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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan 

mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas 

manusia menyebabkan bertambahnya jumlah limbah (Sudrajat, 2006). Tahun 2013 

jumlah penduduk kota Pekanbaru berada di angka 999.031 jiwa dengan jumlah 

volume sampah yang dihasilkan sebesar 499.515 kg dengan komposisi sampah 

organik sebesar 349.660 kg dan sampah anorganik sebesar 149.885 (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 2013). Limbah padat seperti limbah 

sayur-sayuran dan buah-buahan dari buangan pasar dihasilkan dalam jumlah yang 

cukup besar, limbah tersebut hanya ditumpuk di tempat pembuangan dan selanjutnya 

dibuang ke TPA jika tumpukan sudah meninggi. Penumpukan limbah padat yang 

terlalu lama dapat mengakibatkan pencemaran, seperti bersarangnya hama-hama dan 

timbulnya bau yang tidak diinginkan.  

Pembuatan kompos merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi volume sampah dan bermanfaat bagi tanaman, pembuatan kompos 

dari limbah organik juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebab tidak 

membutuhkan biaya yang banyak. Proses pengomposan menjadi penting karena 70-

80% sampah kota merupakan bahan organik yang sebagian besar dapat dijadikan 

kompos (Purwasasmita dan Mulyadi, 1989).  

Pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, 

misalnya sampah-sampah organik pasar/kota dan limbah-limbah industri seperti 

limbah kol, kulit pisang, kulit singkong dan ampas tahu. Produksi limbah organik di 

DKI Jakarta mencapai 4.500 ton per hari, sebagian besar diantaranya (±60%). 

Merujuk pada literatur, nutrien yang terkandung dalam limbah sayuran dan buahan 

mencapai 100 ton per berat kering limbah sehingga potensial untuk dimanfaatkan 

sebagai pupuk (BPTP, 2007). 

Estimasi pertumbuhan konsumsi sayuran tahun 2015-2016 menunjukkan 

bahwa peningkatan rerata konsumsi per kapita sayuran adalah 1,09% pertahun. 
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Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 sebesar 400 juta 

orang, maka akan dibutuhkan 1.985.200 ton sayur untuk memenuhi permintaan 

konsumsi (Adiyoga, 2009). Salah satu limbah sayuran yang umumnya sering 

ditemukan yaitu limbah kol. Limbah kol yang didapatkan di pasar merupakan bagian 

kol hasil penyiangan. Berdasarkan BPS Provinsi DKI Jakarta (2009), potensi limbah 

sayuran kol diperkirakan mencapai 20% dari jumlah pasokan. Menurut Khumalawati 

dan Ulfa (2005) limbah sayur seperti kol per 100 gram bahan segar mengandung 

fosfor 26 mg, natrium 8 mg, zat besi 0,7 mg, kalsium 64 mg, protein 1,7 g dan serat 

0,9 mg sedangkan limbah buah seperti kulit pisang mengandung unsur P, K, Ca, Mg, 

Na, Zn yang masing-masing berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman yang berdampak pada jumlah produksi yang maksimal (Soeryoko, 2011).  

Singkong merupakan produksi hasil pertanian ke 2 terbesar setelah padi, 

produksi singkong di Indonesia mencapai 24.177.327 ton  dengan jumlah kulit 

singkong ± 364.000 ton per tahun (Badan Pusat Statistik, 2012). Kulit singkong juga 

memiliki kandungan unsur hara yang berperan untuk pertumbuhan tanaman seperti 

karbon 59,31%, hidrogen 9,78%, oksigen 28,74%, nitrogen 2,06%, sulfur 0,11% dan 

air 11,4%. Kompos kulit singkong juga bermanfaat sebagai sumber nutrisi dan 

insektisida bagi tumbuhan (Akanbi, 2007).  

Industri tahu  menjadi salah satu industri rumah tangga yang tersebar luas di 

kota-kota besar maupun kecil. Sebagian besar industri tahu tersebut memanfaatkan 

ampas tahunya untuk pakan ternak dan ada yang dijual untuk membuat tempe 

gembus, sisanya dibuang di pekarangan. Ampas tahu yang dibuang di pekarangan 

tersebut dalam waktu dua hari sudah berbau busuk dan dijadikan sebagai tempat 

berkembang biak lalat. Bau ini muncul karena terjadinya gas-gas akibat dekomposisi 

seperti CO2, H2S, CH2 dan NH3 (Polprasert, 1989). Ampas tahu yang dibuang begitu 

saja juga akan menghasilkan leachate dalam proses pembusukannya. Keberadaan 

leachate dalam tanah berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bahan terlarut 

(nitrit) dan dapat mencemari air permukaan, air tanah serta badan-badan air karena 

karakteristiknya yang dapat menyebar melalui aliran air (Munawar, 2011). Di balik 

banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh ampas tahu, ternyata limbah hasil 



3 

 

produksi tahu ini mengandung senyawa-senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh 

tanaman, seperti senyawa-senyawa fosfor (P), besi (Fe) serta kalsium (Ca) (Oey, 

1992).  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kandungan Karbon, Nitrogen, Fosfor dan Kalium Kompos 

dari Bahan Limbah Organik yang Berbeda” yang merujuk pada syarat mutu kualitas 

kompos SNI 19-2030-2004 yaitu C-Organik 9,8%-32%, kandungan N 0,40%, P total 

10%, dan K sebanyak 0,20%. 

 

1.2.  Tujuan  

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kandungan C-organik, N-total, P-

tersedia dan K-total pada beberapa kompos yang berbahan dasar limbah kol, kulit 

pisang, ampas tahu dan kulit singkong serta untuk mengetahui kompos yang 

memenuhi syarat mutu kualitas kompos SNI 19-2030-2004. 

 

1.3.  Manfaat  

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan berbagai macam limbah organik sebagai kompos yang berguna bagi 

budidaya tanaman, serta mengurangi ataupun menanggulangi permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian ini. 

 

1.4.  Hipotesis 

 Kompos berbahan asal limbah kol memiliki kandungan C-organik, N-total, P-

total dan K-total terbaik dibandingkan kompos limbah lainnya.  

 

 

 

 

 

 


