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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pupuk merupakan bahan tambahan yang diberikan ke tanah dengan 

tujuan untuk memperkaya atau meningkatkan kondisi kesuburan tanah baik 

kimia, fisik maupun biologis. Pupuk pada umumnya terbagi menjadi 2 

kelompok yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik (kompos). Pengomposan 

adalah proses perombakan (dekomposisi) bahan-bahan organik dengan 

memanfaatkan peran atau aktivitas mikroorganisme. Melalui proses tersebut, 

bahan-bahan organik akan diubah menjadi pupuk kompos yang kaya dengan 

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

tanaman (Yurmiati  dan Hidayat, 2008). 

Proses pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami 

penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan 

bahan organik sebagai sumber energi. Pengomposan adalah proses yang 

merubah limbah organik menjadi pupuk organik melalui kegiatan biologi 

pada kondisi yang terkontrol. Kompos sebagai pupuk organik berfungsi 

sebagai sumber bahan organik atau sumber hara yang sangat dibutuhkan oleh 

tanaman. Menurut Soepardi (1983) bahwa pengolahan pupuk organik yang 

berasal dari kotoran sapi merupakan salah satu alternatif dalam penerapan 

teknologi tepat guna. Pupuk organik banyak kandungan hara diantaranya 

0,5% N, 0,25% P2O5 dan 0,5% K2O yang dapat menyuburkan tanah. 

Potensi feses atau kotoran ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk sangat tinggi seiring dengan meningkatnya populasi sapi. Berdasarkan 

data statistik pertanian tahun 2015 diketahui bahwa populasi sapi potong pada 

tahun 2014 mencapai 136.638 ekor (BPS, 2015). Berdasarkan penelitian 

Huda dan Wikantan (2016) bahwa satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan 

kotoran berkisar 8 – 10 kg/hari atau 2,6 – 3,6 ton/tahun atau setara dengan 1,5 

– 2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik dan mempercepat proses perbaikan lahan. Selain itu, pengolahan 

feses atau kotoran ternak menjadi pupuk dapat mendatangkan keuntungan 

bagi peternak dan lingkungan sekitar. 
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Berdasarkan pendapat Goerge (1991), pengomposan merupakan 

proses dekomposisi materi organik yang dapat dipercepat oleh berbagai jenis 

bakteri, jamur dan ragi, dalam kondisi suhu, kelembaban dan intensitas 

oksigen tertentu. Baik dalam reaksi biologis mikroorganisme secara aerobik 

maupun anaerobik dalam kondisi yang terkendali. Salah satu starter yang 

dapat digunakan untuk mempercepat proses penguraian kompos adalah 

Trichoderma Harzianum.  

Trichoderma harzianum merupakan organisme pengurai, juga sebagai 

agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Dalam pembuatan pupuk 

organik trichoderma harzianum berperan sebagai biodekomposer, 

mendekomposisi limbah organik menjadi kompos yang bermutu sehingga 

tersediannya unsur hara bagi pertumbuhan tanaman (EPA, 2000) 

Trichoderma harzianum merupakan biofungisida yang mempunyai 

sifat yang ramah terhadap lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran 

atau berdampak negatif terhadap lingkungan. Melainkan dapat 

mengendalikan keseimbangan alamiah dan kesuburan tanah (Soesanto, 2004). 

Dengan penambahan Trichoderma harzianum diharapkan dapat mempercepat 

terjadinya proses penguraian pupuk kompos dan dapat meningkatkan 

kandungan unsur hara kompos. Penambahan bahan seperti dedak yang 

mengandung protein, serbuk gergaji sebagai sumber karbon, rock phospate 

sebagai sumber P, urea sebagai sumber N dan limbah sayur yang 

mengandung protein, lemak serta karbohidrat diharapkan dapat menjadi 

sumber nutrisi bagi mikroorganisme pengurai  dan juga untuk meningkatkan 

kandungan unsur hara didalam kompos. Dengan pemberian pupuk organik 

dapat menjadi tambahan unsur hara yang telah ada didalam tanah. Sehingga 

ketersediaan N, P, K, dan C berada pada konsentrasi yang stabil (Arifin dan 

Pancadewi 1998). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kandungan unsur hara dari kotoran sapi setelah dilakukan penambahan 

trichoderma harzianum. 
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1.2. Tujuan  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh penambahan trichoderma harzianum terhadap kualitas fisik dan 

kandungan unsur hara yang terkandung didalam kompos serta kualitas 

kompos yang dihasilkan setelah dilakukan penambahan trichoderma 

harzianum. 

 

1.3.Manfaat 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan nilai 

tambah dari kotoran ternak sapi sehingga berdaya guna sebagai pupuk 

kompos. Selain itu juga sebagai pengetahuan kepada peternak mengenai cara 

pembuatan kompos dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan 

kepada peneliti mengenai penambahan trichoderma harzianum yang dapat 

meningkatkan kualitas kompos. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Populasi Sapi 

Populasi sapi di Provinsi Jambi berdasarkan data di Badan Pusat 

Statistik (BPS) Jambi (2016), jumlah populasi sapi menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Jambi dari tahun 2011 – 2015 populasi sapi potong tertinggi terdapat 

pada Kabupaten/Kota Bungo (29.712 ekor), selanjutnya wilayah Muaro 

Jambi (21.367 ekor),  Tebo (18.505 ekor), Tanjab Timur dan Merangin 

(16.961 ekor), Kerinci (12.700 ekor), Sarolangun (8.991 ekor), Batanghari 

(7.631 ekor), Tanjab Barat (7.193 ekor), Sungai Penuh (3.644 ekor) dan kota 

Jambi (2.095 ekor).  

