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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kompos Limbah Pasar 

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan sangat mempengaruhi jenis 

dan volume sampah yang dihasilkan. Setiap aktivitas mahluk hidup tentu 

menghasilkan limbah atau yang disebut sampah. Jenis dan volume sampah yang 

dihasilkan ini sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau 

bahan yang digunakan sehari-hari (Supadma dan Arthagama, 2008).  

Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari 

aktifitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau tidak 

digunakan lagi. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari sampah 

organik dan sampah anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus 

dikelola agar tidak membahayakan lingkungan (Bahrin et al., 2011). 

Sampah organik pasar merupakan sampah yang berasal dari makhluk 

hidup dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai, contohnya sisa sayuran 

dan buah. Mendaur ulang limbah perkotaan dari sampah rumah tangga menjadi 

pupuk organik (kompos) penting untuk mengurangi dampak pencemaran oleh 

adanya sampah (Ratih dan Utami, 2014). 

Kompos merupakan hasil perombakan bahan organik oleh mikroba dengan 

hasil akhir adalah kompos. Pengomposan merupakan salah satu alternatif 

pengolahan limbah padat organik yang banyak tersedia disekitar kita. Dari sisi  

kepentingan lingkungan, pengomposan dapat mengurangi volume sampah di 

lingkungan kita, karena sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik. 

Ditinjau dari sisi ekonomi, pengomposan sampah padat organik berarti bahwa 

barang yang semula tidak memiliki nilai ekonomis dan bahkan memerlukan biaya 

yang cukup mahal untuk menanganinya dan sering menimbulkan masalah sosial, 

ternyata dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis 

(Surtinah, 2013). 

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. 

Perlu disadari bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang pupuk kandangnya sangat 
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sulit diperoleh, pengadaan kompos akan lebih mudah. Kandungan hara dari 

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) 

 

Proses pengomposan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu  C/N rasio, 

kadar air, suhu, derajat keasaman (pH), oksigen dan aktivitas mikroorganisme. 

C/N rasio digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi mikroorganisme 

untuk melakukan aktivitasnya dalam merombak substrat. Karbon digunakan 

sebagai sumber energi dan Nitrogen untuk membangun struktur sel 

mikroorganisme. Perbedaan kandungan C dan N akan menentukan kelangsungan 

proses pengomposan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kompos yang 

dihasilkan (Hidayati et al., 2010). 

Saat ini kualitas kompos hanya ditentukan oleh faktor kimia yang meliputi 

pH, C/N dan kandungan C-organik, N-total, P, K, beberapa unsur hara makro 

lainnya serta logam dan logam berat. Persyaratan mikrobiologis hanya berupa 

keberadaan patogen oportunistik Eschericia coli dan Salmonella. Secara alami 

kompos akan mengandung sejumlah mikroba yang berperan penting dalam siklus 

unsur hara di dalam tanah dan selanjutnya menyediakan unsur hara bagi tanaman. 

Keberadaan mikroba di dalam kompos selain berasal dari bahan kompos juga 

diinduksi oleh proses pengomposan (Hindersah et al., 2011).  
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 Penggunaan kompos sebagai sumber nutrisi tanaman merupakan salah 

satu program bebas bahan kimia, walaupun kompos tergolong miskin unsur hara 

jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Namun, karena bahan-bahan penyusun 

kompos cukup melimpah maka potensi kompos sebagai penyedia unsur hara 

kemungkinan dapat menggantikan posisi pupuk kimia, meskipun dosis pemberian 

kompos menjadi lebih besar dari pada pupuk kimia, sebagai penyetaraan terhadap 

dosis pupuk kimia (Santi, 2006). 

 

2.2. Kotoran Ternak 

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). 

Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman 

terbagi menjadi pupuk padat berupa kompos dan pupuk cair berupa feses ternak 

dicampur dengan air melalui suatu proses fermentasi (A.K Benito et al., 2013). 

Salah satu hal yang perlu diketahui dari kotoran ternak adalah kadar haranya yang 

berbeda-beda karena masing-masing ternak memiliki sifat khas tersendiri. 

