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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sektor-sektor pertanian seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan 

agro industri dianggap mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat di 

negara agraris, seperti Indonesia. 

Sektor-sektor tersebut, walaupun mampu menyediakan banyak lapangan 

kerja serta mampu menghasilkan produksi yang besar, ternyata juga menghasilkan 

sisa-sisa produksi yang besar pula, bahkan dalam beberapa kasus sisa produksi 

tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga memerlukan 

penanganan yang cukup serius.  

Dalam beberapa kasus, seperti pada industri rumah tangga, pengolahan 

tepung aren di dukuh Bendo, desa Daleman, kecamatan Tulung, kabupaten 

Klaten, propinsi Jawa Tengah, dalam pembuatan 3 ton tepung aren, dihasilkan 

sisa produksi sebanyak 1 ton. Peternakan sapi juga mengalami hal yang serupa. 

Menurut Rudi dalam (http://rudcyt.tripod.com:9 Desember 2005) 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tercatat bahwa “satu ekor sapi rata-

rata menghasilkan kotoran 10-25 kg/hari. Sebagian besar peternak dan pengrajin 

tepung aren kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengolahan sisa-sisa 

produksinya. Mereka memilih membuang sisa-sisa produksinya langsung ke 

lingkungan (sungai, aliran air) dari pada mencari alternatif penanganan limbah 
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seperti pembuatan pupuk kompos, karena proses pengomposan/composting 

membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 2-3 bulan bahkan mencapai 12 

bulan.  

Penanggulangan resiko pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

penumpukan kotoran sapi serta sisa-sisa pengolahan tepung aren yang semakin 

meluas yang disebabkan oleh keengganan peternak maupun perajin tepung aren 

dalam pembuatan kompos akibat lamanya proses composting secara tradisional 

yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan sekarang dapat dilakukan dengan 

alternatif  pembuatan pupuk kompos secara modern.  

Proses composting dapat dipercepat dengan menggunakan mikroba 

penghancur (dekomposer) yang berkemampuan tinggi, penggunaan mikroba dapat 

mempersingkat proses dekomposisi dari beberapa bulan menjadi hanya beberapa 

minggu yaitu sekitar 6-12 minggu saja (http://www.kompos.com: 9 Desember 

2005). 

Degradasi selulosa di alam umumnya dilakukan oleh jasad-jasad renik 

pengurai selulosa. Banyak jenis-jenis bakteri yang mempunyai kemampuan 

mendegradasi selulosa, yaitu bakteri yang menghasilkan enzim selulase. Selulase 

adalah enzim yang menguraikan selulosa (suatu polisakarida). Berarti proses 

penguraian selulosa dikontrol dengan menggunakan enzim selulase yang 

dihasilkan oleh bakteri tersebut. 

Mikroba atau mikroorganisme yang berperan dalam proses composting 

salah satunya adalah mikroorganisme sellulolitic. Mikroorganisme sellulolitic 

adalah mikroorganisme  yang mampu merombak/menguraikan selulosa, seperti 

yang terdapat dalam limbah tepung aren dan limbah peternakan sapi (kotoran 

sapi). 

Bertolak dari uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“APLIKASI MIKROORGANISME SELLULOLITIC DALAM DEGRADASI 

LIMBAH TEPUNG AREN DAN LIMBAH PETERNAKAN SAPI.” 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Limbah padat tepung aren dan limbah padat sapi merupakan suatu produk 

yang masih dapat dimanfaatkan supaya mempunyai daya guna yang tinggi. 

2. Limbah selulosik adalah jenis limbah padat yang dapat mengakibatkan salah 

satu masalah lingkungan yang perlu ditangani. 

3. Proses composting dari limbah tepung aren dan limbah padat sapi secara 

alami/tradisional membutuhkan waktu yang lama. 

4. Jumlah mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan dapat 

mempengaruhi hasil pengomposan. 

5. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan dapat 

mempengaruhi lamanya proses pengomposan. 

6. Aktivitas enzim selulase mikroorganisme sellulolitic mampu merombak 

selulosa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak terlalu meluas 

pembahasannya, maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah limbah padat tepung aren dan limbah padat 

sapi. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah : 

a. Penambahan dosis mikroorganisme sellulolitik (Trichoderma ressei, 

Trichodherma viride, Aspergillus niger) dengan batasan 0 ml/25 kg, 50 ml/25 

kg, 100 ml/25 kg, 200 ml/25 kg (Noor Fitria : 2005). 

b. Lama waktu degradasi dengan batasan 0 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 

25 hari, 30 hari. 
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c. Kualitas pupuk kompos yang dihasilkan dengan parameter yang diukur adalah 

rasio C/N, suhu, pH, bau, warna dan tekstur. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh dosis mikroorganisme sellulolitic dalam proses composting 

terhadap kualitas pupuk kompos ? 

2. Adakah pengaruh lama waktu degradasi dalam proses composting terhadap 

kualitas pupuk kompos ? 

3. Adakah interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dengan lama waktu 

degradasi dalam proses composting terhadap kualitas pupuk kompos ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh dosis mikroorganisme sellulolitic dalam proses 

composting terhadap kualitas pupuk kompos. 

2. Mengetahui pengaruh lama waktu degradasi dalam proses composting 

terhadap kualitas pupuk kompos. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic 

dengan lama waktu degradasi dalam proses composting terhadap kualitas 

pupuk kompos. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Memberikan informasi tentang pembuatan pupuk kompos dari limbah padat 

tepung aren dan limbah padat sapi. 
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2. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan  mikroorganisme sellulolitic 

dalam usaha pembuatan pupuk secara composting. 

3. Mengetahui dosis mikroorganisme yang paling baik dalam meningkatkan  

kualitas pupuk. 

4. Memberi solusi penanganan limbah 

5. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan pada mata pelajaran Biologi 

Pokok Bahasan Pencemaran dan Perubahan Lingkungan di SMA 

6. Memberikan informasi untuk penelitian sejenis berikutnya. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Mikroorganisme Sellulolitic 

a. Pengertian Mikroorganisme 

Mikroorganisme adalah makhluk yang berukuran beberapa mikron atau 

lebih kecil lagi dari 1 mikron.  Jadi termasuk golongan ini adalah : 1) bakteri, 2) 

cendawan tingkat rendah, 3) ragi, yang menurut sistematik masuk bangsa jamur 

juga, 4) ganggang yang bersahaja, 5) hewan yang bersel satu atau protozoa, dan 6) 

virus yang hanya nampak dengan mikroskop elektron dan oleh karenanya 

dikatakan makhluk ultramikroskopik (Dwijoseputro, 1998: 5).  

Sifat-sifat umum mikroorganisme mempunyai ukuran kecil individu-

individunya digunakan dalam penamaan mikroorganisme. Ukuran yang kecil, 

bukan hanya merupakan alasan awal untuk membedakan mikroorganisme dari 

hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi memang mempunyai juga konsekuensi nyata 

yang berkaitan dengan morfologi dan fleksibilitas, penyebaran ekologik dan 

penanganannya dalam laboratorium (Schlegel, 1994: 12).  

Mikroorganisme terdapat di segala macam lingkungan sebagai bagian dari 

seluruh ekosistem alam. Mikroorganisme dapat ditemukan di daerah kutub, tropik, 

air, tanah, debu, udara, serta tubuh hewan dan manusia (Idjah Sumarwoto, 1990: 3). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6 

 

Mikroorganisme hampir ditemukan dimana-mana dalam alam, dibawa 

oleh arus udara dari permukaan bumi ke lapisan atmosfir, di puncak gunung dan 

di dasar laut yang dalam pun mungkin dijumpai adanya mikroorganisme. 

Mikroorganisme-mikroorganisme ini dapat terbawa oleh arus sungai ke danau-

danau untuk kemudian sampai di laut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

mikroorganisme dapat menghuni litosfir, hidrosfir dan atmosfir, dimana 

mikroorganisme menemukan makanan, kelembaban, suhu dan kondisi lain yang 

cocok untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Mikroorganisme tidak dapat 

dipisahkan dengan lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik dari suatu 

ekosistem, karena berperan sebagai pengurai. Oleh karena itu mikroorganisme 

yang hidup di dalam tanah berperan aktif dalam proses-proses pembusukan, 

humifikasi dan mineralisasi (Jeneng Tarigan, 1988: 2).  

Mikroorganisme merupakan jasad yang berukuran mikroskopis itu 

beraneka ragam bentuk dan jenisnya, mempunyai sejumlah ciri-ciri yang perlu 

difahami untuk mengadakan klasifikasi dan identifikasi. Ciri-ciri pokok 

mikroorganisme dapat dibedakan dalam beberapa kategori yaitu : ciri-ciri 

morfologi, kultural, susunan kimia, metabolik, antigenik, patogenitas dan ciri-ciri 

ekologis.  

Ciri-ciri morfologis mikroorganisme meliputi bentuk, ukuran dan struktur, 

pengaturan sel, mofilitas; kultural (setiap jenis mikroorganisme mempunyai 

kebutuhan khusus untuk pertumbuhannya. Kimiawi (sel-sel organisme disusun 

oleh bermacam-macam senyawa organik). Metabolisme (untuk kelangsungan 

hidup sel-sel mikroorganisme dibutuhkan nutrien tertentu untuk dioksidasi dalam 

tubuh sehingga dihasilkan sejumlah energi untuk kelangsungan hidup 

mikroorganisme tersebut), Ekologi (habitat sesuatu mikroba merupakan suatu 

faktor penting untuk mengetahui ciri mikroba tersebut) (Jeneng Tarigan, 1988: 4).  

Sebagian besar jasad hidup yang termasuk mikroorganisme, merupakan 

jasad-jasad yang bersifat holofitik, artinya, mikroorganisme tersebut mengambil 

makanannya dalam bentuk cairan. Mikroorganisme yang termasuk protozoa, 

seperti halnya dengan jasad-jasad golongan hewan merupakan jasad yang bersifat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7 

 

holozoik, artinya, jasad tersebut mengambil makanannya dalam bentuk padat dan 

dicernakan di dalam tubuh.  

Berdasarkan atas kebutuhan akan makanannya atau pola nutrisinya, 

mikroorganisme dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu autrotof dan 

heterotrof. Jasad autrotrof dapat mensintesis sendiri kebutuhan hidupnya dari 

senyawa-senyawa anorganik dan ini merupakan karakteristik bagi tumbuhan yang 

mempunyai klorofil, sedang jasad yang heterotrof tidak mampu mensintesis 

makanannya sendiri sehingga hidupnya dapat sebagai saprofit atau parasit.  

Kebutuhan mikroorganisme untuk pertumbuhan mikroorganisme dapat 

dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu : kebutuhan fisik dan kebutuhan kemis. 

Aspek-aspek fisik dapat mencakup suhu, pH, dan tekanan osmotik, sedangkan 

kebutuhan kemis meliputi air, sumber karbon, nitrogen, oksigen, mineral-mineral 

dan faktor penumbuh.  

Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 

berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya yaitu : a) psikofil (organisme 

yang suka dingin) dapat tumbuh baik pada suhu di bawah 20 0C, kisaran suhu 

optimalnya adalah 10 0C sampai 20 0C, b) mesofil (organisme yang suka pada 

suhu sedang) memiliki suhu pertumbuhan optimal antara 20 0C-45 0C, dan c) 

termofil (organisme yang suka pada suhu tinggi) dapat tumbuh baik pada suhu 

diatas 45 0C. Kisaran pertumbuhan optimalnya adalah 50 0C (Jeneng Tarigan, 

1988: 91 – 92).  

Mikroorganisme kebanyakan dapat hidup paling cocok atau paling baik, 

pada pH antara 6,5 - 7,5. Kita sangat jarang sekali menjumpai adanya bakteria 

yang dapat hidup pada lingkungan  yang pHnya dibawah 4. Sebaliknya yeast dan 

jamur (mold), mempunyai pH optimum yang sedikit lebih rendah yaitu antara 4 

dan 6. Tetapi hampir semua mikroorganisme  tumbuh baik jika pH pangan antara 

6,6 dan 7,5 (netral). Tidak ada bakteri yang dapat tumbuh jika pH dibawah 3,5 

(Sherrington, 1981: 246). 

Mikroorganisme dapat memberi kesuburan tanah, dengan sejumlah cara 

yang antara lain adalah : a) pembusukan bahan-bahan organik atau sisa-sisa jasad 

hidup yang mati sehingga terbentuk humus; b) membebaskan mineral-mineral 
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tertentu dari partikel-partikel tanah sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan 

untuk pertumbuhannya; c) dapat pembebasan sejumlah nutrient dalam bentuk 

mineral yang terikat dalam bentuk senyawa organik pada tanaman dan hewan 

yang mati; d) transformasi senyawa-senyawa nitrogen.    

 

b. Bahasan tentang Mikroorganisme Sellulolitic 

Mikroorganisme Sellulolitic merupakan mikroorganisme yang 

menghasilkan selulase sehingga mampu mendegradasi selulosa. Banyak 

mikroorganisme sellulolitic dipublikasikan sekarang ini, beberapa diantaranya 

adalah bakteri yang menghasilkan selulase yang diisolasi dan dibiakkan untuk 

dapat menghasilkan oligasakarida dari selulosa (Izuka et al., 2001: 343).  

Beberapa contoh mikroorganisme sellulolitic antara lain : 

1) Tricodherma ressei, Tricodherma viride 

Sering disebut sebagai sellulolitic sejati karena mampu menghasilkan 

enzim selulase yang terdiri dari dari 3 komponen yaitu : Selobiohidrolase, 

endoglukanase dan β-glukosidase yang bekerja secara sinergis memecah selulosa 

dialam (http://www.chengaiindah.com : 4 Juli 2006). 

a) Termasuk jenis jamur mikroskopis 

b) Tergolong dalam kelas Deuteromycetes  

c) Koloninya berwarna hijau muda sampai hijau tua 

d) Memproduksi konidia aseksual berbentuk globus dengan konidia tersusun 

seperti buah anggur 

e) Pertumbuhan relatif cepat 

f) Dalam proses pembuatan kompos digunakan untuk menguraikan jerami padi 

(http:/jabar.litbang.com:4 Juli 2006 ). 

2) Aspergillus niger 

Merupakan kapang penghasil enzim selulase, amilase, gluko amilase, 

protease, laktase, lipase, hemiselulase, dan pektinase. 

Divisio  : Mycota  

Sub divisio  : Ascomycotina  

Class : Ascomycetes  
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Sub class  : Euascomycetidae  

Ordo : Aspergillales  

Family : Aspergillaceae  

Genus  : Aspergillus  

Species  : Aspergillus niger (Muzayyinah & Riesky, 2003: 24) 

Struktur vegetatif Aspergillus terdiri atas miselium bercabang, hidup di 

permukaan substrat, hifa bersekat, masing-masing hifa berisi beberapa granula 

dan vakuola sitoplasma, beberapa nucleus dan minyak globulus (Sulia & 

Shantharam, 1998: 87). 

Aspergillus niger koloninya terdiri dari sebuah padatan berwarna putih/kuning 

yang ditutupi oleh lapisan tebal dari konidia berwarna coklat tua/hitam (Elis, 

2005).  

    

2. Tanaman Aren (Arenga pinnata) 

a. Klasifikasi Tanaman Aren 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermae  

Class : Monocotyledoneae 

Ordo : Arecales / spadiciflorae  

Family : Arecaceae / palmae 

Genus  : Arenga  

Species  : Arenga pinnata (Aren) (Gembong Tjitrosoepomo, 1991: 460) 

 

b. Nama-nama Daerah 

Aren (Arenga pinnata) mempunyai banyak nama daerah sebagai berikut : 

Arenpalm, Suikerpalm (Belanda); Sucerpalmae (Jerman); Bak Juk (Aceh); Enau 

(Indonesia); Hanau (Banjarmasin); Anau (Minangkabau); Kawung (Sunda); Aren 

(Jawa); Hanau (Bali); Inoke (Flores); Onao (Toraja); Bone (Timor); Pola 

(Sumbawa); Seho (Ternate ,Tidore) (Atjung, 1990: 137). 
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c. Jenis-jenis Aren 

Sampai saat ini dikenal 3 jenis aren yaitu : 

1) aren (Arenga pinnata) dari suku aracaceae. 2) aren Gelora (Arenga 

undulatifolia) dari suku Araceae. Aren jenis ini mempunyai batang agak pendek 

dan ramping. Pangkal batang bertunas sehingga tanaman ini tampak berumpun. 

Daunnya tersusun teratur dalam satu bidang datar, sisi daunnya bercuping banyak 

dan bergelombang. 3) aren Sagu (Arenga microcarpa) dari suku Aracaceae. Aren 

sagu adalah suatu jenis tumbuhan aren yang berbatang tinggi, sangat ramping dan 

berumpun banyak (Hatta Sunanto, 1993: 20-21). 

d. Karakteristik Tanaman Aren 

Aren (Arenga pinnata) termasuk suku Aracaceae merupakan tumbuhan 

berbiji tertutup (Angiospermae) yaitu biji buahnya terbungkus daging buah (Hatta 

Sunanto, 1993: 12). 

