagian bahkan dapat menularkannya keseluruh 

masyarakat. Lingkungan biologis ini banyak yang disokong daur 

pertumbuhannya oleh sampah. 

2.2      TPA (Tempat Pembuangan Sampah) 

2.2.1 Daya Tampung TPA 

TPA dibagi manjadi blok – blok yang di batasi oleh jalan akses keluar 

masuk truk – truk pengangkut sampah. Saat ini sebagian besar dari blok – blok 

tersebut telah penuh dengan gunungan sampah. Sebagian tempat sampah yang 
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menggunung telah diurug dengan tanah (recovering). Tanah urugan diambil dari 

tanah di sekitar TPA. Sementara itu lokasi yang masih dapat menampung sampah 

terus digunakan untuk pembuangan sampah (Suwardi et al., 2005). 

 

2.2.2 Pencemaran Lingkungan di Sekitar TPA 

Seperti tempat pembuangan sampah akhir yang lain, TPA mengeluarkan 

bau yang sangat menyengat yang berasal dari pembusukan sampah dan cairan 

yang keluar dari timbunan sampah. Bau tersebut mengundang lalat dan serangga 

lain datang ketempat sampah sehingga dapat menimbulkan penyakit. Cairan 

busuk (air lindi) yang keluar dari tumpukan sampah tersebut menjadi salah satu 

sumber pencemaran air dan udara di sekitar tempat pembuangan sampah. 

Pemukiman penduduk di sekitar TPA merasakan adanya bau tidak sedap tersebut. 

Cairan busuk (air lindi) yang keluar dari tumpukan sampah mengandung berbagai 

logam berat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat (Suwardi et al., 

2005).  

Akan tetapi air lindi dapat bermanfaat bagi tanah. Pemberian air lindi 

dapat meningkatkan jumlah N, P, K yang tersedia pada tanah. Hal ini dikarenakan 

ada kandungan bahan organik dan keasaman air lindi yang dapat meningkatkan 

ketersediaan nilai P pada tanah (A.H. Khoshgoftarmanesh et al., 2000). 

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendaur ulang sampah-sampah 

tersebut. Daur ulang sampah merupakan proses yang bertujuan untuk melestarikan 

lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Selain itu, dapat 

memberi manfaat bagi tanaman sebagai pupuk/sumber nutrisi (Alves lopez et al., 

1997).  
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Berdasarkan hasil penelitian Cooperband (2002), sampah-sampah kota di 

sekitar Wisconsin berupa dedaunan, ranting, dan rumput yang terkumpul 

mengandung 1.2-2.3 % N, 0.2-0.3% P, 0.5-1.0 % K, 50-60% bahan organik dan 

nilai pH antara  5-6. 

2.2.3 Dampak Sosial di Sekitar TPA 

Ditinjau dari segi lingkungan, Tempat Pembuangan Akhir sampah tentu 

saja berdampak terhadap kehidupan di sekelilingnya. Dampak negatif berupa bau 

yang tidak sedap. Keberadaan TPA mengundang penduduk sekitar dan pendatang 

untuk mengais rejeki dari keberadaan sampah. Mereka mengumpulkan dan 

menyimpan barang – barang hasil memulung di rumahnya sehingga menimbulkan 

pemandangan yang tidak sedap (Suwardi et al., 2005). 

2.2.4 Tata Cara Pengangkutan Sampah Menuju TPA 

Ada beberapa cara pengangkutan sampah menuju TPA diantaranya adalah 

(Sa’id, 1987) : 

1. Sampah rumah tangga  

Sampah dari tempat penampungan sementara yang letaknya di daerah 

pemukiman biasanya telah disediakan untuk mempermudah pengumpulan 

sampah sebelum dikirim ke TPA. Pengangkutan dilakukan setiap hari oleh 

pihak terkait. 

2. Sampah perkantoran dan toko – toko  

Mengingat jumlah sampahnya cukup banyak, maka sampah dapat 

langsung diangkut dengan menggunakan truk. Semestinya kegiatan ini 
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dapat dilakukan setiap hari. Namun demikian, bilamana biaya operasinya 

terlalu besar, maka pengangkutannya dapat dilakukan 2 atau 3 hari sekali. 

3. Sampah komersial dan industri  

Pasar dan industri biasanya menghasilkan sampah lebih banyak dari  

sampah rumah tangga atau pertokoan. Oleh karena itu kendaraan yang 

digunakan seharusnya yang memiliki alat pemadat sampah. Kontainer 

yang telah berisi sampah diambil dan diangkut dengan truk ke lokasi 

penampungan akhir. 

4. Sampah jalanan 

Sampah jalanan yang telah terkumpul digerobak sampah di pinggir 

jalan, kemudian diangkut oleh truk kontainer yang beroperasi dibeberapa 

ruas jalan, kemudian membuangnya ke tempat penanpungan akhir. 

2.3 Tanah 

2.3.1 Definisi Tanah 

 Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai 

tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya 

tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara, secara kimiawi berfungsi 

sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik 

sederhana dan unsur – unsur esensial seperti : N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, 

B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang 

berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat – zat aktif (pemacu 

tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara agregat mampu 

menunjang produktifitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik 



28 

 

tanaman pangan, tanaman obat – obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan 

(Anonim, 2010). 

Salah satu batasan tanah yang memandang tanah terutama sebagai satu alat 

produksi tanaman. Tanah merupakan bahan yang mudah lepas dan remah, dapat 

dijelajahi perakaran tanaman untuk mencari bahan makanannya dan memberikan 

sejumlah keadaan pertumbuhan lainnya. Di suatu daerah geografis terbatas, tanah 

akan memperlihatkan kenampakan – kenampakan (morfologi) dan ciri – ciri 

khusus. Proses pembentukan tanah melibatkan kompleks biang alami dan kondisi 

lingkungan yang bekerja dalam pembentukan tanah. Setiap daerah iklim ditandai 

dengan tipe tanah tertentu, sedangkan pembentukan batuan akan terbentuk tanpa 

terkait dengan keadaan iklim suatu daerah (Poerwowidodo, 1991). 

2.3.2 Peranan tanah 

 Hara utama tanaman adalah air, walau hal ini sekarang terbukti tidak 

benar. Fungsi tanah adalah untuk mempertahankan tanaman tegak, menyediakan 

senyawa khas untuk tanaman, dan melindungi dari panas dan dingin 

(Poerwowidodo, 1991). 

 Tanah berperan penting bagi manusia. Hal ini disebabkan karena tanah di 

gunakan untuk tempat tinggal dan tempat untuk melakukan kegiatan, sebagai 

tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia. 

Selain itu tanah mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna 

bagi manusia dan sebagai tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna 

bagi manusia (Anonim, 2010 
a
). 

2.4 Pupuk 

2.4.1 Pengertian Pupuk 
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Pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk 

menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk ialah bahan 

yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun yang anorganik dengan 

maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan 

untuk meningkatkan produksi tanaman (Adil, 2006). 