Komposisi unsur hara kotoran dari beberapa jenis ternak menurut Lingga dan 

Marsono (2007) dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 

 



7 
 

Tabel 2.2. Komposisi unsur hara kotoran dari beberapa jenis ternak  

Jenis Ternak 
Kadar Hara (%) 

Nitrogen Fosfor Kalium Air 

Kuda      

 Padat 0,55 0,30 0,40 75 

 Cair  1,40 0,02 1,60 90 

Sapi     

 Padat 0,40 0,20 0,10 85 

 Cair  1,00 0,50 1,50 92 

Kerbau     

 Padat 0,60 0,30 0,34 85 

 Cair  1,00 0,15 1,50 92 

Kambing     

 Padat 0,60 0,30 0,17 60 

 Cair  1,50 0,13 1,80 85 

Domba     

 Padat 0,75 0,50 0,45 60 

 Cair  1,35 0,05 2,10 85 

Babi     

 Padat 0,95 0,35 0,40 80 

 Cair  0,40 0,10 0,45 87 

Ayam     

 Padat 1,00 0,80 0,40 55 

 Cair  1,00 0,80 0,40 55 

Sumber : Lingga dan Marsono (2007) 

 

Kotoran padat kambing merupakan salah satu jenis kotoran ternak yang 

pemanfaatanya belum begitu maksimal. Masyarakat biasanya langsung 

menggunakan kotoran padat kambing sebagai pupuk untuk tanaman tanpa melalui 

pengolahan terlebih dahulu, sehingga tanaman yang dipupuk dengan kotoran 

padat kambing tidak dapat tumbuh dengan maksimal karena kotoran padat 

kambing memiliki tekstur yang cukup keras dan lama diuraikan oleh tanah, selain 

itu pupuk padat kotoran kambing juga tidak dapat digunakan langsung karena 

dapat menimbulkan polusi tanah (Supardi, 2011). 

Nilai rasio C/N kotoran kambing umumnya masih di antara 20-25. Pupuk 

kandang yang baik harus mempunyai rasio C/N kurang dari 20, sehingga kotoran 

kambing akan lebih baik penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. Kadar 

hara kotoran kambing mengandung kalium yang relatif lebih tinggi, unsur K 

sendiri sangat berperan penting dalam hal metabolisme pada bagian tubuh 
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tanaman serta berperan penting dalam pembentukan buah bagi tanaman (Ratih 

dan Utami, 2014). 

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 Winarto (2010), limbah peternakan yang paling umum digunakan 

sebagai bahan pengisi digester ialah feses sapi. Hal ini dikarenakan potensi 

kotoran dari peternakan sapi lebih banyak karena dengan hanya memelihara 5 – 

10 ekor sapi sudah menghasilkan limbah yang cukup banyak. Selain itu kotoran 

ternak merupakan sumber mineral terutama N, P, dan K. 

Limbah kerbau merupakan bahan organik yang mudah terurai sehingga 

apabila tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 

baik secara biologi, kimia maupun fisik. Pengelolaan limbah yang dilakukan 

dengan baik selain dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan juga 

memberikan nilai ekonomis terhadap usaha ternak. Salah satu pemanfaatan 

limbah  kotoran ternak kerbau adalah sebagai sumber energi biogas dan kompos 

(Marlina et al., 2013). 

 

2.3. Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

Menurut Rukmana (1994), tanaman selada diduga berasal dari Asia Barat. 

Meskipun demikian sumber lain memastikan bahwa genetik (plasma nutfah) 

tanaman selada adalah dari kawasan Amerika. Hal ini antara lain dibuktikan 

bahwa Christoper Columbus pada tahun 1943 menemukan tanaman selada 

tumbuh di daerah Hemisphere bagian barat serta Filipina. 

Lettuce (lactuca sativa L.) merupakan tanaman yang paling populer di 

antara tanaman salad lainnya. Pada tahun 1952, di Amerika Serikat, nilai 

komersial tanaman lecttuce hanya dapat dilampaui oleh kentang dan tomat dalam 

hal sayur-sayuran. Lettuce kemungkinan besar adalah tanaman asli Eropa dan 

Asia, yang mulai diusahakan kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Hal ini 
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dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan purbakala mengenai lettuce yang 

diperkiran sekitar 500 tahun sebelum masehi (Tim penulis PS,1992). 

Menurut Edi dan Bobihoe (2010), selada (Lactuca sativa L.) merupakan 

sayuran daun yang berumur semusim dan termasuk dalam famili compositae. 

Zulkarnain (2013), mengemukakan klasifikasi dari tanaman selada yaitu sebagai 

berikut : divisi : spermatophyta, subdivisi : angiospermae, kelas : dikotil, ordo : 

asterales, famili : asteraceae, genus : lactuca, spesies : Lactuca sativa L.  

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan tanaman hortikultura yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh, baik di dataran 

rendah maupun dataran tinggi sesuai dengan jenisnya (Setyowati et al., 2003). 

Suhu optimal bagi pertumbuhan selada ialah antara 15 – 25
0 

C. Selada yang 

ditanam di dataran rendah cenderung lebih cepat berbunga dan berbiji. Jenis tanah 

yang disukai selada ialah lempung berdebu, lempung berpasir dan tanah yang 

masih mengandung humus. Meskipun demikian, selada masih toleran terhadap 

tanah yang miskin hara, asalkan diberi pengairan dan pupuk organik yang 

memadai. Sebaiknya tanah untuk media tanam selada yaitu yang bersifat netral. 