Pohon aren, Arenga pinnata, dahulu terkenal sebagai Arenga saccharifera, 

mirip pohon kelapa, Cocos nucifera. Namun batangnya tidak bersih langsung 

tinggi semampai seperti batang kelapa, melainkan kotor penuh rambut hitam, 

bekas pelepah daun, atau paku-pakuan yang tumbuh padanya. Palma raksasa ini 

dapat mencapai tinggi 25-30 m. Daun palma menyerupai bulu burung yang bisa 

mencapai ukuran 5-10 m. Daunnya berbentuk kecil dengan ukuran 145 x 7 cm 

dimana pada bagian bawahnya berlapis lilin. Bunganya berjenis kelamin tunggal 

dan terdapat pada labu-labu bercabang jantan atau betina.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11 

 

 

 
Gambar 1. Pohon Aren Tampak Daun 

(Hatta Sunanto, 1993) 

 

 
Gambar 2. Pohon Aren dengan Batang Diliputi Ijuk 

(Doc. Pribadi) 
 

Karakteristik pohon aren diantaranya adalah sebagai berikut : 

Batang pohon aren memang bisa tinggi besar, kalau sudah tua. Garis 

tengah batangnya bisa sampai 65 cm, sedang tingginya 15 m. Kalau ditambah 
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dengan tajuk daun yang menjulang diatas batang, tinggi keseluruhannya bisa 

sampai 20 m.  

Pangkal pelepah daun menyatu dengan batang dan kalau sudah cukup 

umur, tepiannya robek-robek terurai dan meliputi batang dengan anyaman serabut 

hasil penguraian itu. Serabut berwarna hitam sering disebut ijuk  (Slamet Soeseno, 

1992: 1-2). 

Hatta Sunanto (1993: 13-14) mengemukakan bahwa “daun tanaman aren 

pada tanaman bibit (sampai umur 3 tahun), bentuk daunnya belum menyirip. 

Sedangkan daun tanaman aren yang sudah dewasa dan tua bersirip ganjil”. Warna 

daun tanaman aren adalah hijau gelap.  

Aren jika sudah berumur 8 tahun, bunganya yang pertama keluar dari ruas 

batang yang berada di pucuk pohon. Kira-kira 2 bulan kemudian, muncullah 

tandan bunga jantan yang disebut ubas. Baik bunga jantan maupun betina 

berkumpul pada satu batang pohon yang sama sehingga Aren disebut berumah 

satu (Hatta Sunanto, 1993: 16).   

  

Gambar 3.  Bunga Aren Betina 
(Slamet Suseno, 1992) 

Gambar 4.  Bunga Aren Jantan 
(Slamet Suseno, 1992) 

 

Slamet Soeseno (1992: 5-9) mengatakan bahwa “buah aren berupa buah 

buni, yaitu buah yang berair tanpa dinding dalam yang keras. Bentuknya bulat 

lonjong, bergaris tengah 4 cm”. Dari luar ke dalam, buah itu tersusun atas : a) 

kulit luar, yang licin permukaannya dan hijau warnanya. Tetapi kalau sudah 
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masak akan berwarna kuning. b) kulit dalam, yang kuning cokelat warnanya. 

Kulit luar maupun kulit dalam keras seperti batu, kalau masih muda. c) daging 

buah, yang beruang 3, sehingga ia pun berbiji 3.  

 

Gambar 5. Buah Aren (Buah Buni) 
(Slamet Suseno, 1992) 

Tanaman aren sesungguhnya tidak membutuhkan kondisi tanah yang 

khusus, sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat (berlempung), berkapur, dan 

berpasir. Tetapi tanaman ini tidak tahan pada tanah yang kadar asamnya terlalu 

tinggi (pH tanah terlalu asam) (http://www.asiamaya.com: 15 Desember 2005). 

Di Indonesia, tanaman aren dapat tumbuh baik dan mampu berproduksi 

pada daerah-daerah yang tanahnya subur pada ketinggian 500-800 m diatas 

permukaan laut. Pada daerah-daerah yang mempunyai ketinggian kurang dari 500 

m dan lebih dari 800 m, tanaman aren tetap dapat tumbuh namun produksi 

buahnya kurang memuaskan.  

Disamping itu, banyaknya curah hujan juga sangat berpengaruh pada 

tumbuhnya tanaman ini. Tanaman aren menghendaki curah hujan yang merata 

sepanjang tahun, yaitu minimum sebanyak 1200 mm setahun. Atau, jika 

diperhitungkan dengan perumusan Schmidt dan Fergusson, iklim yang paling 

cocok untuk tanaman ini adalah iklim sedang sampai iklim agak basah.  

Faktor lingkungan tumbuhnya juga berpengaruh. Daerah-daerah 

perbukitan yang lembab, dimana disekelilingnya banyak tumbuh berbagai 
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tanaman keras, tanaman aren dapat tumbuh dengan subur. Dengan demikian 

tanaman ini tidak membutuhkan sinar matahari yang terik sepanjang hari (Hatta 

Sunanto, 1993: 17). 

 

e. Pembuatan Tepung Aren 

1) Pemilihan dan Penebangan Pohon Aren 

Pohon aren yang sudah disadap atau berumur tua, batang pohonnya sudah 

tidak mengandung pati/tepung.  Pada umumnya, tepung aren banyak terkandung 

dalam batang pohon aren yang umurnya relatif muda (15 – 25 tahun) tergantung 

tingkat kesuburannya, dimana pohon ini masih mampu menghasilkan ijuk, bahkan 

masih akan dapat menghasilkan buah atau kolang kaling dan nira untuk dijadikan 

gula merah.  

Batang pohon aren yang sudah ditebang dan akan diambil tepungnya 

kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2,0 meter sehingga memudahkan 

dalam pengangkutan (Hatta Sunanto, 1993: 58-59). 

Setelah sampai di tempat pembuatan tepung, batang itu dibelah 

memanjang, sehingga belahannya akan sama besarnya. Dari luar ke arah dalam, 

belahan batang ini terdiri dari kulit luar, kulit dalam, dan empulur (bagian tengah 

batang) yang mengandung sel-sel parenkim penyimpan tepung. Empulur batang 

diambil untuk dipisahkan dari kulit dalamnya dengan menggunakan kampak. 

Kemudian empulur dipotong menjadi 6 – 8 bagian (tengkalan) untuk 

memudahkan proses selanjutnya (Slamet Soeseno, 1992: 60).  

    

2) Pembuatan Tepung 

Potongan empulur tersebut diparut (digiling atau dirajang) menggunakan 

mesin parut bermesin diesel. 

Hasil parutan berupa serbuk-serbuk yang keluar dari mesin dikumpulkan, 

kemudian diayak untuk memisahkan serbuk-sebuk itu dari serat-seratnya yang 

kasar (bahasa Jawa sekong). Proses selanjutnya adalah mengambil tepung (pati) 

dari serbuk-serbuk halus. Proses pengambilan tepung aren dilakukan dalam bak 
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air dengan ukuran garis tengah 1,25 – 1,50 meter dan kedalaman sekitar 1,25 m, 

atau dapat pula dengan bak berbentuk persegi.  

Bak yang berisi air bersih hampir penuh, pada bagian atasnya (mulut bak) 

diletakkan satu lembar strimin (anyaman kawat berlubang-lubang kecil) yang 

ukurannya sedikit lebih lebar dari pada mulut bak yang bagian tepi-tepinya diberi 

pigura kayu atau bambu untuk penguat strimin tersebut dibuat dan diletakkan 

diatas bak sedemikian rupa sehingga bagian tengahnya sedikit terendam air dalam 

bak.  

Serbuk-serbuk tengkalan ditaruh diatas saringan strimin bagian tengah, 

sehingga serbuk-serbuk terendam air dalam bak. Serbuk-serbuk yang sudah 

terendam air tersebut kemudian diremas-remas dengan tangan sehingga tepungnya 

keluar dari serbuk-serbuk dan larut dalam air dan kemudian mengendap dalam 

bak air. Ampas dari serbuk-serbuk dikumpulkan di suatu tempat yang tidak jauh 

dari tempat berlangsungnya proses ini.  

Setelah persediaan serbuk habis dan larutan tepung sudah tertampung 

dalam bak, larutan tepung tersebut dibiarkan selama 2-3 jam agar semua 

tepungnya mengendap di dasar bak air.  

Sesudah tepungnya mengendap di dasar bak air, kemudian air yang berada 

diatas endapan tepung (sudah tidak bercampur dengan tepung) dibuang dengan 

menggunakan slang plastik sampai batas permukaan endapan tepung.  

Tepung yang mengendap di dasar bak akan berlapis-lapis. Lapisan tepung 

yang paling atas merupakan lapisan tepung yang kotor (berwarna putih kecoklat-

coklatan), lapisan ini diambil sampai pada lapisan pati yang bersih dan dilarutkan 

lagi dengan air bersih. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh 

seluruh tepung berwarna putih bersih (Hatta Sunanto, 1993: 60-63). 
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Gambar 6. Bagan Alir Proses Pembuatan Tepung Aren 
 (http://www.menlh.go.id: 9 Desember 2005) 

  

3. Degradasi Limbah Tepung Aren 

a. Pengertian Degradasi  

Degradasi berarti terurai, hancur (Yatim, 1999: 326), menurut Ali dan 

Sastramiharja (2003, 479) degradasi merupakan perubahan suatu senyawa dari 

yang kompleks menjadi sederhana, dalam hal ini hanya berupa sel-sel mikroba 

(“cell/biomas production) dan produk metabolic seperti CO2 dan metana. Berbeda 

lagi dengan pendapat Poerwadarminto (1996: 216) yang menyatakan bahwa 

Degradasi berarti penurunan pangkat, derajat, kedudukan atau penurunan mutu 

yang diakibatkan oleh penangannya. Degradasi atau dekomposisi/penguraian 

bahan organik secara alamiah dilakukan oleh jasad-jasad pengurai. Di dalam 

siklus materi pada jaringan makanan, proses penguraian bahan organik berfungsi 

untuk mengembalikan unsur-unsur yang terdapat pada senyawa organik menjadi 

unsur-unsur hara, sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan pada 

proses fotosintesa. Berbagai jenis jasad pengurai aktif dalam proses penguraian 

bahan-bahan organik, baik dari kelompok mikroorganisme maupun kelompok 

mikroorganisme. Jenis-jenis jasad pengurai tersebut dapat dikelompokkan dalam 

beberapa tipe seperti terlihat dalam Tabel 1.  

Tabel 1.  Jenis-Jenis Jasad Pengurai  
Tipe Organisme Jenis  Jml/gr Kompos Basah 
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Mikroflora Bakteria 108 – 109 
 Actinomycetes  105 – 108 

 Fungi, Mould, Yeasts 104 – 106 

Mikrofauna  Protozoa 104 – 105 
Makrofauna Mites, Ants, Termites, 

Millipedes, Centripedes, 
Spider 

 

(Sumber : Datzell et al., 1997: 18 & 19). 

b. Pengertian Limbah Tepung Aren 

Secara alami setiap proses kehidupan akan senantiasa menghasilkan 

produk sampingan yang tidak berguna (limbah). Besar kecilnya produk 

sampingan ini, tergantung pada efisiensi pemakaian energi dalam kehidupan 

tersebut dan bahan sisa secara umum disebut limbah (Otto Soemarwoto, 1991: 240). 

Limbah pada dasarnya berarti suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 

suatu sumber aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum 

mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif. 

Limbah dikatakan mempunyai nilai ekonomi negatif karena penanganan untuk 

membuat atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, disamping 

juga dapat mencemari lingkungan (Murtado, 1987: 1). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah : a) volume 

limbah, b) kandungan bahan pencemar, c) frekuensi pembuangan limbah. 

Terdapat dua jenis limbah yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik 

lebih cepat dan mudah terurai dari pada limbah anorganik (Sri Budiastuti, 2002).  

Limbah tepung Aren adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

pembuatan tepung (pati).  Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair. 

Limbah cair dan proses pemarutan dan pengendapan tepung aren, sedangkan 

limbah padat berupa ampas serbuk, kulit batang aren yang telah diambil kulit 

empulurnya serta lemi (bahasa Jawa) yaitu saringan terakhir dari produksi tepung 

aren (http://Pikiran Rakyat.com: 9 Desember 2005). 

Total limbah yang dihasilkan setiap produksi (selama 2 hari) sekitar 1 ton. 

Limbah ini berupa anggok, ampas serbuk dan lemi. Sebagaimana industri pada 

umumnya industri rumah tangga tepung aren di desa Bendo, Kelurahan Daleman, 

Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini juga menghasilkan yang cukup besar 
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dan potensial menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Sampai saat ini 

limbah yang dihasilkan dari industri rumah tangga ini belum dikelola secara baik, 

terutama lemi (sisa saringan terakhir dari produksi tepung Aren). Limbah tersebut 

hanya dibuang begitu saja ke sungai sehingga dapat mencemari lingkungan dan 

mendangkalkan saluran.  

 

c. Degradasi Limbah Tepung Aren 

Tepung aren memiliki kandungan selulosa yang tinggi sehingga untuk 

mendegradasi tepung aren diperlukan mikroorganisme, jasad-jasad renik yang 

menghasilkan enzim selulase, sehingga dapat dikatakan mendegradasi selulosa.  

Selulosa merupakan suatu polimer karbohidrat yang terdapat dialam pada 

setiap dinding primer dan sekunder dari sel-sel tumbuhan. Oleh karena itu 

senyawa ini merupakan senyawa yang terdapat dalam jumlah yang tidak terbatas 

karena selalu terbentuk melalui proses fotosintesis pada tanaman yang berhijau 

daun (Ali dan Sastramihardja, 2003: 479). 

Selulosa merupakan komponen dasar dari bahan-bahan asal tumbuh-

tumbuhan dan produksi selulosa melampaui semua zat-zat alamiah lain. Zat-zat 

yang menetap didalam tanah dan sisa tumbuh-tumbuhan yang dikembalikan ke 

dalam tanah 40-70% terdiri dari selulosa. Selulosa didegradasi oleh 

mikroorganisme aerob (fungi, mesobakteri, dan eubakteria). Degradasi selulosa 

dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme. Tidak semua mikroorganisme dapat 

mendegradasi selulosa. Mikroorganisme yang dapat mendekomposisi selulosa 

adalah mikroorganisme yang mampu menghasilkan selulase. Pecahan enzimatik 

selulosa dilakukan oleh selulase, sedangkan umumnya adalah hidrolis enzimatis 

oleh enzim selulase yang dikeluarkan jasad-jasad renik pengurai selulosa (S. P. 

Arora, 1988: 14).   

 

4. Degradasi Limbah Peternakan Sapi 

a. Pengertian Limbah Peternakan 

Limbah peternakan adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan 
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produk ternak, dll. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti 

feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, 

tanduk, isi rumen, dan lain-lain. Semakin berkembangnya usaha peternakan, 

limbah yang dihasilkan semakin meningkat.  

 

Gambar 7. Limbah Padat Sapi (Feses) 

Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari spesies ternak, 

besar usaha dan lantai kandang. Manure yang terdiri dari feces dan urine 

merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar manure 

dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. 

Umumnya setiap kilogram susu yang dihasilkan ternak perah menghasilkan 2 kg 

limbah padat (feses), dan setiap kilogram daging sapi menghasilkan 25 kg feses 

(http://rudyct.tripod.com: 9 Desember 2005). 

Berbagai manfaat dapat dipetik dari limbah ternak, apalagi limbah tersebut 

dapat diperbaharui (reversible) selama ada ternak. Limbah ternak masih 

mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah 

ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang 

lain (unidentified substances). Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan 
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makanan ternak, pupuk organik, energi dan media berbagai tujuan 

(http://www.Balipost.co.id: 9 Desember 2005).  

Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial 

untuk mendorong kehidupan jasad renik yang dapat menimbulkan pencemaran. 

Suatu studi mengenai pencemaran air oleh limbah peternakan melaporkan bahwa 

total sapi dengan berat badannya 5000 kg selama satu hari, produksi manure-nya 

dapat mencemari 9.084 x 107 m3 air. Selain melalui air, limbah peternakan sering 

mencemari lingkungan secara biologis yaitu sebagai media untuk berkembang 

biaknya lalat. Kandungan air manure antara 27-86 % merupakan media yang 

paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan larva lalat, sementara 

kandungan air manure 65-85 % merupakan media yang optimal untuk bertelur 

lalat. 

Kehadiran limbah ternak dalam keadaan keringpun dapat menimbulkan 

pencemaran yaitu dengan menimbulkan debu. Pencemaran udara di lingkungan 

penggemukan sapi yang paling hebat ialah sekitar pukul 18.00, kandungan debu 

pada saat tersebut lebih dari 6000 mg/m3, jadi sudah melewati ambang batas yang 

dapat ditolelir untuk kesegaran udara di lingkungan (3000 mg/mj) 

(http://rudyct.tripod.com: 9 Desember 2005). 

