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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kompos 

 Kompos adalah hasil penguraian, pelapukan dan pembusukan bahan 

organik seperti kotoran hewan, daun maupun bahan organik lainnya. Bahan 

kompos tersedia disekitar kita dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh bahan 

kompos adalah batang, daun, akar tanaman, serta segala sesuatu yang dapat 

hancur (Soeryoko, 2011).  

 Kompos merupakan sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan 

dan limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. 

Bahan dari ternak yang sering digunakan untuk kompos di antaranya kotoran 

ternak, urine, pakan ternak yang terbuang, dan cairan biogas. Tanaman air yang 

sering digunakan untuk kompos di antaranya ganggang biru, gulma air, enceng 

gondok, dan azolla. Beberapa kegunaan kompos adalah memperbaiki struktur 

tanah, memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah berpasir, meningkatkan daya 

tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. 

menambah dan mengaktifkan unsur hara (Susetya, 2016).  

 Menurut Musnamar (2007) tingkat kandungan hara kompos sangat 

ditentukan oleh bahan dasar, cara pengomposan, dan cara penyimpanan. Namun, 

kandungan haranya masih tetap lebih kecil dibandingkan dengan pupuk kandang. 

Kandungan unsur hara kompos secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan Hara Kompos Secara Umum 

Komponen Kandungan (%) 

Kadar Organik 

C Organik 

N 

P2O5 

K2O 

Ca 

Mg 

Fe 

Al 

Mn 

41,00-43,00 

4,83-8,00 

0,10-0,51 

0,35-1,12 

  0,32-0,80 

1,00-2,09 

0,10-0,19 

0,50-0,64 

0,50-0,92 

0,02-0,04 

Sumber : Musnamar (2007) 
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2.2. Proses Pengomposan 

Proses pengomposan adalah proses menurunkan C/N bahan organik 

hingga sama dengan C/N tanah (< 20). Selama proses pengomposan, terjadi 

perubahan-perubahan unsur kimia yaitu:1) karbohidrat, Sumber Energi terbarukan 

selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin menjadi CO2 dan H2O. Penguraian 

senyawa organik menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman (Mulyatun 2016), 

Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian 

secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan 

organik sebagai sumber energi. Proses pengomposan melibatkan sejumlah 

organisme tanah termasuk bakteri, jamur, protozoa, aktinomisetes, nematoda, 

cacing tanah, dan serangga. Proses pengomposan dapat dilakukan secara aerobik 

dan anaerobik, biasanya dengan bantuan EM4 (Rorokesumaningwati, 2000).  

Pengomposan ditafsikan sebagai proses biologi oleh mikroorganisme 

secara terpisah atau bersama-sama dalam menguraikan bahan organik menjadi 

bahan semacam humus. Bahan yang terbentuk mempunyai berat volume yang 

lebih rendah dari pada bahan dasarnya, bersifat stabil, kecepatan proses 

dekomposisi lambat dan sumber pupuk organik. Dengan demikian pengomposan 

menyiapkan makanan untuk tanaman diluar petak pertanaman dan sekaligus 

menghilangkan senyawa yang mudah teroksidasi dan keberadaanya tidak 

dikehendaki. Apabila residu ini langsung diberikan langsung ke tanah tanpa 

pengomposan maka akan merugikan tanaman karena memanfaatkan hara nitrogen 

yang ada didalam tanah (Sutedjo, 2008). 

 

2.3. Azolla sp. 

Azolla merupakan tumbuhan air yang tumbuh dengan baik di daerah tropis 

maupun sub-tropis. Azolla dapat tumbuh di kolam, saluran air, maupun di areal 

pertanaman padi. Tumbuhan Azolla dalam taksonomi tumbuhan mempunyai 

klasifikasi sebagai berikut: Divisi : Pteridophyta, Kelas : Leptosporangiospora, 

Ordo : Salvianiales, Famili : Salviniaceae, Genus : Azolla, Spesies : Azolla spp. 

(Arifin, 1996). 

Azolla termasuk tanaman yang perkembangannya paling cepat di antara 

tanaman air yang lain.  Menurut Sadegghi et al. (2013) bahwa azolla adalah 
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gulma, namun sekarang telah dianggap sebagai gulma eksotik yang memiliki 

peranan penting dalam konservasi dan telah menjadi perhatian utama bagi biologi 

dan ekologi.   

