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III. MATERI DAN METODE 

3.1   Waktu dan Tempat 

 Penelitian telah dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan 

November 2017 dilahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska 

Riau. Untuk analisis pH dilakukan dilakukan di PT. Central Plantation Service 

Provinsi Riau. 

 
3.2   Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi  parang, terpal, 

timbangan, plastik, tali rafia, botol bekas, sekop, ayakan,  neraca analitik, pH 

meter, oven, alat tulis dan alat dokumentasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini limbah organik berupa 3 kg ampas tahu, 3 kg kulit singkong, 3 kg 

limbah kol, 3 kg limbah kulit pisang, 1 kg pupuk kandang dan 3 ml EM-4.  

 
3.3   Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif dan kuantitatif 

yang menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

dan 3 ulangan yang terdiri dari limbah sayuran kol, limbah kulit pisang, limbah 

ampas tahu dan limbah kulit ubi yang diidentifikasi sifat fisiknya sesuai dengan 

standar kompos pada SNI 19-7030-2004. Perlakuan diulang tiga kali, sehingga 

keseluruhan terdapat 12 unit percobaan.  

 
3.4   Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengadaan bahan baku, 

pencacahan, penimbangan sampel, pengomposan, pemeliharaan dan analisis data. 

Pelaksanaan ini harus dilakukan secara berurutan, hal ini untuk menjamin hasil 

produksi yang baik dalam pelaksanaannya. Alur pelaksanaan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Alur pelaksanaan penelitian. 
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3.4.1   Pengadaan Bahan Baku 

Limbah organik yang digunakan sebagai bahan pembuat kompos yaitu: 

Limbah ampas tahu diperoleh dari idustri pembuatan tahu di daerah Purwodadi. 

Limbah sayur dan limbah buah diperoleh dari pasar pagi Arengka. Kulit ubi 

diperoleh dari usaha kripik rumahan dan penjual tela-tela pinggir jalan dan EM-4 

yang digunakan adalah EM-4 dalam kemasan botol warna kuning. EM-4 dalam 

kemasan asli masih dalam keadaan tidur (dormant), sehingga perlu diaktifkan 

dengan cara menambahkan larutan gula merah dan air dengan perbandingan 1:100 

(10 ml EM4+10 ml larutan gula merah +1000 ml air). Untuk proses fermentasi, 

botol ditutup dengan rapat dan disimpan di ruang gelap sehingga terhindar dari 

sinar cahaya matahari selama ± 3 hari (Suherman dkk., 2014). 

 
1.4.2. Persiapan Bahan 

Bahan yang telah didapat disortasi terlebih dahulu agar tidak ada bahan 

asing yang tercampur. Bahan yang digunakan adalah  limbah ampas tahu yang 

berkadar air 84,5%. Limbah kulit ubi yang berkadar air rata-rata 10.06-13.14%, 

Kadar air kulit pisang berkisar 82,12%, dan kadar air kubis berkisar >90%.  

 
1.4.3. Tahapan Pengomposan 

  1. Pembuatan kompos diawali dengan melakukan pengeringan terhadap 

limbah organik ± 4 hari sampai tingkat kadar air bahan mencapai 40-60% 

atau hingga tidak terdapatnya tetesan air pada saat bahan digenggam 

dengan tangan untuk limbah ampas tahu. 

  2. Limbah organik yang digunakan dicacah hingga berukuran 3-5 cm. 

Selanjutnya dicampurkan dengan larutan EM4 dan pupuk kandang sapi. 

EM4 dalam kemasan asli masih dalam keadaan tidur (dormant), sehingga 

perlu diaktifkan dengan cara menambahkan larutan gula merah dan air 

dengan perbandingan 1:1: 50 (EM4 + larutan gula merah + air). Untuk 

proses fermentasi, botol bekas ditutup dengan rapat dan disimpan di ruang 

gelap sehingga terhindar dari sinar cahaya matahari selama ± 3 hari 

(Suherman dkk., 2014).  

  3. Kemudian menempatkan masing-masing bahan baku kompos ke dalam 

plastik dengan komposisi 3 kg limbah organik, 1 kg pupuk kandang dan 3 
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ml larutan EM4, mencampur keseluruhan bahan hingga homogen. Bagian 

atas plastik wadah pengomposan diikat menggunakan tali, kemudian 

membuat lubang di bagian bawah sebagai tempat pengeluaran air, dan di 

bagian samping sebagai aerasi. 

