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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sampah Sayur Kol  

Kol merupakan tanaman sayuran yang cukup populer di Indonesia. 

Kembang kol termasuk dalam suku Brassicaceae. Kol termasuk spesies Brassica 

olaracea, famili Cruciferae (Pracaya, 1987). Tanaman kol berasal dari Eropa dan 

Asia kecil, terutama tumbuh di daerah Mediteranean. Asal usul tanaman kubis 

dibudidaya berawal dari kubis liar yang tumbuh di sepanjang pantai laut tengah, 

Inggris, Denmark dan sebelah utara Perancis barat serta pantai Glamorgan 

(Rukmana, 1994). Kol memiliki ciri-ciri daunnya saling menutup satu sama lain 

membentuk krop (telur) (Rukmana, 1994). Dijelaskan lebih lanjut oleh Pracaya 

(1987), tanaman kol berakar tunggang dan serabut, daun kubis tidak berbulu tapi 

tertutup lapisan lilin. Rukmana (1994) menambahkan, tanaman kol umumnya 

pendek dan banyak mengandung air. Sekeliling batang hingga titik tumbuh 

terdapat helai daun yang bertangkai pendek. 

Menurut Backer et al (1963), klasifikasi Kol adalah sebagai berikut : 

Nama Ilmiah  : Brassica oleracea var. capitata 

Dunia    : Plantae 

Divisi    : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Sub Kelas   : Dilleniidae 

Bangsa   : Capparales 

Suku    : Brassicaceae 

Marga    : Brassica 

Spesies   : Brassica oleracea var. capitata  
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Limbah sayuran  pasar merupakan bahan yang sudah tidak terpakai lagi 

(Apriadji, 1990). Menurut Hadiwiyoto (1983) mengelompokkan sampah atau 

limbah berdasarkan beberapa faktor, yaitu menurut bentuk dan sifatnya. Salah 

satu sampah atau limbah yang banyak terdapat disekitar kita adalah limbah pasar. 

Limbah pasar merupakan bahan-bahan hasil sampingan dari kegiatan manusia 

dari pasar dan banyak mengandung bahan organik. 

Sayuran  merupakan  salah  satu  produk  pertanian dari masyarakat 

Indonesia. Sayuran sangat penting dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat. Salah 

satu ciri produk tanaman segar yaitu tidak dapat disimpan  lama dalam  keadaan  

segar, sehingga tidak semua sayuran dimanfaatkan dengan baik, karena sebagian 

sayuran telah rusak dan busuk (Sunaryo, 1984).  

Menurut Hadiwiyoto (1983) bahwa sampah pasar banyak mengandung 

bahan organik yang merupakan hasil sampingan dari pertanian seperti sayuran, 

buah-buahan, daun-daunan serta dari hasil perikanan dan peternakan.  Limbah 

sayuran adalah bagian dari sayuran yang sudah tidak digunakan atau dibuang. 

Kelebihan limbah sayuran memiliki nilai ekonomis karena dapat menghasilkan 

berbagai produk yang berguna dan harganya yang murah, mudah didapat dan 

tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, selain itu juga dapat mengurangi 

masalah pencemaran lingkungan akibat sampah.  

Sampah sayur - sayuran merupakan bahan buangan yang yang biasanya 

dibuang secara open dumping tanpa pengelolaan lebih lanjut sehingga akan 

menimbulkan gangguan lingkungan dan bau yang tidak sedap. Selain itu juga 

memiliki dampak pada kondisi kesehatan penduduk. Karena sampah sampah 

tersebut berpotensi sebagai media penyebaran penyakit. Pengolahan limbah padat 
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berupa sayur-sayuran ini perlu dilakukan, salah satu cara untuk mengolah limbah 

padat ini adalah dengan pembuatan pupuk kompos (Syaifudin dan Asngad., 

2013). 

Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi sampah 

organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia 

menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik dan diperkirakan 78% dari 

sampah tersebut dapat digunakan kembali (Outerbridge dan Thomas., 1991). 

Menurut (Murtadho dkk.,  1987), sampah organik dibedakan menjadi sampah 

organik yang mudah membusuk (misal: sisa makanan, sampah sayuran dan kulit 

buah) dan sampah organik yang tidak mudah membusuk (misal : plastik dan 

kertas). 

2.2. Feses kerbau 

Feses merupakan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh ternak yang tidak dapat 

diserap atau dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Kotoran hewan yang berasal dari 

peternakan seperti ayam, kerbau, kambing dan sapi. Komposisi hara pada masing-

masing kotoran hewan sangat berpariasi tergantung pada jenis makanannya. 

