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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Limbah merupakan hasil dari semua proses kehidupan, 

jumlahnya akan semakin meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan bahan 

pangan yang berarti semakin meningkat juga jumlah ternak 

yang dipelihara. Peningkatan jumlah penduduk berarti 

peningkatan jumlah timbulnya sampah dan semakin beragam 

aktivitas dapat diartikan bahwa semakin beragam jenis sampah 

yang dihasilkan. Hal ini berarti kebiasaan membuang harus 

diubah menjadi mengolah. Limbah atau dapat juga disebut 

sampah yaitu hasil produksi dan konsumsi makhluk hidup 

yang sudah tidak digunakan lagi dan pada akhirnya sebagai 

sumber pencemaran. Limbah tersebut dapat berupa bahan 

organik dan anorganik, sampah organik tersebut berupa 

kotoran hewan atau ternak, dedaunan atau limbah dari 

tumbuhan yang telah mati, limbah rumah tangga (misalnya 

nasi). Sedangkan sampah anorganik berupa sisa – sisa industri 

rumah tangga.  

Kotoran ternak merupakan limbah ternak terbanyak 

dihasilkan dalam pemeliharaan ternak selain limbah yang 

berupa sisa pakan. Feses dianggap sebagai sesuatu yang 

mengganggu, akan tetapi penanganannya pada peternakan 

sangat minim dan seadanya sehingga seringkali mengganggu 

kenyamanan masyarakat di sekitar area peternakan. Gangguan 

tersebut seringkali menyebabkan terjadinya konflik sosial 

yang berujung pada penentangan berlangsungnya kegiatan 

peternakan di daerah tersebut. Oleh karena itu, terjadinya 

polusi akibat produksi feses sebagai hasil kegiatan peternakan 
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harus segera ditangani agar peternakan tidak mengganggu 

manusia dan tidak merusak lingkungan. Hal tersebut dilakukan 

karena pada dasarnya apabila dikelola dengan baik, feses juga 

merupakan sumber daya yang potensial untuk memperbaiki 

kondisi tanah. Untuk mencegah dan mengurangi pencemaran 

lingkungan oleh limbah ternak (feses), salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk 

kompos. Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk kompos 

karena kandungan unsur haranya seperti Nitrogen (N), Fosfor 

(P) dan Kalium (K) serta unsur hara mikro diantaranya 

Kalsium, Magnesium, Belerang, Natrium, Besi, dan tembaga 

yang dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah (Trivana dan 

Pradhana, 2017). 

Feses kambing dapat digunakan sebagai bahan organik 

pada pembuatan pupuk kompos karena kandungan unsur 

haranya relatif tinggi. Nilai rasio C/N feses kambing umumnya 

diatas 30, oleh karena itu feses kambing harus dikomposkan 

terlebih dahulu sebelum digunakan ke tanaman. Prinsip 

pengomposan adalah untuk menurunkan rasio C/N bahan 

organik hingga sama dengan rasio C/N tanah (<20) (Trivana 

dan Pradhana, 2017). Pengomposan adalah proses penguraian 

bahan – bahan organik secara biologis oleh mikroba – mikroba 

yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. 

Proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung 

lama dan lambat, dimana membutuhkan waktu sekitar 2-3 

bulan sampai dengan 6-12 bulan (Subandriyo, 2013). Waktu 

pengomposan secara alami yang lama mengakibatkan proses 

tersebut tidak efisien mengurangi jumlah limbah karena hasil 

pengomposan tidak dapat segera digunakan. Agar tercapai 

efisien pengolahan limbah, maka proses pengomposan perlu 

dipercepat dengan menggunakan dekomposer. 
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Dekomposer adalah makhluk hidup yang berfungsi 

untuk menguraikan bahan organik baik berasal dari tumbuhan 

maupun hewan, sehingga materi yang digunakan dapat diserap 

oleh tumbuhan yang hidup disekitar daerah tersebut 

(Mindawati dan Pratiwi, 2008). Dekomposer yang digunakan 

dalam proses pembuatan pupuk kompos memiliki banyak 

macam diantaranya EM4, Stardec dan Mikroorganisme Lokal 

(MOL). EM4 dan Stardec merupakan starter yang siap pakai 

karena sudah tersedia dipasaran, untuk menghemat biaya 

terdapat bioaktivator yang lebih murah dan dapat dibuat 

sendiri, disebut MOL. 

MOL (Mikroorganisme Lokal) yaitu sekumpulan 

mikroorganisme yang berfungsi sebagai starter dalam 

pembuatan kompos organik. Dengan kata lain, MOL akan 

membantu mempercepat proses pengomposan. Namun 

pembuatan pupuk kompos dengan bantuan MOL, waktu yang 

dibutuhkan untuk pembuatan pupuk kompos akan lebih 

singkat atau cepat. MOL adalah mikroorganisme lokal yang 

dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah dari rumah tangga 

atau memanfaatkan sisa dari tanaman, buah-buahan, kotoran 

hewan, nasi basi, bonggol pisang, tapai dan lain sebagainya. 

MOL berfungsi sebagai dekomposer, mempercepat proses 

penguraian senyawa-senyawa organik dan mempercepat 

pematangan kompos.  

MOL memiliki kelebihan yakni tidak merusak 

lingkungan dan juga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. 

Pembuatan MOL salah satunya dapat dilakukan dengan bahan 

baku nasi bekas atau nasi basi. Nasi basi dapat dijadikan MOL 

karena adanya kandungan dari karbohidrat yang dihasilkan 

selama proses fermentasi juga dapat menumbuhkan bakteri 
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atau jamur yang dapat membantu proses pengomposan 

berlangsung (Ramaditya, Hardiono dan As, 2017). 

 MOL nasi basi digunakan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan setiap rumah tangga mengonsumsi nasi, yang 

sedikit banyaknya suka ada yang tersisa inilah yang 

dimanfaatkan untuk membuat MOL. Jenis mikroba yang 

terkandung dalam MOL nasi basi adalah Sacharomyces 

cereviciae dan Aspergillus sp. yang berperan dalam proses 

pengomposan (Royaeni, Pujiono dan Pudjowati, 2014). MOL 

nasi basi biasanya ditambahkan dengan limbah rumah tangga 

dan feses sapi dalam pembuatan pupuk kompos. Namun 

selama ini belum ada penelitian yang membuat pupuk kompos 

dengan menggunakan campuran antara feses kambing dengan 

MOL.  

Pupuk kompos yang ditambahkan Mikroorganisme 

Lokal (MOL) nasi basi pengomposan lebih cepat 

dibandingkan dengan penambahan Mikroorganisme Lokal  

(MOL) dengan bahan lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Nurullita dan Budiyono (2012) lama waktu pengomposan 

sampah tercepat antara MOL campuran (kotoran sapi, dedak, 

mollases, EM4 dan air), MOL tapai nanas, MOL nasi basi dan 

MOL sludge yaitu MOL nasi basi yang hanya membutuhkan 

waktu 8 hari atau hanya kurun waktu <2 minggu. Dan waktu 

pengomposan  terlama yaitu pada MOL campuran, dimana 

membutuhkan waktu 31 hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

kompos dengan tambahan MOL nasi basi mempunyai 

keuntungan berupa waktu proses pengomposan yang singkat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini adalah bagaimana kualitas 

kompos berbahan dasar feses kambing dengan penambahan 

dekomposer Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi yang 

dibandingkan dengan SNI ditinjau dari suhu, pH, warna, bau, 

kadar air, rasio C/N, Kadar Karbon (C), kadar Nitrogen (N), 

kadar Fosfor (P) dan kadar Kalium (K). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

kompos berbahan dasar feses kambing dengan penambahan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi sebagai dekomposer 

yang dibandingkan dengan SNI ditinjau dari suhu, pH, warna, 

bau, kadar air, rasio C/N, Karbo (C), Nitrogen (N) , Fosfor (P) 

dan Kalium (K). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi yang berpengaruh 

terhadap proses pengomposan dan kualitas kompos sesuai 

dengan SNI. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Indonesia saat ini mengalami banyak perkembangan 

terutama pada sektor peternakan salah satunya peternakan 

kambing. Seiring dengan perkembangan zaman ini, peternakan 

menghasilkan limbah yang apabila dibiarkan begitu saja, dapat 

menimbulkan banyak masalah salah satunya pencemaran 

lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada 

masyarakat. Untuk mengurangi dan mencegah permasalahan 
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tersebut dibutuhkan penanganan yang tepat, salah satunya 

dengan memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik.  

Feses kambing dapat digunakan sebagai bahan organik 

pada pembuatan pupuk kompos karena kandungan unsur 

haranya relatif tinggi. Nilai rasio C/N feses kambing umumnya 

diatas 30, oleh karena itu feses kambing harus dikomposkan 

terlebih dahulu sebelum digunakan ke tanaman. Proses 

pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan 

lambat. Pengomposan yang terjadi secara alami membutuhkan 

waktu relatif lama yaitu > 2 bulan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, perlu dilakukan penambahan mikroba terpilih guna 

mempercepat proses perombakan bahan organik. Menurut 

Ramaditya dkk (2017) pemberian mikroba aktivator pada 

proses pengomposan dapat mempercepat proses menjadi 2-3 

minggu atau 1-1,5 bulan, tergantung dari bahan dasarnya. 

Proses pengomposan dapat dipercepat menggunakan 

aktivator. Bioaktivator selain meningatkan kecepatan 

dekomposisi, meningkatkan penguraian materi organik, juga 

dapat meningkatkan kualitas produk akhir (Amalia dan 

Widiartika, 2016). Bioaktivator atau dekomposer yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari limbah rumah 

tangga yaitu sisa makanan (nasi basi), dimana limbah ini juga 

dapat menimbulkan masalah di lingkungan, sehingga dengan 

cara memanfaatkan nasi basi ini dapat mengurangi dan 

mencegah masalah tersebut. Dekomposer buatan sendiri ini 

dinamakan Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi. MOL 

nasi basi ini dapat membantu mempercepat proses 

pengomposan yaitu proses penguraian senyawa organik dan 

pematangan kompos. Jenis mikroba yang terkandung dalam 

MOL nasi basi adalah Saccharomyces cerevicia dan 

Aspergillus sp. yang berperan dalam proses pengomposan. 
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Menurut Hariatik (2009) MOL digunakan untuk 

peragian atau mempercepat pembusukan feses sebagai bahan 

dalam pembuatan pupuk kompos, dimana untuk mendapatkan 

hasil kompos yang maksimal dan bernutrisi maka MOL yang 

diberikan hendaknya lebih banyak. Penggunaan MOL sebagai 

dekomposer akan memacu perkembangbiakan bakteri tanah 

dan jamur sehingga proses dekomposisi bahan organik 

menjadi lebih cepat dan meningkatkan kandungan hara 

kompos. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini. 
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 Feses Kambing 

Pengolahan 

Anaerob 

Pengolahan 

Aerob 

MOL Nasi Basi 

- MOL nasi basi 

berfungsi untuk 

mempercepat  

proses pengomposan 

hingga 13 hari dan 

dapat meningkatkan 

kandungan unsur hara 

(Royaeni dkk, 2014) 

- MOL nasi basi sebagai 

dekomposer untuk 

pengomposan feses 

kambing belum pernah 

dilakukan. 

