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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Limbah Organik  

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo PP 85/1999, limbah 

didefinisikan sebagai buangan dari suatu  usaha atau kegiatan manusia. Salah satu 

limbah yang banyak terdapat di sekitar kota adalah limbah pasar. Limbah adalah sisa 

suatu usaha atau kegiatan, yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang 

karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung 

akan dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau 

makhluk hidup lainnya (Mahida,1984). 

 Limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses 

produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. 

Berdasarkan sifatnya limbah dibedakan menjadi dua yaitu limbah organik dan limbah 

anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat diuraikan secara sempurna 

melalui proses biologi baik aerob maupun anaerob sedangkan limbah anorganik 

merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan melalui proses biologi. Limbah organik 

yang dapat diurai melalui proses biologi mudah membusuk seperti: sisa makanan, 

sayuran, potongan kayu, daun-daun kering dan sebagainya. Limbah organik dapat 

mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan kecil dan berbau 

(Latifah, 2011). 

 Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang 

mempuyai nilai ekonomis dan ada limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. 

Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan melalui suatu proses yang 

nantinya akan memberikan suatu nilai tambah sedangkan limbah non ekonomis yaitu 

suatu limbah yang walaupun hanya dilakukan proses lanjut dengan melalui cara 

apapun tetap tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk 

mempermudah sistem pembuangan limbah. Jenis limbah tersebut sering 

menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan (Kristanto, 2006). 

 Limbah kota pada umumnya didominasi oleh sampah organik ± 70% sebagai 

konsekuensi logis dari aktivitas serta pemenuhan kebutuhan penduduk kota.  
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Berdasarkan sumber dan bahan buangannya sampah organik kota secara garis besar 

dikontribusi oleh sampah pasar, rumah potong hewan dan restoran serta rumah tangga 

(Mustadzy dkk., 2009). Limbah pasar merupakan bahan-bahan hasil sampingan dari 

kegiatan manusia yang berada di pasar dan banyak mengandung bahan organik 

(Ningrum, 2014). Menurut Hadiwiyoto (1983), sampah pasar yang banyak 

mengandung bahan organik adalah sampah hasil pertanian seperti sayuran, buah-

buahan dan daun-daunan serta dari hasil perikanan dan peternakan. 

2.1.1. Limbah Kol 

 Limbah sayuran pasar merupakan bahan yang dibuang dari usaha 

memperbaiki penampilan barang dagangan berbentuk sayur mayur yang akan 

dipasarkan (Muwakhid, 2005). Selama ini limbah sayuran pasar menjadi sumber 

masalah bagi upaya mewujudkan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Selain 

mengotori lingkungan, limbah sayuran pasar dengan sifatnya yang mudah 

membusuk, mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa bau yang tidak sedap. 

 Menurut Van Den Berg dan Lenz (1973) sayur-sayuran memiliki kadar air 85-

98%. Limbah sayuran terutama kol tersedia melimpah pada waktu panen dan belum 

dimanfaatkan secara optimal, hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan. Limbah 

kol dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia secara optimal tanpa 

mengurangi penurunan kualitas. Menurut Permana dkk. (2009), kompos limbah kol 

memiliki nilai nitrogen yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,44 % dengan nilai rasio 

C/N 11. 

2.1.2.  Kulit Pisang 

  Limbah buah adalah bagian dari buah atau buah yang sudah tidak dapat 

digunakan atau dibuang. Limbah buah-buahan terdiri seperti dari limbah buah pisang, 

melon, pepaya, jeruk, nenas dan lain-lain. Limbah buahan seperti kulit pisang yang 

selama ini kurang dimanfaatkan sebenarnya memiliki kandungan yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya dapat dijadikan pupuk. Hasil analisis 

kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu 

68,90 %.  



6 

 

 Kulit Pisang mengandung unsur P, K, Ca, Mg, Na, Zn masing-masing 

berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang berdampak pada 

jumlah produksi yang maksimal (Soeryoko, 2011). Berdasarkan penelitian Permana 

dkk. (2010) tentang pembuatan kompos dari limbah padat organik ynag tidak 

terpakai, limbah kulit pisang mengandung nitrogen yang cukup tinggi yaitu sebesar 

3,17%. 

2.1.3. Ampas Tahu 

 Tahu merupakan salah satu produk olahan biji kedelai yang telah lama dikenal 

dan banyak disukai oleh masyarakat, karena harganya murah dan mudah didapat. 

Pembuatan tahu umumnya dilakukan oleh industri kecil atau industri rumah tangga. 

Selain dapat menyerap tenaga kerja industri kecil ini juga ikut berperan dalam 

meningkatkan gizi masyarakat, karena membuat produk yang merupakan sumber 

protein nabati dengan harga yang relatif murah. Kedelai sebagai bahan dasar 

pembuatan tahu merupakan salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak 

mengandung protein dan kalori serta mengandung vitamin B dan kaya akan mineral. 