 
Gambar 2.1 Azolla  

 

Morfologi azolla dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akar, rhizome, dan 

daun. Akarnya memiliki seberkas akar berukuran kecil, rhizomanya sprofit, dan 

daunnya memiliki dua lobi yakni lobus dorsal dan lobus ventral (Paulus, 2010). 

Azolla sp. adalah paku air yang memiliki daun kecil dan merupakan 

tanaman yang mengambang diatas permukaan air dan bersimbiosis dengan 

Cyanobacteria pemfiksasi N2. Simbiosis ini menyebabkan Azolla sp. mempunyai 

kualitas nutrisi yang baik, sehingga Azolla  ini dapat digunakan sebagai pupuk 

organik dan memiliki kontribusi dalam perbaikan fisik, kimia dan biologi tanah. 

(Syafi’ah, 2014).   

Azolla dapat digunakan sebagai pupuk dan membantu dalam memperbaiki 

keadaan fisik, kimia, serta biologi tanah sehingga sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan tanaman. Keadaan fisik tanah yang diperbaiki azolla seperti 

stabilitas agregat, struktur, dan porositas tanah karena kerapatan massa tanah 

menjadi berkurang. Ditinjau dari segi kimia tanah, azolla dapat memperkaya 

unsur hara makro dan mikro dalam tanah. Sedangkan dari segi biologi tanah 

azolla dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan menghambat pertumbuhan 

gulma. Ini disebabkan azolla akan cepat tumbuh dan berkembang menutupi 

permukaan air sehingga cahaya dan air yang diperlukan dalam proses fotosintesis 

gulma menjadi terganggu. Azolla dapat dijadikan filter (penyaring) air dari 

pencemaran logam berat (Arifin, 1996).   
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Azolla tumbuh mengapung di permukaan perairan dan memilki kandungan 

berbagai unsur hara diantaranya adalah N (1,96-5,30%), P (0,16-1,595), Si (0,16-

3,35 %), Ca (0,31-5,97%), Fe (0,04-0,59%), Mg (0,22-0,66%), Zn (26-989 ppm), 

dan Mn (66-2944 ppm). Kandungan unsur hara makro dan mikro dalam azolla 

mampu membantu dalam pemenuhan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman 

(Indramawan dkk., 2012). 

 

2.4. Kotoran Ternak 

Sektor peternakan di Indonesia sampai hari ini masih menjadi salah satu 

sumber ketahanan pangan yang sangat strategis. Namun kondisi di lapangan 

belum terkelolah secara professional yang sebagian besar merupakan usaha 

peternakan rakyat berskala kecil yang berada di perdesaan dan masih 

menggunakan teknologi secara sederhana atau tradisional (Huda, 2016) 

Peningkatan populasi ternak secara nasional dan regional akan 

meningkatkan limbah yang dihasilkan. Apabila limbah tersebut tidak dikelola 

sangat berpotensi mencemari lingkungan terutama dari limbah kotoran yang 

dihasilkan setiap hari. Pembuangan kotoran ternak sembarangan dapat 

menyebabkan pencemaran pada tanah, air dan udara (bau), berdampak pada 

penurunan kualitas lingkungan, kualitas hidup peternak dan ternaknya serta dapat 

memicu konflik sosial. Pengembangan peternakan ramah lingkungan dan berbasis 

sumberdaya lokal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peningkatan 

kualitas dan kuantitas produk peternakan. Sistem pemanfaatan limbah ternak 

sebagai pupuk organik pada tanaman pertanian semakin lama semakin 

berkembang. Pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik selain dapat 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan juga memberikan nilai tambah 

terhadap usaha ternak (Kusuma, 2012).  

Semua jenis ternak menghasilkan kotoran ternak yang jumlah dan 

kandungan haranya bervariasi satu sama lainnya. Kandungan unsur hara dalam 

kotoran ternak ruminansia umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

kotoran ternak unggas. Hal ini erat berkaitan dengan kualitas pakan yang 

diberikan (Mulyatun, 2016). Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk untuk 

menyuburkan tanaman terbagi menjadi pupuk padat berupa kompos dan pupuk 
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cair berupa feses ternak dicampur dengan air melalui suatu proses fermentasi 

(Benito dkk., 2013). 

 

2.4.1. Kotoran Sapi  

Usaha peternakan sapi di Indonesia sampai saat ini masih mementingkan 

produktivitas ternak dan belum memaksimalkan pemanfaatan limbah kotoran sapi 

(teletong) bernilai ekonomis. Limbah kotoran sapi (teletong) yang dihasilkan 

seharusnya tidak lagi menjadi beban biaya usaha tetapi menjadi hasil ikutan yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dan bila mungkin setara dengan nilai ekonomi 

produk utama daging (Huda, 2016). 