Produksi limbah peternakan dari beberapa jenis ternak dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Limbah Peternakan  
Jumlah Kotoran (Kg/hari) 

Jenis Ternak 
Kotoran Padat  Kotoran Cair (urine) 

Sapi  23,59 9,07 
Kuda  16,10 3,63 
Babi  2,72 1,59 

Kambing  1,13 0,68 
Ayam  0,05 0,68 

(Sumber : Musnamar, 2003: 11) 

b. Degradasi Limbah Peternakan Sapi 

Dekomposisi merupakan suatu proses merubah bahan organik sehingga 

menyerupai tanah. Kondisi dalam dekomposisi tersebut mencakup ratio karbon 

dan nitrogen (C/N), kelembaban, pH dan kebutuhan O2. (Djuarnani, 2005). Proses 
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dekomposisi pupuk kandang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pupuk dingin 

dan pupuk panas. Pupuk dingin merupakan pupuk yang terbentuk karena proses 

penguraian oleh mikroorganisme dan berlangsung perlahan sehingga tidak 

membentuk panas. Contoh pupuk dingin antara lain kotoran sapi, kerbau, dan 

babi. Sementara pupuk panas adalah pupuk yang terbentuk karena poses 

penguraian oleh mikroorganisme berlangsung cepat sehingga membentuk panas. 

Contoh pupuk panas antara lain kotoran kambing, ayam, dan kuda (Musnamar, 

2005: 11-12). 

Proses dekomposisi dilakukan oleh mikroba dalam tanah. Tahapan-

tahapan dekomposisi adalah : a) degradasi sisa tumbuhan dan hewan oleh enzim-

enzim mikroba, merupakan proses mineralisasi yaitu adanya pengubahan 

kompleks organik dari suatu unsur menjadi bentuk anorganik, b) peningkatan 

biomassa mikroorganisme yang tersedia yang terdiri dari poltsakarida dan protein 

meliputi pengambilan nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan belerang yang 

merupakan proses imobilasi, dan c) akumulasi dan pembebasan hasil akhir 

merupakan hal yang berkaitan erat dengan proses-proses nitrifikasi dan 

denitrifikasi (Rao, 1994: 230). 

Penguraian pupuk/kompos yang terjadi adalah sebagai berikut : a) 

Hidrat arang (selulosa, hemiselulosa, dan lain-lain) diurai menjadi CO2 dan air, 

atau CH4 dan H2, b) Zat putih telur diurai melalui amida-amida, asam-asam amino 

menjadi ammonia, CO2 dan air, c) berjenis-jenis unsur hara terutama N, P, dan K 

sebagai hasil penguraian akan diikat dalam tubuh jasad renik dan sebagian yang 

tidak terikat menjadi tersedia didalam tanah, d) Unsur-unsur hara dari 

senyawa-senyawa organik akan terbebas menjadi senyawa-senyawa anorganik 

sehingga tersedia di dalam tanah bagi keperluan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, dan e) lemak dan lilin akan terurai menjadi CO2 dan air (Mulyani dan 

Kartasapoetra, 1991). 

 
c. Komposisi Kimia Pupuk Kandang 

Pupuk binatang atau biasa disebut pupuk kandang dapat dibagi dalam 

bentuk pupuk padat, pupuk cair dan pupuk encer. Pupuk padat tersusun atas 
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nitrogen dan asam fosfat yang sebagian besar berada dalam bentuk protein, serta 

tersusun oleh Kalium. Sedangkan pupuk cair mempunyai kandungan produk dari 

penguraian protein yang terpenting adalah ureum, juga terdapat nitrogen. Setiap 

pupuk kandang dari berbagai hewan memiliki perbedaan komposisi unsur hara 

yang dikandungnya, sehingga pada Tabel 3. telah dikemukakan perbedaan 

komposisi unsur hara tersebut (Rinsema, 1986: 148-149).  

Tabel 3. Komposisi Unsur Hara Macam-macam Pupuk Kandang  

Jenis Pupuk 
Wujud Bahan  

(%) 
H2O 
(%) 

N 
(%) 

P2O5 

(%) 
K2O 
(%) 

Pupuk Kuda  Padat 80 75 0,55 0,30 0,40 
 Cair  20 90 1,35 - -1,25 
 TOTAL - 78 0,70 0,25 0,55 
Pupuk Sapi Padat 70 85 0,40 0,20 0,10 
 Cair  30 92 1,00 0,20 1,35 
 TOTAL - 86 0,60 0,15 0,45 
Pupuk Kambing Padat 67 60 0,75 0,50 0,45 
 Cair  33 85 1,35 0,05 2,10 
 TOTAL - 69 0,95 0,35 1,00 
Pupuk Babi Padat 60 80 0,55 0,50 0,45 
 Cair  40 97 0,40 0,10 0,45 
 TOTAL - 87 0,50 0,35 0,40 
Pupuk Ayam TOTAL  - 55 1,00 0,80 0,40 

(Sumber : Mulyani dan Kartasapoetra, 1990: 99) 

Sejumlah hasil analisa pada dasarnya menyatakan bahwa rabuk kandang, 

dalam keadaan dingin, ditemukan berkandungan sekitar 70%-80% air, 0,3%-

0,06% nitrogen, 0,1%-0,4% fosfor sebagai P2O5, 0,3%-1,0% potassium sebagai 

K2O. Satu ton rabuk yang masih segar menyusun sekitar 400-600 pounds bahan 

kering, dengan demikian tersusun kedalamnya sekitar 10 pon nitrogen, 6 pon P2O5 

dan sekitar 10 pon potash. (Mulyani dan Kartasapoetra, 1991: 417). Contoh 

perbandingan kandungan karbon dan nitrogen dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Perbandingan Kandungan Karbon dan Nitrogen berbagai Bahan 
Organik (C/N ratio).  

Jenis Bahan  Ratio C/N 
Kotoran Manusia :   

- Dibiarkan  6 : 1 
- Dihancurkan  16 : 1 

Humus  10 : 1 
Sisa dapur / makanan  15 : 1 
Kotoran sapi  19 : 1 
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Kotoran kuda 20 : 1 
Sisa buah-buahan  35 : 1 
Perdu / semak  40-80 : 1 
Batang jagung  60 : 1 
Jerami  80 : 1 
Kulit batang pohon  100-130 : 1 
Kertas  170 : 1 
Serbuk gergaji 500 : 1 
Kayu  700 : 1 

(Hadisumarmo, 1992) 

 

d. Proses Pembuatan Pupuk Kandang 

Tahap pembuatan pupuk kandang yang baik dan berkualitas meliputi 

tahap-tahap: 1) Dekomposisi, 2) Pengeringan, 3) Pengayakan, dan 4) Pengemasan. 

Pada tahap dekomposisi terjadi proses penguraian zat yang ada  didalam 

kotoran ternak menjadi zat yang dapat diserap tanaman. Ratio C/N  akan turun 

sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. 

Tahap pengeringan dilakukan setelah dekomposisi. Proses ini dilakukan 

dibawah sinar matahari atau dengan menggunakan alat pengering bila kondisi 

cuaca mendung. Pupuk kandang yang baik apabila kadar airnya sudah berkurang 

dari sekitar 70% menjadi 30%. 

Pengayakan pupuk diperlukan untuk membuang materi-materi kasar 

sampai diperoleh partikel-partikel yang halus. Tahap selanjutnya yaitu 

pengemasan, dengan pengemasan maka pendistribusian ke berbagai lokasi 

pemupukan akan lebih mudah (Lingga, 2002: 63). 

Pada kondisi matang, pupuk kandang antara lain mempunyai tanda-tanda 

sebagai berikut: a) jika diraba, pupuk tersebut terasa dingin, b) jika diremas, 

pupuk tersebut mudah rapuh, c) pada kebanyakan pupuk kandang, wujudnya telah 

berubah dari wujud aslinya, dan d) bau aslinya (bau kotoran) telah hilang 

(Setiawan, 1992: 18). 

Secara umum pupuk kandang yang sudah matang dapat dicirikan dengan 

sifat: a) berwarna cokelat tua hingga hitam dan remah, b) tidak larut dalam air, c) 

sangat larut dalam pelarut alkali, natrium pirofosfat, atau larutan amonium oksalat 

dengan menghasilkan ekstrak berwarna gelap dan dapat difraksinasi lebih lanjut 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 

 

menjadi zat humic, fulfic, dan humin, d) ratio C/N sebesar 20-40, e) memiliki 

kapasitas pemindahan kation dan absorbs terhadap air yang tinggi, f) jika 

digunakan pada tanah, kompos dapat memberikan efek menguntungkan bagi 

tanah dan pertumbuhan tanaman, g) temperatur sama dengan temperatur udara, h) 

tidak mengandung asam lemak yang berbau, dan h) tidak berbau (Djuarnani, 

2005). 

 

e. Keuntungan dari Pupuk Kandang 

Pupuk kandang mempunyai sifat yang lebih baik dibanding dengan pupuk 

alam lainnya maupun dengan pupuk buatan. Walaupun cara kerjanya kalau 

dibandingkan dengan cara kerja pupuk buatan dapat dikatakan lambat karena 

harus mengalami proses-proses perubahan terlebih dahulu sebelum dapat diserap 

tanaman. Sebagai persediaan zat makanan di dalam tanah ternyata pupuk kandang 

ini mempunyai “pengaruh susulan untuk waktu lama”. Artinya secara bertahap 

akan bebas.  Tetapi secara bertahap pula akan tersedia kembali bagi tanaman.   

Pupuk kandang di dalam tanah mempunyai pengaruh yang baik terhadap 

sifat fisis tanah. Penguraian-penguraian yang terjadi mempertinggi kadar humus. 

Sebagai kita ketahui humus sangat berpengaruh baik terhadap sifat fisis tanah, 

mempertahankan struktur tanah, menjadikan tanah mudah diolah (ringan 

pengolahannya) dan terisi oksigen yang cukup. 

Pupuk kandang dianggap sebagai pupuk lengkap karena selain 

menimbulkan tersedianya unsur-unsur hara bagi tanaman, juga mengembangkan 

kehidupan mikroorganisme (jasad renik) di dalam tanah. Jasad renik sangat 

penting bagi kesuburan tanah, serasah dan sisa-sisa tanaman dapat diubahnya 

menjadi humus, senyawa-senyawa tertentu disintesanya menjadi bahan-bahan 

yang berguna bagi tanaman. 

Pupuk kandang memang dapat menambah tersedianya bahan makanan 

(unsur hara) bagi tanaman yang dapat diserapnya dari dalam tanah. Selain itu, 

pupuk kandang ternyata mempunyai pengaruh yang positif (baik) terhadap sifat 

fisis dan kimiawi tanah, mendorong kehidupan (perkembangan) jasad renik. 

Dengan perkataan lain : Pupuk kandang mempunyai kemampuan mengubah 
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berbagai faktor dalam tanah,, sehingga menjadi faktor-faktor yang menjamin 

kesuburan tanah (Mulyani dan Kartasapoetra, 1990: 108). 

Keuntungan dari pupuk kandang antara lain : 1) mempertinggi kadar 

humus, 2) mendorong kehidupan jasa renik (Mulyani, 108), 3) mempunyai 

kontribusi dalam mencegah erosi, pergerakan tanah dan tekanan tanah, 4) memacu 

pertumbuhan dan perkembangan bakteri serta biota tanah lainnya (Sutanto, 2002: 

41), 5) memperbaiki struktur tanah, 6) menaikkan daya serap tanah terhadap air 

(Lingga, 2002: 58), 7) mengurangi pencemaran lingkungan dan 8) meningkatkan 

kesuburan tanah (Djumarni, 2005).   

 

5. Kompos 

a. Pengertian Kompos 

Kompos adalah suatu produk yang terdiri sebagian besar dari sampah 

buangan organik yang secara keseluruhan atau sebagian telah mengalami kondisi 

pengeraman dalam suhu yang tinggi.  

Adapun maksud membuat kompos ialah sejumlah besar bahan yang terdiri 

dari bagian yang berbeda-beda, dijadikan suatu produk yang serupa dalam bentuk 

seperti tanah yang banyak mengandung humus (Rinsema, 1986: 182). Kompos 

merupakan zat akhir suatu proses fermentasi tumpukan sampah/seresah tanaman 

dan adakalanya pula termasuk bangkai binatang (Mulyani dan Kartasapuetra, 

1990: 132). Pengomposan atau composting merupakan upaya pengolahan limbah 

yang sekaligus mendapatkan bahan-bahan kompos yang dapat menyuburkan 

tanah. Metode ini mempunyai prinsip dasar menurunkan atau mendegradasi 

bahan-bahan organik secara terkontrol menjadi bahan-bahan anorganik dengan 

mempergunakan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam 

pengolahan ini dapat berupa bakteri, jamur, kamir, atau yang lainnya (Murtado, 

1987: 46).  

Hadi Sumarto (1992: 1) mengatakan bahwa “Kompos adalah bentuk akhir 

dari pada bahan-bahan organik setelah mengalami pembusukan sebagai suatu 

proses biologis.” Murbandono (1995: 9) mengatakan bahwa “Kompos ialah bahan 

organik yang telah menjadi lapuk, seperti daun-daun, jerami, alang-alang, rumput-
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rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, carang-carang serta kotoran hewan”. 

Bila bahan-bahan itu sudah hancur dan lapuk disebut pupuk organis. Jenis-jenis 

bahan ini menjadi lapuk dan busuk bila berada dalam keadaan basah dan lembab, 

seperti halnya daun-daun menjadi lapuk bila jatuh ke tanah dan berubah menjadi 

bagian tanah.  

Pengomposan (composting) merupakan proses biodegradasi bahan-bahan 

organik yang terdapat dalam sampah/limbah (sampah padat serta lumpur-lumpur 

buangan) (Ilham, dalam http://www.composting.com : 22 April 2006). 

Soeyanto (1982: 45) mengatakan bahwa “pengomposan adalah suatu 

perombakan dari zat organik/sampah menjadi zat-zat kimia. Proses ini atas 

bantuan binatang-binatang kecil serta jasad-jasad renik seperti serangga, cacing 

tanah, bakteri dan jamur.   

Pengomposan pada hakekatnya adalah suatu proses biologis, dimana 

berbagai jenis jasad renik (mikroorganisme) ikut berperan (Hadisumarto, 1992: 1). 

Periode pengomposan ini dapat dipercepat dengan mempengaruhi laju 

dekomposisi bahan organik yang dikomposkan dengan jalan fermentasi (Rao, 

1994: 225). Pengomposan merupakan proses perombakan (dekomposisi) senyawa 

organik yang ada dalam bahan. Perombakan menyangkut tiga hal yang 

berlangsung secara bersamaan, yaitu a) pematahan fisik oleh biota atau abiotik 

(comminution process), b) pelumatan bahan dan penyederhanaan senyawa 

komplek secara enzimatis (catabolism process), c) pencucian bahan-bahan terlarut 

dalam air (hydrolysis) (Murniyanto dan Ahlan, 2001). Pengomposan ini pada 

prinsipnya adalah menurunkan kadar C/N Rasio bahan organik hingga sama 

dengan C/N tanah (<20). Beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

pengomposan adalah : Nilai C/N bahan ukuran bahan, kelembaban/aerasi, 

temperatur, pH dan jumlah mikroorganisme yang bekerja (Indriani, 2000: 7). 

Proses pengomposan akan berjalan baik jika bahan berada dalam 

temperatur yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme perombak (35-350C).  

Kisaran pH kompos yang optimum adalah 6-8. Memperbanyak 

mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan bisa dilakukan dengan 

cara menambahkan inokulan atau kultur bakteri (Djuarnani, 2005: 23-30).  
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Dekomposisi secara aerobik dapat terjadi pada kelembaban 30-100% 

dengan pengadukan yang cukup. Secara umum, kelembaban yang baik untuk 

berlangsungnya proses dekomposisi secara aerobik adalah 50-60% dengan tingkat 

terbaik 50%. Sebenarnya kelembaban yang baik pada pengomposan tergantung 

pada jenis bahan organik yang paling banyak digunakan dalam campuran bahan 

kompos. 

Proses pengomposan akan lebih cepat jika bahan mentahnya memiliki 

ukuran yang lebih kecil. Bahan yang berukuran besar perlu dicacah atau digiling 

terlebih dulu sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. 

Besarnya rasio C/N (karbon nitrogen) tergantung dari jenis sampah. Proses 

pengomposan yang baik akan menghasilkan rasio C/N yang ideal sebesar 20-40, 

tetapi ratio paling baik adalah 30 (Djuarnani, 2005). 

 

b. Dekomposisi Bahan Organik 

Dekomposisi bahan organik dapat diuraikan sebagai berikut: 1) 

dekomposisi selulosa, 2) dekomposisi hemiselulosa, 3) dekomposisi protein, 4) 

dekomposisi lemak, 5) dekomposisi karbohidrat.  

Selama proses dekomposisi, sejumlah bahan atau zat-zat sel mikroba 

benar-benar dipadukan, yang kemudian bahan atau zat-zat tersebut dipecah 

kembali oleh berbagai organisme lain. Proses-proses dekomposisi dilangsungkan 

terus sampai kebanyakan kompleks-kompleks organik dalam bahan-bahan 

tanaman semula diubah secara berangsur-angsur kedalam senyawa-senyawa 

anorganik (unsur-unsur sederhana) (Mulyani, 1999: 87). 