Protein yang terkandung dalam 100 g kedelai mencapai 35-45 g (Kafadi, 1990). 

Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian 

mengumpulkannya sehingga terbentuk padatan protein. Pada pengolahan tahu 

diperlukan air yang banyak, karena hampir semua tahapan pada pembuatan tahu 

memerlukan air. Limbah dari proses pembuatan tahu yaitu berupa cairan dan ampas 

tahu yang berupa padatan (Rossiana, 2006). 

 Ampas tahu merupakan limbah dalam bentuk padatan dari bubur kedelai yang 

diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu dan cukup potensial dipakai 

sebagai bahan makanan karena ampas tahu masih mengandung gizi yang baik. 

Penggunaan ampas tahu masih sangat terbatas bahkan sering sekali menjadi limbah 

yang tidak termanfaatkan sama sekali (Wiriarno, 1985). Hal tersebut mungkin 

disebabkan oleh rasanya yang kurang enak yaitu pahit dan getir serta tidak terjamin 

kebersihannya, karena sanitasi perusahaan pada umumnya tidak baik. Bila produksi 

berlebihan ampas tahu ini sering dibuang begitu saja, sehingga akan dapat menambah 
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beban pencemaran lingkungan (Wilarso, 1999). Ampas tahu segar mempunyai kadar 

air yang tinggi (80-84%), sehingga menyebabkan umur simpannya pendek, biaya 

pengangkutan tinggi dan daerah penggunaan terbatas. Pengeringan merupakan salah 

satu cara mengatasi kadar air yang tinggi dari ampas tahu segar (Pulungan dan 

Rangkuti, 1984). Menurut Rahmina dkk. (2017), kompos ampas tahu mengandungan 

fosfor dan kalium yang cukup tinggi yaitu 1,215% dan 0,361% sehingga potensial 

untuk diaplikasikan ke tanaman.  

2.1.4. Kulit Singkong  

 Pada tahun 2011 produksi singkong di Indonesia mencapai 24.044.025 ton 

sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 24.177.327 ton (BPS Indonesia, 

2012). Dalam pemanfaatan tanaman singkong selain umbinya, masyarakat juga 

memanfaatkan seluruh bagian dari tanaman ini mulai dari batang, daun, serta 

kulitnya. Semakin tinggi jumlah produksi singkong, maka semakin tinggi pula kulit 

yang dihasilkannya.  

 Kulit singkong merupakan limbah agroindustri pengolahan ketela pohon 

seperti industri tepung tapioka, industri fermentasi dan industri pokok makanan. 

Komponen kimia dan zat gizi pada kulit singkong adalah protein 8,11 g; serat kasar 

15,2 g; pektin 0,22 g; lemak 1,29 g dan kalsium 0,63 g (Rukmana, 1997). Kulit 

singkong memiliki kandungan yang dibutuhkan tanaman diantaranya yaitu : 

kandungan karbon sebesar (59,31%) yang berarti terdapat karbon yang tinggi pada 

kulit singkong, hidrogen sebesar 9,78%, oksigen sebesar 28,74%, nitrogen sebesar 

2,06%, sulfur sebesar 0,11% dah air sebesar 11,4% (Ridzany, 2012). 

 

2.2. Kompos 

 Kompos merupakan jenis pupuk yang terjadi karena proses penghancuran 

oleh alam atas bahan-bahan organik, terutama daun, tumbuh-tumbuhan seperti jerami, 

kacang kacangan, sampah dan lain-lain (Sarief, 1989). Pengomposan atau 

dekomposisi merupakan penguraian dan pemantapan bahan-bahan organik secara 

biologi dalam temperatur yang tinggi dengan hasil akhir bahan yang bagus untuk 
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digunakan ke tanah tanpa merugikan lingkungan (Prihandarini, 2004). Dengan kata 

lain terjadi perubahan fisik semula menjadi fisik yang baru. Perubahan itu terjadi 

karena adanya kegiatan jasad renik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 Bahan organik yang dapat digunakan sebagai kompos dapat berasal dari 

limbah hasil pertanian dan non pertanian (limbah kota dan limbah industri) (Kurnia 

dkk., 2001 cit Harizena 2012). Limbah hasil dari pertanian antara lain berupa sisa 

tanaman (jerami dan brangkasan), sisa hasil pertanian (sekam, dedak padi, kulit 

kacang tanah, ampas tebu dan belotong). Limbah kota atau sampah organik kota 

biasanya dikumpulkan dari pasar atau sampah rumah tangga dari daerah pemukiman 

serta taman-taman kota (Husnain dkk., 2003).   