Kotoran sapi bagi sebagian orang adalah hal yang menjijikkan, namun 

tahukah bahwa kotoran sapi sangat bermanfaat terutama bagi para petani karena 

dapat menjadi kompos. Budiyanto (2011), menyatakan bahwa satu ekor sapi 

setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8 – 10 kg per hari atau 2,6 – 3,6 ton 

per tahun atau setara dengan 1,5-2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik dan mempercepat proses perbaikan lahan. Potensi 

jumlah kotoran sapi dapat dilihat dari populasi sapi. Populasi sapi potong di 

Indonesia diperkirakan 10,8 juta ekor dan sapi perah 350.000-400.000 ekor dan 

apabila satu ekor sapi rata-rata setiap hari menghasilkan 7 kilogram kotoran 

kering maka kotoran kotoran sapi kering yang dihasilkan di Indonesia sebesar 

78,4 juta kilogram kering per hari. Keadaan potensial inilah yang menjadi alasan 

perlu adanya penanganan yang benar pada kotoran ternak. Limbah peternakan 

yang dihasilkan tidak lagi menjadi beban biaya usaha akan tetapi menjadi hasil 

ikutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bila mungkin setara dengan nilai 

ekonomi produk utama (daging) (Sudiarto, 2008) 

Menurut Winarto (2010), limbah peternakan yang paling umum digunakan 

sebagai bahan pengisi feses sapi. Hal ini dikarenakan potensi kotoran dari peterna  

kan sapi lebih banyak karena dengan hanya memelihara 5 – 10 ekor sapi sudah 

menghasilkan limbah yang cukup banyak. 
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2.4.2.  Kotoran Ayam 

 Kotoran ayam merupakan limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam 

yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Untuk mengurangi limbah 

tersebut, kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Pupuk yang dihasilkan 

disebut pupuk kompos disiapkan melalui proses fermentasi untuk mempercepat 

proses dekomposisi oleh berbagai macam bakteri (Sholikah et al., 2013). Menurut 

Ali (2004), kotoran ayam merupakan kotoran yang di keluarkan oleh ayam 

sebagai proses makanan yang disertai urine dan sisa-sisa makanan lainya. 

Penggunaan bahan organik seperti pupuk kandang kotoran ayam 

mempunyai peran penting  bagi perbaikan mutu dan sifat tanah antara lain  

memperbesar daya ikat tanah yang berpasir (memperbaiki struktur tanah berpasir), 

memperbaiki struktur tanah berlempung sehingga tanah yang semula berat akan 

menjadi ringan, memperbesar kemampuan tanah menampung air sehingga tanah 

dapat  menyediakan air lebih banyak bagi tanaman dan tata udara tanah sehingga 

kandungan air mencukupi dan suhu tanah lebih stabil, meningkatkan pengaruh 

positif dari pupuk buatan (bahan  organik menjadi penyeimbang bila pupuk 

buatan membawa efek yang negatif), mempertinggi daya  ikat tanah sehingga 

tanah menjadi lebih tahan, tidak mudah larut oleh air pengairan (Murbandono, 

2000).  

Menurut Djaja (2008), kualitas kotoran ayam lebih banyak ditentukan oleh 

pakan yang diberikan dan alas lantai kandang (litter) yang digunakan. Kualitas 

kotoran ayam petelur berbeda dengan ayam potong. Selain itu, jika kotoran ayam 

banyak tercampur dengan bulu dan gabah kualitasnya akan kurang bagus. 

 

2.5. Karakteristik Sifat Kimia Kompos  

2.5.1. Kemasaman Kompos  (pH) 

 Keasaman atau pH dalam tumpukan kompos juga mempengaruhi aktivitas 

13 mikroorgaisme. Kisaran pH yang baik sekitar 6,5-7,5 (netral). Oleh karena itu, 

dalam proses pengomposan sering diberi tambahan kapur atau abu dapur untuk 

menaikkan pH (Indriani, 2000). Derajat keasaman pada awal proses pengomposan 

akan mengalami penurunan karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam 

penomposan mengubah bahan organik menjadi asam organik. Pada proses 
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selanjutnya, mikroorganisme dari jenis lain akan mengkonversikan asam organik 

yang telah terbentuk sehingga bahan memiliki derajat keasaman yang tinggi dan 

mendekati normal (Djuarnani dkk, 2005). 

 Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH 5,5-9. Proses 

pengomposan akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan 

itu sendiri. Sebagai contoh, proses pelepasan asam secara lokal akan 

menyebabkan penurunan pH,  senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan 

meningkatkan pH pada fase-fase awal pengomposan. Kadar pH kompos yang 

sudah matang biasanya mendekati netral (Yuwono, 2005). 

 

2.3.2.  Besi (Fe) 

Zat besi pentng bagi pembentukan hijau daun (klorofil), pembentukan zat 

karbohidrat, lemak, protein dan enzim. Jika terjadi kekurangan zat besi akan 

menghambat pertumbuhan khlorofil.  Hara besi (Fe) diserap tanaman terutama 

dalam bentuk kation Fe
++

. Fungsi besi dalam tanaman tergabung dengan sistem 

enzim peranapasan tertentu, seperti katalase, paraoksidase, dan sitrokom a, 

sitrokom b, sitrokom c, ferikrom, dan suksinik dehidrogen (Poerwowidodo, 1992).  

Tanaman membutuhkan asupan zat besi dalam jumlah sedikit, walaupun 

dibutuhkan dalam jumlah sedikit, zat besi memiliki peran yang sangat penting 

bagi tanaman seperti, sebagai pembentuk klorofil, membantu proses fotosintesis 

dan membantu proses pernapasan tanaman (Soeryoko, 2011). Menurut Sutedjo, 

(2008) tersedianya zat besi dalam tanah secara berlebihan, misalnya karena 

pemupukan dengan zat-zat ini yang overdosis, dapat membahayakan bagi 

tanaman yaitu keracunan.  

 

2.5.3. Tembaga (Cu) 

 Unsur Cu merupakan komponen esensial sejumlah enzim tanaman, seperti 

diamin oksidase , aksorbat oksidase, o-definol oksidase, dan kuinonol oksidase. 

Oleh karena itu, tanpa adanya pasokan Cu yang cukup, enzim-enzim tersebut 

tidak akan aktif dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

(Munawar, 2011). 
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Unsur tembaga diserap oleh akar tanaman dalam bentuk Cu
++

. Cu juga 

berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Oleh karena itu, apabila 

tanaman kekurangan Cu sintesis protein terganggu, maka protein yanga ada 

menjadi larut. Cu merupakan kofaktor sintesis enzim dan juga berpengaruh pada 

RNA dan DNA. Dalam organ yang paling muda tempat sintesis paling aktif, kadar 

DNA rendah bila tanaman tersebut kahat Cu. Metabolisme karbohidrat juga 

terganggu bila tanaman kekurangan Cu. Pembungaan dan pembuahan sangat 

terganggu bila tanaman kekurangan Cu. Bila ketersediaan Cu cukup, maka kadar 

Cu dalam benang sari dan ovarium cukup. Defisiansi menyebabkan tepung sari 

tidak hidup karena kurang Cu. Selain defisiensi, tanaman sering mengalami 

toksisitas karena Cu berlebihan. Toksisitas Cu terjadi bila kadar Cu dalam 

tanaman berkisar antara 20-30 ppm per berat taanaman, tergantung pada jenis 

tanamanannya (Roesmakan dan Nasih, 2002).  

  

2.5.3.  Seng (Zn) 

Seng atau Zincum (Zn) diserap dalam bentuk Zn
++

. Seng merupakan 

bagian yang penting dari Carboxylase, Carbonic anhidrosa. Dalam keadaan yang 

sangat sedikit Zn telah dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan-

perkembangan, kelebihan sedikit saja dari ketentuan penggunaannya akan menjadi 

racun.  Diperkirakan bahwa persenyawaan-persenyawaan Zn berfungsi pula pada 

pembentukan hormon (auxin) dan penting bagi keseimbangan fisiologis. 

Defisiensi Zn dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif terhambat dan juga 

dapat menghambat pertumbuhan biji (Sutedjo, 2008).  

Kekurangan unsur seng menyebabkan pertumbuhan secara drastis 

terganggu, daun mengecil dan pucuk membentuk roset serta timbul warna-warna 

tidak normal pada tanaman (Sudarmi, 2013). Penambahan unsur logam pada tanah 

dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu melalui polusi, penggunaan sarana 

produksi seperti pupuk, pestidsida dan fungisida, sehingga terjadi kontaminasi 

logam-logam pada tanah dan tumbuh-tumbuhan (Lahuddin, 2007). 

 