Selulosa resisten terhadap serangan sejumlah besar mikroorganisme 

penghuni tanah. Selulosa dapat didekomposisi dengan mudah atau cepat hanya 

oleh mikroorganisme-mikroorganisme tertentu yang spesifik yang ditemukan 

diantara bakteri, cendawan, aktinomisit, dan binatang-binatang tingkat rendah. 

Sistem yang beragam telah dikemukakan para pakar untuk menggolong-

golongkan berbagai organisme pendekompos selulosa, berdasarkan pendapat 

mereka, akhirnya dapat digolongkan 8 golongan yaitu : bakteri aerobik, 

myxobakteria, bakteri anaerob termasuk bentuk-bentuk termophilik, aktinomisit, 
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cendawan berfilamen, cendawan tingkat tinggi (mushrom fungi), protozoa, 

serangga-serangga dan bentuk-bentuk binatang lain. 

Mekanisme pembongkaran selulosa oleh berbagai mikroorganisme,  sama 

sekali tergantung atas sifat atau keadaan organisme dan kondisi-kondisi 

dekomposisi. Bakteri aerobik dan cendawan membongkar selulosa dengan 

sempurna dan menghasilkan CO2, pigmen-pigmen tertentu, sejumlah substansi, 

(zat) selmikrobial. Sekitar sebanyak 30-40% dari selulosa yang 

dipecah/dipisahkan oleh organisme pemisah (decomposing organism) diubah 

kedalam bahan sel (Mulyani dan Kartasapoetra, 1991: 92). 

Sejumlah besar bakteri dan cendawan biasanya menyerang hemisclulosa, 

selain itu kebanyakan bentuk binatang sering mencernanya. Terdapat variasi yang 

lebih besar dalam pencemaran dan dalam kecepatan pembongkaran hemiselulosa 

dibandingkan dengan kegiatan tersebut pada Selulosa.  

Sifat dan fungsi protein sangat berbeda bergantung pada asam ammo yang 

menyusunnya. Pada hidrolisa dengan enzim-enzim yang spesifik protein akan 

dipecah dalam berbagai polipeptida, dan akhirnya membentuk asam amino. 

Mikroorganisme akan mendekomposisi asam amino yang terbentuk, dalam proses 

ini dibebaskan energi. Proses penguraian asam amino akan menghasilkan 

ammonia. Jumlah ammonia yang dihasilkan sekitar 50%-80% dari keseluruhan 

nitrogen pada pembongkaran protein. 

Dekomposisi karbohidrat sangat tergantung atas sifat karbohidrat, 

mikroorganisme-mikroorganisme dan kondisi pada saat dekomposisi akan 

menghasilkan sejumlah produk diantaranya yaitu : minyak, asam-asam lemak, dan 

gliserol (Mulyani dan Kartosapoetra, 1991).  

Dekomposisi secara aerobik adalah modifikasi yang terjadi secara biologis 

struktur kimia atau biologi bahan organik dengan kehadiran oksigen. Dalam 

proses ini banyak koloni bakteri yang berperan dan ditandai dengan adanya 

perubahan temperatur. Pada temperatur 35°C bakteri yang berperan adalah 

Phsycophile. Antara temperatur 35°C-55°C bakteri yang berperan adalah 

mesofilik. Pada temperatur tinggi (di atas 85°C) yang berperan adalah bakteri 

termofilik.  
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Dekomposisi secara anaerobik merupakan modifikasi biologis pada 

struktur kimia dan biologi bahan organik tanpa kehadiran oksigen (hampa udara). 

Proses ini merupakan proses yang dingin dan tidak terjadi fluktuasi temperatur 

seperti yang terjadi pada proses pengomposan secara aerobik. Pada proses 

anaerobik perlu tambahan panas dari luar sebesar 30°C. 

Tanah memiliki kandungan bahan organik yang dapat didekomposisi oleh 

mikroorganisme tanah antara lain : (1) Selulosa 2-10% (sulit terurai), (2) Hemi 

selulosa 0-2% (mudah terurai), (3) Lignin 35-50% (sulit terurai), (4) Protein 28-

35% (mudah terurai), (5) Lemak, lilin 1-8% (sulit terurai) (Henry D. Foth, 1994: 

135). 

 

c. Ciri-ciri Kompos yang Baik 

Banyak faktor yang mempengaruhi kuantitas kotoran hewan yang 

dihasilkan dan komposisinya adalah: (1) macam dan umur hewan, (2) macam dan 

jumlah pakan yang di makan, (3) kondisi hewan dan (4) susu yang dihasilkan atau 

kerja yang dilakukan oleh hewan (Foth, 1994: 309). Kandungan kotoran hewan 

masih bisa berubah-ubah oleh beberapa faktor antara lain: (1) macam hewan. (2) 

usia, keadaan dan individu hewan, (3) macam pakan, (4) bahan hamparan yang 

dipakai dan (5) perlakuan dan penyimpanan pupuk sebelum diberikan tanah 

(Buckman et al, 1982: 667-669). Sifat/keadaan dan konsentrasi relatif dari 

komponen-komponen ini dalam macam-macam rabuk adalah sangat berbeda, 

tergantung dari binatang. cara pemberian makanannya dan pemeliharaan binatang-

binatang tersebut (Mulyani dan Kartasapoetra, 1991: 410). 

Waktu pematangan selesai dan tumpukan dapat dipanen apabila terjadi 

hal-hal sebagai berikut: 1) sampai dengan hari ke-14 masa pematangan suhu 

stabil. yaitu terus-menerus berada dibawah 45°C atau mendekati suhu ruangan, 2) 

kelembaban 30%, 3) tidak berbau, dan 4) bahan telah hancur secara sempurna, 

sampai bentuknya menyerupai tanah biasa (Lingga, 1994: 96). Kandungan unsur 

hara kompos seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Kandungan Unsur Hara Kompos 
No.  Unsur  % Kg 
1. Kelembaban  35 
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2.  Bahan organik 18 
3.  Nitrogen 0,6 
4.  Asam fosfat 0,5 
5. Kalium  0,2 
6. Kalsium 1,5 
7. Magnesium  0,3 

(Sumber : Rinsema, 1986: 184) 

 

Tanda-tanda kompos yang sudah jadi adalah : 1) tidak berbau busuk, 2) 

bentuk butiran-butiran kecil seperti tanah berwarna kecoklat-coklatan, 3) tidak 

panas, suhu 40°C, 4) volumenya menyusut menjadi 1/3 bagian dari volume awal, 

dan 5) bagian-bagian sampah tidak nampak lagi (Santoso, 1998: 83).  

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Limbah tepung Aren dan limbah peternakan sapi (limbah padat sapi) 

merupakan bahan buangan dari aktivitas sapi maupun aktivitas produksi tepung 

aren yang perlu dikelola/dimanfaatkan lebih lanjut supaya mendapatkan produk 

yang memiliki nilai guna yang tinggi.  

Mikroorganisme sellulolitic merupakan mikroorganisme/bakteri yang 

menghasilkan selulase yang dapat mendegradasi/merombak selulosa. Oleh karena 

itu mikroorganisme ini dapat digunakan untuk membantu degradasi limbah 

tepung aren dan limbah peternakan sapi (kotoran sapi). 

Lamanya waktu degradasi sangat berpengaruh pada proses composting. 

Dalam proses composting secara tradisional akan membutuhkan waktu yang 

cukup lama yaitu 2 – 3 bulan bahkan hingga sampai 12 bulan berbeda jika 

dibandingkan dengan proses composting secara modern/dengan penambahan akan 

membutuhkan waktu yang relatif singkat yaitu sekitar 6 – 12 minggu. Kerangka 

pemikiran dapat dilihat pada Gambar 9.   

 

 

 

 
Limbah Padat  Limbah Cair  Limbah Cair  Limbah Padat  

Pencemaran  

Limbah Peternakan Sapi  
(Kotoran Sapi)  

Limbah Tepung  
Aren   
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Gambar 8. Bagan Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat disusun paradigma 

penelitian sebagai berikut : 
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Gambar  9. Paradigma Penelitian  

Keterangan : 

A : kompos (limbah padat tepung aren + limbah padat sapi)   

A0 : kompos tanpa penambahan Mikroorganisme sellulolitic 

A1 : kompos dengan penambahan Mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml 

A2 : kompos dengan penambahan Mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml 

A3 : kompos dengan penambahan Mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml 

B : waktu pengomposan  

B0 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah hari ke nol   

B1 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 5 hari  

B2 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 10 hari  

B3 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 15 hari  
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B4 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 20 hari  

B5 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 25 hari  

B6 :  pengamatan dan pengambilan sampel kompos setelah 30 hari  

A0B0 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke nol  

A0B1 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 5  

A0B2 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 10  

A0B3 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 15  

A0B4 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 20  

A0B5 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 25  

A0B6 : kompos tanpa penambahan mikroorganisme hari ke 30  

A1B0 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke nol  

A1B1 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 5   

A1B2 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 10 

A1B3 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 15 

A1B4 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 20 

A1B5 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 25 

A1B6 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml hari ke 30 

A2B0 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke nol  

A2B1 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 5 

A2B2 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34 

 

A2B3 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 15 

A2B4 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 20 

A2B5 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 25 

A2B6 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

100 ml hari ke 30 

A3B0 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke nol 

A3B1 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 5 

A3B2 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 10 

A3B3 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 15 

 

A3B4 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 20 

A3B5 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 25 

A3B6 : kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

200 ml hari ke 30 

 

C. Hipotesis 

 

1. Ada pengaruh dosis mikroorganisme sellulolitic terhadap kualitas pupuk 

kompos.  

2. Ada pengaruh lama waktu degradasi dalam proses composting terhadap 

kualitas pupuk kompos.  
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3. Ada interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dengan lama waktu 

degradasi dalam proses composting terhadap kualitas pupuk kompos.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

a. Pengambilan Sampel 

Limbah padat sapi diperoleh dari peternakan di Dukuh Pangle, Desa 

Sambung Macan, Kelurahan Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, 

Kabupaten Sragen. Limbah padat tepung aren diperoleh dari Dukuh Bendo, Desa 

Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.  

  

b. Peremajaan dan Perbanyakan Mikroorganisme 

Pekerjaan yang berkaitan dengan peremajaan dan perbanyakan 

mikroorganisme sellulolitic dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Program 

Biologi P. MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta.  

 

c. Pembuatan Kompos 

Pembuatan kompos dengan aplikasi mikroorganisme sellulolitic dilakukan 

di Dukuh Pangle, Desa Sambungmacan, Kelurahan Sambungmacan, Kecamatan 

Sambungmacan, Kabupaten Sragen.  

 

d. Uji Ratio C/N 

Untuk mengetahui ratio C/N pupuk dilakukan pengukuran unsur C dan N 

di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.  

 

2. Waktu Penelitian 

Untuk persiapan sampai analisis data dan penulisan laporan dapat disusun 

sebagai berikut : 
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a. Tahap Persiapan  

Tahap ini meliputi survei tempat dan persiapan tempat pengomposan yang 

dilaksanakan pada bulan Mei 2006.  

  

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini meliputi semua kegiatan eksperimen dan pengambilan data 

penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2006.  

 

c. Tahap Analisis Data dan Penulisan 

Tahap ini merupakan tahap analisis data hasil percobaan, dilanjutkan 

dengan penyusunan laporan, yang dilaksanakan pada bulan Juli – September 

2006.  

 

B. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk 

parameter warna, tekstur, bau, rasio C/N dan deskriptif kuantitatif untuk 

parameter pH dan suhu melalui metode eksperimen.  

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah limbah padat sapi dan limbah tepung 

aren.  

 

2. Sampel 

Limbah padat sapi dan limbah tepung aren untuk keperluan penelitian 

masing-masing 50 kg.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah untuk 

parameter pH dan suhu diukur secara deskriptif kuantitatif, sedangkan untuk 

parameter ratio C/N, warna, bau, dan tekstur diukur secara deskriptif kualitatif.  

Variabel penelitian :  

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah limbah padat sapi, limbah 

tepung aren, perbedaan dosis mikroorganisme sellulolitic, dan lama waktu 

degradasi.  

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas pupuk kompos dengan 

parameter yang diukur adalah : 1) pH, 2) Suhu, 3) Ratio C/N, 4) Tekstur, 5) 

warna, 6) Bau.  

 

E. Alat dan Bahan  

 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan adalah : 1) autoklaf untuk sterilisasi, 2) 

timbangan analitik, 3) timbangan untuk menimbang kotoran sapi dan limbah 

tepung aren, 4) cawan petri untuk media menumbuhkan bakteri, 5) pH meter 

untuk mengukur pH, 6) termometer untuk mengukur suhu pupuk kompos, 7) 

Tabung reaksi, 8) erlenmeyer, 9) cangkul, 10) bak pengendapan dan fermentasi, 

11) penutup bak pengendapan, 12) ayakan, 13) skop untuk mengaduk kompos.  

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah : 1) inokulum mikroorganisme sellulolitic, 

2) media PDA, PGY, 3) limbah padat sapi, 4) limbah tepung aren (lemi), 5) 

aquades.  
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F. Prosedur Penelitian 

 

1. Sterilisasi Alat 

Semua alat yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu sebelum 

disterilisasi. Setelah kering, alat-alat seperti cawan petri dibungkus dengan kertas 

buram, sedangkan gelas ukur, gelas beker, dan erlenmeyer tidak dibungkus. 

Semya alat-alat tersebut dimasukkan ke dalam plastik tahan panas. Autoklat 

terlebih dahulu diisi dengan air (aquades) sebelum semua alat yang disterilisasi 

dimasukkan ke dalamnya. Autoklat dinyatalan saluran air dan saluran uap ditutup. 

Autoklat dipasang pada suhu 121 0C dan tekanan 1 atm. Alat disterilisasi selama ± 

15 menit.  

2. Peremajaan Bakteri 

Dibuat media padat dengan 100 ml aquades ditambah 3,9 PDA. Kemudian 

campuran larutan tersebut diaduk dengan menggunakan magnetik sterer hingga 

homogen. Setelah itu medium disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 oC 

selama 15 menit. Setelah medium disterilisasi, medium didinginkan sebentar, 

kemudian baru dituangkan dalam cawan petri. Diambil strain mikroorganisme 

sellulolitic kemudian ditanam di media PDA dalam cawan petri. Dari media PDA 

kemudian mikroorganisme sellulolitic ditanam kembali ke dalam PGY. Setelah itu 

ditumbuhkan di dalam incubator dengan suhu 37 oC.  

  

3. Aplikasi Bakteri Dekomposer Pada Pengomposan 

Limbah yang digunakan adalah limbah padat sapi dan limbah tepung aren 

(lemi yaitu sisa saringan terakhir dalam pembuatan tepung aren). Dalam persiapan 

tempat dibuat kotak-kotak untuk meletakkan limbah padat sapi agar tidak tercecer 

dan disiapkan plastik sebagai penutup.  

Proses pencampuran bakteri dekomposer dalam limbah padat sapi dan 

tepung aren dilakukan pada saat akan dilakukan penimbunan. Limbah padat sapi 

dicampur dengan limbah tepung aren dan diberi biakan bakteri yang telah 

ditambahkan aquades. Perlakuan pada limbah ini adalah sebagai berikut : a) 

Limbah padat sapi dan limbah tepung aren dicampur masing-masing 12,5 kg dan 
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tidak diberi/dicampur mikroorganisme sellulolitic sebagai perlakuan kontrol. b) 

Limbah padat sapi dan tepung aren yang dicampur mikroorganisme sellulolitic 

dengan dosis 50 ml, c) Limbah padat sapi dan tepung aren yang dicampur 

mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 100 ml, d) Limbah padat sapi limbah 

tepung aren dan yang dicampur mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 200 ml.   

 

4. Pemeliharaan 

Dalam pengomposan, setelah penimbunan tidak segera ditinggal begitu 

saja. Dalam proses selanjutnya, memerlukan beberapa perlakuan, diantaranya 

adalah : a) Pencampuran semua bahan dan endapan selama 1 minggu, b) 

Pembalikan pertama dan endapkan selama satu minggu, c) Pembalikan kedua dan 

endapan selama satu minggu, d) Pembalikan ketiga dan endapan selama satu 

minggu.  

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Rancangan penelitian yang digunakan RKLT (Rancangan Kelompok 

Lengkap Teracak). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Variansi Faktorial (ANAVA Faktorial) dua jalur atau disebut juga Rancangan 

Faktorial dengan rancangan percobaan 4 x 7 dengan ulangan 3 

Langkah-langkah untuk analisis data : 

1. Uji Prasyarat  

a. Pengujian normalitas  

Dengan uji liliefors : 

1) Menghitung mean sampel 

N

x
  Mean
∑

=  

2) Menghitung standar deviasi  

1n

)x(x
  DS

i

2
i

−

−
=

∑
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3) Mencari Zi : (Contoh data nomor 1) 

SD

)Meanx(
  Z i

i

−
=  

4) Mencari F(Zi) 

Dicari dalam tabel distribusi normal baku.  