Jika tanah asam, daun selada menjadi kuning (Supriati dan Herliana, 2012). 

Tanaman ini umumnya ditanam pada awal akhir musim penghujan, karena 

termasuk tanaman yang tidak tahan kehujanan. Pada musim kemarau, tanaman ini 

memerlukan penyiraman yang cukup teratur. Selain tidak tahan terhadap 

kehujanan, tanaman selada juga tidak tahan terhadap sengatan sinar matahari yang 

terlalu panas. Hanya jenis selada daun dan selada batang saja yang mampu 

tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada udara yang panas dan terbuka 

(Haryanto et al., 2007). pH tanah yang optimal untuk tanaman selada adalah 6,0-

6,8, dengan ketinggian tempat 500-1.800 m dpl (Wahyudi, 2010). 

Selada merupakan salah satu tanaman sayuran rendah kalori dan sumber 

antioksidan serta vitamin K (Zulkarnain, 2013). Menurut Duaja (2012), selada 

adalah tanaman yang paling banyak digunakan untuk salad. Daun selada kaya 

antioksidan seperti betakarotin, fosfat dan mengandung indol yang berkhasiat 

melindungi tubuh dari serangan kanker. Kandungan serat alaminya dapat menjaga 

kesehatan organ-organ pencernaan. Keragaman zat kimia yang dikandungnya 

menjadikan selada tanaman multikhasiat.  
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Selada dikembangbiakan dengan bijinya, namun persentase 

perkecambahan benih selada berkisar antara 40 % - 75 % (Surtinah, 2010). Biji-

biji selada berukuran kecil, lonjong, pipih (gepeng) dan berbulu tajam (Gambar 

2.1) (Sunarjono, 2007). Untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan hasil 

maksimal, akan lebih baik kalau benih selada disemaikan lebih dahulu. 

Penyemaian dapat dilakukan di dalam kotak persemaian atau pada bedengan 

persemaian di lahan. Tanah yang akan digunakan sebagai media persemaian 

hendaknya diolah hingga gembur dengan mencapurkan pasir dan pupuk kandang.  

Setelah media siap, benih ditaburkan secara merata, lalu ditutup dengan tanah 

dengan ketebalam secukupnya. Pemindahan bibit ke lapangan sudah dapat 

dilakukan setelah bibit berumur 3-4 minggu di persemaian (Zulkarnain, 2013).  

 

 

Gambar 2.1. Biji Selada 

 

Polybag-polybag yang sudah berisi media tanam disusun dengan jarak 

antar polybag 25 x 25 cm. Selada yang ditanam di polybag tidak perlu 

pembibitan. Benih langsung ditanam di polybag sampai panen. Media tanam di 

dalam polybag disiram air secukupnya. Biarkan beberapa saat sampai air siraman 

mengendap ke bawah. Benih selada yang sudah disiapkan di tanam dalam 

polybag. Setiap polybag ditanami 2 biji. Ini dimaksudkan untuk menjaga jika 

salah satu benih tidak tumbuh maka benih yang lain diharapkan akan tumbuh. 

Dengan demikian kita tidak perlu menyulam (Suprayitna, 1996). 

Selama pertumbuhannya, selada membutuhkan usur hara ±53 kg N, 8 kg 

P, 130 kg K, dan 22 kg Ca per hektar. Untuk mencukupi kebutuhan ini, tanaman 

perlu dipupuk, terutama pada tanah-tanah yang kondisi awalnya kurang subur 

(Zulkarnain, 2013). Menurut Suprayitna (1996), pemberian pupuk pada tanaman 

yang ditanam di polybag frekuensinya lebih banyak dibanding di lahan. Kalau di 
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lahan selada cukup diberi pupuk susulan 2 kali, maka polybag dapat 5-7 kali 

dengan interval waktu 10 hari sekali dengan dosis yang lebih kecil.  

Pemupukan dilakukan dengan cara membuat lobang di dekat tanaman 

selada. Pupuk dimasukkan ke dalam lobang tersebut kemudian ditutup dengan 

tanah kembali. Setelah pemupukan tanaman disiram. Pemberian pupuk di polybag 

lebih efektif dibandingkan dengan yang di lahan. Tanaman lebih optimal dalam 

memanfaatkan pupuk yang diberikan. Hal ini karena persaingan antara tanaman 

selada dengan rumput relatif sedikit, tidak terjadi persaingan dengan sesama 

tanaman selada dan tidak banyak pupuk yang hilang (Suprayitna, 1996). 

Untuk tumbuh optimal, selada membutuhkan kelembapan yang tinggi. 