- MOL nasi basi 

mengandung 

Saccharomyces 

cerevicia dan 

Aspergillus sp. 

(Royaeni dkk, 2014) 

Limbah Nasi Basi 

Biogas 

Pengomposan Feses Kambing 

Aerob 

- Proses pengomposan lebih cepat 

<2-3 bulan 

- Kandungan unsur hara sesuai 

dengan SNI 

Kompos Feses Kambing dan 

Dekomposer MOL Nasi Basi: 

- Pengomposan lebih cepat 

- Rasio C/N sesuai dengan SNI 

- Unsur C sesuai dengan SNI 

- Unsur N sesuai dengan SNI 

- Unsur P sesuai dengan SNI 

- Unsur  K sesuai dengan SNI 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan dekomposer Mikroorganisme Lokal 

(MOL) nasi basi pada pupuk kompos berbahan dasar feses 

kambing dapat meningkatkan kualitas pupuk kompos sesuai 

dengan SNI. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Feses Kambing 

Feses kambing merupakan hasil metabolisme pada 

ternak kambing. Feses kambing memiliki struktur keras dan 

lama diuraikan oleh tanah sehingga tanaman tidak dapat 

tumbuh dengan maksimal (Safitri, Linda dan Rahmawati, 

2017). Feses kambing dimasyarakat pada umumnya hanya 

berupa limbah peternakan dan belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Kambing menghasilkan 0,5 kg/hari feses, 

sedangkan didalam limbah feses kambing mengandung unsur 

– unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan hara 

dari feses kambing antara lain Nitrogen (N), Fosfor (P) dan 

Kalium (K) (Marviana dan Utami, 2014). Feses kambing 

biasanya langsung digunakan oleh masyarakat sebagai pupuk 

organik oleh tanaman. Salah satu alternatif pengolahan feses 

kambing padat yaitu dengan dibuat pupuk kompos yang 

ditambah dengan dekomposer. 

Feses kambing mengandung N dan K dua kali lebih 

besar dari pada feses sapi (Roidah, 2013). Kadar air pada feses 

kambing lebih rendah dari pada kadar air feses sapi, hal ini 

merangsang jasad renik melakukan perubahan-perubahan 

aktif, sehingga perubahan berlangsung dengan cepat. Pada 

perubahan-perubahan ini berlangsung pula pembentukan 

panas, sehingga pupuk kambing dapat dicirikan sebagai pupuk 

panas (Sutedjo, 2008).  

Menurut Safitri dkk (2017) feses padat kambing 

sebelum dikomposkan mengandung bahan organik sebanyak 

31% dengan rasio C/N 25-30% dan memiliki kandungan unsur 

hara terdiri dari 69% H2O, 0,95% N, 0,35% P, 1,00% K. Nilai 
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rasio C/N kotoran kambing umumnya diatas 30, oleh karena 

itu kotoran kambing harus dikomposkan terlebih dahulu 

sebelum digunakan ke tanaman (Trivana dan Pradhana, 2017). 

Pengomposan membutuhkan rasio C/N dan kadar hara untuk 

aktivitas mikroorganisme. Kandungan pada kotoran kambing 

menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan kompos (Muhammad, Zaman dan Purwono, 

2017). 

 

2.2 Pengomposan 

Kompos merupakan suatu proses biologis yang 

memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material 

organik seperti kotoran ternak, sampah, daun, kertas dan sisa 

makanan menjadi material yang disebut kompos (Djaja, 2008). 

Pengomposan adalah proses penguraian bahan – bahan 

organik secara biologis oleh mikroba – mikroba yang 

memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. 

Pengomposan memiliki prinsip dimana proses menurunkan 

rasio C/N dari bahan organik sehingga sama dengan C/N tanah 

dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Trivana dan Pradhana, 

2017). Pemberian kotoran ternak bermanfaat bagi peningkatan 

kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan maka kotoran 

ternak perlu diproses terlebih dahulu menjadi kompos 

(Winarni, Ratnani dan Riwayati, 2013).  

Pengomposan merupakan penguraian materi organik 

menjadi bahan sederhana yang dilakukan secara alami dengan 

bantuan mikroorganisme, namun proses pengomposan yang 

terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat sehingga 

sangat diperlukan bahan bioaktif yang mampu mempercepat 

proses pengomposan (Ramaditya dkk, 2017).  Dewi, Mirasari, 

Antaresti dan Irawati (2007) menambahkan proses 
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dekomposisi (penguraian) sampah padat organik dapat 

berlangsung secara aerob maupun anaerob. Pengomposan 

aerob berjalan dengan kondisi terbuka, sedangkan 

pengomposan anaerob berjalan dengan sistem tertutup. Proses 

pengomposan dilakukan dengan menjaga keseimbangan 

kandungan nutrien, kadar air, pH, temperatur dan aerasi yang 

optimal melalui penyiraman dan pembalikan. Pada awal 

proses pengomposan, temperatur kompos akan mencapai 65 - 

70˚C sehingga organisme patogen, seperti bakteri, virus dan 

parasit, bibit penyakit tanaman serta bibit gulma yang berada 

pada limbah yang dikomposkan akan mati. Pada kondisi 

tersebut gas-gas yang berbahaya dan baunya menyengat tidak 

akan muncul. Proses pengomposan umumnya berakhir setelah 

6 sampai 7 minggu yang ditandai dengan tercapainya suhu 

terendah yang konstan dan kestabilan unsur yang ada 

didalamnya (Cahaya dan Nugroho, 2007). 

Pembuatan kompos secara anaerob merupakan 

perubahan biologis pada struktur kimia dan biologi bahan 

organik tanpa bantuan udara atau oksigen sedikitpun. Proses 

pembuatan kompos secara anaerob perlu tambahan panas dari 

luar supaya temperatur sebesar 30C. Proses pembuatan 

kompos secara anaerob akan menghasilkan CH4, H2S, H2, 

CH4, H2S, asam asetat, asam propionat, asam butirat dan asam 

laktat, etanol, methanol dan hasil sampingan pembuatan 

kompos. Kompos anaerob dapat diberikan pada tanaman 

dalam kondisi basah atau kering (Yuniwati, Iskarima dan 

Padulemba, 2012). 

 

2.3 Dekomposer 

Dekomposer merupakan mikroorganisme pengurai atau 

perombak nitrogen dan karbon dari jaringan tumbuhan atau 
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hewan yang telah mati, sehingga proses mineralisasi berjalan 

lebih cepat dan penyediaan hara bagi tanaman lebih baik 

(Nurrahma dan Melati, 2013). Proses pengomposan yang 

terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk 

mempercepat proses pengomposan telah dikembangkan 

teknologi – teknologi pengomposan, antara lain dengan 

menggunakan aktivator sehingga pengomposan berjalan 

dengan lebih cepat dan efisien (Trivana dan Pradhana, 2017). 

Winarni dkk, (2013) menambahkan teknologi dalam 

pembuatan kompos dari kotoran ternak salah satunya adalah 

menggunakan bioaktivator. Bioaktivator yang digunakan 

dalam pembuatan kompos salah satunya yaitu Mikro-

organisme Lokal (MOL). 

Mikroorganisme Lokal (MOL) adalah cairan yang 

berbahan dari sumber daya alam yang tersedia dan 

mengandung unsur hara makro dan mikro juga mengandung 

mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, 

perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama 

penyakit tanaman (Rhys, Harahap dan Rohanah, 2016). 

Mikroorganisme Lokal (MOL) dapat tumbuh disetiap bahan 

organik yang mengandung nutrisi dengan kadar air cukup 

(Amalia dan Widiartika, 2016). Limbah dari rumah tangga 

atau memanfaatkan sisa dari tanaman, buah-buahan, kotoran 

hewan, nasi basi, bonggol pisang, tapai dan lain sebagainya. 

MOL berfungsi sebagai dekomposer, mempercepat proses 

penguraian senyawa – senyawa organik dan mempercepat 

pematangan kompos (Royaeni dkk, 2014). MOL memiliki 

kelebihan yakni tidak merusak lingkungan dan juga tidak 

berbahaya bagi makhluk hidup. Pembuatan MOL salah 

satunya dapat dilakukan dengan bahan baku nasi bekas atau 

nasi basi. Nasi basi dapat dijadikan MOL karena adanya 
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kandungan dari karbohidrat yang dihasilkan selama proses 

fermentasi juga dapat menumbuhkan bakteri atau jamur yang 

dapat membantu proses pengomposan berlangsung 

(Ramaditya, Hardiono dan As, 2017). 

MOL membutuhkan tiga bahan pokok untuk 

pembuatannya, yaitu karbohidrat, glukosa dan sumber bakteri 

(mikroorganisme lokal). Karbohidrat digunakan sebagai 

sumber energi bagi bakteri dan mikroorganisme. Sementara 

glukosa yang terdapat pada gula dan air kelapa dapat dengan 

mudah dikonsumsi oleh bakteri yang berguna untuk proses 

fermentasi MOL. Serta sumber bakteri bisa didapatkan dari 

nasi basi yang sudah berjamur dan berwarna kuning oren 

(Nisa, 2016). MOL nasi basi merupakan MOL yang berbahan 

dasar nasi basi. MOL yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah MOL nasi basi yang didapat dari nasi yang tersisa. 

Jenis Mikroba yang terkandung dalam MOL nasi basi adalah 

Sacharomyces cerevicia dan Aspergillus sp. yang berperan 

dalam proses pengomposan (Royaeni dkk, 2014). Penambahan 

aktifator berupa mikroorganisme lokal (MOL) nasi basi 

diharapkan mampu mempercepat proses pengomposan (Ratna, 

Samudro dan Sumiyati, 2017). Lama waktu pengomposan 

sampah tercepat antara MOL campuran (kotoran sapi, dedak, 

mollases, EM4 dan air), MOL tapai nanas, MOL nasi basi dan 

MOL sludge yaitu MOL nasi basi dimana membutuhkan 

waktu 8 hari. Dan waktu pengomposan  terlama yaitu pada 

MOL campuran, dimana membutuhkan waktu 31 hari 

(Nurullita dan Budiyono, 2012). 