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara 

bagi tanaman. Bahan tersebut berupa mineral atau organik yang dihasilkan oleh 

kegiatan alam atau diolah oleh manusia di pabrik (Siregar, 1981). 

2.4.2 Klasifikasi Pupuk 

Berdasarkan sumber bahan yang digunakan, pupuk dibedakan menjadi 

pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal 

dari bahan mineral yang telah diubah melalui proses produksi, sehingga menjadi 

senyawa kimia yang mudah diserap tanaman. Sementara itu, pupuk organik 

adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik atau makhluk hidup yang telah mati 

(Adil, 2006). 

2.4.3 Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri 

dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui 

proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai 

bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Adil, 2006). 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup 

seperti pelapukan sisa – sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik dapat 

berbentuk padat dan cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan 
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biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar 

haranya. Sumber bahan oganik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk 

kandang, sisa panen (jerami, tongkol jagung dan sabut kelapa), limbah ternak dan 

limbah industri yang menggunakan bahan – bahan dari pertanian. Atau bisa 

disimpulkan adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan 

organik yang berasaldari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah mengalami 

proses rekayasa (Supriati, 2008). 

2.5 C organik 

 C organik (bahan organik) merupakan presentase kesuburan dalam tanah 

yang terdiri dari berbagai ikatan C (karbon). Selain itu C organik (bahan organik) 

merupakan semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk 

serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, bahan organik 

terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus (Siregar, 1981). 

Proses kompos adalah proses dimana bahan organik diurai oleh 

mikroorganisme (oksidasi biologis) dan diubah menjadi humus/kompos. Disisi 

lain kompos/humus ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan 

lingkungan. Hasil analisis kompos pada tempat pembuangan sampah 

menunjukkan bahwa material ini kaya akan nutrisi mikro tetapi belum cukup 

untuk kebutuhan tanaman. Kompos ini perlu diberi tambahan unsur hara lain 

(khususnya N, P, K) agar dapat mencukupi kebutuhan tanaman (Baftehchi et al., 

2007). 

2.6 Nitrogen 

Peran N dalam tanaman adalah sebagai unsur hara utama tanaman, 

merupakan komponen dari asam amino, asam nukleid, klorofil, enzim, dan 
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hormon. Nitrogen mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat dan memperbaiki 

tingkat hasil dan kualitas buah atau biji melalui peningkatan jumlah tunas pada 

tanaman serealia dan sintesa protein (Siregar, 1981). 

 

 

2.7 Kadar Air 

 Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung pada tanah. Perhitungan 

kadar air dapat dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan basis volume dan basis massa. 

Pada perhitungan kadar air berdasarkan basis massa, kadar air (θm) dihitung dari 

berat air yang hilang selama dioven (Mg) dibagi berat tanah total (Mg) dengan 

satuan Mg.Mg
-1

. Sedangkan perhitungan kadar air berdasarkan basis volume (θv) 

dihitung dari volume air yang hilang selama dioven (m
3
) dibagi volume tanah 

total (m
3
) dengan satuan m

3
.m

-3
 (Hossain, 2008). 

Air terdapat di dalam tanah Alfisol ditahan (diserap) oleh massa tanah, 

tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. 

Baik kelebihan air ataupun kekurangan air dapat mengganggu pertumbuhan 

tanaman. Fungsi air tanah yaitu sebagai pembawa unsur hara dalam tanah serta 

keseluruhan bagian tanaman. Kadar air selalu berubah sebagai respon terhadap 

faktor-faktor lingkungan dan gaya gravitasi. Karena itu contoh tanah dengan kadar 

air harus disaring, diukur, dan biasanya satu kali contoh tanah akan dianalisis 

untuk penerapan suatu sifat (Hakim, dkk., 1986). 

2.8 
C
/N Ratio 

 Pembuatan kompos pada hakekatnya ialah menguraikan bahan – bahan 

organik menjadi bahan – bahan yang mempunyai perbandingan 
C
/N yang rendah 
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sebelum digunakan sebagai pupuk. 
C
/N ratio dari bahan organik merupakan faktor 

yang sangat penting dalam proses pengomposan. Mikroorganisme membutuhkan 

karbon untuk pertumbuhan dan nitrogen untuk sintesis protein. 
C
/N ratio antara 26 

– 35 sangat efisien untuk pengomposan. Jika bahan organik miskin akan nitrogen 

atau dengan kata lain 
C
/N ratio terlalu tinggi maka aktivitas mikroorganisme dalam 

mendegradasikan bahan organik akan menurun, sehingga pengomposan akan 

berjalan lambat (Gaur, 1980). Semakin rendah nilai 
C
/N ratio bahan, waktu yang 

dibutuhkan untuk pengomposan semakin singkat (Indriani, 1999). 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juni 2011. Tempat penelitian di 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik Kabupaten Gresik, sedangkan analisa 

tanah dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1   Bahan  

Bahan yang digunakan adalah tanah TPA Ngipik Gresik yang diambil 

pada kedalaman 0, 1, 2, 3 meter. 

3.2.2  Alat 

Alat yang digunakan sebagai berikut : 

a. Soil sampling auger digunakan untuk mengambil sampel tanah. 

b. Ring sampel digunakan untuk wadah sampel tanah. 

c. Meteran digunakan untuk mengukur kedalaman tanah. 

d. Sekop digunakan untuk menggali tanah. 

e. Eskavator digunakan untuk membentuk profil tanah. 

f. Thermometer digunakan untuk mengukur suhu tanah. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

statistik uji T parametrik yaitu dengan melakukan pengambilan sampel secara 

langsung di lapang dengan alat ukur tertentu kemudian diujikan di laboraturium 

kimia tanah. Data hasil uji laboraturium dianalisis uji T dengan standart deviasi 

sebagai pembagi. Kemudian data yang diperoleh dari perhitungan uji T 

dibandingkan dengan t-tabel untuk melihat terjadi perbedaan yang signifikan atau 

tidak. Pada penelitian ini dilakukan analisis kimia sebagai parameter pupuk 

organik yang sesuai SNI, yaitu : 

1. C organik 

C organik tanah merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam 

tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, 

bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus. 

2. Nitrogen 

Nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat esensial 

untuk pertumbuhan tanaman dan umumnya tanaman menyerap N dalam bentuk 

ammonium dan nitrat yang dapat disediakan melalui pemupukan dengan pupuk 

nitrogen (N). 

3. Kadar Air 

Air mempunyai fungsi yang penting dalam tanah. Antara lain pada proses 

pelapukan mineral dan bahan organik tanah, yaitu reaksi yang mempersiapkan 

hara larut bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, air juga berfungsi sebagai media 

gerak hara ke akar-akar tanaman. 

4. C
/N  Ratio 



35 

 

Pembuatan kompos pada hakekatnya ialah menguraikan bahan – bahan 

organik menjadi bahan – bahan yang mempunyai perbandingan 
C
/N yang rendah 

sebelum digunakan sebagai pupuk. 
C
/N ratio dari bahan organik merupakan faktor 

yang sangat penting dalam proses pengomposan. 

