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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Limbah Organik 

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 2, yaitu limbah 

organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat 

diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik aerob maupun anaerob. 

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). 

Limbah kota pada umumnya didominasi oleh sampah organik ±70% 

sebagai konsekuensi logis dari aktivitas serta pemenuhan kebutuhan penduduk 

kota. 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). Bahan organik yang dapat digunakan 

sebagai kompos dapat berasal dari limbah hasil pertanian dan non pertanian 

(limbah kota dan limbah industri). Limbah hasil dari pertanian antara lain berupa 

sisa tanaman (jerami dan brangkasan), sisa hasil pertanian (Setyorini, 2003) 

Adapun beberapa bahan organik yang dapat digunakan dalam pembuatan pupuk 

organik diantaranya, yaitu:  

2.1.1. Limbah sayuran   

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. 

Pengomposan timbul dari kegiatan mikroorganisme, sehingga diharapkan bahwa 

proses pengomposan akan lebih baik dengan penambahan inokulan dari kultur 

mikroorganisme.  
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Mikroorganisme berkembang biak dengan sangat cepat, dan dalam beberapa hari 

jumlahnya dapat mencapai titik maksimum yang dimungkinkan oleh kondisi 

lingkungan dalam tumpukan kompos. Kompos yang baik adalah kompos yang 

sudah mengalami pelapukan yang cukup dengan dicirikan warna sudah berbeda 

dengan warna bahan pembentuknya, berbau seperti tanah, kadar air rendah, dan 

mempunyai suhu ruang. 

Sayuran yang sering digunakan dalam pembuatan kompos adalah kubis. 

Kubis (Brassica leracea L) merupakan sayuran daun yang cukup popular di 

Indonesia. Di beberapa daerah orang lebih sering menyebutnya sebagai kol. 

Dalam nama ilmiah kubis diberi nama Brassica oleraceae L. Kubis memiliki ciri 

khas membentuk krop. Kubis mengandung air >90% sehingga mudah mengalami 

pembusukan (Saenab, 2010). 

Kubis mempunyai kandungan air yang tinggi, karhohidrat, protein, dan 

lemak (Latifah., 2011). Ditambahkan oleh Ongkowijoyo (2011) bahan tersebut 

juga mengandung serat, fosfor, besi, kalium, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan 

Vitamin K.  Semua unsur tersebut mempunyai fungsi yang bisa membantu dalam 

proses pertumbuhan dan perkembang biakan tanaman Sehingga sangat bagus 

dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Selain mudah terdekomposisi, 

bahan ini juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman (Purwendro dan 

Nurhidayat 2006). 

2.1.2. Limbah Kulit Pisang 

Pisang (Musa paradisiacal L.) merupakan tanaman buah-buahan yang 

tumbuh dan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pengolahan pisang 

menghasilkan limbah padat berupa kulit pisang dan bonggol pisang. Limbah kulit 

pisang ini masih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang 

berguna dan memberi nilai ekonomi yang cukup tinggi, salah satunya yaitu 

sebagai bahan baku pembuatan kompos, karena kulit pisang mempunyai nilai gizi 

yang cukup baik yaitu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan energi serta 

memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium dan kandungan lemak yang cukup. 

Keuntungan pemanfaatan limbah untuk pengomposan antara lain pengomposan 

berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kondisi sanitasi 

lingkungan. Aplikasi kompos pada lahan pertanian dapat mengurangi pencemaran 
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karena berkurangnya kebutuhan pemakaian pupuk kimia yang berlebihan 

(Sriharti, 2008).  

Kulit pisang adalah limbah yang mencemari udara karena menimbulkan bau 

tidak sedap dan mengurangi keindahan lingkungan. Pada hakikatnya limbah 

organik seperti kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena  

menyediakan unsur hara bagi tanaman. Beberapa unsur hara mineral yang 

dibutuhkan oleh tanaman  terkandung dalam kulit pisang (Tabel 2.1). 

 
Tabel 2.1 Kandungan Kulit Pisang 

Parameter Hasil analisa 
Kadar Air (%) 82,12
Kadar C-Organik (%) 7,32
Nitrogen total % 0,21
Nisba C/N (%) 35 
P2O5(%) 0,07
K2O (%) 0,88

Sumber: (Sriharti dan Takiyah 2008). 
 