 

2.4 Pupuk Kompos 

Kompos adalah pupuk yang berasal dari bahan – bahan 

organik (sampah organik) yang telah mengalami proses 
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pelapukan, karena terdapat berbagai mikroorganisme (bakteri 

perombak) yang bekerja didalamnya (Sutriyono, 2017). Pupuk 

kompos merupakan salah satu pupuk organik yang sangat baik 

untuk meningkatkan kesuburan tanah. Menurut Sutriyono 

(2017) kompos sangat berperan dalam proses pertumbuhan 

tanaman. Supadma dan Arthagama (2008) pupuk kompos 

sangat menunjang sistem pertanian organik karena dapat 

meningkatkan kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah. Selain 

itu, kompos berfungsi memberikan nutrisi pada tanaman 

berupa unsur hara, dimana tanah yang baik mempunyai unsur 

hara yang dapat mencukupi kebutuhan tanaman (Sutriyono, 

2017). 

Menurut Simanungkalit, Suriadikarta, Saraswati, 

Setyorini dan Hartatik (2006) kompos dapat dilakukan pada 

kondisi aerob dan anaerob. Pembuatan kompos aerob 

dilakukan di tempat terbuka karena mikroorganisme yang 

bekerja membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Sedangkan, 

pembuatan kompos secara anaerob dapat dilakukan di tempat 

tertutup karena mikroorganisme yang bekerja tidak 

memerlukan oksigen dengan kadar yang tinggi. 

Kompos yang bermutu baik diperoleh dari bahan-bahan 

dasar yang bermutu baik pula. Pupuk kompos yang bermutu 

baik yaitu kompos yang telah matang (tidak panas), 

perbandingan C/N rasio 15/1, tidak mengandung bibit 

penyakit/ hama, mempunyai pH netral, serta mampu 

mensuplai unsur hara makro maupun mikro kedalam tanah 

seperti N, P, K, S, Fe, Zn dan unsur lain (Supadma dan 

Arthagama, 2008). 

Pemberian pupuk kompos akan merangsang 

pertumbuhan mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme 

ini berguna bagi tanaman untuk membantu mengikat unsur 
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hara, baik dari tanah maupun udara. Kompos merupakan salah 

satu jenis pupuk organik yang sering dipakai. Kompos adalah 

sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan dan 

limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau 

fermentasi (Dewi dkk, 2007). 

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengomposan 

2.5.1 Suhu 

Suhu merupakan indikator yang sangat baik dari proses 

pengomposan karena mengindikasikan aktivitas mikrobial 

dalam proses pengomposan. Suhu pengomposan harus 

dimonitor untuk meminimalisir resiko negatif patogen bagi 

manusia dan tanaman serta untuk memusnahkan tumbuhan 

gulma. Ativitas mikroba menghasilkan panas sehingga 

menaikkan suhu 50-60˚C dan bertahan selama waktu tertentu. 

Kenaikan suhu merupakan tanda dimulainya periode aktif 

pengomposan dimana pada fase tersebut proses dekomposisi 

berlangsung dengan cepat. Tingkat dekomposisi tertinggi 

terjadi ketika suhu berada di kisaran 43-66˚C. Aktivitas 

mikroba menghasilkan panas sehingga menaikkan suhu 50-

60C. Laju reaksi biokimia biasanya akan meningkat setiap 

kenaikan suhu sebanyak 10C, akan tetapi suhu yang lebih 

tinggi akan meningkatkan pelepasan amonia selama 

pengomposan. Tingkat dekomposisi tertinggi terjadi ketika 

suhu berada dikisaran 43-66C. Pada periode aktif, suhu 70C 

harus dihindari karena mikroorganisme dekomposer akan mati 

dan proses pengomposan akan terhenti. Secara bertahap suhu 

akan turun dan memasuki periode pemulihan (curing) sampai 

suhu kompos sesuai dengan suhu air tanah (Ko, Kim, Kim, 

Kim and Umeda,  2007). Setelah mencapai puncak suhu, 

mikroorganisme mulai mati atau dorman sehingga aktivitasnya 
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menurun dan memicu dimulainya pematangan dan kestabilan 

suhu kompos (Djaja, Suwardi dan Salman, 2003).  

Ko et al (2007) menambahkan aktivitas mikroba 

menghasilkan panas sehingga menaikkan suhu 50-60C. Laju 

reaksi biokimia biasanya akan meningkat setiap kenaikan suhu 

sebanyak 10C, akan tetapi suhu yang lebih tinggi akan 

meningkatkan pelepasan amonia selama pengomposan. 

Tingkat dekomposisi tertinggi terjadi ketika suhu berada 

dikisaran 43-66C. Pada periode aktif, suhu 70C harus 

dihindari karena mikroorganisme dekomposer akan mati dan 

proses pengomposan akan terhenti. Secara bertahap suhu akan 

turun dan memasuki periode pemulihan (curing) sampai suhu 

kompos sesuai dengan suhu air tanah. Populasi mikro-

organisme dalam proses pengomposan berubah seiring 

perubahan suhu yang terjadi didalam tumpukan kompos. Pada 

saat suhu berubah dari ambeien ke mesofilik, jumlah 

mikroorganisme akan meningkat. Jika panas dalam tumpukan 

stabil, maka suhu kompos akan terus meningkat sampai tahap 

termofilik dan peran mikroorganisme mesofilik akan 

digantikan oleh mikroorganisme termofilik. Setelah beberapa 

waktu, suhu kompos akan menurun dan mikroorganisme 

mesofilik kembali berfungsi menggantikan bakteri termofilik 

(Nurika, Hidayati dan Afifah, 2008). 

Temperatur ideal yang diperlukan pada saat awal proses 

pengomposan adalah 55-60˚C (Zaman dan Sutrisno, 2007). 

Temperatur optimum yang dibutuhkan mikroorganisme untuk 

merombak bahan adalah 35-55˚C (Cahaya dan Nugroho, 

2007). Kompos yang telah matang mempunyai ciri-ciri suhu ± 

30˚C (Zaman dan Sutrisno, 2007). Kompos yang baik adalah 

kompos yang memiliki suhu mendekati suhu kamar (Kusuma 

dan Silitonga, 2013). Perlakuan kompos tanpa dekomposer 
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tanpa penambahan aktivator untuk mempercepat pengomposan 

sehingga mengakibatkan pengomposan berlangsung secara 

alami serta mikroorganisme yang berperan lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang diberikan perlakuan berupa 

dekomposer. Sedikitnya mikroorganisme yang berperan 

mengakibatkan energi yang dihasilkan juga sedikit sehingga 

suhu yang dihasilkan akan lebih rendah (Pratiwi, Atmaja dan 

Soniari, 2013). 

 

2.5.2 potential Hidrogen (pH) 

Pola pada perubahan pH kompos berawal dari pH agak 

asam karena terbentuknya asam-asam organik sederhana, 

kemudian pH meningkat pada inkubasi lebih lanjut akibat 

terurainya protein dan terjadi pelepasan amonia. Perubahan pH 

menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme dalam 

mendegradasi bahan organik Amalia dan Widiartika (2016). 

pH yang dibutuhkan untuk mencapai dekomposisi secara 

aerob yang optimum pada proses pengomposan adalah 7 – 7,5. 

Rentang maksimum pH untuk kebanyakan bakteri adalah 6 – 

7,5 sedangkan jamur 5 – 8. Berdasarkan uraian tersebut maka 

kondisi optimum pH adalah 7 atau mulai dari 5 sampai 8 

(Zaman dan Sutrisno, 2007). Pada kisaran pH ini pemecahan 

polimer-polimer menjadi asam-asam organik oleh 

mikroorganisme pengurai berjalan dengan normal. Nilai pH 

yang berada dikisaran netral akan mudah diserap dan 

digunakan tanaman, serta berguna untuk mengurangi 

keasaman tanah karena sifat asli tanah adalah asam. 

Peningkatan dan penurunan pH juga merupakan penanda 

bahwa terjadi aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan 

bahan organik (Amalia dan Widiartika, 2016). 
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Pada prinsipnya bahan organik dengan nilai pH antara 3 

sampai dengan 11 dapat dikomposkan, pH optimum berkisar 

antar 5,5 dan 8,0. Bakteri lebih senang pada pH netral, fungi 

berkembang cukup baik pada kondisi pH agak asam. Kondisi 

sangat asam pada awal proses dekomposisi menunjukkkan 

proses dekomposisi berlangsung tanpa terjadi peningkatan 

suhu. pH pada awal proses pengomposan biasanya agak turun 

karena aktivitas bakteri yang menghasilkan asam. Munculnya 

mikroorganisme lain dari bahan yang  didekomposisikan maka 

pH bahan kembali naik setelah beberapa hari dan pH berada 

pada kondisi netral. Variasi pH yang cukup ekstrim 

menunjukkan adanya masalah dalam proses dekomposisi 

(Sutanto, 2002). Proses pengomposan sendiri akan 

menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 

sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati 

netral (Widarti, Wardhini dan Surwono, 2015). Kompos 

dengan pH netral sangat berguna untuk mengurangi tingkat 

keasaman tanah karena pada dasarnya tanah bersifat asam 

(Ole, 2013). 

 

2.5.3 Warna 

Warna kompos mengalami perubahan dari warna 

kuning kecoklatan menjadi coklat kehitaman. Perubahan 

warna terjadi karena adanya proses dekomposisi oleh 

mikroorganisme yang mengubah bahan organik menjadi rantai 

C kompleks menjadi bentuk C sederhana. Proses dekomposisi 

akan menyebabkan bahan yang dikomposkan kehilangan 

pigmen warna sehingga warnanya berubah kehitaman sesuai 

warna unsur penyusunnya (Kumalasari dan Zulaika, 2016). 

Irawan (2014) menambahkan bahwa feses kambing 

berpengaruh mempercepat proses terjadinya kompos yang 
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ditandai dengan adanya perubahan warna dan hasil rasio C/N 

yang tinggi. 

Kompos yang baik adalah kompos yang sudah 

mengalami pelapukan dengan ciri warna yang berbeda dengan 

warna pembentuknya, yaitu warna kehitaman, bertekstur 

remah dan tidak berbau (Yuniwati dkk, 2012). Agus, Faridah, 

Wulandari dan Purwanto (2014) menambahkan bahwa 

kompos yang matang mempunyai warna coklat hingga hitam 

coklat dan bau seperti tanah atau berbau pengap dan dapat 

disimpan dalam waku lama tanpa terjadinya perubahan 

biokimia yang signifikan, menjadi asam ataupun mengalami 

pemanasan kembali. Dalam proses pengomposan secara 

anaerob dihasilkan metana, C   dan senyawa antara asam 

organik (Indriani, 2007). 