Beternak atau memelihara sapi sangat menguntungkan karena selain 

menghasilkan daging dan susu, kotoran sapi juga bermanfaat dan dapat diolah 

menjadi pupuk kompos. Kotoran sapi memiliki nilai ekonomis, selain itu 

secara umum kotoran sapi banyak dijadikan sebagai pupuk kandang karena 

ketersediaannya lebih banyak dibandingkan dengan kotoran ternak yang lain. 

(Setiawan, 1998). Satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran 

berkisar 8 – 10 kg/hari atau 2,6 – 3,6 ton/tahun atau setara dengan 1,5 – 2 ton 

pupuk organik (Huda dan Wikanta, 2016). 

Potensi feses yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk sangat tinggi. 

Diketahui bahwa populasi sapi yang ada di Provinsi Jambi dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun pada tahun 2013 

mengalami penurunan yaitu dari 139.599 ekor menjadi 119.049 ekor di tahun 

2013 lalu. Pada tahun 2014 populasi sapi meningkat menjadi 136.637 ekor 

dan di tahun 2015 populasi sapi di Jambi mengalami peningkatan menjadi 

145.760 ekor (BPS, 2016). 

Berdasarkan informasi diatas diperkirakan potensi kotoran/feses sapi 

di provinsi Jambi tahun 2015 adalah sebanyak 378.976 – 524.736 ton/tahun. 

 

 

 



5 
 

2.2. Pembuatan Kompos 

Kompos dapat diartikan sebagai hasil penguraian bahan organik, 

sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami 

penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang 

memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi (Adewumi et al., 2005; 

Hansen et al., 2006). 

Proses pengomposan merupakan proses alami dimana bahan organik 

mengalami penguraian secara biologis oleh mikroba – mikroba yang dapat 

memanfaatkan bahan organik menjadi sumber energi. Pada proses pembuatan 

kompos dilakukan pencampuran bahan yang seimbang, penambahan air yang 

cukup, pengaturan aerasi yang baik serta penambahan aktivator guna untuk 

mempercepat terjadinya proses pengomposan (Isroi, 2008). 

Menurut Isroi dan Yuliarti (2009), bahwa cara untuk mengembalikan 

kesuburan tanah adalah dengan menggunakan pupuk organik seperti kompos, 

kompos diyakini dapat meningkatkan kesuburan tanah. pupuk organik dapat 

mengurangi dampak buruk dari pemakaian pupuk kimia dan juga dapat 

mengembalikan kesuburan tanah seperti sedia kala. Pernyataan ini diperkuat 

oleh pendapat Mayadewi (2007) yang menyatakan bahwa pupuk organik 

adalah salah satu pupuk yang memiliki kandungan hara yang dapat 

mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan organisme dalam tanah. 

Pupuk organik memiliki sifat alami yang tidak merusak tanah dan 

menyediakan unsur makro seperti nitrogen, fosfor dan kalium serta unsur 

mikro seperti besi, seng, borong, kobalt dan molibdenum. 

Feses atau kotoran sapi dapat dijadikan sebagai bahan baku kompos. 

Feses atau kotoran hewan adalah produk buangan saluran pencernaan hewan 

yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Kotoran sapi yang berupa feses 

mengandung nitrogen yang tinggi. Jumlah nitrogen yang dapat diperoleh dari 

kotoran sapi dengan total bobot badan ± 120 kg (6 ekor sapi dewasa) dengan 

periode pengumpulan kotoran selama tiga bulan sekali mencapai 7,4 kg. 

Jumlah ini dapat disetarakan dengan 16,2 kg urea (46% nitrogen) (Prihandini 

dan Purwanto, 2007). 
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Lama waktu pengomposan tergantung pada karakteristik bahan yang 

dikomposkan, metode pengomposan yang dipergunakan dan dengan atau 

tanpa penambahan aktivator pengomposan. Secara alami pengomposan akan 

berlangsung dalam waktu beberapa minggu sampai 2 tahun hingga kompos 

benar-benar matang (Rynk et al., 1992). 

Kompos yang telah matang akan terasa lunak ketika dihancurkan 

karena selama proses pengomposan bahan organik mengalami proses 

pembusukan dan pelapukan, perubahan pada bahan segar, pembentukan 

substansi sel mikroba dan transformasi menjadi bentuk amorf berwarna gelap. 

Substansi inilah yang disebut materi seperti tanah (Sutedjo et. al., 1991). 

Kematangan kompos dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi selama 

pengomposan. Setelah proses pengomposan selesai, bahan baku akan berubah 

warna menjadi coklat kehitaman (Indriani, 1999).  

Adanya bau yang khas pada feses disebabkan oleh adanya aktivitas 

bakteri, yaitu bakteri yang menghasilkan suatu senyawa seperti indole, 

skatole dan thiol (senyawa yang mengandung belerang) serta gas hidrogen 

sulfida. Feses hewan dapat digunakan sebagai pupuk kandang dan sebagai 

sumber bahan bakar yang disebut biogas (Putro, 2007). 