 

3.4     Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini menganalisis 3 parameter yaitu C organik, nitrogen dan 

kadar air. Diagram alir pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. 

Berikut ini beberapa tahapan untuk mengetahui kandungan tanah TPA (Tempat 

Pembuangan Tanah), yaitu : 

1. Alat dan bahan disiapkan.  

2. Menentukan titik pengambilan sampel tanah yaitu di bagian tengah TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) karena pada bagian itu umur sampah telah 

mencapai 1 tahun. 

3. Membentuk profil tanah dengan eskavator untuk pengambilan sampel 

tanah. 

4. Pengukuran kedalaman tanah yaitu 0, 1, 2 dan 3 meter. 

5. Pengambilan sampel tanah pada tiap kedalaman menggunakan soil 

sampling auger dan diukur suhunya. 

6. Ring sampel pada soil sampling auger diambil kemudian ditutup 

menggunakan tutup plastik. 

7. Sampel tanah tiap kedalaman diuji kadar C organik, nitrogen dan kadar air 

di Laboratorium Kimia Tanah jurusan Tanah Universitas Brawijaya. 
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8. Hasil analisis tanah dianalisa dan dibandingkan dengan SNI Tentang 

Spesifikasi Kompos Dari Sampah Organik Domestik. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.5       Pengamatan dan Pengukuran 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati dan menganalisis yang dilakukan 

meliputi C organik, nitrogen dan kadar air. 

Prosedur pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Cara pengukuran C organik 

Pengujian nilai C organik dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah 

Universitas Brawijaya (Lampiran 3). 

2. Nitrogen 

Analisa yang meliputi Nitrogen dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah 

Universitas Brawijaya (Lampiran 3). 

3. Kadar Air 

Analisa yang meliputi Kadar air dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah 

Universitas Brawijaya (Lampiran 3). 

4.6 Analisis Penelitian 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik uji T 

parametrik. Pengambilan sampel tanah dilakukan secara langsung di TPA 

(Tempat Pembuangan Sampah) Ngipik Kabupaten Gresik dengan menentukan 

tiap kedalaman tanah olahan tumpukan sampah. Sampel yang diambil pada tiap 

kedalaman 0, 1, 2 dan 3 meter ini dilakukan pengujian di Laboratorium Kimia 

Tanah jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dengan parameter 

uji meliputi C organik, nitrogen dan kadar air. Setelah didapat nilai dari tiap 

parameter, dilakukan analisis statistik uji T dengan membandingkan dengan t-

tabel pada hasil perhitungan manual uji T. Tujuan membandingkan dengan t-tabel 
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adalah untuk melihat hasil dari perhitungan uji T tersebut ada perbedaan yang 

signifikan atau tidak. Selain dari nilai uji T, dapat dilihat perbedaan nilai tiap 

parameter dengan melihat gambar pada grafik batang. Tiap nilai parameter yang 

didapat, dibandingkan dengan literatur yang relevan dan nilai tiap parameter 

disesuaikan dengan nilai SNI 19-7030-2004 tentang spesifikasi kompos dari 

sampah organik domestik. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Kemajuan suatu daerah yang pesat memiliki dampak yang buruk dalam 

hal ini adalah sampah. Sampah berasal dari berbagai sumber yaitu sampah rumah 

tangga, komersial (toko atau warung), industri (pabrik) dan alami. Hal ini terjadi 

di Kabupaten Gresik yang mengalami perkembangan dalam segala bidang yang 

cukup pesat.  

Kabupaten Gresik memiliki TPA di daerah Ngipik. TPA Ngipik ini setiap 

bulannya menampung sampah dengan total 20543 m
3
/bulan atau 246516 

m
3
/tahun. TPA Ngipik dibangun pada tahun 2000 dan mulai digunakan pada 

tahun 2003 dengan total keseluruhan luas lahan 4 ha. Luas lahan yang digunakan 

untuk penimbunan sampah adalah 3 ha, sedangkan sisanya digunakan untuk 

bangunan kantor pengawas, garasi, jalan, sumur pengolahan lindi dan saluran 

drainase, gambar denah lahan TPA Ngipik dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada 

saat pengambilan sampel sampah yang telah dicampur dengan tanah, umur 

timbunan telah menginjak 1 tahun. Sedangkan untuk umur lahan TPA yang 

digunakan untuk timbunan sampah telah menginjak umur 7 tahun atau lebih 

tepatnya awal digunakan tahun 2003 – 2010 bulan Februari, hal ini telah sesuai 

dengan pendapat Dewanthi (2003) yang menyatakan bahwa timbunan sampah di 

TPA Keputih Surabaya yang berumur 5 tahun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. 
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4.2 Metode Pengolahan Sampah di TPA Ngipik 

Jumlah sampah yang terangkut dan dibuang di TPA Ngipik Kabupaten 

Gresik adalah 20543 m
3
/bulan atau 246516 m

3
/tahun. Sistem yang digunakan 

dalam pengolahan sampah di TPA adalah Sanitary Landfill dimana penutupan 

sampah dengan tanah dilakukan setiap hari namun dengan berjalan waktu & umur 

pakai TPA maka sistem ini sulit untuk diterapkan dikarenakan tanah penutup 

harian kurang mencukupi sehingga sekarang mengggunakan metode Conrolled 

Landfill (penutupan sampah dengan tanah secara berkala). Sistem ini menekankan 

pada perlunya pengendalian lindi yang terbentuk agar tidak mencemari air 

permukaan, pengendalian bau sampah, pengendalin lalat dan binatang mengkerat, 

pengendalian sampah kering agar tidak bertebangan ke luar TPA, Pengendalian 

asap akibat terbakarnya sampah dan lain-lain.  

4.3 Hasil Uji Kandungan Tanah TPA Ngipik Setelah diolah 

Saat ini tumpukan sampah yang telah diolah dengan campuran sampah dan 

tanah kurang dapat dimaksimalkan pada TPA Ngipik ini. Solusi yang dapat 

dilakukan adalah pemanfaatan tumpukan tersebut dijadikan pupuk organik yang 

tentunya telah dipilah terlebih dahulu. Untuk dijadikan pupuk organik unsur 

senyawa yang harus diperhatikan adalah nilai C organik (karbon), nitrogen dan 

kadar air. Data 
C
/N  ratio dan suhu adalah sebagai data pendukung. 

4.3.1 C Organik (karbon) 

C organik merupakan hasil dari dekomposisi sampah – sampah organik. 