 

2.5.4 Bau 

Media kompos pada awal pengomposan berbau seperti 

bahan bakunya, setelah akhir pengomposan berbau seperti 

tanah. Hal ini sesuai dengan parameter yang menyatakan 

bahwa kompos yang telah matang memiliki bau seperti tanah 

(Kumalasari dan Zulaika, 2016). 

Bahan-bahan organik yang mulai terdegradasi oleh 

mikroorganisme, maka pada saat itu pula warna kompos akan 

menjadi coklat kehitaman, bau campuran bahan organik lain 

seperti kotoran kambing juga akan hilang dan akan berbau 

seperti tanah, begitu pula tekstur kompos sudah menunjukkan 

butiran halus seperti tanah. Dari tiga parameter fisik tersebut 

dapat menunjukkan ciri khas kualitas fisik kompos yang baik. 

Kompos yang telah matang berbau seperti tanah, karena materi 

yang dikandungnya sudah menyerupai materi tanah dan 

berwarna coklat kehitam-hitaman yang terbentuk akibat bahan 
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organik yang sudah stabil. Tekstur kompos yang baik apabila 

bentuk akhirnya sudah tidak menyerupai bentuk bahan, karena 

sudah hancur akibat penguraian alami oleh mikroorganisme 

yang hidup didalam kompos (Amalia dan Widiartika, 2016). 

 

2.5.5 Kadar Air 

Air sangat diperlukan dalam proses pelapukan bahan-

bahan pembentuk kompos, apabila tumpukan bahan-bahan 

mengalami kekurangan air, akan timbul banyak cendawan atau 

jamur. Hal demikian tentu dapat merugikan, selain itu proses 

pelapukannya akan berlangsung kurang sempurna dan sangat 

lambat. Pemberian air yang dimaksud adalah pemberian air 

secukupnya. Karena kelebihan air juga dapat merugikan 

keadaan dalam tumpukan menjadi anaerob yang tidak 

menguntungkan bagi kehidupan dan perkembangan jasad 

renik dan dengan sendirinya proses penguraian pun akan 

mendapat hambatan (Sutedjo, 2008). 

Atmaja, Tika dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa 

perbandingan proporsi bahan berpengaruh terhadap kualitas 

kompos dan kadar air memegang peranan penting dalam 

proses metabolisme mikroba. Pada proses pengomposan kadar 

air yang diperbolehkan adalah 50-60%, sedangkan nilai 

optimalnya adalah 55% (Zaman dan Sutrisno, 2007). 

 

2.5.6 Rasio C/N 

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju proses 

pembuatan pupuk organik adalah rasio C/N. Rasio C/N 

merupakan faktor paling penting dalam proses pembuatan 

pupuk organik. Hal ini disebabkan proses tersebut tergantung 

dari kegiatan mikroorganisme yang membutuhkan karbon 

sebagai sumber energi dan nitrogen untuk membentuk sel 
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(Winarni dkk, 2013). Rasio C/N sangat penting untuk 

memasok hara yang diperlukan mikroorganisme selama proses 

pengomposan berlangsung. Karbon diperlukan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber energi dan nitrogen untuk 

membentuk protein.  

Nilai rasio C/N kotoran kambing umumnya diatas 30, 

oleh karena itu kotoran kambing harus dikomposkan terlebih 

dahulu sebelum diterapkan ke tanaman. Prinsip pengomposan 

adalah untuk menurunkan rasio C/N bahan organik hingga 

sama dengan C/N tanah (<20). Nilai rasio C/N bahan organik 

merupakan faktor penting dalam pengomposan. Karbon 

digunakan sebagai sumber energi dan nitrogen sebagai sumber 

nutrisi untuk pembentukan sel – sel tubuh mikroorganisme 

selama proses pengomposan. Selama proses pengomposan 

terjadi reaksi C menjadi CO2 dan CH4 yang berupa gas dan 

menguap sehingga menyebabkan penurunan kadar Karbon 

(C). Sedangkan nilai N dalam bahan organik mengalami 

peningkatan karena proses dekomposisi bahan kompos oleh 

mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen, 

sehingga kadar N kompos meningkat. Dengan meningkatnya 

kadar N maka rasio C/N mengalami penurunan. Bahan organik 

sudah menjadi kompos/pupuk dan dapat digunakan untuk 

tanaman apabila rasio C/N <20 (Trivana dan Pradhana, 2017). 

Tanaman dapat memanfaatkan bahan organik yang 

mempunyai rasio C/N mendekati C/N tanah yang nilainya 

berkisar antara 10-12 (Nurhayati, Jamil dan Anggraini, 2011). 

Waktu pengomposan mempengaruhi proses pengomposan, 

yaitu semakin lama proses pengomposan dilakukan maka rasio 

C/N semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh kadar C dalam 

bahan kompos sudah banyak berkurang karena digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber makanan/ energi, sedangkan 
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kandungan nitrogen mengalami peningkatan karena proses 

dekomposisi bahan kompos oleh  mikroorganisme yang 

menghasilkan amonia dan nitrogen sehingga rasio C/N 

menurun (Trivana dan Pradhana, 2017).  Rasio C/N yang 

terlalu tinggi, menyebabkan mikroba kekurangan N untuk 

sintesis protein sehingga dekomposisi akan berjalan lambat 

(Isroi, 2008). Sedangkan rasio C/N terlalu rendah akan 

menyebabkan terbentuknya gas amonia, sehingga nitrogen 

mudah hilang ke udara (Ismayana, Indrasti, Suprihatin, 

Manddu dan Fredy, 2012). Apabila rasio C/N terlalu rendah 

maka senyawa sebagai sumber energi yang dapat 

dimanfaatkan mikroorganisme tidak cukup (Sutanto, 2002). 

Rasio C/N dapat menunjukkan tingkat kematangan pupuk 

kompos. Nilai C/N berkisar antara 10-15 menunjukkan bahwa 

proses pengomposan telah selesai dan berarti pupuk kompos 

telah matang, jika rasio C/N mencapai angka 15-25 kompos 

masih berstatus setengah matang (Subali dan Ellianawati, 

2010). 

 

2.6 Kandungan Unsur Hara 

Faktor yang mempengaruhi proses pengomposan salah 

satunya adalah unsur hara. Karbon (C) penting untuk 

mikroorganisme tidak hanya sebagai unsur hara, tetapi juga 

sebagai pengkondisi sifat fisik tanah yang mempengaruhi 

karakteristik agregat dan air tanah juga berhubungan dengan 

aktivitas enzim tanah (Wahyono, Firman, Sahwan dan 

Suryanto, 2011). Unsur hara karbon (C) digunakan oleh 

mikroorganisme pengurai sebagai sumber energi dan diuraikan 

melalui proses oksidasi sehingga menghasilkan panas 

(Kaharudin dan Sukmawati, 2010). Dan ditambahkan oleh 

Dewi, Setiyo dan Nada (2017) bahwa kadar karbon (C) 
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digunakan untuk menyusun sel mikroba. Kadar nitrogen 

dibutuhkan mikroorganisme untuk pemeliharaan dan 

pembentukan sel tubuh. Makin banyak kandungan nitrogen, 

makin cepat bahan organik terurai karena mikroorganisme 

yang menguraikan bahan kompos memerlukan nitrogen untuk 

perkembangannya. Peningkatan kadar nitrogen pupuk kandang 

terjadi karena proses dekomposisi yang dilakukan mikro-

organisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen (Trivana 

dan Pradhana, 2017). Tersedianya Nitrogen dalam pupuk 

kompos ini karena terjadi proses dekomposisi bahan organik 

yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nitrogen ini diperoleh 

melalui tiga tahapan reaksi, yaitu reaksi animasi, reaksi 

amonifikasi dan reaksi nitrifikasi. Reaksi animasi adalah 

reaksi penguraian protein yang terdapat pada bahan organik 

menjadi asam amino, reaksi amonifikasi adalah perubahan 

asam-asam amino menjad senyawa-senyawa ammonia (NH3) 

dan ammonium (NH4
+
) dan reaksi nitrifikasi adalah perubahan 

senyawa amonia menjadi nitrat dengan melibatkan bakteri 

Nitrosomonas dan Nitrosococus (Indrawan, Widana dan 

Oviantari, 2016). 

Kekurangan nitrogen dalam tanaman menyebabkan 

tanaman secara cepat berubah menjadi kuning karena N yang 

tersedia tidak cukup untuk membentuk protein dan klorofil 

dan menyebabkan kemampuan tanaman memproduksi 

karbohidrat menjadi berkurang hingga semakin lama 

pertumbuhan menjadi lambat dan kerdil (Muhammad dkk 

2017). Tanaman yang kekurangan unsur N akan mengalami 

pertumbuhan lambat, kerdil, daun hijau menjadi kekuningan, 

daunnya sempit, daun-daun tua menjadi cepat menguning dan 

mati (Winarni dkk, 2013).  
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Mikroorganisme dalam kompos sangat memiliki peran 

penting dalam terbentuknya fosfor. Fosfor diubah dan 

dimineralisasi menjadi senyawa organik. Dari sifat unsur P 

sebagai bahan organik maka unsur ini memiliki peranan yang 

sangat penting sebagai bahan organik maka unsur ini memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kesuburan tanah dimana 

asupan nutrisi dari bahan organik sangat membantu menaikkan 

kadar unsur hara tanah dalam mencapai intensitas kesuburan 

yang optimal. Fosfor dibutuhkan dalam pembelahan sel, 

pengembangan jaringan dan titik tumbuh tanaman (Widarti 

dkk, 2015). Kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam 

bahan substrat sebagai katalisator, dengan adanya bakteri dan 

aktivitas bakteri akan sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kandungan kalium. Kalium dapat diikat dan 

disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur. Pengikatan unsur 

kalium berasal dari hasil dekomposisi bahan organik oleh 

mikroorganisme dalam tumpukan bahan kompos. Bahan 

kompos yang merupakan bahan organik segar mengandung 

kalium dalam bentuk organik kompleks yang tidak dapat 

dimanfaatkan langsung oleh tanaman untuk pertumbuhan 

tanaman. Aktivitas dekomposisi oleh mikroorganisme 

mengubah organik komplek tersebut menjadi organik 

sederhana yang menghasilkan unsur kalium yang dapat diserap 

tanaman (Trivana dan Pradhana, 2017). Unsur hara Fosfor 

yang tersedia didalam pupuk kompos ini disebabkan oleh 

pelapukan bahan organik yang berasal dari sampah yang 

dijadikan kompos. Fosfor sebagian besar berasal dari 

pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari 

pelapukan bahan organik. Walaupun sumber fosfor didalam 

tanah cukup banyak, tetapi tanaman masih bisa mengalami 

kekurangan fosfor. Karena, sebagian besar fosfor terikat secara 
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kimia oleh unsur lain sehingga menjadi senyawa yang sukar 

larut dalam air (Indrawan dkk, 2016). 