 

2.3. Limbah Sayur 

Sampah sayuran mengandung senyawa dan bakteri pengurai yang 

dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tanah (Anwar et al, 2008). Kubis (Brassica leracea L) 

merupakan sayuran daun yang cukup popular di Indonesia. Di beberapa 

daerah orang lebih sering menyebutnya sebagai kol. Dalam nama ilmiah 

kubis diberi nama Brassica oleraceae L. Kubis memiliki ciri khas 

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

pembusukan (Saenab, 2010). Kubis/kol memiliki nilai kandungan organik 

berupa protein 1,7 gr, lemak 0,2 gr, dan karbohidrat 5,3 gr yang berpotensi 

sebagai bahan baku pembuatan kompos (Suprihatin, 2010). 

Sampah organik seperti sawi mengandung unsur – unsur yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan campuran pada pembuatan kompos. Bahan 
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tersebut mempunyai kadar air yang tinggi, karbohidrat, protein dan lemak 

(Setyawati et al., 2012). Dan bahan tersebut juga mengandung serat, fosfor, 

besi, kalium, kalsium, vitamin A, vitamin C dan vitamin K yang berfungsi 

untuk membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman 

(Ongkowijoyo, 2011).  

Kangkung adalah jenis sayuran merambat dengan banyak batang dan 

kandungan air yang tinggi serta mudah tumbuh (Muchtadi, 2000). Kangkung 

merupakan sayuran yang potensial untuk dimanfaatkan karena mengandung 

zat gizi yang cukup tinggi sebagai sumber vitamin, mineral serta serat 

makanan (Muchtadi, 2000). Komposisi limbah sayuran tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel. 1 Komposisi Beberapa Jenis Limbah Sayur. 

Jenis 

Sayuran 
BK (%) PK (%) LK (%) SK (%) 

Abu 

(%) 

BETN 

(%) 

Kangkung* 10,99 0,3 3 1,1 - - 

Kol 16,36 18,68 2,95 22,92 10,79 44,64 

Sawi Putih 6,17 23,00 2,55 16,74 21,10 36,59 
Sumber : Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak (2014), *Muchtadi 2000.  Keterangan : BK : 

Bahan Kering, PK : Protein Kasar, LK : Lemak Kasar, SK : Serat Kasar   
 

2.4. Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji adalah serbuk kayu dari campuran jenis kayu yang 

diperoleh dari limbah ataupun sisa yang terbuang dari jenis kayu, biasanya 

diperoleh ditempat pengolahan kayu atau industri kayu. Serbuk gergaji jarang 

digunakan dan biasanya terbuang percuma (Effendi, 2005). Menurut 

Haygreen dan Bowyer (1993), partikel serbuk gergaji berukuran relatif kecil 

dan berpori yang memudahkan penyerapan air, udara dan bau. Oleh karena 

itu serbuk gergaji dapat dicampur dengan kotoran sapi sebagai bahan baku 

kompos.  

Serbuk gergaji adalah butiran-butiran kecil hasil proses pemotongan 

kayu. Biasanya pada serbuk gergaji mempunyai komposisi kimia 14,60% air, 

85,40% bahan kering, 55,60% serat kasar, 2,80% lemak, 0,25% N, 0,26% P, 

0,90% K dan mengandung 40-44% selulosa, 20-32% hemiselulosa, dan 25-

35% lignin. Kecepatan bahan baku diubah menjadi kompos tergantung pada 
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ukuran partikelnya. Partikel kecil lebih cepat proses pengomposannya dari 

bahan yang lebih besar (Rynk et. Al.., 1992).  

 

2.5. Dedak Padi  

Dedak padi merupakan hasil ikutan dalam proses pengolahan gabah 

menjadi beras dengan bagian luar yang tebal dan bercampur dengan penutup 

beras. Hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya serat kasar dedak 

(Rasyaf, 1992). Dedak mengandung nutrisi yang akan dibutuhkan oleh 

tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi yang 

dibutuhkan dalam bentuk unsur hara seperti nitrogen, fosfor, belerang, karbon 

serta beberapa unsur lain yang terdapat pada serbuk gergaji dalam jumlah 

terbatas sehingga perlu ditambahkan nutrisi yang bisa didapatkan dari dedak. 

Dedak mengandung protein, selulosa, serat, nitrogen, lemak dan P2O5  

(Genders, 1986). 

Kandungan nutrisi dalam dedak padi cukup tinggi. Dedak padi 

mengandung 13.5 % protein, 1630 kkal/kg energi, 13 % lemak, 0.12 % serat 

kasar, 0.12 % Ca, 1.5 % phospor, 417.8 mg/kg Mn, 29.9 mg/kg Zn, 0.29 % 

methionin, 0.4 % sistine, 0.8 % lysin, 0.1 % tritofan, dan 1.4 % arginin 

(Anggorodi, 1985). Dedak padi mengandung 62% selulosa dan 10,9% 

hemiselulosa. Kandungan selulosa yang tinggi disebabkan karena dedak padi 

tersusun dari dinding sel yang tebal (Marpaung, 1998). 