5) Mencari G(Zi) 

Dapat dicari dengan membagi nomor urut kedudukan xi dalam sampel. 

6) Mencari L0 = F(Zi) – S(Zi) 

Selisih dari F(Zi) – S(Zi) 

7) Mencari nilai tertinggi dari nilai L0 Hitung 

Jika L0 < L0 tabel, maka H0 ditolak dan H0 diterima. Kesimpulannya 

adalah data mempunyai distribusi atau sebaran yang normal.  

 

b. Uji homogenitas 

Dengan uji bartllet : 

1) Mencari varians tiap sampel 

( )
2

2

22
2

n

X
X2SSJ

∑
∑ −=  

2) Menghitung derajat kebebasan (fj) : n1 – 1  

3) Menghitung S2J 

FJ

SSJ
JS2 =  

4) Menghitung Log S2J 

5) Menghitung Fj.Log S2J 

6) Menghitung RKG 

∑
∑

=
FJ

SSJ
RKG  

7) Menghitung Fj.Log RKG 

8) Menghitung C 









−

−
+= ∑

j

1

Fj

1

)1K( 3

1
1C  
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9) Menghitung χ2 hitung  

χ2 hitung = 2,303/c (Fj.Log RKG – Σ Fj.Log S2J) 

10) Dikonsultasikan dengan x tabel (0,05; K – 1) 

Jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti data 

berasal dari populasi yang memiliki variasi homogen.  

Tabel 6.  Kerja Uji Homogenitas 

Sampel ke Dk 
1n

1

−
 2

iS  2
iSLog  2

ii SLog)1n(   −  

1 n1 – 1 
1n

1

−
 2

1S  2
1S Log  2

1i S Log )1n( −  

2 n1 – 2 
1n

1

−
 2

2S  2
2S Log  2

2i S Log )1n( −  

3 n1 – 3 
1n

1

−
 2

3S  2
3S Log  2

3i S Log )1n( −  

 

2. Uji Anava (Desain factorial A x B) 

Analisis yang digunakan adalah analisis variansi faktorial (ANAVA faktorial)  2 

jalur, dengan desain faktorial A x B dengan 3 kali perulangan.  

a. Analisis Jumlah Kuadrat (JK) Utama 

1) Faktor Kuadrat (FK) = 
b . a . r

G 2

 

2) JK Umum  = ΣX2 – FK  

3) JK Ulangan  = FK  
 b . a

R 2

−
Σ

 

4) JK Perlakuan  = FK  
 r

T 2

−
Σ

 

5) JK Galat = JK Umum – JK Ulangan – JK Perlakuan  

 

b. Penataan Tahap Kedua 

Data hasil percobaan ditata menurut faktor A x B seperti terlihat Tabel 7.  
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Tabel 7. Data Hasil Percobaan Menurut Faktor A x B (Setiap variasi 
diikuti perulangan 3 kali). 

Faktor B Faktor A 
 A0 A1 A2 A3 XB 

B0 A0B0 A1B0 A2B0 A3B0 XB0 

B1 A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 XB1 

B2 A0B2 A1B2 A2B2 A3B2 XB2 

B3 A0B3 A1B3 A2B3 A3B3 XB3 

B4 A0B4 A1B4 A2B4 A3B4 XB4 

B5 A0B5 A1B5 A2B5 A3B5 XB5 

B6 A0B6 A1B6 A2B6 A3B6 XB6 

XA XA0 XA1 XA2 XA3 XAB 

 

ra

A
AX

Σ
=  

rb

B
BX

Σ
=  

Keterangan : 

A : Faktor A 

B : Faktor B  

AX  : Rerata A 

BX  : Rerata B  

r : Jumlah perulangan  

a : Jumlah tingkat faktor A 

b : Jumlah tingkat faktor B  

 

c. Analisis Jumlah Kuadrat (JK) Faktorial 

1) JK A = FK 
b . r

A 2

−
Σ

 

2) JK B = FK 
a . r

B2

−
Σ

 

3) JK Interaksi  = JK Perlakuan – JK A – JK B 

d. Analisis Kuadrat Tengah 

1) KT Ulangan  = 
1-r

Ulangan JK
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2) KT Perlakuan  = 
1-ab

erlakuanP JK
 

3) KT A = 
1-a

A JK
 

4) KT B = 
1-b

B JK
 

5) KT Interaksi  = 
1)-(b 1)-a(

nteraksiI JK
 

6) KT Galat = 
1)-(ab 1)-r(

alatG JK
 

e. Analisis Sidik Ragam 

Tabel 8.  Analisis Sidik Ragam 
Sumber 

Keragaman 
Db JK KT F Hit 

F Tab. 
5% 

Ulangan  r-1 JK U    
Perlakuan  ab-1 JK P    
Faktor A a-1 JK A    
Faktor B b-1 JK B    
Interaksi  (a-1) (b-1) JK Int    
Galat (r-1) (ab-1) JK G    
Total r (ab)-1      

 

f. Uji F 

1) F Ulangan  = 
Galat KT

Ulangan KT
 

2) F Perlakuan  = 
Galat KT

erlakuanP KT
 

3) F (A) = 
Galat KT

A KT
 

4) F (B) = 
Galat KT

B KT
 

5) F Interaksi  = 
Galat KT

nteraksiI KT
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g. Hasil Uji F 

1) H0 ditolak jika pada taraf uji 5% (Fhit > F0,05), faktor X berpengaruh nyata 

terhadap Y.  

2) H0 diterima jika pada taraf uji 5% (Fhit ≤ F0,05), faktor X berpengaruh 

tidak nyata terhadap Y.  

h. Analisis Lanjutan 

1) Mengetahui koefisien keragaman (KK) untuk menunjukkan derajat 

kejituan yang merupakan deviasi baku per unit percobaan.  

KK = 
X

Galat KT
 

Dimana X = rerata seluruh data percobaan.  

2) Uji lanjut yang digunakan adalah uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) dengan taraf signifikan 5%.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data  

 

1. Deskripsi Proses Pembuatan Tepung Aren  

Batang pohon aren yang sudah ditebang dan akan diambil tepungnya 

kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2,0 m kemudian batang itu dibelah 

memanjang menjadi 4 sehingga akan sama besarnya setelah itu belahan batang 

diparut menggunakan mesin pemarut. Hasil parutan berupa serbuk yang keluar 

dari mesin dikumpulkan kemudian diayak untuk memisahkan serbuk itu dari serat 

kasar, proses selanjutnya mengambil tepung atau pati dari serbuk halus dengan 

cara diendapkan dalam bak pengendapan setelah itu dilakukan Penyaringan 

menghasilkan lemi (limbah)  (Hatta Sunanto, 1993: 58-59). 

Hasil samping dari pembuatan tepung aren antara lain kulit aren, serbuk 

kasar dan lemi, jumlah dari hasil samping tersebut melimpah, sebagai contoh dalam 

pembuatan 3 ton tepung aren dihasilkan sisa produksi sebanyak 1 ton. Sehingga 

dapat mengganggu keseimbangan lingkungan seperti bau yang tidak sedap dan 

tersumbatnya aliran air. 

Alir proses pembuatan tepung aren dapat dilihat pada gambar 10 : 
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Pohon Aren Potongan Batang 

Pemarutan 

Belahan Batang  

Kulit Aren (Limbah) 

Pemerasan  Ampas (Limbah) 

Penyaringan   

Pengendapan  

Tepung Bersih  

Lemi (Limbah) 

Gambar 10. Bagan Alir Proses Pembuatan  
 Tepung Aren 
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2. Proses Pembuatan Kompos dari Limbah Tepung Aren dan Limbah  

Peternakan Sapi 

Kompos terdiri dari bahan dasar berupa lemi dan feses (limbah padat sapi) 

masing-masing 12,5 kg untuk setiap perlakuan, semua bahan dicampur menjadi 

homogen kemudian ditambahkan strain mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

50 ml, 100 ml, 200 ml, dan tanpa penambahan strain mikroorganisme sellulolitic  

sebagai kontrol. Kemudian dilakukan inkubasi selama 30 hari dengan pengamatan 

0 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari dan 30 hari. Setelah pengamatan 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

 

a. Parameter Derajat Keasaman (pH) 

Data penelitian mengenai pH kompos diperoleh dengan cara pengambilan 

sampel kompos ± 10 gr, dilakukan secara acak dari masing-masing perlakuan. 

Sampel kompos kemudian diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Dari 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil seperti Tabel 9. 

Tabel 9. Data Hasil Perhitungan pH dengan Variasi Dosis Mikroorganisme 
Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

Ulangan                       A 
        B I II III 

  A0  
B0 8.15 7.86 8.18 
B1 7.03 7.42 7.52 
B2 8.60 8.54 8.62 
B3 7.90 7.79 8.18 
B4 8.53 8.55 8.45 
B5 8.12 8.58 8.08 
B6 7.76 8.07 7.79 

  A1  
B0 7.79 8.24 7.95 
B1 6.95 6.98 7.93 
B2 8.57 8.62 8.12 
B3 8.14 8.46 8.61 
B4 8.22 8.47 8.53 
B5 8.26 8.19 8.15 
B6 7.54 7.95 7.66 

  A2  
B0 7.90 8.33 8.39 
B1 6.81 7.61 6.76 
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Lanjutan Tabel 9. Data Hasil Perhitungan pH dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

B2 8.66 8.71 8.05 
B3 8.05 8.44 8.21 
B4 8.14 8.43 7.43 
B5 7.93 8.16 7.86 
B6 7.67 7.61 7.42 

  A3  
B0 8.40 8.69 8.37 
B1 7.96 8.01 7.94 
B2 8.35 8.75 8.56 
B3 8.33 8.45 8.27 
B4 8.23 8.41 8.46 
B5 7.86 8.21 8.13 
B6 7.32 7.38 7.43 

Sumber : Data Primer, 2006  

Keterangan : 

A : Kompos (limbah padat tepung aren + limbah padat sapi) 

A0 : Kompos tanpa penambahan mikroorganisme sellulolitic 

A1 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 50 ml 

A2 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 100 ml 

A3 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 200 ml 

B : Waktu pengomposan  

B0 : Pengamatan hari ke-0 

B1 : Pengamatan hari ke-5 

B2 : Pengamatan hari ke-10 

B3 : Pengamatan hari ke-15 

B4 : Pengamatan hari ke-20 

B5 : Pengamatan hari ke-25 

B6 : Pengamatan hari ke-30 

 

b. Parameter Suhu 

Data penelitian mengenai suhu kompos diperoleh dengan cara mengukur 

suhu tumpukan dengan termometer batang yang dilakukan secara acak dari 

masing-masing perlakuan dengan tiga kali perulangan. Dari penelitian yang 

dilakukan diperoleh hasil seperti Tabel 10. 
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Tabel 10. Data Hasil Pengukuran Suhu dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

Ulangan                       A 
        B I II III 

  A0  
B0 31 30 29 
B1 39 40 40 
B2 38 40 41 
B3 38 39 35 
B4 34 34 32 
B5 32 32 31 
B6 27 28 29 

  A1  
B0 31 30 31 
B1 38 41 40 
B2 38 42 40 
B3 39 39 38 
B4 35 35 34 
B5 33 33 31 
B6 27 28 28 
B0 31 32 30 

  A2  
B1 40 42 41 
B2 43 42 41 
B3 41 39 40 
B4 36 33 35 
B5 33 30 33 
B6 28 26 28 

  A3  
B0 30 29 30 
B1 39 45 44 
B2 38 39 38 
B3 34 35 35 
B4 33 34 34 
B5 30 33 32 
B6 27 26 26 

Sumber : Data Primer, 2006 

 

Keterangan : 

A : Kompos (limbah padat tepung aren + limbah padat sapi) 

A0 : Kompos tanpa penambahan mikroorganisme sellulolitic 

A1 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 50 ml 
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A2 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 100 ml 

A3 : Kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 200 ml 

B : Waktu pengomposan  

B0 : Pengamatan hari ke-0 

B1 : Pengamatan hari ke-5 

B2 : Pengamatan hari ke-10 

B3 : Pengamatan hari ke-15 

B4 : Pengamatan hari ke-20 

B5 : Pengamatan hari ke-25 

B6 : Pengamatan hari ke-30 

 

c. Parameter Warna 

Data penelitian mengenai warna kompos diperoleh dengan cara 

pengamatan yang dilakukan oleh tiga orang, dimana masing-masing orang 

mengamati warna pupuk dan hasil yang diperoleh dicatat sebagai data 

pengamatan. Dari pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil seperti pada Tabel 11. 

Tabel 11. Data Perubahan Warna Kompos dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

Dosis Mikroorganisme Sellulolitic  Lama 
Inkubasi 0 ml   50 ml 100 ml 200 ml 

Hari ke-0 Kuning 
Kecoklatan 

Kuning 
Kecoklatan 

Kuning 
Kecoklatan 

Kuning 
Kecoklatan 

Hari ke-5 Coklat Muda Coklat Muda Coklat Muda Coklat Muda 
Hari ke-10 Coklat Muda Coklat Muda Coklat Muda Coklat Muda 
Hari ke-15 Coklat Tua Coklat Tua Coklat Tua Coklat Tua 
Hari ke-20 Coklat Tua Coklat Tua Coklat Tua Coklat Tua 
Hari ke-25 Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Hari ke-30 Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Coklat 

Kehitaman 
Sumber : Data Primer, 2006 

 

3. Parameter Bau 

Data penelitian mengenai Bau kompos diperoleh dengan cara penciuman 

terhadap kompos yang dilakukan oleh tiga orang. Dimana masing-masing orang 
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mencium baru kompos dan hasilnya dicatat sebagai hasil penelitian. Dari 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil seperti pada Tabel 12. 

Tabel 12. Data Perubahan Bau Kompos dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

Dosis Mikroorganisme Sellulolitic  Lama 
Inkubasi 0 ml   50 ml 100 ml 200 ml 

Hari ke-0 Sangat Bau Sangat Bau Sangat Bau Sangat Bau 
Hari ke-5 Sangat Bau Sangat Bau Sangat Bau Sangat Bau 
Hari ke-10 Agak Bau Agak Bau Agak Bau Agak Bau 
Hari ke-15 Bau Bau Bau Bau 
Hari ke-20 Berbau Tanah Berbau Tanah Berbau Tanah Berbau Tanah 
Hari ke-25 Tidak Bau  Tidak Bau Tidak Bau Tidak Bau 
Hari ke-30 Tidak Bau  Tidak Bau Tidak Bau Tidak Bau 

Sumber : Data Primer, 2006 

 

d. Parameter Tekstur  

Data penelitian mengenai tekstur kompos diperoleh dengan cara 

pengamatan yang dilakukan oleh tiga orang pengamat, dimana masing-masing 

orang mengamati tekstur kompos tersebut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 13. 

Tabel 13. Data Tentang Perubahan Tekstur Kompos dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

Dosis Mikroorganisme Sellulolitic  Lama 
Inkubasi 0 ml   50 ml 100 ml 200 ml 

Hari ke-0 Lembek Lembek Lembek Lembek 
Hari ke-5 Menggumpal Menggumpal Menggumpal Menggumpal 
Hari ke-10 Menggumpal 

Besar-besar & 
Sedikit Remah 

Menggumpal 
Besar-besar & 
Sedikit Remah 

Menggumpal 
Besar-besar & 
Sedikit Remah 

Menggumpal 
Besar-besar & 
Sedikit Remah 

Hari ke-15 Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Hari ke-20 Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Remah dan 
Menggumpal 
Kecil-kecil  

Hari ke-25 Remah dan 
Sedikit 

Menggumpal 

Remah dan 
Sedikit 

Menggumpal 

Remah dan 
Sedikit 

Menggumpal 

Remah dan 
Sedikit 

Menggumpal 
Hari ke-30 Remah Remah Remah Remah 

Sumber : Data Primer, 2006 
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e. Rasio C/N 

Data penelitian rasio C/N kompos diperoleh dengan cara pengambilan 

sampel kompos ± 210 gr, dilakukan secara acak dari masing-masing perlakuan. 

Kemudian dilakukan analisis kandungan unsur C/N sampel kompos di 

laboratorium. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil seperti pada Tabel 

14. 

Tabel 14. Data Hasil Pengujian Rasio C/N dengan Variasi Dosis 
Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi. 

No. Perlakuan C Organik (%) N Organik (%) C/N Rasio 
1.  A0B0 24,96 1,04 24,00 
2. A0B1 20,03 1,03 19,45 
3. A0B2 18,01 1,21 14,88 
4. A0B3 15,12 1,29 11,72 
5. A0B4 14,52 1,25 11,62 
6. A0B5 12,20 1,21 10,08 
7. A0B6 10,75 1,34 8,02 
8. A1B1 19,28 1,28 15,06 
9. A1B2 17,29 1,21 14,29 

10. A1B3 13,92 1,34 10,39 
11. A1B4 12,11 1,35 8,97 
12. A1B5 10,98 1,30 8,45 
13. A1B6 11,72 1,40 8,37 
14. A2B1 17,76 1,26 14,09 
15. A2B2 16,45 1,32 12,46 
16. A2B3 13,07 1,39 9,40 
17. A2B4 10,38 1,34 7,75 
18. A2B5 10,64 1,40 7,60 
19. A2B6 9,54 1,37 6,96 
20. A3B1 16,92 1,21 13,88 
21. A3B2 15,88 1,31 12,12 
22. A3B3 12,92 1,53 8,44 
23. A3B4 10,28 1,37 7,50 
24. A3B5 9,98 1,40 7,13 
25. A3B6 9,81 1,39 7,06 

Sumber : Data Primer, 2006 
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B. Analisis Uji Prasyarat 

 

1. Parameter pH  

Hasil perhitungan uji normalitas parameter pH dengan variasi Dosis 

Mikroorganisme sellulolitic dan lama waktu Degradasi dapat dilihat pada 

lampiran 6.   