Sedangkan untuk Ca, Mg, S dan sebagainya juga  

diperlukan namun dalam jumlah kecil. Ketersediaan unsur 

tersebut dalam jumlah cukup dan berimbang dapat memacu 

aktivitas mikroorganisme dalam mendekomposisikan bahan 

kompos (Hidayati, Harlia dan Marlina, 2008). 

2.7 Kematangan dan Kualitas Kompos 

Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004, 

persyaratan kematangan kompos meliputi: 

1. Mempunyai nilai C/N 10 – 20. 

2. Suhu kompos telah sesuai dengan suhu air tanah, yaitu 

tidak kurang dari 30˚C. 

3. Berwarna kehitaman dan bertekstur seperti tanah. 

4. Berbau tanah. 

Kompos tidak mengandung bahan asing seperti berikut: 

1. Semua bahan pengotor organik atau anorganik seperti 

logam, gelas, plastik dan karet. 

2. Pencemar lingkungan seperti senyawa logam berat dan 

kimia organik seperti pestisida. 
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Tabel 1. SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

No. Parameter Satuan Minimum Maksimum 

1 Kadar air % - 50 

2 Temperatur ˚C  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  % 0,10 - 

13 C/N-rasio  10 20 

14 Kalium  % 0,20 * 

 Unsur mikro 

15 Arsen mg/kg * 13 

16 Kadmium 

(Cd) 
mg/kg * 3 

17 Kobal (Co) mg/kg * 34 

18 Kromium 

(Cr) 
mg/kg * 210 

19 Tembaga 

(Cu) 
mg/kg * 100 

20 Merkuri (Hg) mg/kg * 0,8 

21 Nekel (Ni) mg/kg * 62 

22 Timbal (Pb) mg/kg * 150 

23 Selenium 

(Se) 
mg/kg * 2 
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24 Seng (Zn) mg/kg * 500 

 Unsur lain 

25 Kalsium % * 25,50 

26 Magnesium 

(Mg) 
% * 0,60 

27 Besi (Fe) % * 2,00 

28 Aluminium 

(Al) 
% * 2,20 

29 Mangan (Mn) % * 0,10 

 Bakteri  

30 Fecal coli MPN/

gr 
 1000 

31 Salmonela 

sp. 

MPN/

4 gr 
 3 

Keterangan : * nilainya lebih besar dari minimum atau lebih 

kecil dari maksimum 
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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Tejo Kecamatan Kanor 

Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 16 Februari – 13 Mei 

2019. Analisis kandungan unsur hara dilaksanakan di 

Laboratorium UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pagan 

dan Hortikultura Bedali-Lawang Jawa Timur dan 

Laboratorium Tanah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Jawa Timur. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah pupuk kompos yang dibuat 

dari feses kambing sebanyak 60 kg yang didapatkan dari 

peternakan kambing rakyat milik Bapak Qomarudin di Desa 

Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan 

dekomposer yang terbuat dari nasi basi yang dijadikan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Feses kambing sebanyak 60 kg 

2. Mikroorganisme Lokal (MOL)  

- Nasi basi (berjamur) sebanyak 1,71 kg 

- Gula pasir sebanyak 1,8 kg 

- Air sebanyak 9 liter 

 

3.2.3 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Sekop 

2. Timbangan 

3. Terpal 

4. Kayu 

5. Cetok 

6. Ember cat 

7. Termometer  

8. Plastik penutup 

9. Tali ban 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan yakni melakukan kegiatan percobaan untuk melihat 

suatu hasil dan dibandingkan dengan SNI spesifikasi kompos 

No. 19-7030-2004 dengan menggunakan pupuk kompos feses 

kambing (P). Faktor level penggunaan masing – masing 

kompos yaitu P0 (kontrol), P1, P2 dan P3. Percobaan terdiri 

dari 4 perlakuan yang dibedakan atas tanpa penggunaan MOL 

nasi basi, penggunaan MOL nasi basi 0,5 liter, 1 liter, dan 1,5 

liter. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perlakuan yang Diberikan Selama Penelitian 

No. Perlakuan Kandungan Kompos 

1 P0 
Feses Kambing tanpa penambahan 

(kontrol) 

2 P1 
Feses Kambing + MOL nasi basi 0,5 

liter 

3 P2 
Feses Kambing + MOL nasi basi 1 

liter 

4 P3 
Feses Kambing + MOL nasi basi 1,5 

liter 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan MOL Nasi 

Basi 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu 

tahap persiapan, pelaksanaan dan pengamatan sebagai berikut: 

3.4.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Pada tahap persiapan, alat dan bahan penelitian 

disiapkan antara lain: 

1. Penyediaan feses kambing  

Feses kambing yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari peternakan rakyat di Bojonegoro. Jumlah feses 

kambing yang digunakan sebanyak 60 kg.  

2. Pembuatan Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi 

Nasi basi diambil dari warga Desa Tejo, diletakkan 

diatas kardus atau widik beralaskan daun pisang yang telah 

layu sampai berjamur, difermentasi nasi basi sebanyak 1,71 

kg dengan larutan gula pasir sebanyak 1,8 kg gula pasir dan 

air 9 liter. Berikut bagan pembuatan MOL nasi basi. 
 

 

 

 

  

Nasi Basi Gula 1,8 kg Air 9 liter 

Nasi Basi 

berjamur 

Fermentasi 

selama 7 hari 

MOL Nasi 

Basi  
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3.4.2 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian ini, feses kambing 

diambil dari tempat pembuangan dengan menggunakan sekop, 

dikumpulkan dan ditimbang sebanyak 60 kg. Kemudian feses 

kambing diangin – anginkan dan diremahkan atau 

dihancurkan. Ditambahkan MOL nasi basi sesuai perlakuan 

masing – masing sebanyak 0,5 liter, 1 liter dan 1,5 liter. 

 

3.4.3 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan terhadap suhu, pH, warna, bau, 

kadar air, rasio C/N, Kadar C, kadar N, kadar P dan kadar K. 

Pengamatan dilakukan pada minggu ke- 5 pengomposan. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini terdiri dari: 

3.5.1 Parameter Kematangan Kompos 

1. Suhu kompos 

Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 

termometer pada awal (minggu ke 0), tengah (minggu ke II) 

dan akhir (minggu ke V) proses pengomposan kemudian 

dilakukan perbandingan pada SNI spesifikasi kompos No. 

19-7030-2004. 

2. Potential Hydrogen (pH) kompos 

Pengukuran Potential Hydrogen (pH) dilakukan 

menggunakan pH meter yaitu berdasarkan pengukuran 

aktivitas ion hidrogen secara potensiometri/ elektrometri. 

SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 pH berkisar 

antara 6,8 – 7,49. 

3. Uji warna 

Uji warna dilakukan dengan beberapa indikator yaitu 

warna coklat, coklat kehitaman serta kehitaman. Kompos 
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yang telah berwarna kehitaman berarti merupakan kompos 

yang telah matang. Setelah pengukuran pada kompos 

dilakukan perbandingan pada SNI spesifikasi kompos No. 

19-7030-2004. 

4. Uji bau 

Uji bau dilakukan dengan 4 indikator, yaitu kompos 

berbau tanah, kompos bau MOL/ feses, kompos bau MOL/ 

feses kuat, dan kompos bau MOL/ feses sangat kuat. Setelah 

pengukuran pada kompos dilakukan perbandingan pada SNI 

spesifikasi kompos No. 19-7030-2004. 

5. Kadar air 

Kadar air diukur dengan prinsip air dalam contoh pupuk 

organik diuapkan dengan  cara pengeringan oven pada suhu 

105˚C selama semalam (16 jam). Dengan mengukur 

kehilangan air yaitu menimbang sampel sebelum dan 

sesudah dikeringkan. Setelah dilakukkan pengukuran, 

dilakukan perbandingan dengan SNI spesifikasi kompos No. 

19-7030-2004 maksimum 50%. 

 

3.5.2 Kandungan Unsur Hara Pupuk Kompos 

Kandungan unsur hara yang dianalasis meliputi rasio 

C/N, kadar C, kadar N, kadar P dan kadar K. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis kandungan hara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Rasio C/N  

Rasio C/N merupakan hasil perbandingan antara kadar 

Karbon (C) dengan Nitrogen (N) yang telah dianalisa di 

laboratorium UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman 

Pagan dan Hortikultura Bedali-Lawang. Menurut SNI 

spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 kualitas kompos 

dianggap baik jika memiliki rasio C/N antara 10-20. 
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2. Kadar Karbon (C) 

Kadar C diambil dari pupuk kompos kemudian 

dianalisis di laboratorium UPT Pengembangan Agribisnis 

Tanaman Pagan dan Hortikultura Bedali-Lawang. Prosedur 

analisis kadar Karbon dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 kualitas 

kompos dianggap baik jika memiliki kadar Karbon (C) 

antara 9,80-32%. 

3. Kadar Nitrogen (N) 

Analisis kandungan N diambil dari sampel pupuk 

kompos dan kemudian di analisis di laboratorium UPT 

Pengembangan Agribisnis Tanaman Pagan dan Hortikultura 

Bedali-Lawang. Prosedur analisis kadar Nitrogen dapat 

dilihat pada Lampiran 5. Menurut SNI spesifikasi kompos 

No. 19-7030-2004 kualitas kompos dianggap baik jika 

memiliki kadar Nitrogen minimum 0,4%. 

4. Kadar Fosfor (P) 

Nilai P diambil dari sampel pupuk kompos dan 

kemudian di analisis di laboratorium UPT Pengembangan 

Agribisnis Tanaman Pagan dan Hortikultura Bedali-Lawang. 

Prosedur analisis kadar Fosfor dapat dilihat pada Lampiran 

6. Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

dengan nilai minimum 0,1% . 