 

2.6. Urea 

Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung Nitrogen (N) 

tinggi. Nitrogen merupakan zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk 

urea berbentuk butir – butir kristal berwarna putih, dengan rumus kimia 

CO(NH2)2 dan mudah larut didalam air serta bersifat sangat mudah 

menghisap air (higroskopis). Oleh sebab itu urea disimpan ditempat yang 

kering dan tertutup rapat. Menurut pendapat Hardjowigeno (2010), urea 

memiliki kadar N yang tinggi yaitu sekitar 45 – 46%. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pendapat Notohadiprawiro (1998), Pupuk urea mengandung 

unsur N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg urea mengandung 46 
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kg Nitrogen. Penggunaan urea akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme 

dalam proses perombakan pupuk organik sehingga akan semakin banyak N – 

organik yang termineralisasi dari pupuk organik. 

 

2.7. Rock Poshpate 

Pupuk kompos dapat diperbaiki kandungan haranya melalui 

penambahan unsur hara tertentu seperti P maupun dengan penambahan 

mikroorganisme yang dapat membantu memperbaiki kualitas kompos dari 

limbah usaha tani. Sumber P seperti rock fosfat (fosfat alam) dapat digunakan 

untuk memperbaiki kandungan hara kompos. Fosfat alam merupakan pupuk 

organik yang murah, namun sangat lambat tersedia bagi tanaman. Oleh 

karena itu, penggunaan bakteri pelarut P diperlukan untuk membantu 

pelarutan ion P2O5 yang berasal dari fosfat alam, sehingga menjadi tersedia 

bagi tanaman. Beberapa jenis fungi telah diketahui mampu meningkatkan 

ketersediaan fosfat terlarut yang bisa diserap langsung oleh tanaman, seperti 

fungi mikoriza (Dupponois et. al., 2005; Dianita, 2012). 

Unsur fosfat merupakan unsur penting kedua setelah unsur N, 

ketersediaan fosfat didalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. 

Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga menjadi tidak 

tersedia bagi tanaman. Sehingga perlu ditambahkan pupuk yang mengandung 

unsur P tinggi walaupun unsur P sudah tersedia didalam tanah. Adanya 

pengikatan terhadap fosfat menyebabkan pupuk fosfat yang diberikan tidak 

efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran tinggi. pemberian pupuk 

fosfat kedalam tanah hanya 15 – 20% yang dapat diserap oleh tanaman. 

Sedangkan sisanya akan terjerap diantara koloid tanah dan akan tertinggal 

sebagai residu dalam tanah (Buckman dan Brady, 1956; Jones, 1982). 

Selain mengandung unsur P fosfat alam juga mengandung Ca yang 

dapat mengurangi kereaktifan Al dan Fe dalam memfiksasi P (Lukman dan 

Moersidi, 1982). 

Fosfat tidak dapat larut didalam air, akan tetapi dapat melarut dalam 

karbon disulfida. Selain itu fosfat juga dapat larut dengan bantuan 

mikroorganisme pelarut fosfat. Mikroorganisme pelarut fosfat terdiri atas 
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bakteri (Taha. et al., 1969), fungi (Khan dan Bhatnagar, 1997) dan sedikit 

aktinomiset (Rao et al., 1982; Chen at. al., 2002). 

 

2.8.  Trichoderma Harzianum 

Trichoderma adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari 

perakaran tanaman lapangan. Spesies trichoderma disamping sebagai 

organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator 

pertumbuhan tanaman.beberapa spesies trichoderma telah dilaporkan sebagai 

agensia hayati adalah T.harzianum, T. Viride dan T. Konigii yang 

berspektrum luas pada berbagai tanaman pertanian (Samingan, 2009). 

T. harzianum adalah jamur non mikoriza yang dapat menghasilkan 

enzim ketinase, sehingga dapat berfungsi sebagai pengendali penyakit 

tanaman. Ketinase merupakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh jamur 

dan bakteri serta berperan penting dalam pemecahan kitin (Wijaya, 2002). 

Trichoderma harzianum berfungsi sebagai perombak bahan organik sehingga 

tersedia unsur hara bagi tanaman. Trichoderma harzianum di samping 

sebagai organisme pengurai, dapat juga berfungsi sebagai agens hayati dan 

stimulator pertumbuhan tanaman (Samuels, 2006). 

Berdasarkan pendapat Niken (2009), Trichoderma merupakan 

mikroorganisme yang mampu menghancurkan selulosa tingkat tinggi dan 

memiliki kemampuan mensintesis beberapa faktor esensial untuk melarutkan 

bagian selulosa yang terikat kuat dengan ikatan hidrogen.  

Trichoderma merupakan jamur antagonis yang sangat penting untuk 

pengendalian hayati. Mekanisme pengendalian Trichoderma yang bersifat 

spesifik target,mengkoloni rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari 

serangan jamur patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan 

meningkatkan hasil produksi tanaman (Purwantisari dan Hastuti, 2009). 

Menurut Suwahyono (2004) menyatakan bahwa T. harzianum 

mengeluarkan zat aktif semacam hormone auksin yang merangsang 

pembentukan akar lateral. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

memerlukan unsur hara dan air, penyerapan air dan hara yang baik 

diperngaruhi oleh pertumbuhan akar, dengan pemberian kompos aktif maka 
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pertumbuhan akar menjadi lebih baik sehingga proses penyerapan hara dan 

air berjalan baik yang berakibat juga terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman akan lebih baik. 