Lo obs = 0,0874 

Lo tabel (0,05:84) = 0,0967 

Lo obs = 0,0874 < Lo tabel  = 0,0967 

Kesimpulan : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan uji homogenitas parameter pH dengan variasi Dosis 

Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

χ2 hitung  = 37,256 

χ2 tabel (0,05:28-1)  = 40,07 

χ2 hitung = 37,256 < x2 tabel  = 40,07 

Kesimpulan : Data berasal dari populasi yang homogen.  

 
2. Parameter Suhu 

Hasil perhitungan uji normalitas parameter suhu dengan variasi Dosis 

Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Lo obs = 0,0898  

Lo tabel (0,05:84) = 0,0967 

Lo obs = 0,0898 < Lo tabel  = 0,0967 

Kesimpulan : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan uji homogenitas parameter suhu dengan variasi Dosis 

Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu Degradasi dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

χ2 hitung  = 24,940 

χ2 tabel (0,05:28-1)  = 40,07 

χ2 hitung = 24,940 < x2 tabel  = 40,07 

Kesimpulan : Data berasal dari populasi yang homogen.  
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C. Analisis Uji Hipotesis 

 

Dari perhitungan prasyarat diperoleh kesimpulan bahwa populasi dalam 

penelitian ini berdistribusi normal dan homogen. Untuk selanjutnya memenuhi 

persyaratan untuk uji dengan Anava dua jalan.  

 

1. Parameter pH 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Utama dari Interaksi 
Penambahan Dosis Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu 
Degradasi terhadap pH Kompos.  

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung F(0.05) 

Ulangan 2 0.61169 0.305843 5.793 3.17 
Perlakuan 27 14.34560 0.531319 10.063 1.70 

Dosis Mikrobia (A) 3 0.595861 0.198620 3.762* 2.78 
Lama Waktu Degradasi (B) 6 11.148679 1.858113 35.193* 2.27 

     A x B  18 2.601064 0.144504 2.737* 1.80 
Galat 54 2.85111 0.052798    
Umum 83 17.80840      

Keterangan :  
* = Ho ditolak 

 

Kesimpulan Uji F : 

a. Dosis mikroorganisme sellulolitic berpengaruh nyata terhadap derajat 

keasaman (pH) kompos. 

b. Lama waktu degradasi dalam proses composting berpengaruh nyata terhadap 

derajat keasaman (pH) kompos.  

c. Interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dengan lama waktu 

degradasi dalam proses composting berpengaruh nyata terhadap derajat 

keasaman (pH) kompos.  
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2. Parameter Suhu 

Hasil perhitungan analisis sidik ragam dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Utama dari Interaksi 
Penambahan Dosis Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu 
Degradasi terhadap Suhu 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung F(0.05) 

Ulangan 2 3.30952 1.654762 1.039 3.17 
Perlakuan 27 1957.08333 72.484568 45.501 1.70 

Dosis Mikrobia (A) 3 29.654762 9.884921 6.205* 2.78 
Lama  Waktu Degradasi  (B) 6 1858.333333 309.722222 194.423* 2.27 

     A x B  18 69.095238 3.838624 2.410* 1.80 
Galat 54 86.02381 1.593034   
Umum 83 2046.41667 1.654762   

Keterangan :  

* = Ho ditolak 

 

Kesimpulan Uji F : 

a. Dosis mikroorganisme sellulolitic berpengaruh nyata terhadap suhu.  

b. Lama waktu degradasi dalam proses composting berpengaruh nyata terhadap 

suhu.  

c. Interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dengan lama waktu 

degradasi dalam proses composting berpengaruh nyata terhadap suhu.  

 

D. Analisis Uji Lanjut 

 

1. Parameter pH 

Berdasarkan Tabel 17 terdapat pengaruh variasi dosis mikroorganisme dan 

lama waktu degradasi terhadap kualitas pupuk kompos. Hasil Duncan Multiple 

Range Test terhadap pH pupuk kompos dapat dilihat pada Tabel 17. 
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Tabel 17. Rerata pH Kompos 
Dosis Mikroorganisme Sellulolitic  

Waktu 
A0 A1 A2 A3 

B0 8,0633cdefghijklmnop 7,9933fghijklmnopqr 8,2067abcdefghijklm 8,4867abcd 

B1 7,3233wxy 7,2867y 7,0600y 7,9700ghijklmnopqrst 

B2 8,5867a 8,4367abcdef 8,4733abcde 8,5533ab 

B3 7,9567ghijklmnopqrstu 8,4033abcdefgh 8,2333abcdefghijkl 8,3500abcdefghij 

B4 8,5100abc 8,4033abcdefg 8,0000fghijklmnopq 8,3667abcdefghi 

B5 8,2600abcdefghijk 8,200abcdefghijklmn 7,9833ghijklmnopqrs 8,0667cdefghijklmno 

B6 7,8733klmnopqrstuv 7,7167opqrstuvw 7,5667qrstuvwx 7,3767wxy 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang signifikan pada taraf DMRT 5%. 

 
2. Parameter Suhu 

Berdasarkan Tabel 18 terdapat pengaruh variasi dosis mikroorganisme 

sellulolitic dan lamanya waktu degradasi terhadap kualitas pupuk kompos. Hasil 

Duncan Multiple Range Test terhadap suhu pupuk kompos dapat dilihat pada 

Tabel 18. 

 
Tabel 18. Rerata Suhu Kompos 

Dosis Mikroorganisme Sellulolitic  
Waktu 

A0 A1 A2 A3 

B0 30,0000qrstuvw 30,6667qrstuv 31,0000pqrstu 29,6667rstuvwx 

B1 39,6667bcdef 39,6667bcdefgh 41,0000be 42,6667a 

B2 39,6667bcdefg 40,0000bed 42,0000ab 38,3333defhij 

B3 37,3333fhijk 38,6667cdefghi 40,0000bcde 34,3333lmn 

B4 33,3333lmop 34,6667l 34,6667lm 33,6667lmo 

B5 31,6667opqrs 32,3333lmopq 32,0000opqr 31,6667opqrst 

B6 28,0000wxy 27,6667xy 27,3333y 26,3333y 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang signifikan pada taraf DMRT 5%. 

 
E. Pembahasan Analisis Data  

1. Parameter pH 

Uji F menunjukkan bahwa dosis mikroorganisme sellulolitic berpengaruh  

nyata terhadap pH pupuk kompos (F hitung > F tabel = 3,762 > 2,78), lama waktu 

degradasi dalam proses composting berpengaruh nyata terhadap pH (F hitung > F 

tabel = 35,193 > 2,27), interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dan lama 

waktu degradasi dalam proses composting juga berpengaruh nyata terhadap pH 

pupuk kompos. 
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Uji lanjut yang digunakan adalah uji Duncan. Secara uji Duncan dapat 

dilihat pada tabel 11. Dosis mikroorganisme sellulolitic dan lama waktu degradasi 

terhadap pH pupuk kompos dapat dilihat pada Gambar 11.  
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Gambar 11.  Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan 
Lama Waktu terhadap Derajat Keasaman Kompos 

 
Berdasarkan Gambar 11 diatas, pH kompos pada awal proses 

pengomposan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada awal proses 

pengomposan sejumlah mikroorganisme mengubah bahan organik menjadi asam-

asam organik sehingga pH kompos menurun (Djuarni, 2005). Rachman Sutanto 

(2002: 58) menyatakan bahwa aktivitas bakteri yang menghasilkan asam organik 

menyebabkan pH kompos turun pada awal proses pengomposan. Suntoro (2001: 

47) selama proses dekomposisi bahan organik berlangsung, akan melepaskan 

asam-asam organik bak asam alifatik sederhana seperti sifat butirat dan asam-

asam komplek yaitu asam lumat dan fulvat. Dalam proses selanjutnya terjadi 

kenaikan pH, hal ini disebabkan karena adanya mikroorganisme endemik dan 

mikroorganisme dari luar yang membantu dalam proses dekomposisi bahan 

organik. Kehadiran mikroorganisme tersebut akan memakan atau memanfaatkan 

asam-asam organik yang dihasilkan pada awal pengomposan sehingga 

menyebabkan pH kompos menjadi naik setelah beberapa hari.  

y 

x 
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Setelah 30 hari proses pengomposan derajat keasaman (pH) kompos 

mendekati pH netral. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 4 terlihat 

untuk dosis mikroorganisme sellulolitic 50 ml/25 kg, 100 ml/25 kg, dan 200 ml/25 

kg yaitu 7,38 – 7,72. Sedangkan untuk pH yang menunjukkan pH tertinggi 

diperlihatkan pada dosis 0 ml/25 kg yaitu 8,04 ini dimungkinkan karena 

kurangnya jumlah mikroorganisme untuk menguraikan dan mendekomposisi 

bahan dasar kompos http://www.mail-archive.com (11 September 2006). Tidak 

mudah mengatur kondisi pH dalam tumpukan massa kompos untuk pencapaian 

pertumbuhan biologis yang optimum sehingga selama proses pengomposan pH 

bervariasi. Untuk pH terendah diperlihatkan pada dosis 200 ml/25 kg yaitu 7,38. 

Menurut Suwena (2002) penambahan mikroorganisme efektif akan 

mempercepat proses pengomposan dan dapat meningkatkan pertumbuhan 

mikroorganisme lain yang menguntungkan seperti bakteri pengikat nitrogen, 

bakteri pelarut fosfat, dan mikroorganisme lainnya. Dengan adanya hubungan 

saling menguntungkan diantara mikroorganisme itu dapat dilihat pada awal 

pengomposan akan dihasilkan asam organik yang banyak, dengan adanya 

mikroorganisme lain yang dapat menggunakan asam organik sehingga pada akhir 

pengomposan pH dari pupuk akan menjadi netral.  

Menurut Djuarnani (2005: 23) kisaran ideal pH kompos selama proses 

pengomposan adalah antara 6-8. Rachman Sutanto (2002: 58) pada prinsipnya pH 

optimum berkisar antara 5,5 dan 8,0. Anonim (1992) kisaran pH kompos dalam 

proses pengomposan dengan tingkat yang masih dapat diterima adalah minimum 

pH 5 dan maksimum pH 15. Sedangkan hasil akhir proses pengomposan adalah 

mendekati netral yaitu 7. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dosis 200 ml/25 kg dalam 

pembuatan kompos dapat dikatakan baik karena mendekati pH netral.  
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Gambar 12.  Histogram Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan Lama Waktu terhadap Derajat Keasamaan 
Kompos 
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2. Parameter Suhu 

Uji F menunjukkan bahwa dosis mikroorganisme sellulolitic berpengaruh 

terhadap suhu kompos (F hitung > F tabel = 6,205), lama waktu degradasi dalam 

proses composting berpengaruh terhadap suhu kompos (F hitung > F tabel = 

194,423 > 2,27), interaksi dosis mikroorganisme dan lama waktu degradasi dalam 

proses composting berpengaruh terhadap suhu kompos (F hitung > F tabel = 2,40 

> 1,80). 

Uji lanjut yang digunakan adalah uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT). Secara uji DMRT dapat dilihat pada Tabel 38. Dosis mikroorganisme 

sellulolitic dan lama waktu degradasi dalam proses composting dapat dilihat pada 

gambar 13 sebagai berikut :  
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Gambar 13. Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan 
Lama Waktu terhadap Suhu Kompos 

 

Berdasarkan Gambar 13 diatas suhu dari semua perlakuan pada hari ke-5 

mengalami kenaikan dibandingkan suhu pada hari ke-0. Temperatur merupakan 

indikator yang penting untuk mengetahui proses dekomposisi yang sedang 

berjalan, perubahan temperatur dalam proses pengomposan sangat menentukan 

kualitas pupuk yang dihasilkan, proses biokimia menghasilkan panas yang sangat 

penting bagi laju penguraian bahan organik.  

y 

x 
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C

) 
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Menurut Djuarnani (2005) setelah 3-5 hari pengomposan suhu akan 

mengalami kenaikan hingga 60oC, karena pada suhu ini enzim yang dihasilkan 

oleh mikroorganisme paling efektif untuk menguraikan bahan organik.  

Pengomposan akan berjalan baik jika bahan dalam temperatur yang sesuai 

untuk pertumbuhan mikroorganisme perombak (Djuarnani, 2005: 27). Temperatur 

ideal untuk proses pengomposan adalah 30-45o C (Murbandono, 2004: 5). 

Sedangkan menurut Djuarnani (2005: 27) “Temperatur optimum yang dibutuhkan 

mikroorganisme untuk merombak bahan adalah 35-55oC”. Jika temperatur terlalu 

tinggi akan menyebabkan mikroorganisme mati, namun jika temperatur terlalu 

rendah menyebabkan mikroorganisme tidak dapat bekerja atau dalam keadaan 

dorman (Indriyani, 2000: 7). Untuk itu perlu pembalikan timbunan kompos agar 

dapat membantu pencampuran dan pelonggaran serta aerasi timbunan (Sutanto 

Rachman, 2002: 58).  

Selama proses pengomposan ada tiga tahapan berbeda dalam kaitannya 

dengan temperatur yang diamati yaitu mesofilik, termofilik, dan pendinginan. 

Pada tahap awal mesofilic temperatur proses akan naik dari suhu lingkungan ke 

40o C dengan adanya fungi bakteri pembentuk asam, temperatur proses akan terus 

meningkat ke tahap termofilik antara 40-70oC dimana mikroorganisme akan 

digantikan oleh bakteri termofilik actinomycetes dan fungi termofilik. Pada rentan 

temperatur termofilik, proses degradasi dan stabilisasi akan berlangsung secara 

maksimal. Tahap pendinginan ditandai dengan penurunan aktivitas mikroba dan 

pergantian dari mikroorganisme termofilik dengan bakteri dan fungi mesofilik 

yang ditandari dengan penurunan suhu hingga mendekati suhu ruang 

(http://id.wikipedia.org: 11 September 2006).  

Hal ini sejalan dengan pendapat Datzel (1987) dalam Widawati (2005), 

bahwa “Aktivitas mikroba mesofilik dalam proses penguraian CO2 dan 

mengambil O2 dalam tumpukan kompos sampai mencapai temperatur maksimum. 

Selain itu, karena kandungan energi (dalam pengomposan terus menerus 

digunakan oleh aktivitas mikroba, maka jumlah O2 dalam tumpukan 

pengomposan menjadi terbatas, akibatnya aktivitas mikroba semakin berkurang 

dan temperatur menurun.” 

Hasil akhir proses dekomposisi dapat dilihat pada Gambar 14. 

Berdasarkan pada Gambar 14 proses dekomposisi pada hari ke-30 menunjukkan 
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bahwa kompos dengan dosis mikroorganisme sellulolitic 200 ml memiliki 

temperatur terendah yaitu 26,33 sedangkan kompos dengan dosis mikroorganisme 

sellulolitic 0 ml memiliki temperatur tertinggi 28oC. Menurut Djuarnani (2005: 

32) kompos yang sudah jadi memiliki temperatur yang hampir sama dengan 

temperatur udara. Hasil akhir yang menunjukkan bahwa kompos dengan semua 

perlakuan atau dengan berbagai dosis mikroorganisme sellulolitic sudah dapat 

dikatakan matang.  
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Gambar 14.  Histogram Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan Lama Waktu terhadap Suhu Kompos 
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3. Parameter Bau 

Parameter bau limbah tepung aren dan limbah padat sapi dapat dilihat pada 

Tabel 12. Berdasarkan Tabel 12 diatas dapat dilihat perubahan bau dari hari ke 

hari pada awal proses pengomposan kompos sangat bau. Penyebab terjadinya bau 

pada awal proses pengomposan adalah kandungan bahan dasar limbah tepung 

aren dan limbah padat sapi. Unsur-unsur yang masih terkandung dalam limbah 

tepung arena antara lain karbohidrat 55,36%, protein kasar (PK) 2,10%, serat 

kasar 23,11% dan lemak 0,98%. Lepasnya ikatan-ikatan kuat komponen-

komponen penyusun dinding sel dan terurainya komponen karbohidrat, lemak dan 

protein rantai panjang menjadi komponen yang memiliki rantai molekul lebih 

pendek menyebabkan perubahan fisik berupa perubahan bau dan warna. 