5. Kadar Kalium (K) 

Kadar K dianalisis dengan diambil dari sampel pupuk 

kompos dan kemudian di analisis di Laboratorium Tanah 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Prosedur 

analisis kadar Kalium dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 kompos 

yang baik memiliki kadar Kalium (>0,20%). 
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3.6 Proses Pembuatan 

 

 

  
Feses kambing yang 

telah dihancurkan 

dan dianginkan 

MOL nasi basi 

Tanpa 

MOL nasi 

basi (P0) 

MOL nasi 

basi 0,5 

liter (P1) 

MOL nasi 

basi 1 liter 

(P2) 

MOL nasi 

basi 1,5 

liter (P3) 

Difermentasi selama 37 hari 

Dicampur 

      Diamati  Diuji 

- Suhu  -  Kadar Air 

- Warna  -  pH 

- Bau   -  Kadar C 

-  Kadar N 

   -  Kadar P 

   -  Kadar K 

    

Gambar 3. Diagram Alir Proses Proses Pembuatan 

Kompos (Nurullita dan Budiyono, 2012) 

Pupuk Kompos Padat 
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3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif yakni 

dengan melihat hasil dan dibandingkan dengan SNI pupuk, 

sesuai pada Tabel 1. 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Pupuk 

organik 

: Pupuk yang sebagian atau seluruhnya 

terdiri dari bahan organik yang berasal 

dari bahan organik yang berasal dari 

sisa tanaman, hewan dan manusia, bisa 

berbentuk padat atau cair yang 

digunkan untuk memasok hara 

tanaman, memperbaiki sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah. 

2. Kompos : Pupuk yang berasal dari bahan-bahan 

organik (sampah organik) yang telah 

mengalami proses pelapukan, karena 

terdapat berbagai mikroorganisme 

(bakteri perombak) yang bekerja 

didalamnya. 

3. Dekomposer  : Organisme yang menguraikan bahan 

organik menjadi anorganik untuk 

kemudian digunakan oleh produsen. 

4. Feses 

kambing 

: Limbah hasil pencernaan kambing. 

5. MOL : Mikroorganisme lokal dimana 

sekumpulan mikroorganisme yang 

berfungsi sebagai “starter” dalam 

pembuatan kompos organik. 

6. Unsur hara : Sumber nutrisi atau makanan yang 

dibutuhkan tanaman, baik itu unsur 
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hara yang tersedia dialam (organik) 

maupun yang sengaja ditambahkan. 

7. Aerob : Lingkungan yang kaya akan oksigen. 

8. Anaerob  : Organisme yang dapat hidup secara 

baik tanpa oksigen. 

9 pH : Potential Hidrogen / Derajat 

Keasaman. 

10 C/N : Perbandingan Karbon dan Nitrogen 

(C/N). 

11 Karbon : Salah satu komponen bahan organik 

yang menjadi penyusun sebagian besar 

bahan organik.  

12 Nitrogen : Unsur hara makro esensial yang sangat 

dibutuhkan untuk proses pertumbuhan 

tanaman. 

13 Fosfor : Unsur hara yang dibutuhkan untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman 

14 Kalium : Unsur hara tanaman yang berperan 

penting dalam berbagai fungsi dalam 

tubuh tanaman. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Rata-Rata Suhu Selama Proses Pengomposan 

Kompos merupakan pupuk yang dibuat dari sampah 

organik, seperti sayuran, daun, dan ranting, serta kotoran 

hewan melalui proses penguraian oleh mikroorganisme 

tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pengomposan adalah suhu. Suhu merupakan indikator yang 

sangat baik dari proses pengomposan karena mengindikasikan 

aktivitas mikrobial dalam proses pengomposan. Menurut Djaja 

(2008) kompos merupakan suatu proses biologis yang 

memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material 

organik seperti kotoran ternak, sampah, daun, kertas dan sisa 

makanan menjadi material yang disebut kompos. Suhu 

kompos dengan perlakuan penggunaan dekomposer 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Penelitian Rata-rata Suhu Selama Proses 

Pengomposan 

Perlakuan 
Minggu ke- 

0 2 5 

P0 29,67C 26,17C 29,40C 

P1 29,63C 26,33C 29,47C 

P2 29,63C 26,17C 29,67C 

P3 29,93C 25,83C 29,83C 

Rata-rata 29,71C 26,13C 29,59C 
 

Tabel 3. diatas menunjukkan hasil penelitian suhu 

sesuai perlakuan pada minggu ke-0, 2, dan 5. Pada Tabel 3. 

tersebut rata-rata suhu kompos mengalami penurunan dari 
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minggu 0 ke minggu ke-2 yaitu 29,71C menjadi 26,13C 

menunjukkan bahwa temperatur maksimal telah dicapai 

dimana aktivitas mikroba mulai berkurang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djaja dkk (2003) setelah mencapai puncak 

suhu, mikroorganisme mulai mati atau dorman, sehingga 

aktivitasnya menurun dan memicu dimulainya pematangan 

dan kestabilan suhu kompos. Nurika, dkk (2008) 

menambahkan bahwa populasi mikroorganisme dalam proses 

pengomposan berubah seiring perubahan suhu yang terjadi 

didalam tumpukan kompos. Pada saat suhu berubah dari 

ambeien ke mesofilik, jumlah mikroorganisme akan 

meningkat. Jika panas dalam tumpukan stabil, maka suhu 

kompos akan terus meningkat sampai tahap termofilik dan 

peran mikroorganisme mesofilik akan digantikan oleh 

mikroorganisme termofilik. Setelah beberapa waktu, suhu 

kompos akan menurun dan mikroorganisme mesofilik kembali 

berfungsi menggantikan bakteri termofilik. 

Ko, et al (2007) menambahkan aktivitas mikroba 

menghasilkan panas sehingga menaikkan suhu 50-60C. Laju 

reaksi biokimia biasanya akan meningkat setiap kenaikan suhu 

sebanyak 10C, akan tetapi suhu yang lebih tinggi akan 

meningkatkan pelepasan amonia selama pengomposan. 

Tingkat dekomposisi tertinggi terjadi ketika suhu berada 

dikisaran 43-66C. Pada periode aktif, suhu 70C harus 

dihindari karena mikroorganisme dekomposer akan mati dan 

proses pengomposan akan terhenti. Secara bertahap suhu akan 

turun dan memasuki periode pemulihan (curing) sampai suhu 

kompos sesuai dengan suhu air tanah. 

 Pada minggu ke-5 terjadi peningkatan suhu dan suhu 

kompos telah mendekati suhu kamar atau suhu air tanah 
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(29,5C). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kusuma dan 

Silitonga (2013) kompos yang baik memiliki suhu yang 

mendekati suhu kamar.  

 Rata-rata suhu selama pengomposan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 4. Rata- rata Suhu Selama Pengomposan 

 

1.2 Suhu dan potential Hidrogen (pH) Kompos 

Rata-rata suhu dan pH kompos dengan perlakuan 

penggunaan dekomposer Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi 

basi dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil Penelitian Suhu dan pH Kompos Akhir 
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P0

P1
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Perl. 

Rata-rata SNI Ket. 

Suhu 

(C) 
pH 

Suhu 

(C) 
pH Suhu pH 

P0 29,40 7,09 30 6,80 – 7,49   

P1 29,47 7,30 30 6,80 – 7,49   

P2 29,67 7,42 30 6,80 – 7,49   

P3 29,83 7,35 30 6,80 – 7,49   

Rata-

rata 
29,59 7,29 
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Keterangan : SNI = Standar Nasional Indonesia 19-7030-2004, 

pH = power Hidrogen, 

   = Sesuai dengan SNI  

 

Berdasarkan hasil penelitian suhu dan pH kompos dari 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

menunjukkan bahwa rata-rata suhu dan pH kompos pada P0 = 

29,40C dan 7,09, P1 = 29,47C dan 7,30, P2 = 29,67C dan 

7,42, serta P3 = 29,83C dan 7,35. Menurut SNI spesifikasi 

kompos No. 19-7030-2004 menyebutkan bahwa kompos yang 

baik dapat dilihat dari suhu yang mendekati atau sama dengan 

suhu air tanah yaitu tidak lebih dari 30C dan pH 6,80-7,49. 

 

4.2.1 Suhu Kompos 

Berdasarkan pada Tabel 4. suhu kompos berkisar antara 

29,40-29,84C dengan rata – rata suhu keseluruhan 29,59C 

menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

menyebutkan bahwa kompos yang baik dapat dilihat dari suhu 

yang mendekati atau sama dengan suhu air tanah yaitu tidak 

lebih dari 30C. Menurut Zaman dan Sutrisno, 2007) ciri-ciri 

kompos yang telah matang mempunyai suhu ±30C. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan 

semua perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang 

sesuai dengan SNI. Menurut Pratiwi dkk (2013) perlakuan 

kompos tanpa dekomposer tanpa penambahan aktivator untuk 

mempercepat pengomposan, sehingga mengakibatkan 

pengomposan berlangsung secara alami serta mikroorganisme 

yang berperan lebih sedikit dibandingkan dengan yang 

diberikan perlakuan berupa dekomposer. Sedikitnya 

mikroorganisme yang berperan mengakibatkan energi yang 
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dihasilkan juga sedikit sehingga suhu yang dihasilkan akan 

lebih rendah.  

 

4.2.2 potential Hidrogen (pH) Kompos 

Hasil penelitian derajat keasaman (pH) kompos dari 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

menunjukkan bahwa pH berkisar antara 7,09 – 7,42. Menurut 

SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 kompos yang baik 

dapat dilihat dari pH yang memiliki nilai 6,80 – 7,49. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan 

semua perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang 

sesuai dengan SNI. 

Menurut Widarti, dkk (2015) pH yang optimum untuk 

proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Pada 

kisaran pH ini pemecahan polimer-polimer menjadi asam-

asam organik oleh mikroorganisme pengurai berjalan dengan 

normal. Nilai pH yang berada dikisaran netral akan mudah 

diserap dan digunakan tanaman, serta berguna untuk 

mengurangi keasaman tanah karena sifat asli tanah adalah 

asam. Peningkatan dan penurunan pH juga merupakan 

penanda bahwa terjadi aktivitas mikroorganisme dalam 

menguraikan bahan organik (Amalia dan Widiartika, 2016). 

Serta menurut Ole (2013) proses pengomposan sendiri akan 

menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 

sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati 

netral. 

Pola pada perubahan pH kompos berawal dari pH agak 

asam karena terbentuknya asam organik sederhana, kemudian 

pH meningkat pada inkubasi lebih lanjut akibat terurainya 

protein dan terjadi pelepasan amonia. Perubahan pH 

menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme dalam 
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mendegredasi bahan organik Amalia dan Widiartika (2016). 

