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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah 

penanganan masalah persampahan. Sampah merupakan limbah yang mempunyai 

banyak dampak pada manusia dan lingkungan antara lain kesehatan, lingkungan, 

dan sosial ekonomi. Salah satu sampah atau limbah yang banyak terdapat di 

sekitar kota adalah limbah pasar. Menurut Hadiwiyoto (1983), sampah pasar yang 

banyak mengandung bahan organik adalah sampah- sampah hasil pertanian 

seperti sayuran, buah-buahan dan daun-daunan serta dari hasil perikanan dan 

peternakan. Materi organik merupakan jumlah terbesar dari komposisi sampah 

kota di Indonesia, yaitu 70-80%. 

Berdasarkan data dinas Pasar Kota Pekanbaru jumlah sampah yang 

dihasilkan dari pasar- pasar tradisional yaitu ± 3.708.146 kg sampah organik dan 

± 208.006 kg sampah anorganik pada tahun 2013. Pasar Simpang Baru (Pasar 

Selasa) Panam menghasilkan ± 285.233 sampah organik dan ± 15.012 kg sampah 

anorganik. Dari data tersebut dapat dilihat 95 % merupakan sampah basah 

(sampah organik) seperti sisa sayuran- sayuran, dan lain- lain (Dinas Pasar Kota 

Pekanbaru, 2013). Dari hasil survei sampah organik yang dihasilkan oleh pasar 

simpang baru sebagian besar adalah sampah sayur kol. Produksi limbah sayur kol 

di Pasar Simpang Baru (Pasar Selasa) Panam mencapai 350-500 kg/minggunya 

(Petugas Pasar, 2016). 

Sampah sayur - sayuran merupakan bahan buangan yang biasanya dibuang 

secara open dumping tanpa pengelolaan lebih lanjut sehingga akan menimbulkan 
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gangguan lingkungan dan bau yang tidak sedap. Selain itu juga memiliki dampak 

pada kondisi kesehatan penduduk. Karena sampah tersebut berpotensi sebagai 

media penyebaran penyakit. Penanganan, pencegahan dan pemanfaatan kotoran 

ternak dan limbah sayur organik perlu diterapkan agar limbah yang mengganggu 

dan menyebabkan pencemaran lingkungan dapat di atasi dengan baik. Pengolahan 

limbah padat berupa sayur-sayuran ini perlu dilakukan, salah satu cara untuk 

mengolah limbah padat ini adalah dengan pembuatan pupuk kompos (Syaifudin  

dan Asngad., 2013). 

Kotoran kerbau memiliki nilai ekonomis karena termasuk kompos yang 

dibutuhkan oleh semua jenis tumbuh- tumbuhan. Sebagian besar kotoran hewan 

dapat digunakan untuk pupuk setelah mengalami pengomposan yang matang, 

yaitu bila secara fisik (warna, rupa, tekstur dan kadar air) tidak serupa dengan 

bahan aslinya. Jenis kotoran hewan yang umum digunakan adalah kotoran sapi, 

kerbau, kelinci, ayam dan kambing.  

Berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2015), populasi kerbau pada Tahun 2015 di Provinsi Riau yaitu 47.832 ekor dan 

khususnya di daerah Kota Pekanbaru jumlah populasi kerbau yaitu 740 ekor, di 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau memiliki 4 ekor kerbau dan feses yang dihasilkan tidak dimanfaatkan hanya 

dibuang atau di tumpukkan begitu saja sehingga menimbulkan polusi dan 

mencemari lingkungan. Oleh sebab itu harus dilakukan tindakan seperti 

pemanfaatan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kompos. Hasil analisa dari 

Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Riau (2016), kandungan feses kerbau yaitu 

C-organik : 44,24 % dan N-total : 1,98 %, jadi rasio C/N nya ialah 22,39. 
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Proses pengomposan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu C/N rasio, 

kadar air, suhu, derajat keasaman (pH), oksigen dan aktivitas mikroorganisme. 

C/N rasio digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi mikroorganisme 

untuk melakukan aktivitasnya dalam merombak substrat. Karbon digunakan 

sebagai sumber energi dan nitrogen untuk membangun struktur sel 

mikroorganisme. Perbedaan kandungan C dan N akan menentukan kelangsungan 

proses pengomposan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kompos yang 

dihasilkan (Wahyono dkk., 2007). Menurut SNI-7030-2004, rasio C/N kompos 

yang baik yaitu 10-20. 

Limbah peternakan umumnya kekurangan carbon (C), tetapi banyak 

mengandung nitrogen (N). Sebaliknya limbah pertanian umumnya kaya akan 

komponen C, tetapi kekurangan N (Shuler dan Kargi, 2002). Sehingga perlu 

disinergikan antara limbah peternakan dengan pertanian. Dengan demikian feses 

kerbau  berasal dari limbah peternakan dapat digunakan sebagai sumber N, dan 

limbah sayuran kol sebagai sumber C.  

Rasio C/N awal dalam pebuatan kompos ini yaitu rasio C/N17,0778, rasio 

C/N 19,7101, dan rasio C/N 22,3434. Berdasarkan hal tersebut perlu diidentifikasi 

kandungan yang terdapat dalam limbah sayur yang dipadukan dengan feses sapi 

yang dijadikan pupuk organik (kompos) sehingga bisa berdaya guna tinggi. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul: “Kualitas Kompos dengan Bahan Dasar Feses Kerbau dan 

Limbah Sayur Kol (Brassica oleracea) dengan Ratio C/N yang Berbeda.” 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar C, N, P, K dan Ratio C/N 

pada kompos matang dari feses kerbau dan sampah sayur kol (Brassica oleracea) 

dengan ratio C/N yang berbeda dan mengetahui kualitas yang terbaik dari 

campuran bahan kompos yang sesuai dengan SNI-7030-2004. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan adalah dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang kualitas kompos yang meliputi kadar C, N, P, K dan Ratio 

C/N dari feses kerbau dan sampah sayur kol (Brassica oleracea)  dengan C/N 

yang berbeda sebagai bahan dasar pembuatan kompos yang ekonomis. 

1.4. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini yaitu kompos dengan bahan dasar feses kerbau 

dan sampah sayur kol (Brassica oleracea) dapat menghasilkan kandungan C, N, 

P, K dan Ratio C/N yang sesuai dengan SNI-09-7030-2004. 

 