Secara umum, kandungan hara dalam kotoran hewan rendah dari pada pupuk 

kimia. Komposisi unsur- unsur yang terdapat pada kotoran ternak kerbau adalah 

nitrogen 0,6%, pospor (P205) 0,3%, kalium (K20) 0,34% dan air 85% (Soedijanto 

dan Hadmadi., 1977). Menurut Gaur (1981), komposisi kotoran di india adalah 

nitrogen 0,26%, pospor 0,08%, kalium 0,14%, kalium 0,33%, kelembaban 81,1% 

dan bahan organik 12,7%. 

Pengomposan akan berlangsung dalam waktu yang lebih lama, apabila 

jumlah mikroba perombak pada mulanya sedikit. Hal ini berhubungan dengan 
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adaptasi mikroba, terutama bakteri. Untuk mempercepat fase adaptasi, dibutuhkan 

aktivator, misalnya kotoran ternak. Selain menambah jumlah mikroba, kotoran 

ternak juga dapat digunakan untuk mengatur besarnya kadar air dan C/N rasio 

(Hadiwiyoto, 1983). 

Kotoran ternak merupakan salah satu limbah peternakan yang masih belum 

optimal pemanfaatannya, salah satunya adalah feses kerbau. Sebagian besar feses 

dipeternakan kerbau hanya di tumpuk dan dibiarkan begitu saja dan banyak juga 

yang menggunakan feses tersebut untuk pupuk langsung ketanaman tanpa 

perlakuan apapun. Jika dipandang dari sisi kesehatan, hal ini akan menimbulkan 

masalah-masalah sanitasi yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. 

Pengolahan kotoran ternak harus dilakukan dengan cara khusus yang hasilnya 

dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Salah satunya seperti pemanfaatan 

kotoran ternak sebagai alternatif bahan bakar dan pupuk. Kotoran ternak sesuai 

untuk media pertumbuhan dan kegiatan mikroba. Hal ini disebabkan oleh (1) 

kotoran ternak mengandung karbohidrat dalam jumlah besar, yang mendorong 

pertumbuhan mikroba, khususnya phycomycetes; (2) mengandung nitrogen cukup 

besar , sebagai bahan makanan mikroba; (3) mengandung banyak vitamin, faktor- 

faktor tumbuh, dan mineral; (4) kotoran ternak mempunyai kelembaban yang 

cukup tinggidan daya menahan air pada periode yang relatif cukup lama; (5) 

kotoran ternak mempunyai pH sekitar 6,5 sesuai untuk kegiatan mikroba; dan (6) 

kotoran ternak mempunyai struktur yang memungkinkan adanya aerasi yang baik 

untuk pertumbuhan bakteri. Juga dikatakannya, bahwa komposisi unsur- unsur 

yang terdapat pada kotoran ternak bergantung pada tipe hewan, makanan, dan 

umurnya. Mikroorganisme yang biasa terdapat dalam kotoran hewan adalah 
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bakteri, aktinomisetes, fungi, protozoa, moluska dan nematoda (Dickinson et al., 

1974) 

2.3. Kompos 

Kompos merupakan hasil proses mikrobial aerob yang mengubah limbah 

organik padat menjadi bahan mirip humus yang stabil dan bersih serta aman 

dikembalikan kelingkungan. Tujuan pengomposan antara lain :  

a. Stabilisasi limbah, reaksi biologik yang terjadi selama pengomposan akan 

mengubah limbah organik mudah busuk menjadi bentuk anorganik yang stabil, 

sehingga bila dibuang kelingkungan tidak lagi menimbulakan dampak 

pencemaran. 

b. Inaktivasi patogen. Panas yang dihasilkan dari reaksi biologik selama proses 

pengomposan dapat mencapai 60
0
C, ini cukup untuk membunuh sebagian 

besar bakteri patogen, virus dan telur cacing. 

c. Reklamasi nutrien dan tanah. Nutrien N, P dan K yang terdapat dalam limbah 

biasanya dalam bentuk senyawa organik komplek yang sukar diambil tanaman 

(Murbandono, 2007). 