Hal ini didukung oleh penelitian Sriharti (2008) bahwa limbah kulit pisang 

merupakan substansi organik yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, 

yang memiliki kadar air 82,12% nisba C/N awal untuk bahan kompos adalah 

antara 30–50oC, dalam tabel terlihat bahwa nisba C/N limbah pisang ambon 35 

dan pisang raja 21, namun bila dilihat dari kadar Nitrogen dalam pembuatan 

kompos perlu ditambahkan kandungan Nitrogen yang lebih tinggi yaitu kotoran 

kambing, dimana kandungan Nitrogen total sebesar 1,16% dan dedak dengan 

kandungan Nitrogen total sebesar 2,29% yang juga berguna sebagai penggembur. 

2.1.3. Limbah 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. 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 gram  kedelai mencapai 35-45 gram (Kafadi, 1990). 
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 Industri tahu dalam proses pengolahan menghasilkan limbah padat 

maupun cair. Limbah dari proses pembuatan tahu yaitu berupa cairan dan ampas 

tahu yang berupa padatan (Rossiana, 2006). Limbah padat dihasilkan dari proses 

penyaringan dan penggumpalan, limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan 

diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah 

menjadi tepung ampas tahu. Ampas tahu tersebut mempunyai bentuk fisik seperti 

berbentuk remah seperti ampas kelapa, berwarna putih kekuningan, sangat berair 

dan berbau busuk serta sering dihinggapi lalat. Adapun limbah cairnya dihasilkan 

dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena 

itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair ini banyak mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor serta zat besi (Fibria, 2007).  

 Penggunaan ampas tahu masih sangat terbatas bahkan sering sekali 

menjadi limbah yang tidak termanfaatkan sama sekali (Winarno, 2003). Hal ini 

mungkin disebabkan rasanya yang kurang enak yaitu pahit dan getir serta tidak 

terjamin kebersihannya, karena sanitasi perusahaan pada umumnya tidak baik. 

Ampas tahu mengandung zat-zat seperti protein, kalori, lemak, dan karbohidrat. 

Bahan-bahan organik tersebut dapat didaur ulang oleh mikrobia, sehingga dapat 

menjadi unsur hara potensial bagi pertumbuhan dan hasil tanaman budidaya 

(Sediaoetomo, 1999). 

2.1.4. Limbah Kulit Ubi 

 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 tersusun atas dua jenis, yaitu 

kulit dalam dan kulit luar. Kulit singkong selama ini memang sering dianggap 

sebagai limbah dari tanaman singkong. Presentase jumlah limbah kulit bagian luar 

sebesar 0.5% dari berat total singkong segar dan limbah kulit bagian dalam 

sebesar 8-15% (Ansori, 2011).  

Kulit singkong ini termasuk dalam kategori sampah organik karena 

sampah ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami. Kulit 
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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. Kulit singkong selama ini 

memang sering disepelekan dan dianggap sebagai limbah dari tanaman singkong. 

Menurut Turyoni dalam Putri dan Hersoelistyorini (2012) kandungan karbohidrat 

yang terdapat dalam kulit singkong sebesar 4,55%. Karena kandungan karbohidart 

yang cukup tinggi tersebut maka limbah kulit singkong dapat dimanfaatkan 

sebagai kompos (Anonim, 2011). Kulit singkong memiliki kandungan yang di 

butuhkan tanaman diantaranya yaitu sebagai berikut: Kandungan Karbon (C) 

sebesar 59,31% yang berarti terdapat karbon yang tinggi pada kulit singkong, 

Hidrogen (H) sebesar 9,78%, Oksigen (O2) sebesar 28,74%, Nitrogen (N) sebesar 

2,06%, Sulfur (S) sebesar 0,11% dan Air (H2O) sebesar 11,4%.  

Menurut penelitian (Ankabi, 2007) kompos kulit singkong bermanfaat 

sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan dan berpotensi sebagai insektisida 

tumbuhan. Selain Penelitian Akanbi, Farihatuloh I (2010) melakukan penelitian 

terhadap Pengaruh kompos limbah padat industri tepung tapioca terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang tanah dengan kesimpulan bahwa semakin banyak 

persentasi kadar pemberian kulit singkong, maka pengaruh pertumbuhan tanaman 

kacang tanah semakin baik, dibandingkan dengan pemberian ampas onggok 

(limbah padat industri tepung tapioka). 