Menurut Sulistyani dkk (2017) jika mikroba terus memecah 

bahan organik menjadi asam organik kemudian menjadi 

amonia yang meningkatkan nilai pH menjadi basa mulai hari 

ke-4 dan cukup basa selama beberapa hari. Setelah mengalami 

kenaikan hingga titik tetinggi dalam keadaan basa sampai hari 

ke-14 setelahnya pH menjadi netral yang menandakan 

kematangan pada kompos. 

 

4.3 Warna dan Bau Kompos 

Hasil penelitian warna dan bau kompos dengan 

perlakuan penggunaan dekomposer Mikroorganisme Lokal 

(MOL) nasi basi dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Hasil Penelitian Warna dan Bau Kompos 

Perl. Warna Bau 
SNI Keterangan 

Warna Bau Warna Bau 

P0 Kehitaman Tanah Kehitaman Tanah   

P1 Kehitaman Tanah Kehitaman Tanah   

P2 Kehitaman MOL Kehitaman Tanah   

P3 Kehitaman 
MOL 

(kuat) 
Kehitaman Tanah   

Keterangan : SNI = Standar Nasional Indonesia 19-7030-2004, 

MOL = Mikroorganisme Lokal (nasi basi),  

      = Sesuai dengan SNI, 

     = Tidak sesuai SNI 

 

Berdasarkan hasil penelitian warna dan bau kompos dari 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

menunjukkan bahwa warna dan bau kompos pada P0 = 
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kehitaman dan bau tanah, P1 = kehitaman dan bau tanah, P2 = 

kehitaman dan bau MOL, serta P3 = kehitaman dan bau MOL 

(kuat). Parameter kematangan kompos salah satunya adalah 

warna. Hasil penelitian warna kompos dari masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. Menunjukkan bahwa 

kompos memiliki warna kehitaman. Hal ini didukung oleh 

Yuniwati dkk (2012) kompos yang baik adalah kompos yang 

sudah mengalami pelapukan dengan ciri warna yang berbeda 

dengan warna pembentuknya, yaitu warna kehitaman, 

bertekstur remah dan tidak berbau. Agus, dkk (2014) 

menambahkan bahwa kompos yang matang mempunyai warna 

coklat hingga hitam coklat dan bau seperti tanah atau berbau 

pengap dan dapat disimpan dalam waku lama tanpa terjadinya 

perubahan biokimia yang signifikan, menjadi asam ataupun 

mengalami pemanasan kembali.  

Bau kompos dari masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 5. yang menunjukkan bahwa semakin banyak 

MOL nasi basi yang diberikan, bau MOL pada kompos 

semakin kuat. Kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi 

secara anaerob menimbulkan bau selama pengomposan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Indriani (2007) dalam proses 

pengomposan secara anaerob dihasilkan metana, C  , dan 

senyawa antara asam organik. Dalam proses pengomposan 

anaerob juga sering menimbulkan bau yang tajam. SNI 

spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 menyebutkan bahwa 

kompos yang baik memiliki warna kehitaman dan berbau 

tanah. Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang 

dihasilkan semua perlakuan termasuk kedalam kategori 

kompos yang sesuai dengan SNI. 
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4.4 Kadar Air dan Rasio C/N Kompos 

Kadar air dan rasio C/N merupakan faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pengomposan. Penentuan 

kadar air diperlukan untuk mengetahui kondisi optimum yang 

dapat mempercepat proses pengomposan. Penambahan 

aktivator juga dapat mempengaruhi proses pengomposan. 

Penambahan aktivator berupa mikroorganisme lokal (MOL) 

nasi basi diharapkan mampu mempercepat proses 

pengomposan (Ratna dkk, 2017). Rata-rata kadar air dan rasio 

C/N kompos dengan perlakuan penggunaan dekomposer 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi dapat dilihat pada 

Tabel 6.  

 

Tabel 6. Hasil Penelitian Kadar Air dan rasio C/N Kompos 

Perl. 

Rata-rata SNI Keterangan 

Kadar 

Air 

(%) 

Rasio 

C/N 
KA 

(%) 

Rasio C/N 

KA 
Rasio 

C/N Min. Max. 

P0 65,67 10,87 <50 10,00 20,00   

P1 71,00 9,13 <50 10,00 20,00   

P2 71,00 11,72 <50 10,00 20,00   

P3 72,00 10,49 <50 10,00 20,00   

Rata

-rata 
69,92 10,55    

  

Keterangan : SNI = Standar Nasional Indonesia 19-7030-2004, 

KA = Kadar Air, C/N = Karbon/Nitrogen 

    = Sesuai dengan SNI, 

   = Tidak sesuai SNI 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar air dan rasio C/N 

kompos dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 
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Tabel 6. menunjukkan bahwa kadar air dan rasio C/N kompos 

pada P0 = 65,67% dan 10,87, P1 = 71,00% dan 9,13, P2 = 

71,00% dan 11,72, serta P3 = 72,00% dan 10,49. Menurut SNI 

spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 menyebutkan bahwa 

kompos yang baik memiliki kadar air <50% dan rasio C/N 

10,00-20,00. 

 

4.4.1 Kadar Air Kompos 

Kadar air merupakan presentase kandungan air dari 

suatu bahan. Hasil penelitian kadar air kompos dari masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. yang 

menunjukkan bahwa kadar air kompos berkisar antara 65,67 – 

72,00%. Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

disebutkan bahwa kompos yang baik memiliki nilai kadar air 

sebesar <50%. Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos 

yang dihasilkan semua perlakuan tidak termasuk kedalam 

kategori kompos yang sesuai dengan SNI dengan rata – rata 

kadar air sebesar 69,92%. Hal ini berbeda dengan pendapat 

Mubarokah (2015) pupuk kompos dengan penambahan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) sebanyak 500 ml, hasilnya 

telah sesuai dengan SNI, hal ini diduga karena bahan dasar 

yang digunakan berbeda yaitu feses sapi. Namun hal ini dapat 

diatasi dengan cara, diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan penerapan pada tanaman. 

Penggunaan dekomposer Mikroorganisme Lokal (MOL) 

nasi basi menyebabkan rata – rata kadar air kompos yang 

dihasilkan lebih tinggi dibandingkan kadar air kompos kontrol 

(P0). Menurut Atmaja dkk (2017) perbandingan proporsi 

bahan berpengaruh terhadap kualitas kompos, dan kadar air 

memegang peranan penting dalam proses metabolisme 

mikroba. Pada proses pengomposan kadar air yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

diperbolehkan adalah 50-60%, sedangkan nilai optimalnya 

adalah 55% (Zaman dan Sutrisno, 2007).  

 

4.4.2 Rasio C/N Kompos 

Rasio C/N merupakan perbandingan antara Karbon (C) 

dan Nitrogen (N). Serta merupakan indikator kualitas dan 

tingkat kematangan dari bahan kompos. Berdasarkan hasil 

penelitian, rasio C/N kompos dari masing-masing perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 6. menunjukkan bahwa rasio C/N 

kompos berkisar antara 9,13 – 11,72, yang artinya nilai rasio 

C/N dibawah 20, menandakan bahwa pupuk kompos telah 

matang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Subali dan 

Ellianawati (2010) rasio C/N dapat menunjukkan tingkat 

kematangan pupuk kompos. Nilai C/N berkisar antara 10-15 

menunjukkan bahwa proses pengomposan telah selesai dan 

berarti pupuk kompos telah matang, jika rasio C/N mencapai 

angka 15-25 kompos masih berstatus setengah matang. 

Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

disebutkan bahwa kompos yang baik memiliki nilai rasio C/N 

10,00-20,00. Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang 

dihasilkan semua perlakuan termasuk kedalam kategori 

kompos yang sesuai dengan SNI, yaitu berada pada kisaran 

9,13-11,72 dengan rata – rata rasio C/N sebesar 10,55. 

Pupuk kompos tidak dapat diterapkan langsung ke 

tanaman karena perbandingan C/N yang masih relatif tinggi. 

Nilai rasio C/N feses kambing umumnya diatas 30, oleh 

karena itu kotoran kambing harus dikomposkan terlebih 

dahulu sebelum diterapkan ke tanaman. Prinsip pengomposan 

adalah untuk menurunkan rasio C/N bahan organik hingga 

sama dengan C/N tanah (<20). Nilai rasio C/N bahan organik 

merupakan faktor penting dalam pengomposan. Karbon 
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digunakan sebagai sumber energi dan nitrogen sebagai sumber 

nutrisi untuk pembentukan sel – sel tubuh mikroorganisme 

selama proses pengomposan. 

Selama proses pengomposan terjadi reaksi C menjadi 

CO2 dan CH4 yang berupa gas dan menguap sehingga 

menyebabkan penurunan kadar Karbon (C). Sedangkan nilai N 

dalam bahan organik mengalami peningkatan karena proses 

dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme yang 

menghasilkan amonia dan nitrogen, sehingga kadar N kompos 

meningkat. Dengan meningkatnya kadar N maka rasio C/N 

mengalami penurunan. Bahan organik sudah menjadi 

kompos/pupuk dan dapat digunakan untuk tanaman apabila 

rasio C/N <20 (Trivana dan Pradhana, 2017). 

Waktu pengomposan mempengaruhi proses 

pengomposan, yaitu semakin lama proses pengomposan 

dilakukan maka rasio C/N semakin kecil. Hal ini disebabkan 

oleh kadar C dalam bahan kompos sudah banyak berkurang 

karena digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber 

makanan/ energi, sedangkan kandungan nitrogen mengalami 

peningkatan karena proses dekomposisi bahan kompos oleh  

mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen 

sehingga rasio C/N menurun (Trivana dan Pradhana, 2017). 

Rasio C/N yang terlalu tinggi, menyebabkan mikroba 

kekurangan N untuk sintesis protein sehingga dekomposisi 

akan berjalan lambat (Isroi, 2008). Sedangkan rasio C/N 

terlalu rendah akan menyebabkan terbentuknya gas amonia, 

sehingga nitrogen mudah hilang ke udara (Ismayana dkk, 

2012). 
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4.5 Kadar Karbon (C) dan Nitrogen (N) Kompos 

Karbon (C) dan Nitrogen (N) merupakan unsur penting 

dalam proses pengomposan. Penelitian kadar Karbon dan 

Nitrogen kompos dengan perlakuan penggunaan dekomposer 

Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi basi dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Peneltian Kadar Karbon (C) dan Nitrogen (N) 

Kompos 

Perl. 

Rata- rata SNI Keterangan 

C (%) 
N 

(%) 

C (%) 
N 

(%) 
C N 

Min. 
Max

. 