Oleh karena itu, suplai air pelu dijaga dengan baik, terutama areal pertanaman di 

dataran rendah, dimana suhu udara cenderung tinggi dan sering terjadi 

keterbatasan pasokan air (Zulkarnain, 2013).  

Penyiangan dilakukan dengan mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di 

sekitar tanaman selada. Penyiangan dapat dilakukan bersama-sama dengan 

pembubunan. Untuk membumbun digunakan sabit atau bilah bambu yang 

ujungnya dibuat runcing. Sifatnya hanya pembumbunan ringan. Dengan 

pembumbunan tanah di dalam polybag menjadi gembur dan tidak padat. Akar 

dapat tumbuh baik sehingga pertumbuhan tanaman juga baik (Suprayitna, 1996).  

Tanaman selada sering menghadapi ancaman serangan penyakit. Penyakit 

yang penting ialah penyakit busuk akar yang disebakan oleh cendawan 

Rhizoctonia solani Khun. Penyakit ini sering menyerang tanaman muda (waktu di 

persemaian). Hama yang mengancam pertumbuhan tanaman selada ialah kutu-

kutu daun (Mysuspersicae Sulzer). Hama tersebut merupakan serangga vektor 

penyakit virus yang menimbulkan kerugian dan kegagalan seluruh tanaman 

(Sunarjono, 2007). 

Pemanenan selada dilakukan pada umur 30 hari setelah dipindahkan ke 

lapangan, dicirikan dengan daun berwarna hijau segar dan diameter batang lebih 

kurang 1 cm. Selada dipanen dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman, 

termasuk akar (Zulkarnain, 2005).  
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2.4. Tanah Gambut 

Gambut merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik pada 

fisiografi cekungan atau rawa, dimana akumulasi bahan organik pada kondisi 

jenuh air, anaerob, menyebabkan proses perombakan bahan organik berjalan 

sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi bahan organik yang membentuk tanah 

gambut. Di dataran rendah dan daerah pantai, mula-mula terbentuk gambut tipis 

(topogen), karena kondisi anaerobik yang dipertahankan oleh tinggi permukaan 

air sungai, kemudian penumpukan seresah tanaman yang semakin bertambah 

menghasilkan pembentukan hamparan gambut ombrogen yang berbentuk kubah 

(dome) (Mubekti, 2011). 

Potensi lahan gambut sebagai lahan pertanian di Indonesia cukup luas 

sekitar 6 juta ha. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian memerlukan 

perencanaan yang cermat dan teliti, penerapan teknologi yang sesuai dan 

pengelolaan yang tepat karena ekosistemnya yang marginal dan fragile. Lahan 

gambut sangat rentan terhadap kerusakan lahan, yaitu kerusakan fisik (subsiden 

dan irriversible drying) serta kerusakan kimia (defisiensi hara dan unsur beracun). 

Pengembangan pertanian di lahan gambut menghadapi kendala antara lain  

tingginya asam-asam organik. Pengaruh buruk asam-asam organik yang beracun 

dapat dikurangi dengan teknologi pengelolaan air dan menambahkan bahan-bahan 

yang banyak mengandung kation polivalen seperti Fe, Al, Cu dan Zn. Kahat unsur 

hara untuk memberikan hasil yang optimal pada sistem usahatani dapat dilakukan 

dengan tindakan ameliorasi dan pemupukan (Ratmini, 2012). 

Pengembangan lahan gambut sebagai lahan pertanian terdapat berbagai 

kendala baik fisik, kimia maupun biologis. Lahan gambut merupakan lahan yang 

sangat fragile dan produktivitasnya sangat rendah. Kendala sifat fisik gambut 

yang paling utama adalah sifat kering tidak balik (irriversible drying), sehingga 

gambut tidak dapat berfungsi lagi sebagai koloid organik. Produktivitas lahan 

gambut yang rendah karena rendahnya kandungan unsur hara makro maupun  

mikro yang  tersedia untuk tanaman, tingkat kemasaman tinggi serta rendahnya 

kejenuhan basa. Tingkat marginalitas dan fragilitas lahan gambut sangat 

ditentukan oleh sifat-sifat gambut yang inherent, baik sifat fisik, kimia maupun 

biologisnya (Ratmini, 2012) 
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Pengolahan tanah di lahan gambut (peat) harus lebih berhati-hati. 

Pengolahan tanah yang terlalu intensif atau pembakaran sisa tanaman dapat 

merugikan kesuburan tanah karena banyak senyawa organik yang terbang ke 

udara dan tidak dimanfaatkan. Pada lahan gambut, pH sangat rendah antara 3-5 

sehingga perlu diberi kapur dan saluran drainase yang dapat mengalir. Bila hal itu 

tidak dilakukan, lahan akan bersifat racun terhadap tanaman (Sunarjono, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 