 
2.2 Kompos 

Kompos merupakan bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa tanaman, 

hewan, ataupun sampah-sampah kota yang telah mengalami pelapukan sebelum 

bahan tersebut ditambahkan ke dalam tanah. Pemberian kompos dapat menambah 

unsur hara makro pada tanah sehingga penggunaan kompos sangat dibutuhkan 

untuk pertanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik (Sarwar dkk., 

2008). Menurut Djajakirana (2002) kompos didefinisikan sebagai campuran 

pupuk dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan atau campuran 

keduanya yang telah terlapuk sebagian dan dapat berisi senyawa-senyawa lain 

seperti abu, kapur dan bahan kimia lainnya sebagai bahan tambahan. 

Pengomposan adalah proses perombakan (dekomposisi) bahan-bahan organik 
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dengan memanfaatkan peran atau aktivitas mikroorganisme. Melalui proses 

tersebut, bahan-bahan organik akan diubah menjadi pupuk kompos yang kaya 

dengan unsur-unsur hara baik makro ataupun mikro yang sangat diperlukan oleh 

tanaman (Yurmiati, 2008). Penambahan bioaktivator dapat mempercepat proses 

pengomposan. Dibawah ini dapat dilihat proses pengomposan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Proses Umum Pengomposan Limbah Padat Organik (dimodifikasi dari Rynk, 1992). 

 
Proses pengomposan dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa 

minggu. Suhu akan meningkat sejalan dengan proses penguraian bahan organik 

itu. Proses pembuatan kompos sebenarnya meniru proses terbentuknya humus 

oleh alam yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Secara alami 

proses pembusukan berjalan dalam kondisi aerobik dan anaerobik secara 

bergantian (Yuwono, 2006). Pengomposan dengan metode aerob tanpa bantuan 

aktivator dapat berlangsung selama 40-60 hari. Hasil akhir dari pengomposan 

aerob berupa bahan yang menyerupai warna tanah berwarna hitam kecoklatan, 

remah, dan gembur, suhunya menyerupai suhu tanah, dan memiliki pH mendekati 

netral (Habibi, 2009). Pengomposan aerobik lebih banyak dilakukan karena tidak 

menimbulkan bau, waktu pengomposan lebih cepat, temperatur proses 

pembuatannya tinggi, sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur cacing, 

sehingga kompos yang dihasilkan lebih higienis (Damanhuri dan Padmi, 2010). 

Pembuatan kompos dapat dipercepat prosesnya hanya dalam jangka waktu 30-90 

hari dengan penambahan EM-4 (Indriani, 2012).  
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 EM-4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan ternak yang dapat digunakan 

sebagai starter untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme 

(Rahmah dkk., 2014). Adapun kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam 

EM4 diantaranya adalah bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas sp), bakteri 

asam laktat (Lactobacillus sp), ragi (Saccharomyces sp), dan jamur fermentasi 

(Aspergillus  dan Penicilium). Selain itu EM-4 merupakan biofertilizer yang 

diaplikasikan sebagai inokulan untuk meningkatkan  keragaman dan populasi 

mikroorganisme di dalam tanah. EM-4 meningkatkan ketersediaan nutrisi 

tanaman, dan menekan aktivitas mikroorganisme patogen. EM-4 dapat digunakan 

untuk pengomposan, karena mampu mempercepat proses dekomposisi sampah 

organik pada suhu 40-50oC. Pada proses fermentasi akan dilepaskan hasil berupa 

gula, alkohol, vitamin, asam laktat, asam amino, dan senyawa organik lainnya 

serta melarutkan unsur hara yang bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi 

sehingga mudah diserap oleh tanaman. 

Menurut Unus dan Suriawiria (2002) banyak faktor yang mempengaruhi 

proses pembuatan kompos, baik biotik maupun abiotik. Faktor -faktor tersebut 

antara lain Pemisahan bahan, bertujuan untuk memisahkan bahan yang bersifat 

toksis. Bentuk bahan juga mempengaruhi pengomposan karena semakin kecil dan 

homogen bentuk bahan, semakin cepat dan baik pula proses pengomposan. 

Pengomposan dipengaruhi juga oleh nutrien karena untuk aktivitas mikroba di 

dalam tumpukan sampah memerlukan sumber nutrien Karbohidrat. 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. 