Adapun keunggulan dalam penggunaan jamur trichoderma harzianum 

menurut Soesanto (2004), selain jamur dapat menghasilkan enzim yang dapat 

memecah selulosa menjadi glukosa, trichoderma harzianum juga dapat 

digunakan sebagai biofungisida yang ramah lingkungan karena tidak 

menimbulkan pencemaran atau dampak negatif terhadap lingkungan. 

Melainkan dapat mengembalikan keseimbangan alamiah dan meningkatkan 

kesuburan tanah. Selain itu, pengomposan dengan stimulator Trichoderma 

biasanya membutuhkan waktu sekitar 21 – 45 hari (Cueves, 1997) 

T. harzianum merupakan cendawan yang memiliki sifat antagonis 

tinggi dalam menghambat perkembangan patogen tular tanah (Mukarlina et. 

al., 2010). T. harzianum tumbuh sangat baik dan berlimpah di dalam tanah, 

bahkan hampir pada semua jenis tanah dan merupakan salah satu jenis jamur 

yang dapat dimanfaatkan sebagai agens hayati pengendali patogen tanah. T. 

harzianum hidup di sekitar perakaran yang sehat dan bermanfaat bagi 

tanaman, yaitu dengan menyerang patogen yang ada di sekitar perakaran 

tanaman (Uruilal, et al., 2012). T. harzianum memiliki kemapuan 

pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak menjadi penyakit untuk tanaman 

(Chamzurni et. al., 2011). 

Agensia hayati T. harzianum juga telah banyak digunakan dalam 

bentuk formulasi tepung. Formulasi biofungisida terdiri atas bahan aktif, 

bahan makanan, bahan pembawa, dan bahan pencampur. Biofungisida yang 

dikemas dalam bentuk formulasi bertujuan untuk mempermudah aplikasi, 

transportasi, mudah dalam menentukan konsentrasi supaya penggunaannya 

efektif dan efisien, agar bahan aktif bertahan lama jika disimpan, dan 

memudahkan penyimpanan. (Andriani et. al., 2013). 
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2.9. Unsur Hara Tanah 

 

Kompos memiliki sifat untuk memperbaiki struktur tanah, 

memperbesar daya ikat tanah berpasir, meningkatkan daya ikat tanah, 

memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah, membantu pelapukan 

bahan mineral, memberikan ketersediaan bahan makanan bagi mikroba dan 

menurunkan aktifitas mikroorganisme yang merugikan (Yovita, 2001). 

Pengolahan feses sapi yang mempunyai kandungan N, P dan K yang 

tinggi sebagai kompos dapat mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanah dan 

memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik (Iwan, 2002). 

Kandungan unsur hara di dalam kompos cukup lengkap, meliputi 

unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan unsur hara mikro (Fe, Cu, Mn, Zn, 

Mo, B, Cl) yang sangat diperlukan bagi tanaman. Memang kandungan unsur 

hara tersebut tidak banyak, jauh lebih sedikit dibanding kandungan unsur hara 

pada pupuk kimia. Oleh karena itu, aplikasi kompos biasanya dilakukan 

dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan aplikasi pupuk kimia (Isroi 

dan Yuliarti, 2009). 

Aryanto (2011) yang menyatakan bahwa warna kompos yang baik 

dan sudah matang adalah coklat sampai hitam dan perubahan sangat 

tergantung dari bahan dasar dalam pembuatan kompos. 

Pengolahan kotoran sapi yang mempunyai kandungan N, P dan K 

yang tinggi sebagai pupuk kompos dapat mensuplai unsur hara yang 

dibutuhkan tanah dan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik (Iwan, 

2002). Menurut Hartuti et. al. (2007) tanah yang baik/sehat, kelarutan unsur-

unsur anorganik akan meningkat, serta ketersediaan asam amino, zat gula, 

vitamin dan zat-zat bioaktif hasil dari aktivitas mikroorganisme efektif dalam 

tanah akan bertambah, sehingga pertumbuhan tanaman semakin optimum. 

Keunggulan lain kompos terletak pada kandungan bahan organiknya, 

termasuk asam humat dan asam fulfat, yang bermanfaat untuk memacu 

pertumbuhan tanaman. Dalam jangka pendek penggunaan kompos dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah dan meningkatkan aktivitas biologis tanah 

dengan menyuplai sebagian kebutuhan tanaman akan unsur hara. Dalam 
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jangka panjang aplikasi kompos dapat mengembalikan kesuburan dan 

produktivitas tanah (Isroi dan Yuliarti, 2009). 

Untuk menentukan kualitas kompos maka perlu dilakukan 

pengamatan terhadap sifat fisik kompos yang meliputi warna, bau serta 

tekstur kompos. Secara umum, keberhasilan proses pengomposan 

dikategorikan selesai atau berhasil apabila kualitas fisik kompos 

menunjukkan ciri – ciri berdasarkan syarat mutu yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Nasional Indonesia (SNI) 

mengacu pada standar kualitas kompos internasional seperti British Colombia 

Class I Compost Regulation dan Standart of Canada (CAN/BHQ 0413 – 200) 

terutama untuk kualitas unsur mikro berupa logam berat dengan nilai 

maksimal yang diperbolehkan, dan juga mengacu pada produk kompos yang 

dihasilkan dari berbagai produsen pengomposan di Indonesia. Indikator yang 

digunakan untuk menilai pupuk organik adalah pH, kandungan C-organik. pH 

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7030-2004 yaitu 6,80 – 7,46, 

kalium (K2O) pada pupuk organik memiliki nilai minimum 0,20%, untuk 

Phosfor (P2O5) memiliki nilai minimum sebesar 0,01% (SNI, 2004). 