2. Pengomposan dihentikan saat kompos terlihat matang dengan parameter 

yang terlihat dari warna, tekstur, bau, suhu kompos, dan pH (Djuarnani 

dan Yuwono, 2005). Faktor fisik yang diukur selama pengomposan adalah 

suhu tumpukan (setiap 4 hari sekali). 

 
3.4.4. Pemeliharaan. 

    Pemeliharaan terhadap perkembangan pengomposan limbah organik 

dengan cara pengontrolan dan pembalikan kompos dilakukan sekali dalam 4 hari 

hingga kompos matang yaitu 42 hari (Subali dan Ellianawati, 2010). Pengamatan 

suhu tumpukan dilakukan 4 hari sekali. Kelembaban dalam pengomposan berkisar 

40-60% adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Kompos yang baik 

akan terasa lembab namun tidak basah. Suhu yang baik pada pengomposan 

berkisar 30-60oC. Apabila selama pengomposan tidak mengalami penyusutan 

volume kemungkinan proses pengomposan tidak berjalan dengan baik. 

 

3.5   Parameter Pengamatan 

1. Suhu (Pitoyo, 2016) 

Pengukuran suhu kompos dilakukan satu hari setelah pembuatan kompos 

lalu diberi interval 3 sehingga  suhu diukur setiap 4 hari sekali. Pengukuran 

dengan cara menancapkan termometer pada bagian plastik yang berisi kompos 

dengan tiga titik yaitu atas tengah dan bawah. Selanjutnya dihitung rata-rata suhu 

kompos per perlakuan.  

 
2. Warna Kompos (Pitoyo, 2016) 

Pengamatan warna kompos dilakukan dengan cara mengambil sampel 

kompos sebanyak 10 gram (tiap perlakuan) kemudian diletakkan dibawah kertas 

munsell. Kemudian warna kompos tersebut dicocokkan dengan warna-warna yang 

terdapat dalam lembaran buku munsell soil color chart. 
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3.  Aroma Kompos (Pitoyo, 2016)  

Pengamatan aroma kompos dilakukan dengan cara mencium kompos yang 

sudah matang menggunakan indra penciuman dan dibandingkan dengan aroma 

tanah. Aroma kompos yang sudah didapatkan diskoring menggunakan metode 

skoring (Tabel 3.1).  

 
Tabel 3.1. Skor Aroma Kompos 

Skor 1 2 3 
Keterangan Bau bahan aslinya 

(+)
Bau menyengat 

(++)
Berbau seperti 

tanah (+++) 

4. Penyusutan Bobot Kompos (Larasati, 2011) 

Pengukuran penyusuatan bobot kompos dilakukan dengan cara mengambil 

kompos tiap perlakuan untuk ditimbang. Berat akhir kompos kemudian 

dibandingkan dengan berat awal kompos. Penyusutan bobot kompos kemudian 

dihitung menggunakan rumus:  

Persentase penyusutan:    Bobot awal - bobot akhir   X 100% 
Bobot Awal 

 
6. Kandungan Air Kompos (AOAC 1990).   

 Pengukuran kandungan air kompos dilakukan dengan mengambil sampel 

kompos sebanyak 200 gram. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven pada 

suhu 100-105oC selama 12 jam. Kompos yang sudah dioven didinginkan dan 

ditimbang kembali. Kemudian dihitung kandungan air kompos dengan rumus.  

Kadar air = Berat Basah-Berat Kering X 100 % 
  h 

7. Tekstur Kompos  

Pengamatan tekstur kompos dilakukan dengan cara membandingkan 

kompos yang sudah matang dengan tanah.  
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3.6   Analisis Data 

   Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan data kuantitatif (penyusutan volume 

kompos dan kadar air kompos) dan kualitatif (warna kompos, aroma kompos dan 

tekstur kompos) yang diurai secara deskriptif dan diolah secara statistik 

menggunakan sidik ragam (Analysis of Variance) menggunakan  program SAS 

ver.9.1. Analisis data yang diperoleh dari hasil laboraturium disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. Apabila terdapat perbedaan yang nyata maka dilakukan 

uji lanjut dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada 

taraf α= 5%.  

 