Menurut Isroi (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan 

diantaranya: Rasio C/N, Pada Rasio C/N diantara 30 s/d 40 mikroba mendapatkan 

cukup C untuk energi dan  N untuk sintesis protein. Apabila rasio  C/N terlalu 

tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga 

dekomposisi berjalan lambat. Ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang 

antar bahan (porositas). untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan 

dengan memperkecil ukuran partikel bahan tersebut. Kelembaban memegang   

peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroba.  
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2.3 Mutu Fisik Kompos 

Pengomposan timbul dari kegiatan mikroorganisme, sehingga diharapkan 

bahwa proses  pengomposan akan lebih baik dengan penambahan inokulan dari 

kultur mikroorganisme.  Mikroorganisme berkembang biak dengan sangat cepat, 

dan dalam beberapa hari jumlahnya dapat  mencapai titik maksimum yang 

dimungkinkan oleh kondisi lingkungan dalam tumpukan  kompos. Menurut SNI 

19-7030-2004 kompos yang baik adalah kompos yang sudah mengalami 

pelapukan yang cukup dengan  dicirikan warna sudah berbeda dengan warna 

bahan pembentuknya, berbau seperti tanah, kadar air  rendah, dan mempunyai 

suhu ruang. 

Pengamatan sifat fisik kompos selama proses pengomposan dilakukan 

untuk mengetahui tingkat perkembangan kematangan kompos. Parameter yang 

diamati secara fisik antara lain: perubahan suhu tumpukan kompos selama proses 

pengomposan berlangsung (Khan et al., 2009). Semakin tinggi temperatur akan 

semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses 

dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan 

kompos. Temperatur yang berkisar antara 30–60oC menunjukkan aktivitas 

pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih tinggi dari 60oC akan membunuh 

sebagian mikroba dan hanya mikroba thermofilik saja yang akan tetap bertahan 

hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh mikroba-mikroba patogen tanaman 

dan benih-benih gulma (Widarti dkk., 2015). 

Aroma kompos merupakan sifat fisik kompos yang dapat diamati secara 

langsung. Bau atau aroma yang dihasilkan pada proses pengomposan merupakan 

suatu tanda bahwa terjadi aktivitas dekomposisi bahan oleh mikroba. Jika tercium 

bau ammonia patut diduga campuran bahan kompos kelebihan bahan yang 

mengandung unsur nitrogen (ratio C/N terlalu rendah). Bau yang ditimbulkan juga 

dapat berasal dari bahan yang terlalu basah (Haffiudin, 2015) sehingga perlu 

dilakukan pembalikan. Kompos berbau seperti bahan mentahnya berarti kompos 

belum matang (Isroi dan Widiastuti, 2005). 

Aroma kompos yang menyerupai tanah menandakan kompos sudah 

matang, diiringi dengan warna kompos berwarna kehitam-hitaman menyerupai 

warna tanah. Menurut Isroi (2008), warna kompos yang sudah matang adalah 
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coklat kehitaman. Secara umum, proses pengomposan secara bertahap akan 

merubah warna material kompos kearah coklat kehitaman akibat dari 

berlangsungnya transformasi bahan organik dan membentuk zat-zat humus. 

Sebenarnya perubahan warna kompos tidak hanya disebabkan oleh perubahan 

yang bersifat sederhana seperti akibat perbedaan kelembaban material, tetapi juga 

disebabkan oleh berubahnya kandungan CO2 atau asam-asam organik yang 

bersifat volatil (Brinton dan Droffne, 1994). 

Kematangan kompos juga terlihat dari penyusutan berat material kompos 

seperti 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 Isroi (2008) terjadi 

penyusutan volume atau bobot kompos yang dipengaruhi oleh bahan kompos.  

Penyusutan kompos diakibatkan karena adanya penurunan kadar air. 

Kadar air kompos menurut SNI adalah <50% atau <20% menurut Peraturan 

Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006. Kadar air yang tinggi berakibat 

pada tingginya bobot kompos. Terlalu banyak kadar air akan berakibat bahan 

semakin padat, karena dapat melumerkan sumber makanan yang dibutuhkan 

mikroba dan memblokir oksigen untuk masuk (Isroi dan Yuliarti, 2009). 

Ukuran partikel kompos berhubungan dengan tingkat kematangan kompos 

dan volume bahan. Semakin matang kompos maka serat kompos tersebut semakin  

sedikit dan ukuran partikel juga semakin kecil. Menurut Syukur dan Nur (2006)  

bahan organik diurai menjadi unsur-unsur yang dapat diserap oleh 

mikroorganisme, maka ukuran bahan organik berubah menjadi partikel kecil, 

yang menyebabkan volume tumpukan menyusut kurang lebih tiga perempatnya 

sepanjang proses pencernaan tersebut. Kadar pH kompos yang sudah matang 

biasanya mendekati netral (Yuwono, 2005). 

 

 
 