Kadar C organik yang sesuai dengan SNI yaitu 9,8 – 32%. Data hasil pengukuran 

C organik dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Pengukuran C organik Pada Setiap Kedalaman 

No Kedalaman (m) C organik (%) 

1 0 10,50 

2 1 10,18 

3 2 10,13 

4 3 10,07 

 

 Hasil pengukuran Tabel 1 memperlihatkan kandungan nilai C organik 

semakin menurun dengan kedalaman tanah. Semakin dalam tanah maka semakin 

kecil nilai C organik. Hasil ini disebabkan karena pada tanah yang lebih dalam 

kandungan oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan tanah di atasnya. Hasil 

ini didukung dengan data kadar air pada tanah yang lebih dalam memiliki kadar 

air lebih tinggi dibandingkan kadar air tanah di atasnya. Hasil pengukuran kadar 

air dapat dilihat pada Tabel 6. Semakin tinggi kadar air maka semakin rendah 

ruang untuk udara di tanah sehingga ketersediaan oksigen pada tanah menjadi 

lebih sedikit. Hasil nilai terbesar pada C organik terjadi pada kedalaman 0 meter 

dikarenakan pada kedalaman ini mempunyai ruang pori udara paling besar 

sehingga mikroorganisme dapat mendekomposisi sampah paling cepat 

dibandingkan dengan mikroorganisme pada kedalaman lain. Untuk hasil terkecil 

nilai C organik terjadi pada kedalaman 3 meter dikarenakan pada kedalaman ini 

tidak cukup tersedia oksigen untuk mikroorganisme dalam mendekomposisi 

sampah karena ruang pori udara yang tersedia paling kecil dibandingkan ruang 

udara pada kedalaman yang lain. Hubungan kandungan C organik setiap 

kedalaman tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik dapat dilihat pada 

Gambar 2.  
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Gambar 2. Hubungan Kandungan C Organik Tiap Kedalaman Pada Tanah 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik. 

 
Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian Tate (1979) yang 

menyatakan bahwa semakin dalam tanah maka semakin berkurang aktivitas 

dekomposisi sampah oleh mikroorganisme karena berkurangnya ketersediaan 

oksigen pada tanah. 

 Kadar C organik pada semua kedalaman telah memenuhi standar SNI 19-

7030-2004 (Lampiran 2) karena nilainya berkisar 9,8 – 32%. Hal ini menunjukkan 

pengomposan dalam waktu 1 tahun cukup untuk menghasilkan C organik yang 

sesuai dengan standar SNI. Untuk mengetahui kadar C organik pada setiap 

kedalaman apakah sesuai dengn SNI, maka digunakan uji t untuk pengujian rata – 

rata. 
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Tabel 2. Kadar C Organik Pada Berbagai Kedalaman 

Kedalaman 
Kadar C 

(%) 

Standar 

Deviasi 

0 10,50 

1 10,18 

2 10,13 

3 10,07 

Rata-Rata 10,220 

0,192 

 

Tabel 2 di atas didapatkan nilai rata-rata kadar C organik sebesar 10,22% 

dengan sandar deviasi sebesar 0,192%. Kadar C organik yang sesuai dengan SNI 

yaitu antara 9,8 – 32%. Untuk menguji apakah kadar C organik hasil penelitian 

sesuai dengan SNI, maka dilakukan pengujian rata-rata dengan menggunakan uji t 

(Lampiran 8). 

Berdasarkan pada penghitungan statistik uji t (t-hitung) didapatkan nilai t-

hitung sebesar 4,375. Dalam tabel distribusi t, didapatkan t-tabel untuk α = 0,05 

dan df = n – 1 = 3 sebesar 3,182. Jika t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dapat 

dipastikan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel (4,375 > 3,182), yang 

berarti tolak H0. Sehingga dari pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

rata-rata kadar C organik lebih dari 9,8% dan berada dalam standar SNI. 

4.3.2 Nitrogen 

Nitrogen digunakan oleh jasad renik untuk proses imobilisasi dan diserap 

oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Menurut SNI 

kadar nitrogen yang di perbolehkan dalam pupuk kompos yaitu minimal 0,4 %. 

Data hasil pengukuran nitrogen dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Nitrogen Pada Setiap Kedalaman 

No Kedalaman (m) Nitrogen (%) 

1 0 1,09 

2 1 0,93 

3 2 1,10 

4 3 1,17 

 

Hasil pengukuran Tabel 3 memperlihatkan kandungan nitrogen semakin 

naik dengan kedalaman tanah. Semakin dalam tanah maka semakin besar nilai 

nitrogennya. Hasil ini disebabkan karena pada tanah yang lebih dalam kandungan 

air lebih banyak dibandingkan dengan tanah di atasnya. Hasil pengukuran kadar 

air dapat dilihat pada Tabel 3. Kadar air mempunyai kaitan dengan air lindi, 

karena semakin banyak air lindi maka mempengaruhi kadar air, akan tetapi 

kandungan nitrogen pada kedalaman 1 meter lebih kecil dibandingkan kedalaman 

0 meter, hal ini dikarenakan kondisi tanah pada kedalaman tersebut kering 

dibandingkan dengan tanah yang lain. Hasil nilai nitrogen terbesar terjadi pada 

kedalaman 3 meter dikarenakan pada kedalaman tersebut banyak mengandung air 

lindi. Hasil terkecil nitrogen terjadi pada kedalaman 0 meter dikarenakan hanya 

sebagian air lindi yang terikat pada tanah sedangkan air lindi yang lainnya akan 

turun ke lapisan tanah di bawahnya akibat pengaruh gravitasi bumi. Hubungan 

kandungan nitrogen setiap kedalaman tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Ngipik dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Hubungan Kandungan Nitrogen Tiap Kedalaman Tanah TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik. 

 
Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian Sudjono (2007) yang 

menyatakan bahwa kandungan nitrogen pada tanah tergantung pada banyaknya air 

lindi. Kandungan air lindi paling banyak berada pada bagian dalam tanah, hal ini 

di karenakan adanya gaya gravitasi bumi sehingga air lindi akan terakumulasi 

pada bagian bawah, namun tidak semua air lindi akan masuk ke bagian tanah yang 

lebih dalam karena sebagian air lindi terikat oleh tanah bagian atas. 

 Kadar nitrogen pada semua kedalaman telah memenuhi standar SNI 19-

7030-2004 (Lampiran 2) karena memiliki nilai lebih besar dari 0,40%, hal ini 

menunjukkan pengomposan dalam waktu 1 tahun cukup untuk menghasilkan 

nitrogen yang sesuai dengan standar SNI. Untuk mengetahui kadar Nitrogen pada 

setiap kedalaman apakah sesuai dengn SNI, maka digunakan uji t untuk pengujian 

rata – rata. 
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Tabel 4. Kadar Nitrogen Pada Berbagi Kedalaman 

Kedalaman 
Kadar N 

(%) 

Standar 

Deviasi 

0 1,09 

1 0,93 

2 1,10 

3 1,17 

0,101 

Rata-Rata 1,073  

 

Tabel 4 di atas didapatkan nilai rata-rata kadar Nitrogen sebesar 1,03% 

dengan sandar deviasi sebesar 0,101%. Menurut SNI kadar nitrogen yang di 

perbolehkan dalam pupuk kompos yaitu minimal 0,4 %. Untuk menguji apakah 

kadar Nitrogen hasil penelitian sesuai dengan SNI, maka dilakukan pengujian 

rata-rata dengan menggunakan uji t (Lampiran 8). 