Disamping itu menurut Kartadi Sastra (2002) bahan pakan yang telah memasuki 

rumen ternak mengandung unsur-unsur nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein 

air dan mineral. Bahan pakan setelah dicerna akan menghasilkan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh ternak dan sisi dari pencernaan dapat berupa padat, cair, dan gas 

(NH3), gas inilah yang menyebabkan bau pada kotoran sapi.  

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa dari hari ke-0 sampai hari ke-30 

bau dari kompos mengalami perubahan. Kompos untuk masing-masing perlakuan 

jika diamati ternyata tidak ada beda nyata pada hari ke-10 semua perlakuan 

mengalami perubahan bau dimana pada awal pengomposan sangat bau, tetapi 

setelah hari ke-10 bau menjadi berkurang.  

Didalam limbah tepung aren dan limbah padat sapi mengandung berbagai 

unsur seperti karbon, nitrogen, air, kalium, fosfor, karbohidrat, protein dan 

sellulosa. Unsur-unsur dan bahan-bahan yang terkandung akan diuraikan oleh 

mikroorganisme sellulolitic dan mikroorganisme yang sudah ada sebelumnya 

didalam limbah. Karbohidrat dan protein dalam limbah lemi dan limbah padat 

cepat terdegradasi, sedangkan serat kasar dan lemak lebih lama terdegradasi oleh 

mikroorganisme. Salah satu indikator adanya proses degradasi bahan organik 

dalam limbah adalah hilangnya bau. Semakin cepat menurunnya atau hilangnya 

bau yang diakibatkan amoniak hasil dari degradasi protein, maka semakin cepat 

laju degradasi bahan organisasi tersebut.  
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Menurut Novizan (2002) protein diuraikan menjadi asam amino pada 

proses aminisasi, setelah itu pada proses amonifikasi asam amino berubah menjadi 

amoniak (NH3) dan amonium (NH4). Kemudian NH3 yang dihasilkan akan 

diuraikan oleh mikroorganisme melalui beberapa tahap reaksi yaitu reaksi 

nitrifikasi dan nitratasi. Menurut Schlegel (1994), NH3  yang dihasilkan akan 

diubah menjadi NO3
- sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Tahap reaksi 

nitrifikasi yaitu :  

NH3 → NH2OH → NO2
- 

Dalam proses nitrifikasi dihasilkan nitrit. Tahap reaksi selanjutnya adalah nitratasi 

yaitu :  

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

- 

Dengan penguraian NH3 oleh mikroorganisme sellulolitic dan 

mikroorganisme yang ada didalam limbah, maka bau yang dihasilkan dalam 

proses pengomposan akan berkurang dari hari ke hari. Sedangkan unsur-unsur 

yang lain akan terurai menjadi unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman.  

Kompos yang dihasilkan apabila masih berbau busuk maka menandakan 

proses dekomposisi belum selesai dan proses peruraian masih berlangsung.  

Dari Tabel 12 menunjukkan bahwa kompos yang dihasilkan rata-rata tidak 

berbau. Setelah dilakukan analisis ternyata tidak ada beda nyata untuk semua 

perlakuan terhadap aroma kompos. Secara keseluruhan proses pengomposan 

sudah baik, hal ini ditunjukkan oleh aroma kompos yang dihasilkan tidak ada 

yang berbau busuk. Djuarnani (2005: 31) bahwa kompos yang sudah matang 

mempunyai ciri tidak berbau. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompos sudah 

matang dan siap dipakai.  

 

4. Parameter Warna 

Kompos yang sudah matang dapat dilihat dari sifat fisiknya, salah satunya 

yaitu warna kompos. Tanda-tanda kompos yang sudah matang mempunyai warna 

kecoklat-coklatan (Santoso, 1998: 83). Parameter warna kompos selama proses 

dekomposisi dapat dilihat pada Tabel 11. Berdasarkan Tabel 11 diatas terjadi 

perubahan warna kompos dari hari ke-0 sampai hari ke-30. Pada awal proses 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



66 

 

pengomposan hari ke-0 kompos berwarna kuning kecoklatan, namun setelah 

beberapa warna berangsur-angsur berubah menjadi coklat muda, coklat tua, dan 

coklat kehitaman. Menurut Sutanto (2002) proses dekomposisi pupuk secara 

aerob akan menunjukkan perubahan termasuk perubahan warna menjadi 

kehitaman.  

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa semua perlakuan tidak berpengaruh 

terhadap warna kompos karena hasil analisis menunjukkan tidak ada beda nyata. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan inokulan mikroorganisme 

sellulolitic dosis sebesar 0 ml, 50 ml, 100 ml dan 200 ml tidak berpengaruh 

terhadap warna kompos karena menghasilkan warna yang sama yaitu coklat 

kehitaman.  

Secara umum perubahan warna pada kompos dari kuning menjadi coklat 

kehitaman. Hal ini dikarenakan terjadi proses hidrolisa komponen sukrosa 

menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian karena pengaruh suhu yang meningkat, 

cahaya dan lama waktu pengomposan maka terjadi proses karamelisasi yang 

merubah warna kompos menjadi kecoklatan (Subur, 1992).  

Menurut Jones dan Brassington dalam Atmodjo (2002) warna yang 

terbentuk pada proses pengomposan merupakan hasil dari reaksi pencoklatan 

secara enzimatis. Warna ini dihasilkan oleh senyawa fenol dan derifatnya yang 

mengalami proses oksidasi. Pada kompos yang baik, ditandai dengan warna coklat 

sampai hitam.  

Menurut Huang dan Schnitzer (1997: 254), “Asam fenol seperti asam β 

hidroksi benzoat, fanilat, dan siringan adalah asam fenol bebas dari bagian 

tanaman, produk dekomposisi, residu tanaman dan bahan humat tanah sewaktu 

diubah oleh mikroorganisme”.  

Warna kompos matang cenderung berwarna kehitaman karena 

mikroorganisme yang berperan dalam degradasi kompos juga menghasilkan 

melanin. Huang dan Schnitzer (1997: 431), mengungkapkan bawah “banyak 

organisasi tanah mensintesis polimer berwarna gelap yang disebut melanin”. 

Selain itu, warna kehitaman pada kompos menunjukkan terbentuknya hasil 

sekunder dekomposisi bahan organik berupa asam humat (berwarna coklat), dan 
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humin (berwarna hitam) sebagai penyusun zat humik kompos (Notohadi Prawiro, 

1998: 89).   

Menurut Djuarnani (2005: 31) kompos yang sudah matang dan sudah siap 

digunakan untuk tanaman mempunyai warna coklat tua hingga kehitaman. 

Sedangkan menurut Novizan (2002) ciri fisik pupuk kandang yang baik antara 

lain berwarna coklat kehitaman. Sumardi (1991: 34) mengatakan bahwa dalam 

pengomposan pertama-tama berlangsung dekomposisi yang cepat diikuti 

pemakaian oksigen, menghasilkan panas, pembebasan CO2 dan amonia. Jika 

bahan dekomposisi kaya akan nitrogen maka akan terjadi pewarnaan gelap bahan-

bahan residu. Begitu dekomposisi berlangsung dan daya dekomposisi yang cepat 

atas unsur itu menghilang, maka proses tersebut menjadi lebih lamban sampai 

suatu batas tertentu yaitu ketika residu coklat kehitaman. Djuarnani (2005: 20) 

proses pengomposan secara aerobik menghasilkan bahan kering dengan 

kelembaban 30-40%, berwarna coklat gelap. Sedangkan Sutanto (2002: 26) 

menyatakan bahasa hasil akhir proses dekomposisi adalah bahan ukuran koloid 

berwarna hitam disebut humus. Lamanya hari degradasi kompos sudah dikatakan 

baik pada hari ke-25. Karena warnanya telah berubah menjadi coklat kehitaman. 

  

5. Parameter Tekstur 

Hasil pengamatan tekstur kompos dapat dilihat pada tabel 13. Berdasarkan 

tabel 13 diatas bahwa tekstur kompos dari hari ke hari mengalami perubahan. 

Pada hari ke-0 untuk semua perlakuan memiliki tekstur yang lembek setelah 

beberapa hari pengomposan, tekstur kompos berubah menjadi menggumpal. 

Menurut Yuwono (2002: 32), “Terlalu banyak air akan berakibat bahan semakin 

padat, melumerkan sumber makanan yang dibutuhkan mikroba dan memblokir 

oksigen untuk masuk. Namun apabila air terlalu sedikit maka bahan menjadi 

kering dan tidak mendukung kehidupan mikroba.” Perubahan tekstur dari lembek 

menjadi menggumpal ini terjadi karena aktivitas mikroorganisme didalam 

kompos. Pada awal pengomposan limbah padat tepung aren dan limbah padat sapi 

mengandung banyak air, selama proses dekomposisi, air yang terkandung dalam 

bahan dasar sangat membantu mikroorganisme dalam menyerap makanan, karena 
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makanan diserap dalam bentuk larutan sehingga kandungan air berkurang. Selain 

dipengaruhi aktivitas mikroorganisme perubahan tekstur juga dipengaruhi oleh 

pembalikan bahan. Dengan pembalikan maka akan terjadi pergantian udara dan 

air akan menguap.  

Menurut Sutanto (2002) selama proses dekomposisi berlangsung 

mikroorganisme menyerap makanan dalam bentuk larutan, sehingga air sangat 

diperlukan dalam dekomposisi bahan organik. Menurut Djuarnani (2005) dengan 

pengadukan maka kandungan O2 dalam bahan organik meningkat, aktivitas 

mikroorganisme juga akan meningkat maka dihasilkan panas dan uap air. 

Sehingga kandungan air di dalam kotoran sapi berkurang. 

Tekstur kompos pada hari ke-30 berubah menjadi remah. Hal ini 

dipengaruhi oleh aktivitas inokulan mikroorganisme sellulitic yang ditambahkan 

maupun mikroorganisme yang ada di dalam limbah. Proses dekomposisi dibantu 

oleh dua golongan utama jasad renik yaitu jasad renik mesofil dan termofil. Jasad 

renik mesofil berperan dalam memperkecil ukuran atau partikel zat organik. 

Menurut Djuarnani (2005: 30) bahwa mikroorganisme mesofil berfungsi untuk 

memperkecil ukuran partikel bahan organik sehingga luas permukaan bahan 

bertambah dan mempercepat proses pengomposan. Selain aktivitas 

mikroorganisme juga dipengaruhi oleh pergerakan udara, adanya sirkulasi udara 

akan menyebabkan tekstur dari bahan organik menjadi lepas-lepas. Menurut 

Djuarnani (2005) ciri fisik pupuk yang sudah dapat digunakan oleh tanaman 

adalah mempunyai tekstur yang remah.  

Adanya sirkulasi dan pergerakan angin akan mempercepat penguapan air, 

sehingga kompos banyak kehilangan air dan karbondioksida (CO2). Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap volume dari pupuk kompos yang dihasilkan. Perubahan 

tekstur pada bahan dasar kompos juga dapat mengakibatkan volume (berat) pada 

bahan dasar kompos berkurang, ini terbukti dengan pengurangan-pengurangan 

berat dari kompos, yang ternyata berbeda-beda untuk tiap pemberian dosis 

mikroorganisme, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 19. Berat Akhir dari Pengomposan 
Dosis Mikroorganisme 

0 ml/25 kg 50 ml/25 kg 100 ml/25 kg 200 ml/25 kg Keadaan 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 

Basah  25 22,5 25 22,5 25 22 25 17 
Kering   3,95  4  4,05  3,5 

 

 

Gambar 15. Kemasan Kompos Setelah Perlakuan Hari ke-30 
 
 

Penyusutan massa pada pupuk dipengaruhi oleh kehilangan banyak air dan 

karbondioksida (CO2). Selama proses dekomposisi massa kompos akan berkurang 

20%-40% bahkan bisa mencapai lebih dari 50% (Buchman and Brady, 1982). 

Berdasarkan hasil analisis untuk dosis mikroorganisme sellulolitic 0 ml, 50 

ml, dan 200 ml tidak ada perbedaan yang nyata, semua teksturnya sama. Waktu 

yang paling baik hingga dihasilkan tekstur remah adalah hari ke-30. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penambahan inokulan mikroorganisme sellulolitic dapat 

mempercepat proses pengomposan, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

tekstur kompos.  
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6. Paramater Rasio C/N 

Rasio C/N merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

pengomposan (Djuarnani, 2005: 24). Menurut Sutanto (2002: 22) kriteria kualitas 

organik yang berkaitan dengan kandungan bahan organik adalah rasio C/N. Bahan 

organik yang mengalami proses pengomposan baik dan menjadi pupuk organik 

yang stabil mempunyai rasio C/N 10-15. Jika rasio C/N terlalu tinggi, maka 

aktivitas biologi mikroorganisme akan berkurang sehingga proses dekomposisi 

lebih lama. Selain itu diperlukan beberapa siklus mikroorganisme untuk 

menyelesaikan degradasi bahan kompos sehingga waktu pengomposan akan lebih 

lama (Djuarnani, 2005: 24). Dengan kata lain bahan organik yang mempunyai  

C/N masih tinggi dikatakan belum matang (Affandi, 2002: 155).  

Hasil analisis komposisi C organik, N total dan rasio C/N kompos dapat 

dilihat pada tabel 14. Berdasarkan tabel diatas total C organik awal sampai dengan 

C organik akhir untuk semua perlakuan dosis mikroorganisme sellulolitic 

mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena karbon digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber energi (Sutanto, 2002: 57). Kurang lebih 

sepertiga dari kandungan karbon menyatu dalam kompos , sedangkan dua pertiga 

bagian lainnya menjadi karbondioksida.  

Menurut Novizan (2002) dalam pembuatan kompos karbohidrat, protein, 

lilin (bahan dengan rasio C/N tinggi) akan diuraikan menjadi senyawa-senyawa 

sederhana seperti NH3, CO2, H2O. Mikroorganisme pengurai pada tahap ini 

menyerap unsur hara dari lingkungan sekitar untuk pertumbuhan. Setelah proses 

perombakan selesai mikroorganisme pengurai akan mengurangi aktivitasnya 

dengan konsekuensi unsur hara penyusun tubuh mikroorganisme akan dilepaskan. 

Pada tahap ini rasio C/N lebih rendah karena banyak karbon berubah menjadi 

karbon dan menguap ke udara.  

Menurut Murnamar (2005) dalam proses pengomposan aktivitas 

mikroorganisme akan meningkat dan proses perombakan bahan akan semakin 

cepat. Sebagian karbon dilepaskan dalam bentuk gula sederhana yang diambil 

oleh mikroorganisme. Sementara sisa karbon dilepaskan ke lingkungan dalam 

bentuk gas CO2 sehingga kandungan C bahan menjadi turun, rasio C/N turun.  
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Bertolak belakang dengan karbon, kandungan nitrogen dalam kompos 

pada awal pengomposan mengalami peningkatan (melimpah). Namun jika 

dicermati peningkatan ini bersifat fluktuatif. Menurut Hardjati (2004: 223) 

perubahan konsentrasi nitrogen disebabkan nitrogen mempunyai sifat yang mudah 

hilang karena pencucian oleh air ataupun menguap ke udara. Hubungan antara 

dosis mikroorganisme sellulolitic dan lama waktu degradasi dalam proses 

composting dapat dilihat pada Gambar 16.  
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Gambar 16. Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan 
Lama Waktu terhadap Rasio C/N 

 

Berdasarkan Gambar 16 diatas Rasio C/N untuk semua perlakuan dosis 

mikroorganisme sellulolitic mengalami penurunan nisbah C/N dari kompos 

merupakan karakteristik terjadinya dekomposisi (Aiman, 2000: 21). Selama 

proses pengomposan C organik dipergunakan oleh mikroorganisme sebagai 

sumber energi dan nitrogen digunakan untuk pembentukan sel mikroorganisme 

sehingga mengakibatkan turunnya nisbah C/N kompos selain itu selama proses 

pengomposan akan terjadi beberapa perubahan seperti karbohidrat, selulosa, dan 

hemiselulosa menjadi CO2 dan air, zat putih telur menjadi amoniak, dan senyawa 

lain yang dapat diserap oleh tanaman. Perubahan yang terjadi ini akan 

menurunkan atau menghilangkan kadar karbohidrat dan meningkatkan kadar 
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senyawa N yang larut (amonia) sehingga nilai C/N rasio semakin rendah dan 

stabil untuk mendekati C/N rasio tanah.  

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa tahap awal proses pengomposan rasio 

C/N kompos dari semua perlakuan dosis mikroorganisme sellulolitic adalah 24 

pada hari ke-0. Menurut Sutanto (2002) bahan dasar kompos yang mempunyai 

nisbah C/N 20 : 1 sampai 30 : 1 menguntungkan proses pengomposan.  

