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I. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Keberhasilan produksi pertanian melalui kegiatan intensifikasi tidak 

terlepas dari kontribusi dan peranan sarana produksi, antara lain pupuk yang 

merupakan salah satu faktor penentu produksi. Selama ini untuk mendukung 

pembangunan sektor pertanian pemerintah menyediakan dana untuk subsidi 

pupuk tunggal  SP-36, ZA dan KCl. Namun pemerintah menghapuskan subsidi 

pupuk secara bertahap pada tahun 2014. Kondisi ini membuka peluang bagi 

produsen pupuk dalam negeri untuk membuat pupuk pengganti yang lebih murah 

(Suriadikarta, 2006). Salah satu pupuk yang mudah dicari bahan bakunya dan 

murah adalah pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan salah satu pupuk 

organik yang sangat baik untuk meningkatkan kesuburan tanah (Sugito, 2005) 

dan tidak mengandung residu kimia yang berbahaya (Sitepu, 2006). Kompos juga 

memiliki kandungan unsur hara yang ramah lingkungan. Unsur hara yang 

terdapat pada kompos tidak akan merusak tanah seperti pupuk kimia (anorganik).  

Kompos bersifat slow release sehingga tidak berbahaya bagi tanaman, 

walaupun jumlah yang digunakan cukup banyak (AgroMedia, 2007). Hal ini 

dikarenakan bahan baku yang digunakan berasal dari bahan organik yang sudah 

menjadi limbah. Limbah organik yang dapat dikomposkan diantaranya  limbah 

sayuran, limbah buah-buahan, limbah ampas tahu dan kulit ubi. Damanhuri 

(2006) menyatakan pengomposan limbah organik sangat potensial untuk 

dikembangkan karena komposisi sampah organik yang terdapat di beberapa kota 

di Indonesia. Pembuatan kompos dapat dipercepat prosesnya hanya dalam jangka 

waktu 30-90 hari dengan penambahan EM-4 (Indriani 2012). Effective 

Microorganisme (EM4) merupakan bahan yang mengandung beberapa 

mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses pengomposan. Peranan Effective 

Microorganisme (EM4) dalam pembuatan kompos adalah untuk menghilangkan 

bau dan  mempercepat proses pengolahan limbah.  

Lamanya pengomposan tergantung pada beberapa faktor seperti suhu, 

kadar air bahan, nutrien, pH, dan pemisahan bahan. Selain faktor tersebut bahan 

organik yang digunakan dalam pengomposan juga mempengaruhi lamanya 

pengomposan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kompos. Oleh karena 



2 
 

itu dibutuhkan analisis untuk memastikan kualitas kompos dalam bentuk analisis  

laboratorium. Hal ini penting untuk memastikan kompos yang siap diaplikasikan 

tidak berbahaya bagi tanaman, manusia maupun lingkungan (Isroi dan Yuliarti, 

2009). Penentuan kualitas pupuk kompos biasanya dengan menentukan sifat 

kimia kompos. Namun dapat ditambah dengan analisis sifat fisik untuk 

mengetahui kondisi kompos sebelum dilakukan analisis kimia. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui kompos yang sudah matang (Kusmiyarti, 2013).  

Menurut Tati (2003) analisis sifat fisik kompos dapat dilihat berdasarkan 

pengamatan pada bau, warna dan tekstur material kompos pada hari ke 45. 

Kompos yang telah matang ditandai dengan warna material sudah coklat 

kehitaman, berbau daun lapuk, kecuali pada bokashi jerami yang masih 

ditemukan struktur jerami (±10% berat) meskipun teksturnya terasa halus dan 

remah seperti tanah. Hasil penelitian Yuwono (2005) menunjukkan terjadinya 

penyusutan berat kompos hingga tinggal sebesar 50-70% pada kompos yang 

diproduksi secara aerobik maupun anaerobik. Penurunan berat material kompos 

ini terjadi oleh adanya penurunan kadar air dan proses penghancuran material 

akibat dari dekomposisi material selama proses pengomposan. 

Menurut Djuarnani (2005) hasil pengomposan dinyatakan aman untuk 

digunakan ketika bahan baku telah dikomposkan dengan sempurna yang ditandai 

dengan karakteristik fisik,  yang meliputi bau, warna, tekstur yang telah 

menyerupai tanah, penyusutan berat mencapai 60%. Oleh karena itu penulis 

mengangkat judul “Analisis Sifat Fisik Kompos Dari Bahan Limbah Organik 

Yang Berbeda”. Untuk mengetahui sifat fisik kompos dari bahan yang berbeda 

dan sifat fiisk yang sesuai dengan SNI 19-7030-2004.  
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1.2       Tujuan  

1. Mengetahui sifat fisik kompos dari limbah organik yang berbeda  

2. Mengetahui kualitas kompos yang sesuai standar SNI 

3. Mengetahui sifat fisik kompos terbaik dari kompos limbah organik yang 

berbeda. 

 
1.3       Manfaat Penelitian 

1. Penggunaan limbah kulit singkong, limbah sayur kol, limbah kulit pisang, dan 

limbah ampas tahu dapat menjadi  inovasi dalam pembuatan kompos. 

2. Pemanfaatan limbah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, serta 

menambah nilai ekonomi dalam pemanfaatannya.  

3. Memberi informasi kepada petani tentang sifat fisik kompos yang sesuai 

dengan standar kompos.    

 
1.4       Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah kompos dari bahan organik yang 

berbeda akan menghasilkan sifat fisik yang berbeda.  

 

 