P0 23,60 2,22 9,8 32,0 >0,4   

P1 22,27 2,44 9,8 32,0 >0,4   

P2 23,20 1,98 9,8 32,0 >0,4   

P3 24,00 2,26 9,8 32,0 >0,4   

Rata-

rata 
23,27 2,23   

   

Keterangan : SNI = Standar Nasional Indonesia 19-7030-2004, 

C   = Karbon, N   = Nitrogen,  

 = Sesuai dengan SNI 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar Karbon (C) dan 

Nitrogen (N) kompos dari masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 7. menunjukkan bahwa kadar Karbon dan 

Nitrogen kompos pada P0 = 23,60% dan 2,22%, P1 = 22,27% 

dan 2,44%, P2 = 23,20% dan 1,98%, serta P3 = 24,00% dan 

2,26%. Menurut SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 

menyebutkan bahwa kompos yang baik memiliki kadar 

Karbon (C) 9,80-32,00% dan kadar Nitrogen (N) >0,40%. 
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4.5.1 Kadar Karbon (C) Kompos 

Karbon (C) merupakan salah satu komponen bahan 

organik yang menjadi penyusun sebagian besar bahan organik. 

Karbon penting untuk mikroorganisme tidak hanya sebagai 

unsur hara, tetapi juga sebagai pengkondisi sifat fisik tanah 

yang mempengaruhi karakteristik agregat dan air tanah juga 

berhubungan dengan aktivitas enzim tanah (Wahyono dkk, 

2011). 

Kaharudin dan Sukmawati (2010) kadar Karbon (C) 

digunakan oleh mikroorganisme pengurai sebagai sumber 

energi dan diuraikan melalui proses oksidasi sehingga 

menghasilkan panas. Dan ditambahkan oleh Dewi dkk (2017) 

bahwa kadar Karbon (C) digunakan untuk menyusun sel 

mikroba. Berdasarkan hasil penelitian kadar Karbon kompos 

dapat dilihat pada Tabel 7. menunjukkan bahwa kadar Karbon 

kompos berada pada kisaran 22,27-24,00% dengan rata – rata 

kadar Karbon sebesar 23,27%. Menurut SNI spesifikasi 

kompos No. 19-7030-2004 disebutkan bahwa kompos yang 

baik memiliki nilai kadar Karbon sebesar 9,80-32,00%. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan 

semua perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang 

sesuai dengan SNI. 

 

4.5.2 Kadar Nitrogen (N) Kompos 

Parameter kematangan pupuk kompos salah satunya 

adalah kadar Nitrogen. Kadar Nitrogen pada pupuk kompos 

diperlukan untuk sintesis protein oleh mikroorganisme. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Trivana dan Pradhana (2017) kadar 

Nitrogen dibutuhkan mikroorganisme untuk pemeliharaan dan 

pembentukan sel tubuh. Makin banyak kandungan Nitrogen, 

makin cepat bahan organik terurai karena mikroorganisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

yang menguraikan bahan kompos memerlukan nitrogen untuk 

perkembangannya. Peningkatan kadar nitrogen pupuk kandang 

terjadi karena proses dekomposisi yang dilakukan 

mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen.  

Tersedianya Nitrogen dalam pupuk kompos ini karena 

terjadi proses dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh 

mikroorganisme. Nitrogen ini diperoleh melalui tiga tahapan 

reaksi, yaitu reaksi animasi, reaksi amonifikasi dan reaksi 

nitrifikasi. Reaksi animasi adalah reaksi penguraian protein 

yang terdapat pada bahan organik menjadi asam amino, reaksi 

amonifikasi adalah perubahan asam-asam amino menjadi 

senyawa-senyawa amonia (NH3) dan ammonium (NH4
+
) dan 

reaksi nitrifikasi adalah perubahan senyawa amonia menjadi 

nitrat dengan melibatkan bakteri Nitrosomonas dan 

Nitrosococus (Indrawan dkk, 2016). 

Menurut Muhammad, dkk (2017) kekurangan nitrogen 

dalam tanaman menyebabkan tanaman secara cepat berubah 

menjadi kuning karena N yang tersedia tidak cukup untuk 

membentuk protein dan klorofil dan menyebabkan 

kemampuan tanaman memproduksi karbohidrat menjadi 

berkurang hingga semakin lama pertumbuhan menjadi lambat 

dan kerdil. Winarni dkk, (2013) menambahkan tanaman yang 

kekurangan unsur N akan mengalami pertumbuhan lambat, 

kerdil, daun hijau menjadi kekuningan, daunnya sempit, daun-

daun tua menjadi cepat menguning dan mati. 

Berdasarkan hasil penelitian kadar Nitrogen kompos 

dapat dilihat pada Tabel 7. menunjukkan bahwa kadar 

Nitrogen kompos berada pada kisaran 1,98-2,44% dengan rata 

– rata kadar N sebesar 2,23%. Menurut SNI spesifikasi 

kompos No. 19-7030-2004 disebutkan bahwa kompos yang 

baik memiliki nilai kadar Nitrogen sebesar >0,40%. 
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Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan 

semua perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang 

sesuai dengan SNI.  

 

4.6 Kadar Fosfor (P) dan Kalium (K) Kompos 

Hasil penelitian kadar Fosfor dan Kalium kompos 

dengan perlakuan penggunaan dekomposer Mikroorganisme 

Lokal (MOL) nasi basi dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Penelitian kadar Fosfor (P) dan Kalium (K) 

Kompos 

Perl. 
Rata- rata SNI Keterangan 

P (%) K (%) P (%) K (%) P K 

P0 0,98 1,65 >0,10 >0,20   

P1 0,81 0,94 >0,10 >0,20   

P2 0,93 0,44 >0,10 >0,20   

P3 0,85 0,86 >0,10 >0,20   

Rata-

rata 
0,89 0,97   

  

Keterangan : SNI = Standar Nasional Indonesia 19-7030-2004, 

P    = Fosfor, K = Kalium,  

  = Sesuai dengan SNI 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar Fosfor dan Kalium 

kompos dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 8. menunjukkan bahwa kadar Fosfor dan Kalium 

kompos pada P0 = 0,98% dan 1,65%, P1 = 0,81% dan 0,94%, 

P2 = 0,93% dan 0,44%, serta P3 = 0,85% dan 0,86%. Menurut 

SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-2004 menyebutkan 
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bahwa kompos yang baik memiliki kadar P >0,10% dan kadar 

K >0,20%. 

 

4.6.1 Kadar Fosfor (P) Kompos 

Fosfor (P) merupakan salah satu parameter pupuk 

kompos. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kaharudin dan 

Sukmawati (2010) parameter standart mutu pupuk kompos 

yaitu unsur hara, salah satunya Fosfor (P). Menurut Widarti 

dkk (2015) mengatakan mikroorganisme dalam kompos sangat 

memiliki peran penting dalam terbentuknya fosfor. Fosfor 

diubah dan dimineralisasi menjadi senyawa organik. 

Unsur hara Fosfor yang tersedia didalam pupuk kompos 

ini disebabkan oleh pelapukan bahan organik yang berasal dari 

sampah yang dijadikan kompos. Fosfor sebagian besar berasal 

dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari 

pelapukan bahan organik. Walaupun sumber Fosfor didalam 

tanah cukup banyak, tetapi tanaman masih bisa mengalami 

kekurangan Fosfor. Karena, sebagian besar Fosfor terikat 

secara kimia oleh unsur lain sehingga menjadi senyawa yang 

sukar larut dalam air (Indrawan dkk, 2016). 

Dari sifat unsur Fosfor sebagai bahan organik maka 

unsur ini memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kesuburan tanah dimana asupan nutrisi dari bahan organik 

sangat membantu menaikkan kadar unsur hara tanah dalam 

mencapai intensitas kesuburan yang optimal. Fosfor 

dibutuhkan dalam pembelahan sel, pengembagan jaringan dan 

titik tumbuh tanaman. 

Berdasarkan hasil penelitian kadar Fosfor kompos dapat 

dilihat pada Tabel 8. menunjukkan bahwa kadar Fosfor 

kompos berada pada kisaran 0,81-0,98% dengan rata – rata 

kadar Fosfor sebesar 0,89%. Menurut SNI spesifikasi kompos 
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No. 19-7030-2004 disebutkan bahwa kompos yang baik 

memiliki nilai kadar Fosfor sebesar >0,40%. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan semua 

perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang sesuai 

dengan SNI, yaitu  

 

4.6.2 Kadar Kalium (K) Kompos 

Parameter kematangan pupuk kompos dapat dilihat dari 

kandungan hara, salah satunya yaitu Kalium (K). Trivana dan 

Pradhana (2017) menambahkan kalium digunakan oleh 

mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator, 

dengan adanya bakteri dan aktivitas bakteri akan sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kandungan Kalium. Kalium 

dapat diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur. 

Pengikatan unsur kalium berasal dari hasil dekomposisi bahan 

organik oleh mikroorganisme dalam tumpukan bahan kompos. 

Bahan kompos yang merupakan bahan organik segar 

mengandung kalium dalam bentuk organik kompleks yang 

tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman untuk 

pertumbuhan tanaman. Aktivitas dekomposisi oleh 

mikroorganisme mengubah organik komplek tersebut menjadi 

organik sederhana yang menghasilkan unsur kalium yang 

dapat diserap tanaman.  

Berdasarkan hasil penelitian kadar Kalium kompos 

dapat dilihat pada Tabel 8. menunjukkan bahwa kadar Kalium 

kompos berada pada kisaran 0,44-1,65% dengan rata – rata 

kadar Kalium sebesar >0,20%. Menurut SNI spesifikasi 

kompos No. 19-7030-2004 menyebutkan bahwa kompos yang 

baik memiliki nilai kadar Kalium sebesar >0,20%. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka kompos yang dihasilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

semua perlakuan termasuk kedalam kategori kompos yang 

sesuai dengan SNI.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas kompos berbahan dasar feses kambing dengan 

penambahan dekomposer Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi 

basi telah memenuhi SNI spesifikasi kompos No. 19-7030-

2004, kecuali kadar air.  

 

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mendapatkan 

kompos yang baik dengan kadar air yang sesuai dengan SNI 

spesifikasi kompos No. 19-7030-2004, maka dapat 

menggunakan dekomposer Mikroorganisme Lokal (MOL) nasi 

basi dibawah 0,5 liter dalam 5 kg feses kambing. MOL nasi 

basi bisa digunakan untuk feses yang lainnya yaitu feses sapi 

karena pada penelitian ini, feses kambing tanpa penambahahan 

MOL nasi basi, telah memenuhi SNI spesifikasi kompos No. 

19-7030-2004. 
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