Berdasarkan pada penghitungan statistik uji t (t-hitung) didapatkan nilai t-

hitung sebesar 13,258. Dalam tabel distribusi t, didapatkan t-tabel untuk α = 0,05 

dan df = n – 1 = 3 sebesar 3,182. Jika t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dapat 

dipastikan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel (13,258 > 3,182), yang 

berarti tolak H0. Sehingga dari pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

rata-rata kadar Nitrogen lebih dari 0,4% dan telah memenuhi standar SNI. 

4.3.3 C
/N Ratio 

Hasil penelitian C organik (karbon) dan nitrogen dapat digunakan untuk 

menentukan nilai 
C
/N ratio. Kadar 

C
/N ratio mempunyai nilai standar kualitas 

kompos antara 10 – 20. Data hasil pengukuran 
C
/N ratio dapat dilihat Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Pengukuran 
C
/N Ratio Pada Setiap Kedalaman 

No Kedalaman (m) 
C
/N ratio 

1 0 10 

2 1 11 

3 2 9 

4 3 9 
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Hasil pengukuran Tabel 5 memperlihatkan 
C
/N rationya semakin menurun 

dengan kedalaman tanah. Semakin dalam tanah semakin kecil nilai 
C
/N rationya. 

Akan tetapi kandungan 
C
/N ratio pada kedalaman 1 meter lebih besar 

dibandingkan kedalaman 0 meter, hal ini dikarenakan nilai dari nitrogen 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi tanah pada kedalaman 

tersebut kering dibandingkan dengan tanah yang lain. Hubungan kandungan 
C
/N 

ratio setiap kedalaman tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik dapat 

dilihat pada Gambar 4. Nilai 
C
/N ratio pada kedalaman 0 dan 1 meter telah 

memenuhi standar SNI 19-7030-2004 (Lampiran 2) karena memiliki nilai lebih 

besar dari 10, untuk tanah kedalaman 2 dan 3 meter belum memenuhi standar 

karena memiliki nilai dibawah 10. 

 

Gambar 4. Hubungan Kandungan 
C
/N Ratio Tiap Kedalaman Tanah TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik. 
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Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian ( Sutanto, 2002) Kondisi 

kelengasan dan bahan dasar kompos menentukan 
C
/N Ratio dan nilai pupuk 

kompos, pengujian kimiawi termasuk pengukuran C, N dan 
C
/N Ratio merupakan 

indikator kematangan kompos. Apabila nisbah kompos 20 atau lebih kecil berarti 

kompos tersebut siap digunakan. Akan tetapi, 
C
/N Ratio bahan kompos yang baik 

dapat berkisar antara 5 – 20. Dan jika bahan organik miskin akan nitrogen maka 

akan mengakibatkan 
C
/N Ratio terlalu tinggi sehingga aktivitas mikroorganisme 

dalam mendegradasikan bahan organik akan menurun, sehingga pengomposan 

akan berjalan lambat (Gaur, 1980) dan jika semakin rendah nilai 
C
/N Ratio bahan 

organik, waktu yang dibutuhkan untuk pengomposan akan semakin singkat 

(Indriani, 1999). 

4.3.4 Kadar Air 

Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung persatuan volume pada 

tanah. Kadar air selalu berubah sebagai respon terhadap faktor-faktor lingkungan 

dan gaya gravitasi. Pupuk kompos harus mempunyai kadar air dibawah 50% agar 

memenuhi syarat SNI. Data hasil pengukuran BB (berat basah), BK (berat kering) 

dan kadar air dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Pengukuran BB (Berat Basah), BK (Berat Kering) dan Kadar 

Air Pada Setiap Kedalaman 

No 
Kedalaman 

(m) 

Berat Basah BB 

(gram) 

Berat Kering BK 

(gram) 
Kadar air (%) 

1 0 25,12 18,3 47 

2 1 26,56 18,6 54 

3 2 29,11 19,25 65 

4 3 30,87 19,89 69 

Keterangan : Berat Cawan = 4,02 gram 

Nilai berat basah (BB) dan berat kering (BK) pada data hasil pengukuran 

Tabel 6 menunjukkan nilai yang semakin naik dengan kedalaman tanah. Semakin 
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dalam tanah maka semakin besar pula nilai BB dan BKnya. Pada nilai BB dan BK 

didapatkan hasil dari rata – rata tiap pengambilan sampel yang dilakukan secara 

pengulangan. Berat cawan pada wadah sampel tanah adalah 4,02 gram. Hasil 

pengukuran Tabel 6 memperlihatkan kandungan kadar air berbanding lurus 

dengan kedalaman tanah. Semakin dalam tanah maka semakin besar nilai kadar 

airnya. Hasil ini disebabkan karena air cenderung untuk bergerak ke arah tanah 

yang lebih dalam akibat pengaruh gravitasi bumi, hal ini menyebabkan banyak air 

yang terakumulasi pada tanah yang paling dalam dan sebagaian air yang lainnya 

terikat pada tanah yang di atasanya. Nilai terbesar kadar air terdapat pada 

kedalaman 3 meter karena lapisan tanah ini terletak pada bagian paling bawah 

sehingga akumulasi airnya paling tinggi. Nilai terkecil kadar air terletak pada 

kedalaman 0 meter karena sebagian besar air turun ke lapisan lebih bawah dan 

sebagian yang lain mengalami evaporasi. Hubungan BB, BK dan kadar air setiap 

kedalaman tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Hubungan Kandungan Berat Basah (BB), Berat Kering (BB) dan 

Kadar Air Tiap Kedalaman Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

Ngipik. 

Hasil penelitian ini didukung data penelitian Hossain (2009) yang 

menyatakan bahwa kelembaban tanah naik seiring dengan kedalaman tanah. 

Kelembaban tanah berkolerasi positif terhadap kadar air tanah.  

 Berdasarkan standar SNI 19-7030-2004 (Lampiran 2) hanya tanah pada 

kedalaman 0 meter yang kadar airnya sesuai standar yaitu dibawah 50%, 

sedangkan tanah pada kedalaman 1, 2, dan 3 meter belum memenuhi standar 

karena mempunyai kadar air diatas 50%. Jadi tanah yang baik untuk dijadikan 

pupuk terdapat pada tanah kedalaman 0 meter karena memiliki kadar air yang 

sesuai standar yaitu dibawah 50%. Untuk mengetahui kadar C organik pada setiap 
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kedalaman apakah sesuai dengn SNI, maka digunakan uji t untuk pengujian rata – 

rata. 

Tabel 7. Kadar Air Pada Berbagai Kedalaman 

Kedalaman 
Kadar Air 

(%) 

Standar 

Deviasi 

0 47 

1 54 

2 65 

3 69 

10,079 

Rata-Rata 58,750  

 

Tabel 7 di atas didapatkan nilai rata-rata kadar Air sebesar 58,75% dengan 

sandar deviasi sebesar 10,079%. Pupuk kompos harus mempunyai kadar air 

dibawah 50% agar memenuhi syarat SNI. Untuk menguji apakah kadar air hasil 

penelitian sesuai dengan SNI, maka dilakukan pengujian rata-rata dengan 

menggunakan uji t (Lampiran 8). 