Kualitas kompos sangat ditentukan oleh tingkat kematangan kompos, 

disamping kandungan logam beratnya. Bahan organik yang tidak 

terdekomposisi secara sempurna akan menimbulkan efek yang merugikan 

bagi pertumbuhan tanaman. Secara umum kompos yang sudah matang dapat 

dicirikan dengan sifat-sifat sebagai berikut : Berwarna cokelat tua hingga 

hitam dan remah; Tidak larut dalam air, meskipun sebagian dari kompos bisa 

membentuk Suspensi; Sangat larut dalam pelarut alkali, natrium pirofosfat 

atau larutan amonium oksalat dengan menghasilkan ekstrak berwarna gelap 

dan dapat difraksinasi lebih lanjut menjadi zat humic, fulvic, dan humin; 

Rasio C/N sebesar 20-40, tergantung dari bahan baku dan derajat humifikasi; 

Memiliki kapasitas pemindahan kation dan absorpsi terhadap air yang tinggi; 

Jika digunakan pada tanah, kompos dapat memberikan efek menguntungkan 

bagi tanah dan pertumbuhan tanaman; Memiliki suhu yang hampir sama 

dengan temperatur udara; Tidak mengandung asam lemak yang menguap dan 

Tidak berbau (Sutanto, 2002). 
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Proses pemgomposan dapat terjadi pada kisaran pH  antara 6,5 sampai 

7,5, pH kotoran ternak umumnya berkisar antara 6,8 hingga 7,4. Baktei lebih 

senang pada pH netral, fungi berkembang cukup baik pada kondisi pH agak 

asam. Kondisi yang alkali kuat menyebabkan kehilangan nitrogen, hal ini 

kemungkinan terjadi apabila ditambahkan kapur pada saat pengomposan 

berlangsung. Proses pengomposan akan menyebabkan terjadinya perubahan 

pada bahan organik dan pH-nya. Sebagai contoh, proses pelepasan asarn, 

secara temporer atau lokal, akan menyebabkan penurunan pH (keasaman), 

sedangkan produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung 

nitrogen akan meningkatkan pH pada fase awal pengomposan. pH kompos 

yang sudah matang biasanya mendekati netral (Isroi dan Yuliarti 2009). Jika 

bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan cara 

menambahkan kapur. Sebaliknya, jika nilai pH tinggi (basa) bisa diturunkan 

dengan bahan yang bereaksi asam (mengandung Nitrogen) seperti urea atau 

kotoran hewan (Simamora dan Salundink, 2008).  

Menurut Isroi dan Yuliarti (2009) bahwa proses pengomposan dapat 

terjadi pada kisaran pH  antara 6,5 sampai 7,5, fungi berkembang cukup baik 

pada kondisi pH agak asam. pH kompos yang sudah matang biasanya 

mendekati netral. Secara umum rataan pH kompos dari semua perlakuan yaitu 

sebesar 6,30. 

Menurut Sutedjo et al., (1991) bahwa kalium yang digunakan oleh 

mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator dengan kehadiran 

mikroorganisme dan aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kandungan kalium. Kalium yang diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri 

dan jamur, jika didekomposisi kembali maka kalium akan menjadi tersedia 

kembali. 

Menurut Sutedjo et al., (1991),  yang menyatakan bahwas suhu 

pengomposan mempunyai pengaruh baik karena mampu menurunkan bakteri 

patogen (mikroba/gulma), jika suhu dalam proses pengomposan hanya 

berkisar kurang dari 20˚C, maka kompos dinyatakan gagal sehingga harus 

diulang kembali.  
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Menurut Hardiani (2011), bahwa kalium digunakan oleh 

mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran 

bakteri dan sebagainya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kalium. 

Menurut Sutedjo et. al., (1991),  bahwa kompos yang telah matang 

akan terasa lunak ketika dihancurkan karena selama proses pengomposan 

bahan organik mengalami proses pembusukan dan pelapukan, perubahan 

pada bahan segar, pembentukan substansi sel mikroba dan transformasi 

menjadi bentuk amorf berwarna gelap. Substansi inilah yang disebut materi 

seperti tanah. 

Selama proses pengomposan berlangsung bahan tambahan mengalami 

proses pembussukan dan pelapukan, terjadinya perubahan terhadap bahan 

segar, pembentukan substansi sel mikroba dan transformasi menjadi bentuk 

amorf berwarna gelap. Substansi inilah yang disebut materi seperti tanah 

(Sutedjo, et. al., 1991). 

Menurut lingga dan Marsono (2004) bahwa feses ternak mengandung 

unsur karbon (C) dan Nitrogen (N). Pada feses sapi yang masih mentah, 

kandungan karbon lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan nitrogen. 

Dengan kata lain C/N Rasio bernilai tinggi. Proses dekomposisi akan 

dikatakan selesai setelah karbon dalam ternak tinggal sedikit.  