Selama proses pengomposan dari semua perlakuan dapat dilihat pada 

gambar 17 bahwa semakin hari rasio C/N semakin turun. Berdasarkan gambar 17 

setelah 30 hari dekomposisi rasio C/N kompos turun menjadi kurang dari 10 

untuk semua perlakuan dosis mikroorganisme sellulolitic. Jadi dapat dikatakan 

kompos untuk semua perlakuan sudah jadi atau sudah matang.       
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Gambar 17. Histogram Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme dan Lama Waktu terhadap Rasio C/N 73 
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7. Penelitian Pendukung 

Ø Limbah Padat Tepung Aren + Mikroorganisme Efektif BIODE-UNS 

Penelitian yang dilakukan oleh Luluk (Skripsi, 2006) yaitu pembuatan 

pupuk kompas dari bahan dasar limbat padat tepung aren dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS dapat digunakan  sebagai 

perbandingan analisis penelitianyang sejenis yaitu kompos yang berasal dari 

bahan dasar limbah padat sapi + limbah padat tepung Aren dengan 

penambahan mikroorganisme sellulolitic. Untuk mengetahui perbandingan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Parameter Suhu 

Suhu merupakan indikator yang penting untuk mengetahui proses 

dekomposisi yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil penelitian untuk 

kompos limbah padat tepung aren + mikroorganisme efektif BIOEDU-

UNS, rata-rata temperatur dalam proses dekomposisi untuk semua 

perlakuan < 30oC. Proses dekomposisi tersebut dapat dikatakan kurang 

ideal karena menurut Djuarnani (2005) setelah 3-5 hari pengomposan suhu 

akan mengalami kenaikan hingga 60oC. Murbandono (2004: 5) 

mengatakan bahwa “Temperatur ideal untuk proses pengomposan adalah 

30-45oC sedangkan menurut Djuarnani (2005: 27) “Temperatur optimum 

yang dibutuhkan mikroorganisme untuk merombak bahan adalah 35-

55oC”. Jika temperatur terlalu rendah menyebabkan mikroorganisme tidak 

dapat bekerja dengan baik (Indriyani, 2000: 7).  

Hasil pengukuran suhu, kompos limbah padat sapi + limbah padat 

tepung aren dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dalam proses 

dekomposisi untuk semua perlakuan rata-rata memiliki suhu 30-40oC. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan kompos limbah padat sapi 

+ limbah padat tepung aren dengan penambahan mikroorganisme 

sellulolitic memiliki suhu yang lebih ideal dalam proses dekomposisi 

dibandingkan dengan kompos limbah padat tepung aren dengan 

penambahan mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS.  
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Perbandingan suhu antara kompos limbah padat sapi + limbah 

padat tepung aren dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dan 

suhu kompos limbah padat tepung aren dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS dapat dilihat pada gambar 18.  
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Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme Sellulolitic dan Lama Waktu 
terhadap Suhu Kompos 
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Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme Efektif BIOEDU –UNS dan 
Lama Waktu terhadap Suhu Kompos (Sumber : Luluk, 2006) 

 

Gambar 18. Grafik Perbandingan Suhu antara Kompos dengan 
Penambahan Mikroorganisme Sellulolitic dan Kompos 
dengan Penambahan Mikroorganisme Efektif BIOEDU-
UNS    
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b. Paramater pH 

pH kompos pada awal proses penggambaran akan mengalami 

penurunan yang disebabkan pada awal proses pengomposan sejumlah 

mikroorganisme mengubah bahan organik menjadi asam-asam organik 

tetapi dalam proses selanjutnya pH kompos akan mengalami kenaikan 

secara bertahap mendekati netral.  

Hasil pengukuran pH untuk kompos dari limbah padat tepung aren 

dengan penambahan mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS pada akhir 

dekomposisi yaitu antara 6,82 – 7,72, sedangkan kompos dari limbat padat 

tepung aren + limbah padat sapi dengan penambahan mikroorganisme 

sellulolitic pada akhir dekomposisi memiliki pH antara 7,38 – 7,87.  

Berdasarkan hasil pengukuran diatas untuk kedua jenis kompos 

dapat dikatakan baik. Menurut Djuarnani (2005: 23) kisaran ideal pH 

kompos selama proses pengomposan adalah antara 6-8. Sutanto (2002: 58) 

pada prinsipnya pH optimum berkisar antara 5,5 dan 8,0. Anonim (1992) 

kisaran pH kompos dengan tingkat yang masih dapat diterima adalah 

minimum pH 5 dan maksimum pH 15.  

Perbandingan pH antara kompos limbah padat sapi + limbah padat 

tepung aren dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dan pH 

kompos limbah padat tepung aren dengan penambahan mikroorganisme 

efektif BIOEDU-UNS dapat dilihat pada gambar 19.  
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Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme Efektif BIOEDU –UNS dan 
Lama Waktu terhadap pH Kompos (Sumber : Luluk, 2006) 

 

Gambar 19. Perbandingan Grafik pH antara Kompos dengan 
Penambahan Mikroorganisme Sellulolitic dan Kompos 
dengan Penambahan Mikroorganisme Efektif BIOEDU-
UNS 

 

c. Parameter  

Pada tahap awal proses pengomposan rasio C/N kompos dari 

limbah padat tepung aren dengan penambahan mikroorganisme efektif 

BIOEDU-UNS adalah 29,7. Sedangkan rasio C/N kompos dari limbah 

tepung aren + limbah padat sapi dengan penambahan mikroorganisme 

sellulolitic  adalah 24,00. Bahan dengan rasio C/N rendah akan lebih cepat 

didekomposisi oleh mikroorganisme dari pada bahan dengan rasio C/N 

tinggi.   

Semakin lama C/N untuk semua perlakuan baik kompos dengan 

penambahan mikroorganisme sellulolitic maupun dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS mengalami penurunan karena 

tahap ini banyak karbon yang berubah menjadi CO2 sedang N yang 

tersedia dapat dikatakan terkonversi semua dalam bentuk molekul protein 

baru.  

Hasil akhir dari proses pengomposan menunjukkan bahwa untuk 

kompos dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic memiliki rasio 
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C/N antara 6,96 – 8,37 sedangkan untuk kompos dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS memiliki rasio C/N antara 9,42 – 

14,1. Dari hasil tersebut kedua jenis kompos dapat dikatakan sudah 

memenuhi standar untuk digunakan atau diaplikasikan ke tanah. Karena 

telah sesuai dengan peraturan perdagangan kompos di Asia yang 

ditetapkan oleh FFTC (Food and Fertilizer Technology Center) yaitu 

kandungan rasio C/N kompos yang telah matang dan dapat dipergunakan 

berkisar antara 7-20.  

Perbandingan rasio C/N antara kompos limbah padat tepung aren  

+ limbah padat sapi dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic dan 

rasio C/N kompos limbah padat tepung aren dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS dapat dilihat pada gambar 20.  
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Grafik Hubungan Penambahan Dosis Mikroorganisme Efektif BIOEDU –UNS dan 
Lama Waktu terhadap rasio C/N Kompos (Sumber : Luluk, 2006) 

 
Gambar 20.  Perbandingan Grafik Rasio C/N antara Kompos dengan 

Penambahan Mikroorganisme Sellulolitic dan Kompos 
dengan Penambahan Mikroorganisme Efektif BIOEDU-
UNS 

 

d. Parameter Bau, Warna dan Tekstur 

Berdasarkan hasil pengamatan ketiga parameter yaitu Bau, Warna, 

dan Tekstur baik untuk kompos limbah padat tepung aren dengan 

penambahan mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS maupun kompos 

limbah padat tepung aren + limbah padat sapi dengan penambahan 

mikroorganisme sellulolitic tidak memiliki perbedaan yang nyata. Dari 

pengamatan diperoleh kedua jenis kompos untuk masing-masing 

perlakuan pada awal pengomposan sampai akhir sebagai berikut :  

1) Kompos limbah padat tepung aren + mikroorganisme efektif 

BIOEDU-UNS 

• Warna  : pada awal pengomposan berwarna kuning kemudian 

berubah menjadi coklat kehitaman setelah akhir proses 

pengomposan.  

• Bau  : pada awal pengomposan sangat bau, kemudian setelah 

akhir pengomposan tidak berbau.  
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• Tekstur  :  pada awal pengomposan lembek, setelah akhir 

pengomposan remah.  

2) Kompos limbah padat tepung aren + limbah padat sapi dengan 

penambahan mikroorganisme sellulolitic  

• Warna  : pada awal pengomposan berwarna kuning kecoklatan 

kemudian setelah akhir pengomposan berubah menjadi 

coklat kehitaman.  

• Bau  : pada awal pengomposan sangat bau, setelah akhir 

pengomposan menjadi tidak berbau.  

• Tekstur  :  pada awal pengomposan agak lembek, setelah akhir 

pengomposan menjadi remah.  

Berdasarkan pernyataan diatas untuk kompos, limbah padat tepung 

aren dengan penambahan mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS dan 

kompos limbah padat tepung aren + limbah padat sapi dengan 

penambahan mikroorganisme sellulolitic dapat dikatakan tidak memiliki 

perbedaan yang berarti untuk semua parameter yang diamati.  

Tetapi jika dilihat dari keefektifan lamanya waktu pengomposan 

maka kompos yang berasal dari limbah padat tepung aren + limbah padat 

sapi dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic lebih efektif dan 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dari pada kompos yang berasal 

dari limbah padat tepung aren + mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS 

karena dalam waktu 30 hari, yaitu lebih singkat 15 hari sudah 

menghasilkan kompos dengan parameter yang tidak jauh beda dengan 

kompos yang berasal dari limbah padat tepung aren dengan penambahan 

mikroorganisme efektif BIOEDU-UNS.   

 

F. Pemahaman Konsep Perubahan dan Pencemaran Lingkungan  

 

Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sistem pengajaran 

yang digunakan pada setiap sekolah mengacu pada pengembangan potensi dari 

dalam diri siswa sehingga sistem ini menekankan pada kemampuan yang harus 
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dimiliki oleh suatu jenjang pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dalam pengajaran Biologi Siswa SMA, kemampuan guru dalam 

membuat variasi metode pengajaran sangat diutamakan, baik secara teoritis 

maupun konseptual guna mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut.  

Perubahan dan pencemaran lingkungan merupakan materi pokok yang 

tercantum dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Biologi Siswa SMA 

Kelas X Semester 2. Meskipun terdapat banyak contoh kasus tentang pencemaran 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun kajian tentang perbaikan 

lingkungan bagi siswa SMA Kelas X masih sangat minim.  

Mengingat terbatasnya sumber bahan belajar bagi siswa SMA Kelas X 

mengenai pokok bahasan perubahan dan perencanaan lingkungan, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai ilustrasi dan pengkayaan materi dalam menambah 

pemahaman siswa pada pokok bahasan perubahan dan pencemaran lingkungan, 

selain itu dapat memudahkan memahami sub pokok bahasan tentang pencemaran 

lingkungan dan penanganan limbah. Sehingga diharapkan siswa dapat memahami 

pentingnya pengolahan limbah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.  

1. Organisasi Materi 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang usaha untuk mengatasi 

masalah lingkungan yaitu pengolahan limbah padat tepung aren di daerah  home 

industri dukuh Bendo, Daleman, Klaten serta limbah padat peternakan sapi 

dengan memanfaatkan mikroorganisme sellulolitic untuk pembuatan kompos 

secara modern, sehingga dapat menghasilkan kompos yang ramah lingkungan dan 

berdaya guna tinggi. Penelitian ini merupakan contoh kasus mengenai usaha untuk 

mengatasi masalah lingkungan maupun kajian bioteknologi dalam remiadiasi 

lingkungan yang termasuk materi pokok bagi siswa SMA Kelas X Semester 2, 

pada sub pokok bahasan pencemaran lingkungan dan usaha untuk mengatasi 

masalah lingkungan. Alur pemahaman konsep pada kedua sub pokok bahasan 

diatas dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :  
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Gambar 21. Alur Pemahaman Konsep Perubahan dan Pencemaran 

Lingkungan Siswa SMA Kelas X 
 

2. Ilustrasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah padat tepung aren dan 

limbah peternakan sapi dapat diolah menjadi kompos secara modern 

memanfaatkan mikroorganisme sellulolitic, dengan beberapa parameter meliputi : 

warna, tekstur, bau, derajat keasaman (pH), suhu, rasio C/N pada proses akhir 

dapat berubah, warna menjadi coklat kehitaman, tekstur remah, tidak bau, suhu 

mendekati suhu udara dan rasio C/N mendekati rasio C/N tanah, sehingga kompos 

dapat dimanfaatkan sebagai kompos yang ramah lingkungan serta dapat 

mengurangi populasi perairan. Hasil penelitian yang terbaik adalah pada 

perlakuan A3B6 (Dosis Mikroorganisme 200 ml/25 kg, pengamaran hari ke-30).  

 

Konsep dan teori tentang  
Perubahan dan pencemaran lingkungan 

Contoh kasus 

Pemahaman tentang konsep : 
Pencemaran lingkungan  

Penanganan limbah  

Intepretasi melalui observasi lapangan 
maupun studi kasus 

Kepahaman atas materi  
Perubahan dan Pencemaran Lingkungan  

Evaluasi hasil belajar   
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Tabel 20. Hasil Pengolahan Limbah, A3B6 (Dosis Mikroorganisme 
Sellulolitic 200 ml/25 kg, hari ke-30) 

No. Parameter 
Awal  

(hari ke-0) 
Akhir  

(hari ke-30) 
Kompos  

yang Baik 
1. Warna Kuning 

Kecoklatan 
Coklat 

Kehitaman 
Coklat Kehitam-

hitaman 
2.  Bau Berbau Menyengat Tidak Bau Tidak Berbau 
3. Rasio C/N 24,00 7,06 7 – 20  
4. Suhu 30o C  26,33o C ± mirip suhu 

lingkungan  
(25o C-26o C) 

5. pH 8,37  7,38 7 
6. Tekstur Agak lembek Remah  Remah  

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat buah bak 

fermentasi, dengan ukuran masing-masing tinggi : 25 cm, lebar : 40 cm, dan 

panjang : 60 cm.  

  
3. Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran Lingkungan  

di SMA Kelas X 

Berdasarkan ilustrasi hasil penelitian diatas, maka pemahaman tentang 

konsep perubahan dan pencemaran lingkungan khususnya pada sub pokok 

bahasan pencemaran lingkungan dan penanganan limbah dapat diberikan. 

Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan selain menggunakan hasil penelitian 

sebagai bahan ajar secara teori di dalam kelas, siswa juga akan melakukan 

observasi secara langsung fakta yang ada di lapangan tentang pencemaran 

lingkungan dan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, misalnya 

memperkenalkan cara pembuatan kompos secara modern dalam pengolahan 

limbah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan khususnya 

pencemaran air.  

Rencana pembalajaran (RP) yang akan dilakukan dan lembar tugas 

portofolio sebagai salah satu jenis tagihan terlampir pada Lampiran 1 dan 

Lampiran 2 secara sistematis, pemahaman tersebut dapat dibuat dalam format 

charta sebagai berikut : 
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Gambar 22. Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran 

Lingkungan      
 

Pemahaman konsep tentang pokok bahasan pencemaran lingkungan dan 

penanganan limbah dapat dijelaskan berdasarkan kajian logis dari peneitian ini. 

Upaya perbaikan lingkungan terutama daerah dekat industri maupun peternakan 

dapat diperkenalkan cara pemanfaatan sisa produksi dengan pembuatan kompos 

secara modern dengan penambahan mikroorganisme sellulolitic sebagai 

pendegradrasi limbah supaya kompos yang dihasilkan menjadi kompos yang 

ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan 

serta menambah hasil guna limbah.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dosis mikroorganisme sellulolitic berpengaruh terhadap kualitas pupuk 

kompos, dengan dosis terbaik adalah 200 ml.   

2. Lama waktu degradasi dalam proses composting berpengaruh terhadap 

kualitas pupuk kompos, dengan waktu terbaik adalah 30 hari.  

3. Interaksi antara dosis mikroorganisme sellulolitic dan lama waktu degradasi 

dalam proses composting berpengaruh terhadap kualitas pupuk kompos.  

 

B. Implikasi 

 

1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat digunakan sebagai khasanah pengetahuan bagi para pembaca sebagai 

dasar pengembangan penelitian yang akan datang.  

b. Dapat digunakan untuk mengembangkan ketrampilan labskill mata pelajaran 

biologi di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

  

2. Implikasi Praktis 

Beberapa implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Bagi pengrajin tepung aren dan peternak sapi dapat digunakan sebagai salah 

satu sarana untuk meningkatkan nilai ekonomis limbah padat tepung aren dan 

limbah padat sapi.  

b. Bagi para peneliti lanjutan dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.  
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C. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan pupuk kompos dari limbah aren dan limbah padat sapi 

hendaknya memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses 

dekomposisi limbah, antara lain mikroorganisme yang terlibat, kelembaban, 

serasi, dan ukuran bahan.  

2. Bagi pengrajin tepung aren, peternak sapi serta petani dalam pembuatan pupuk 

kompos hendaknya mempergunakan mikroorganisme sellulolitic dengan dosis 

yang paling baik adalah 200 ml.  

3. Perlu diperhatikan waktu yang paling baik untuk proses dekomposisi limbah 

tepung aren dan limbah padat sapi adalah selama 30 hari.  

4. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk menguji pengaruh kompos limbah 

tepung aren dan limbah padat sapi terhadap sifat tanah, pertumbuhan dan hasil 

tanaman.  
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