Berdasarkan pada penghitungan statistik uji t (t-hitung) didapatkan nilai t-

hitung sebesar 1,736. Dalam tabel distribusi t, didapatkan t-tabel untuk α = 0,05 

dan df = n – 1 = 3 sebesar 3,182. Jika t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dapat 

dipastikan bahwa t-hitung lebih kecil daripada t-tabel (1,736 < 3,182), yang 

berarti terima H0. Sehingga dari pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

rata-rata kadar air sama dengan 50% sebagaimana yang disyaratkan dalam SNI. 

4.3.4 Suhu 

Suhu tanah beraneka ragam dengan cara khas pada perhitungan harian dan 

musiman. Fluktasi terbesar dipermukaan tanah dan akan berkurang dengan 

bertambahnya kedalaman tanah (Sostrodarsono, 2006). Temperatur (suhu) adalah 

salah satu sifat tanah yang sangat penting secara langsung mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dan juga terhadap kelembapan, aerasi, stuktur, aktifitas 
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mikroba, dan enzimetik, dekomposisi serasah atau sisa tanaman dan ketersediaan 

hara-hara tanaman. Tenperatur tanah merupakan salah satu faktor tumbuh 

tanaman yang penting sebagaimana halnya air, udara dan unsur hara. Proses 

kehidupan bebijian, akar tanaman dan mikroba tanah secara langsung dipengaruhi 

oleh temperatur tanah  (Hanafiah, 2005). Data hasil pengukuran suhu tanah dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Pengukuran Suhu Tanah Pada Setiap Kedalaman 

No Kedalaman (m) Suhu (
o
C) 

1 0 38 

2 1 34 

3 2 32 

4 3 28 

 

Hasil pengukuran Tabel 8 memperlihatkan suhu pada tanah semakin 

menurun dengan kedalaman tanah. Semakin dalam tanah maka semakin kecil nilai 

suhunya, hal ini dikarenakan pada permukaan tanah (0 meter) langsung terkena 

sinar matahari sedangkan pada kedalaman 1, 2 dan 3 meter tidak langsung terkena 

sinar matahari. Data suhu yang didapat pada Tabel 5 adalah hasil rata – rata setiap 

pengulangan pengambilan sampel. Hubungan suhu setiap kedalaman tanah TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) Ngipik dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hubungan Suhu Tiap Kedalaman Tanah TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) Ngipik. 

 

 Nilai suhu yang didapat cukup bervariasi, hal tersebut terjadi karena pada 

saat pengambilan sampel cuaca tidak menentu (kadang – kadang cerah dan 

kadang – kadang mendung), sehingga dapat memungkinkan terjadinya naik dan 

turunnya suhu. Berdasarkan standar SNI 19-7030-2004 (Lampiran 2) nilai suhu 

tidak disebutkan tetapi keterangan pada lampiran menyatakan maksimal adalah 

suhu air tanah. Data hasil pengukuran suhu dengan parameter uji dapat dilihat 

pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Data Hasil Pengukuran Suhu Dengan Parameter Uji 

No Kedalaman 

(m) 

Suhu 

(
o
C) 

BB 

(gram) 

BK 

(gram) 

Kadar 

Air 

(%) 

C 

organik 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

C
/N 

Ratio 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

2 

3 

38 

34 

32 

28 

25,12 

26,56 

29,11 

30,87 

18,3 

18,6 

19,25 

19,89 

47 

54 

65 

69 

10,50 

10,18 

10,13 

10,07 

1,09 

0,93 

1,10 

1,17 

10 

11 

9 

9 

 

 Berdasarkan Tabel 9 didapatkan hubungan antara suhu dengan 
C
/N ratio 

yaitu semakin besar nilai suhu maka semakin besar pula nilai 
C
/N ratio, namun 

pada suhu 38 
o
C kedalaman 0 meter didapat hasil 

C
/N ratio yang mengalami 

penurunan, hal ini dikarenakan nilai N (nitrogen) pada kedalaman 1 lebih kecil 

dibandingkan kedalaman 0, sehingga mempengaruhi nilai 
C
/N ratio. Berdasarkan 

Tabel 10 didapatkan hubungan antara kadar air dengan BB (berat basah) dan BK 

(berat kering) yaitu semakin besar nilai kadar air maka semakin besar pula nilai 

berat basah (BB) dan berat kering (BK), hal ini juga berhubungan antara 

kedalaman dan nilai kadar air, berat basah (BB) dan berat kering (BK) yang 

berbanding lurus. Data hasil pengukuran kadar air dengan parameter uji dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Data Hasil Pengukuran Kadar Air Dengan Parameter Uji 

No Kedalaman 

(m) 

Kadar 

Air 

(%) 

BB 

(gram) 

BK 

(gram) 

C 

organik 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

C
/N 

Ratio 

Suhu 

(
o
C) 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

2 

3 

47 

54 

65 

69 

25,12 

26,56 

29,11 

30,87 

18,3 

18,6 

19,25 

19,89 

10,50 

10,18 

10,13 

10,07 

1,09 

0,93 

1,10 

1,17 

10 

11 

9 

9 

38 

34 

32 

28 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisa hasil penelitian dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada kedalaman 0 meter yang 

mempunyai nilai C organik tertinggi yaitu 10,50%; sedangkan kandungan 

nitrogen tertinggi terdapat pada tanah TPA pada kedalaman 3 meter yang 

mempunyai nilai 1,17%. 

2. Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kedalaman 0, 1, 2, dan 3 meter 

memenuhi syarat kandungan C organik dan nitrogen berdasarkan SNI 19-

7030-2004, akan tetapi untuk nilai kadar air hanya kedalaman tanah 0 meter 

yang memenuhi standar. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan pada analisa hasil penelitian maka penulis menyarankan : 

1. Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada lapisan 0 – 1 meter dapat 

digunakan sebagai pupuk organik yang sesuai dengan SNI 19-7030-2004. 

2. Tanah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada lapisan antara 1 – 3 meter 

perlu dikurangi kadar airnya hingga dibawah 50% agar memenuhi  SNI 19-

7030-2004. 
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Lampiran 1. Denah Lay Out TPA Ngipik Kab. Gresik 

 

    Timur 

 

         Utara                 Selatan 

 

     Barat 

 

Keterangan : 

1. Lokasi Pembuangan Sampah (3 ha) Beroperasi Tahun 2003 (ZonaNon 

Aktif). 

2. Lokasi Pembuangan Sampah Zona Aktif (1 ha) Beroperasi Tahun 

2010.  

 

1 

2 
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Lampiran 2. Spesifikasi Kompos Dari Sampah Domestik SNI 19-7030-2004 

No Parameter Satuan Minim Maks. 