Menurut Murbandono (2007), proses pengomposan dipengaruhi oleh tujuh 

faktor antara lain:  

1. Oksigen dan Aerasi 

Umumnya mikroba banyak mengonsumsi oksigen selama priode awal proses 

pengomposan bahan yang mudah dipecah dapat diurai dengan cepat. Karena itu, 

dibutuhkan banyak oksigen dalam prosesnya. Aerasi bisa dilakukan untuk 

memasok kembali oksigen kedalam timbunan bahan kompos. 
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2. C/N rasio 

C/N rasio adalah perbandingan jumlah karbon dengan nitrogen dalam suatu 

bahan. Kandungan C atau N berlebih kadang-kadang mempengaruhi proses 

pengomposan. Mikroba menggunakan C untuk energi dan reproduksi. Selain itu, 

mikroba juga menggunakan K dalam proses metabolisme yang berfungsi sebagai 

kasalisator. Organisme biologis membutuhkan C 25 kali lebih banyak dari pada 

N. 

3. Kandungan air  

Kandungan air penting untuk menunjang proses metabolik mikroba. Sebaiknya 

bahan baku kompos mengandung 40-65% air. Apabila dibawah 40 %, akivitas 

mikroba berjalan lambat. Namun, jika diatas 65% udara terdorong keluar dan 

terjadilah keadaan anaerobik. 

4. Porositas, struktur, tekstur dan ukuran partikel 

Porositas berkaitan dengan dengan ukuran ruang udara bahan baku kompos. 

Struktur mencakup kekerasan partikel. Tekstur berkaitan dengan ketersedian 

permukaan untuk aktivitas mikroba. 

5. Derajat keasaman (pH) bahan baku 

pH  bahan baku kompos di harapkan berkisar 6.5-8 %. 

6. Temperatur 

Pengomposan terjadi pada temperatur mesofilik 10-40 
o
C, dan termofilik diatas 

40 
o
C. Pengomposan diharapkan berlangsung pada temperatur 43-65 

o
C. 

7. Waktu pengomposan  
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Waktu pengomposan bergantung pada temperatur, kelembapan, frekuensi 

aerasi dan kebutuhan konsumen. C/N ratio dan frekuensi aerasi adalah cara 

memperpendek priode pengomposan. 

Secara umum kompos yang sudah matang dapat dicirikan sebagai berikut : 

berwarna cokelat hingga hitam, tidak mengeluarkan bau, memiliki C/N ratio 

sebesar 10-20, memiliki kapasitas pemindahan kation dan absorpsi yang tinggi, 

daya serap air tinggi, tidak menggumpal dan memiliki suhu ±30 °C yang hampir 

sama dengan suhu ruang (Simamora dkk., 2006). Sifat kimia kompos dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel. 2.1 Sifat Kimia Kompos 

Parameter Nilai % 

Air <50 

Abu 12-60 

N >0.4 

C 9.80-32 

P >0.10 

K >0.20 

Ca 1-2 

Mg 0.8-1.0 

C/N 10-20 

Bahan organik >50% 
Sumber : SNI (2004). 

Karakteristik bahan baku kompos harus memiliki karakteristik yang khas 

agar dapat dibuat kompos. Idealnya, bahan baku kompos dipilih dan dicampur 

dalam proporsi tepat untuk menghasilakan kompos yang berkualitas. Kandungan 

air dan oksigen pada bahan baku kompos merupakan hal yang sangat penting. 

Pasalnya, suasana lembab dan adanya cukup membantu pertumbuhan mikroba. 

Selanjutnya, karakteristik bahan baku yang harus diperhatikan adalah C/N ratio. 

C/N ratio adalah perbandingan jumlah karbon (C) dengan nitrogen (N) dalam 

suatu bahan. Bahan baku yang biasa dijadikan kompos adalah kotoran ternak dan 
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sampah industri pertanian. Namun, tidak seluruh bahan organik dapat dipecah 

dengan baik. Misalnya, jenis material yang kaya lignin proses pengomposannya 

berjalan lebih lambat. Penyedian bahan kompos perlu memperhatikan potensi 

produksi bau, dan kebersihan (Rynk et al.,1992). Persyaratan karakteristik bahan 

baku yang sesuai untuk proses pengomposan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Persyaratan karakteristik bahan baku yang sesuai untuk pengomposan.  

 

Karakteristik Bahan  

Rentangan 

Baik Ideal 

C/N ratio 20.1-40.1 25.1-30.1 

Kandungan air 40-65 % 50 - 60 % 

pH 5.5 - 9 6.5 – 8.5 

Temperatur (ºC) 43 – 65.5 54 - 60 
Sumber : Rynk et al (1992). 