Suatu bahan yang mengandung unsur C tinggi maka nilai rasio C/N-

nya akan tinggi, sebaliknya bahan yang mengandung unsur N yang tinggi 

nilai rasio C/N-nya akan rendah. Nilai rasio C/N tersebut akan berpengaruh 

terhadap proses pengomposan. Semakin tinggi rasio C/N suatu bahan maka 

semakin lambat untuk diubah menjadi kompos, sebaliknya bahan dengan 

rasio C/N rendah akan mempercepat proses pengomposan, tetapi apabila nilai 

rasio C/N terlalu rendah maka proses pengomposan akan menghasilkan 

produk sampingan yaitu gas amoniak yang berbau busuk (Aminah, et. al., 

2003). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 28 September 2016 s.d sampai 

dengan tanggal 23 Desember 2016 di Fapet Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi.  

 

3.2. Materi dan Peralatan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah feses atau kotoran 

sapi sebagai bahan dasar pembuatan pupuk, serbuk gergaji, roch phospat, 

limbah sayur, urea, dedak, air, trichoderma harzianum. Sedangkan alat yang 

digunakan yaitu pH meter, cangkul, sekop, terpal plastik, timbangan 5 kg, 

neraca analitik, thermometer, karung, tali serta diktat untuk mencatat 

perubahan suhu selama pengamatan. 

 

3.3. Metode 

3.3.1. Persiapan Bahan 

Sebelum penelitian dilakukan, bahan – bahan yang digunakan 

dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan penimbangan sesuai dengan 

prosedur pembuatan kompos dan dilakukan analisis kadar bahan kering dari 

semua sampel bahan.  

 

3.3.2. Proses Pembuatan Kompos 

Adapun metode dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Feses sapi dikumpulkan dan diangin – anginkan terlebih dahulu selama 

lebih kurang satu minggu untuk mengurangi kadar air sampai ±60%. 

2. Bahan ditimbang sesuai dengan pesrentase pengomposan  

3. Selanjutnya sebanyak 60% kotoran sapi dengan kadar air ± 60% dicampur 

dengan limbah sayur yang telah di potong – potong atau dicacah terlebih 

dahulu sebanyak 17,5%, kemudian diaduk secara merata. Selanjutnya 
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ditambahkan serbuk gergaji sebanyak 15% kedalam campuran tadi. Lalu 

tambahkan campuran rock poshpat sebanyak 5%, dedak 2%  dan urea 

0,5% lalu aduk secara merata. 

4. Proses pencampuran dilakukan di atas terpal, dimulai dari bahan yang 

jumlahnya banyak sampai dengan persentase yang sedikit, diaduk sampai 

homogen.   

5. Kemudian dilakukan penambahan trichoderma harzianum sesuai dengan 

perlakuan, lalu ditambahkan air, sesuai dengan kadar air bahan segar 

tersebut, pada  penelitian ini ditambahkan sebanyak 2 liter air. 

6. Bahan yang telah tercampur rata dimasukkan ke dalam karung, lalu diikat. 

7. Selama proses dekomposisi berlangsung dilakukan pengamatan terhadap 

suhu dengan menggunakan thermometer yaitu dengan cara menusukkan 

thermometer melalui ujung ikatan karet sampai thermometer masuk 

sebagian kedalam kompos. Thermometer dibiarkan selama 1-2 menit 

kemudian diamati suhunya. Pengamatan dilakukan setiap hari pada jam 

17.00 WIB. 

8. Kompos dipanen setelah 21 hari proses dekomposisi, kemudian dilakukan 

pengamatan terhadap bentuk fisik pupuk yaitu perubahan warna kompos 

(coklat, coklat kehitaman, hitam), tekstur (kasar, remah), aroma (bau 

menyengat, bau tanah), pH dan menganalisis kandungan unsur hara pupuk 

(N,C,P,K) yang dilakukan di Laboratorium tanah. 

9. Untuk pengamatan fisik dilakukan oleh 6 orang panelis dengan 

pengamatan seperti perabaan, penciuman dan penglihatan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Asngad dan Suparti (2015) bahwa kriteria organoleptik 

pupuk kompos meliputi warna, bau, tekstur dengan melibatkan 6 panelis. 

Pengukuran pH kompos dilakukan dengan menggunakan alat pH meter.  

10. Sedangkan pengukuran kandungan hara pupuk dilakukan analisis di 

laboratorium tanah Fakutas Pertanian Universitas Jambi 
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Dibawah ini adalah alur proses pembuatan pupuk kompos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Feses 

Penjemuran Feses 

Persiapan Bahan Campuran Feses 

Pencampuran Beberapa Bahan Kompos : 

- Feses Dengan Kandungan KA ±60% 

- Limbah Sayur yang telah dicacah sebanyak 17,5% 

- Serbuk Gergaji 15%, Roch Phospate 5%, Dedak 2% 

dan Urea 0,5% 

- Trichoderma Harzianum  

 

Proses Pengadukan 

 

Kompos Dimasukkan 

Kedalam karung Plastik 

Pengukuran Suhu Selama 21 Hari 

Pemanenan Kompos 
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3.4. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan penelitian adalah sebagai berikut : 

P0 : Kotoran sapi 60% + Limbah Sayur 17,5 % + Serbuk Gergaji 15% + 

Roch Poshpate 5% + Urea 0,5% + Dedak 2%. 