1 Kadar air %  50 

2 Temperatur oC  Suhu air tanah 

3 Warna   Kehitaman 

4 Bau   Berbau tanah 

5 Ukuran partikel mm 0,55 25 

6 
Kemampuan ikat 

air 
% 58  

7 pH  6,80 7,49 

8 Bahan asing % * 1,5 

 Unsur makro    

9 Bahan organik % 27 58 

10 Nitrogen % 0,40  

11 Karbon % 9,80 32 

12 Phosfor (P2O5) % 0,10  

13 C/N-rasio  10 20 

14 Kalium (K2O) % 0,20 * 

 Unsur mikro    

15 Arsen mg/kg * 13 

16 Cadmium (Cd) mg/kg * 3 

17 Cobal (Co) mg/kg * 34 

18 Chromium (Cr) mg/kg * 210 

19 Tembaga (Cu) mg/kg * 100 

20 Mercuri (Hg) mg/kg  0,8 

21 Nikel (Ni) mg/kg * 62 

22 Timbal (Pb) mg/kg * 150 

23 Selenium (Se) mg/kg * 2 

24 Seng (Zn) mg/kg * 500 

 Unsur lain    

25 Calsium % * 25,50 

26 Magnesium (Mg) % * 0,60 

27 Besi (Fe) % * 2,00 

28 Alumunium (Al) %  2,20 

29 Mangan (Mn) %  0,10 

 Bakteri    

30 Fecal Coli MPN/gr  1000 

31 Salmonella sp MPN/4gr  3 

Keterangan : * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Nilai C organik, Nitrogen dan Kadar Air. 

• C organik (Walkey – Black) 

Prinsip : 

 Karbon sebagai senyawa organik akan mereduksi K2Cr2O7 menjadi 

Cr2(SO4)3 dalam suasana asam. Intensitas warna hijau yang terbentuk menyatakan 

kadar karbon dan dapat diukur dengan menitrasikan larutan FeSO4 1N. 

Reaksi : 

C-organik + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4        2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 8H2O + 3CO2 

Cr
6+

         Cr
3+

 

Alat – alat : 

1. Erlenmeyer 500 ml 

2. Gelas ukur 20 ml 

3. Buret untuk FeSO4 1N 

4. Pengaduk magnetis 

Pereaksi : 

1. H3PO4 85% 

2. H2SO4 pekat (diatas 96%) 

3. K2Cr2O7 1N 

49.04 g tepat K2Cr2O7 dilarutkan ke dalam H2O dan diencerkan 

hingga 1 liter. 

4.   Penunjuk difenilamina 

± 0.5 g difenilamina p.a dilarutkan dalam 20 ml H2O dan 100 l 

H2SO4 pekat. 
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5. a. Larutan fero 0.5 N 

196.1 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O dilarutkan dalam 800 ml H2O yang 

mengandung 20 ml H2SO4 pk dan diencerkan hingga 1 liter. Dapat 

digunakan sebagai ganti reagent, 5a suatu reagent yang digunakan oleh 

Walkey sebagai berikut. 

5.   b. FeSO4 7 H2O 1N 

  278.0 g FeSO4 7 H2O dilarutkan ke dalam H2O yang mengandung 

15 ml H2SO4 pekatr kemudian diencerkan hingga 1 liter. 

Cara kerja : 

0.5 g contoh tanah halus (0.05 untuk tanah organik; 2 g untuk tanah – 

tanah yang mengandung bahan organik lebih kecil dari 1 %) yang melalui ayakan 

0.5 mm dimasukkan dalam labu erlenmeyer 500 ml. 

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

sebuah pipet. 

20 ml H2SO4 pk kemudian ditambahkan, labu erlenmeyer digoyang – 

goyangkan untuk membuat tanah dapat bereaksi sepenuhnya. Hati – hati, jaga 

jangan sampai tanah menempel pada dinding sebelah atas labu sehingga tidak ikut 

bereaksi. Biarkan campuran itu berdiam selama 20 – 30 menit. 

Sebuah blanko (tanpa tanah) dikerjakan dengan cara yang sama. 

Kemudian larutan diencerkan dengan air sebanyak 200 ml dan sesudah itu 

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

sekarang dapat dititrasi dengan larutan fero melalui buret. Perubahan warna dari 

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

berlangsung, dan pada titik akhir warna berubah menjadi hijau terang. Apabila 
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lebih dari 8 dan 10 ml K2Cr2O7 terpakai, ulangi dengan mempergunakan contoh 

yang lebih sedikit. 

Perhitungan : 

 

 

• Nitrogen Total (Cara Kjeldahl) 

Prinsip : 

 Senyawa nitrogen dapat dioksidasikan oleh asam sulfat membentuk 

(NH4)2SO4. Amonium sulfat yang terbentuk bila disulingkan dengan penambahan 

NaOH akan membebaskan NH3 yang selanjutnya akan diikat oleh asam borat dan 

dapat dititir dengan H2SO4. 

Reaksi : 

Senyawa-N + H2SO4          (NH4)2SO4 + H2O + CO2 

(NH4)2SO4 + NaOH          Na2SO4 + 2NH3 + H2O 

NH3 + H3BO3        NH4H2BO3 

NH4H2BO3 + H2SO4        (NH4)2SO4 + H3BO3 

Alat – alat : 

1. Labu Kjeldhal 

2. Alat distruksi 

3. Erlenmeyer 125 ml 

4. Buret mikro 

5. Pengaduk (stirer) 
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Pereaksi : 

1. H2SO4 pekat 

2. Campuran selen : K2SO4 250 g; CuSO4 5 H2O 50 g; Se 5 g. Campuran 

kemudian digerus. 

3. Asam borat - penunjuk 

Larutkan 20 g H3BO3 murni dalam ± 700 ml H2O panas, kemudian 

pindahkan larutan yang telah dingin ke dalam sebuah labu ukur 1 L 

yang telah berisi 200 ml etanol dan 20 ml penunjuk campuran. 

Penunjuk campuran dibuat dengan jalan melarutkan 0.33 g Brom 

kresol hijau dan 0.165 g metil merah di dalam 500 ml etanol. Setelah 

semua isi labu ukur dicampur rata, tambahkan ± 0.05 N NaOH dengan 

jalan hati – hati sampai terjadi perubahan warna dari merah jambu 

menjadi hijau muda, yang dapat diketahui bila 1 ml diberi 1 ml air. 

Kemudian encerkan larutan sampai setinggi garis dan aduklah sampai 

rata. 

4. Natrium hidroksida 40% 

Dilarutkan 400 g NaOH dalam gelas piala dengan air murni 

sebanyak 600 ml. 

5. H2SO4 0.01 N 

0.277 ml H2SO4 pekat diencerkan sampai 1 L dengan air murni, 

ditetapkan kenormalannya dengan bahan baku boraks. 
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Cara kerja : 

 Ditimbang 0.5 g contoh tanah ukuran 0.5 mm, dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl, ditambah 1 g campuran selen dan 5 ml H2SO4 pekat. Kemudian 

didestruksi pada temperatur 300
o
C. Setelah sempurnak 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. 