 Menurut Unus (2002) banyak faktor yang mempengaruhi proses pembuatan 

kompos, baik biotik maupun abiotik. Faktor -faktor tersebut antara lain: a) Pemisahan 

bahan: bahan-bahan yang sekiranya lambat atau sukar untuk didegradasi/diurai, harus 

dipisahkan/diduakan, baik yang berbentuk logam, batu, maupun plastik. Bahkan, 

bahan-bahan tertentu yang bersifat toksik serta dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba, harus benar-benar dibebaskan dari dalam timbunan bahan, misalnya residu 

pestisida. b) Bentuk bahan: semakin kecil dan homogen bentuk bahan, semakin cepat 

dan baik pula proses pengomposan. Karena dengan bentuk bahan yang lebih kecil 

dan homogen, lebih luas permukaan bahan yang dapat dijadikan substrat bagi 

aktivitas mikroba. Selain itu, bentuk bahan berpengaruh pula terhadap kelancaran 

difusi oksigen yang diperlukan serta pengeluaran CO2 yang dihasilkan. c) Nutrien: 

untuk aktivitas mikroba di dalam tumpukan sampah memerlukan sumber nutrien 

Karbohidrat, misalnya antara 20-40% yang digunakan akan diasimilasikan menjadi 

komponen sel dan CO2. d) Kadar air bahan tergantung kepada bentuk dan jenis 

bahan, misalnya, kadar air optimum di dalam pengomposan bernilai antara 50-70%, 

terutama selama proses fasa pertama. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu, kadar 

air bahan bisa bernilai sampai 85%, misalnya pada jerami.  

  Secara teknis, transformasi bahan organik tidak stabil menjadi bahan organik 

stabil (kompos matang) ditandai oleh pembentukan panas dan produksi CO2. Selama 

proses pengomposan, komposisi populasi mikroba berubah dari tahap mesofilik (suhu 
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20-40
o
C) ke tahap termofilik (suhu bisa mencapai 80

o
C), dan terakhir tahap stabilisasi 

atau pendinginan. Mikroba mesofilik memulai dekomposisi substrat mudah hancur 

seperti protein, gula dan pati yang selanjutnya digantikan oleh mikroba termofilik 

yang secara cepat merombak substrat organik. Pada tahap akhir stabilisasi, jumlah 

populasi mikroba meningkat. Panas yang timbul selama fase termofilik mampu 

membunuh mikroba patogen (>55
o
C) dan benih gulma (>62

o
C) sehingga kompos 

matang sering dipakai sebagai media pembibitan tanam (FAO 2003 cit Husen dan 

Irawan 2008 ). Penggunaan kompos matang mampu menstimulasi perkembangan 

mikroba dan menghindari bibit dari serangan patogen tular tanah (Husen dan Irawan, 

2008).   

 Menurut Djuarnani dkk. (2005) kompos juga mengalami tiga tahap proses 

pengomposan, pada tahap pertama yaitu tahap penghangatan (tahap mesofilik), 

mikroorganisme hadir dalam bahan kompos secara cepat dan temperatur meningkat. 

Mikroorganisme mesofilik hidup pada temperatur 10-45
o
C dan bertugas memperkecil 

ukuran partikel bahan organik sehingga luas permukaan bahan bertambah dan 

mempercepat proses pengomposan. Pada tahap kedua yaitu tahap termofilik, 

mikroorganisme termofilik hadir dalam tumpukan bahan kompos. Mikroorganisme 

termofilik hidup pada temperatur 45-60
o
C dan bertugas mengkonsumsi karbohidrat 

dan protein sehingga bahan kompos dapat terdegradasi dengan cepat. 

Mikroorganisme ini berupa Actinomycetes dan jamur termofilik. Sebagian dari 

Actinomycetes mampu merombak selulosa dan hemiselulosa. Kemudian proses 

dekomposisi mulai melambat dan temperatur puncak dicapai. Setelah temperatur 

puncak terlewati, tumpukan mencapai kestabilan, dimana bahan lebih mudah 

terdekomposisikan.Tahap ketiga yaitu tahap pendinginan dan pematangan, pada tahap 

ini, jumlah mikroorganisme termofilik berkurang karena bahan makanan bagi 

mikroorganisme ini juga berkurang, hal ini mengakibatkan organisme mesofilik 

mulai beraktivitas kembali. Organisme mesofilik tersebut akan merombak selulosa 

dan hemiselulosa yang tersisa dari proses sebelumnya menjadi gula yang lebih 

sederhana, tetapi kemampuanya tidak sebaik organisme termofilik. Bahan yang telah 

didekomposisi menurun jumlahnya dan panas yang dilepaskan relatif kecil.  
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 Proses pembuatan kompos tergantung pada kerja mikroorganisme yang 