Perhitungan : 

 

Keterangan :  

 Vc-b  = ml penitrar contoh dan blanko 

 N       = normalitas H2SO4 

 0.014 = B.A Nitrogen 

Standarisasi H2SO4 0.01 N : 

Timbang 100 mg Na2B4O7 10 H2O + 40 ml air suling (bebas dari CO2) + 3 tetes 

ind Conway. Titrasi dengan asam tersebut (hijau – merah). 
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• Kadar Air 

Prinsip : 

 Kadar air ditentukan dengan cara mencari nilai berat basah (BB) dan berat 

kering (BK) terlebih dahulu. 

Alat – alat : 

1. Cawan (4.02 gr) 

2. Timbangan digital 

3. Oven 

Cara kerja : 

 Cawan ditimbang terlebih dahulu dengan kondisi tanpa isi untuk 

mengetahui berat cawan. Setelah berat cawan diketahui, isi cawan dengan tanah 

sampai penuh kemudian timbang kembali sebagai penentu nilai berat basah (BB). 

Tanah yang telah diketahui berat basahnya, masukkan kedalam oven dan lakukan 

pengovenan selama 24 jam dengan suhu 300
o
C. Hasil pengovenan selama 24 jam 

tersebut ditimbang kembali guna untuk mendapatkan berat kering (BK). 

Perhiungan : 
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Lampiran 4. Data Hasil Uji Laboratorium 

• Nilai C Organik, Nitrogen dan C/N ratio 
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• Nilai BB (Berat Basah), BK (Berat Kering) dan Kadar Air 
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Lampiran 5. Gambar Tumpukan Campuran Sampah dan Tanah Di TPA Ngipik 

 

Tumpukan Campuran Tanah dan Sampah 

 

Tumpukan Campuran Tanah dan Sampah Dari Sisi Lainnya 
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Lampiran 6. Gambar Pengambilan Sampel Campuran Sampah dan Tanah Di TPA 

Ngipik 

 

Pengukuran Ketinggian Tumpukan Campuran Tanah dan Sampah 

 

Pengambilan Sampel Campuran Tanah dan Sampah Dengan Menggunakan Soil 

Sampling Auger 
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Lampiran 7. Data Penerimaan Sampah Di TPA Ngipik 

 

Hal 1 Jumlah Sampah Yang Terangkut Dari Sumbernya 

 

Hal 2 Berisi Lanjutan Data Pengangkutan Sampah Dari Sumbernya 
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Hal 3 Berisi Lanjutan Data Pengankutan Sampah Dari Sumbernya Dan Total Per 

Harinya 

Hari Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah 

1 662 13 639 25 635 

2 586 14 644 26 638 

3 618 15 644 27 645 

4 630 16 614 28 626 

5 662 17 585 29 637 

6 655 18 662 30 593 

7 645 19 635 31 613 

8 653 20 645 

9 618 21 635 

10 586 22 648 

11 656 23 613 

12 643 24 578 

                     Jumlah Rata – Rata Per Hari = 684,76 M
3
 

 

Keterangan : 

• Kendaraan Truck Arm Roll Kapasitas 6 M
3
 Mencakup 47 Wilayah 

• Kendaraan Kijang Arm Roll Kapasitas 6 M
3
 Mencakup 9 Wilayah 

• Kendaraan Mini Arm Roll Kijang Kapasitas 1,5 M
3
 Mencakup 3 Wilayah 
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• Kendaraan D. Truck Kapasitas 8 M
3
 dan 4 M3 Mencakup 2 Wilayah 

• Kendaraan Pick Up Kapasitas 2 M
3
 Mencakup 2 Wilayah 

• Kendaraan Motor Roda 3 0,5 M
3
 Mencakup 2 Wilayah  
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Lampiran 8. Pengujian Rata – Rata Uji T 

• Pengujian Rata – Rata Dengan Menggunakan Uji T (C Organik) 

 

 

 

• Pengujian Rata Rata Dengan Menggunakan Uji T (Nitrogen) 

 

       

                     

                      

• Pengujian Rata – Rata Dengan Menggunakan Uji T (Kadar Air) 
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Lampiran 9. Tabel T    
     

SIGNIFIKANSI LEVEL 

one-tail = 0,05 0,025 0,005 0,0005 

DF two-tail = 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 6,314 12.706 63.357 636.619 

2 2,920 4.303 9.925 31.598 

3 2.353 3.182 5.841 12.941 

4 2.132 2.776 4.604 8.610 

5 2,015 2.571 4.032 6.895 

6 1,943 2.447 3.707 5.959 

7 1,895 2.365 3.499 5.405 

8 1,860 2.306 3.355 5.041 

9 1.833 2.262 3.25 4.781 

10 1.812 2.228 3.169 4.587 

11 1.796 2.201 3.106 4.437 

12 1.782 2.179 3.055 4.318 

13 1.771 2.160 3.012 4.221 

14 1.761 2.145 2.977 4.14 

15 1.753 2.131 2.947 4.073 

16 1.746 2.120 2.921 4.015 

17 1.74 2.110 2.8989 3.965 

18 1.734 2.100 2.878 3.922 

19 1.729 2.093 2.861 3.883 

20 1.725 2.086 2.845 3.850 

21 1.721 2.080 2.831 3.819 

22 1.717 2.074 2.819 3.792 

23 1.714 2.069 2.807 3.767 

24 1.711 2.064 2.797 3.745 

25 1.708 2.060 2.787 3.725 

26 1.706 2.056 2.779 3.707 

27 1.703 2.052 2.771 3.690 

28 1.701 2.048 2.763 3.674 

29 1.699 2.045 2.756 3.659 

30 1.697 2.042 2.750 3.646 

40 1.684 2.021 2.704 3.551 

60 1.671 2.000 2.660 3.460 

120 1.658 1.980 2.617 3.373 
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Lampiran 10. Data Hasil Laboratorium Sampel Tanah 

• C Organik 

No Kedalaman Ulangan 1(%) Ulangan 2 (%) Ulangan 3 (%) 

1 0 10,5 10,6 10,4 

2 1 10,17 10,19 10,18 

3 2 10,12 10,14 10,13 

4 3 10,06 10,08 10,07 

 

• Nitrogen 

No Kedalaman Ulangan 1(%) Ulangan 2 (%) Ulangan 3 (%) 

1 0 1,08 1,10 1,09 

2 1 0,92 0,94 0,93 

3 2 1,09 1,11 1,10 

4 3 1,16 1,18 1,17 

 

• Berat Basah (BB) 

No Kedalaman Ulangan 1(%) Ulangan 2 (%) Ulangan 3 (%) 

1 0 25,11 25,13 15,12 

2 1 26,55 26,57 26,56 

3 2 29,10 29,12 29,11 

4 3 30,86 30,88 30,87 

 

• Berat Kering (BK) 

No Kedalaman Ulangan 1(%) Ulangan 2 (%) Ulangan 3 (%) 

1 0 18,2 18,4 18,3 

2 1 18,5 18,7 18,6 

3 2 19,24 19,26 19,25 

4 3 19,88 19,90 19,89 

 

• Kadar Air 

No Kedalaman Ulangan 1(%) Ulangan 2 (%) Ulangan 3 (%) 

1 0 46 48 47 

2 1 53 55 54 

3 2 64 66 65 

4 3 68 70 69 

 