memerlukan sumber karbon untuk mendapatkan energi dan bahan bagi sel-sel baru, 

bersama dengan pasokan nitrogen untuk protein sel. Nitrogen merupakan unsur hara 

paling penting. Sistem pengomposan bertujuan untuk mempertahankan kondisi aerob 

selama proses. Pengomposan pada kondisi aerob meningkatkan laju dekomposisi, 

sehingga terjadi peningkatan temperatur. Apabila aerasi tidak terhambat maka tidak 

dihasilkan bau tidak sedap (Holmes, 1983). Menurut Outerbridge (1991), tidak 

adanya udara (kondisi anaerobik) akan menimbulkan perkembangbiakan berbagai 

macam mikroorganisme yang menyebabkan pengawetan keasaman dan pembusukan 

tumpukan yang menimbulkan bau busuk. Aerasi diperoleh melalui gerakan alami dari 

udara ke dalam tumpukan kompos, dengan membolak-balik.  

 Kelembaban merupakan faktor utama dalam pengomposan aerob. 

Kelembaban dibawah 20% menyebabkan pengomposan terhenti. Jika kelembaban 

diatas 55%, air akan mulai mengisi ruang antara bahan, menyebabkan pengurangan 

jumlah oksigen dan terbentuk kondisi anaerob, sehingga temperatur menurun dan 

menimbulkan bau tidak sedap (Holmes, 1981).  

 pH digunakan untuk mengevaluasi hasil metabolisme mikroorganisme di 

lingkungan. pH kompos bervariasi dengan waktu selama proses pengomposan dan 

digunakan sebagai indikator dekomposisi dalam massa kompos. Selama proses 

pengomposan terjadi perubahan pH di mana diawal pengomposan pH bahan kompos 

5, kemudian terjadi kenaikan pH berkisar 7-8 dan pada akhir proses pengomposan 

akan terjadi penurunan pH berkisar 7-7,5 (Dewilda dan Apris, 2016).  

 Menurut Waluyo (2013), pada saat terjadinya kenaikan temperatur, aktivitas 

bakteri mesofilik terhenti dan kemudian digantikan oleh kelompok bakteri termofilik. 

Bersamaan dengan pergantian ini, maka amoniak dan gas nitrogen akan dihasilkan 

sehingga nilai pH berubah menjadi basa. 

  

2.3. Mutu Kimiawi Kompos 

 Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik 

dibandingkan bahan pembenah lainnya. Nilai pupuk yang dikandung pupuk organik 
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pada umumnya rendah dan sangat bervariasi, misalkan unsur nitrogen (N), fospor (P) 

dan kalium (K) tetapi juga mengandung unsur mikro esensial lainnya. Sebagai bahan 

pembenah tanah pupuk organik membantu dalam mencegah terjadinya erosi dan 

mengurangi terjadinya retakan tanah (Sutanto, 2002). 

 Yuwono (2009) mengatakan bahwa, kompos merupakan istilah untuk pupuk 

organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan 

makhluk hidup (tanaman maupun hewan) dan pembuatan kompos sebenarnya meniru 

proses terbentuknya humus oleh alam dengan melalui rekayasa kondisi lingkungan, 

kompos dapat dibuat serta dipercepat prosesnya dalam jangka waktu 30-90 hari, 

waktu ini melebihi kecepatan pembentukan humus secara alami. Proses pengomposan 

adalah proses mikrobiologi berupa penguraian selulose, hemiselulose, lemak, lilin, 

serta lainnya menjadi karbondioksida (CO2) dan air, pengikatan unsur hara oleh 

mikrooganisme yang akan dilepaskan kembali jika mikroorganisme mati serta 

pembebasan unsur hara senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang akan 

tersedia bagi tanaman (Musnamar, 2007). 

 Kompos bermutu baik ciri-ciri kimiawinya yaitu pH normal dan tidak 

mengandung logam, kaca, plastik (Djaja, 2008), diperoleh dari bahan-bahan dasar 

yang bermutu baik pula dan kompos yang telah matang (tidak panas), serta mampu 

mensuplai unsur hara makro maupun mikro ke dalam tanah seperti N, P, K, S, Fe, Zn 

dan unsur lain (Supadma & Arthagama, 2008) dengan mengandung unsur hara makro 

N > 1,5%, P2O5 > 1% dan K2O > 1,5%, C/N ratio 15-20 (Surtinah, 2013).    

  Indonesia telah memiliki standar kualitas kompos, salah satunya yaitu SNI 19-

7030-2004. Di dalam standar ini termuat batas-batas maksimum atau minimum sifat-

sifat fisik dan kimiawi kompos. Standar ini menjadi salah satu jaminan  untuk 

melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, 

konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha 

pupuk organik yang diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia harus 

memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Adapun standar kualitas kompos 

yang merujuk pada SNI 19-7030-2004 dapat dilihat pada Lampiran 10.  