P1 : Kotoran sapi 60% + Limbah Sayur 17,5 % + Serbuk Gergaji 15% + 

Roch Poshpate 5% + Urea 0,5% + Dedak 2% + trichoderma harzianum 

1% 

P2 : Kotoran sapi 60% + + Limbah Sayur 17,5 % + Serbuk Gergaji 15% + 

Roch Poshpate 5% + Urea 0,5% + Dedak 2% + trichoderma harzianum 

2% 

P3 : Kotoran sapi 60% + Limbah Sayur 17,5 % + Serbuk Gergaji 15% + 

Roch Poshpate 5% + Urea 0,5% + Dedak 2% + trichoderma harzianum 

3% 

 

 Model matematik yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan : 

i   : Perlakuan (1, 2, 3 dan 4) 

j   : Ulangan (1, 2, 3, dan 4) 

Yij   : Nilai pengamatan untuk perlakuan ke – i dan ulangan ke - j 

µ   : Rata – rata (konstan) 

τ i    : Pengaruh penggunaan aktivator kompos pada perlakuan ke - i 

εij    : Error (Gallat) perlakuan penggunaan aktivator kompos ke –i 

dan ulangan ke – j 

 

3.5. Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah pengukuran suhu, 

pH, bentuk fisik (warna, bau dan tekstur) dan unsur hara (N, P, K dan C). 
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3.5.1. Pengukuran  Suhu 

Pengukuran suhu pada pupuk organik merupakan salah satu 

petunjuk berhasil atau tidaknya pembuatan pupuk kompos. Pengukuran 

suhu dilakukan setiap hari dengan menggunakan thermometer dimulai 24 

jam setelah proses pembuatan kompos dilakukan. Pengukuran suhu 

dilakukan setiap hari pada pukul 16.30 WIB. 

 

3.5.2. Pengamatan Warna Kompos 

Pengamatan terhadap warna pupuk organik (kompos) dilakukan 

dengan indera penglihatan. Ada 2 kategori dalam penentuan warna yaitu 

coklat dan coklat kehitaman sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 19-

7030-2014. Pengamatan warna dilakukan oleh panelis yang berjumlah 6 

orang. 

 

3.5.3. Pengamatan Bau Kompos 

Dalam pengamatan bau pada kompos dilakukan dengan 

menggunakan indera penciuman. Ada 2 kategori yang digunakan pada 

pengamatan bau yaitu bau menyengat dan bau tanah. Pengamatan terhadap 

bau kompos dilakukan oleh panelis yang berjumlah 6 orang. 

 

3.5.4. Pengamatan Tekstur Kompos 

Pengamatan tekstur dilakukan dengan menggunakan indera peraba. 

Kategori yang digunakan untuk pengamatan tekstur ada 2 yaitu halus 

(remah) dan agak kasar. Pengamatan tekstur kompos juga menggunakan 

panelis sebanyak 6 orang. 

 

3.5.5. Pengukuran pH Kompos 

Pengukuran pH kompos dilakukan dengan menggunakan alat pH 

meter. Penentuan pH merupakan salah satu penentuan kelayakan dalam 

pembuatan kompos. 
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3.5.6. Penentuan Kadar Nitrogen Kompos 

Pengujian kadar Nitrogen dilakukan dengan menggunakan metode 

kjedahl. Sampel sebanyak 0,5 g ditambahkan dengan H2SO4 pekat, 

kemudian didestruksi sampai jernih. Lalu sampel didinginkan untuk 

selanjutnya didestilasi dengan menambahkan 20 ml NaOH 50% untuk 

melepaskan NH3 ynag ditampung dengan larutan asam borat 1%. Sampel 

yang telah didestilasi selanjutnya dititrasi dengan HCL encer (0,05 N) 

dengan indikator Conway (AOAC,1999). 

 

3.5.7. Penentuan Kadar Fosfor Kompos 

Pengujian fosfor dilakukan dengan menggunakan spektofotometer. 

Sampel sebanyak 0,1 g diekstrak dengan 10 ml larutan Bray II (NH4 + 

HCL) lalu disaring. Kemudian ditambahkan dengan larutan ammonium 

molibdat + asam borat dan direduksi dengan pereduksi asam askorbat 

sampai timbul warna biru. Absorban sampel diukur dengan menggunakan 

spektofotometer dengan panjang gelombang 660 nm, sebagai pembanding 

dilakukan penetapan deret standar dengan konsentrasi phosfor 0,1,2,3,4,5 

ppm (AOAC, 1999). 

 

3.5.8. Penentuan Kadar Kalium Kompos 

Pengujian kalium dilakukan dengan menggunakan metode 

pertukaran kation dengan cara dilakukan ekstraksi dengan larutan NH4OAc 

pH 7,0 N lalu diukur dengan Instrument Atomic Absorbsion 

Spetrophotometer (AAS) pada panjang gelombang 768 nm, sebagai 

pembanding dilakukan penetapan deret standar dengan konsentrasi kalium 

0,1,2,3 ppm (AOAC,1999). 

 

3.5.9. Penentuan Kadar Carbon Kompos 

Pengukuran karbon organik menggunakan metode walkey dan black 

(pengoksidasian dengan komat dan asam sulfat). Sampel yang digunakan 

sebanyak 0,1 g lalu ditambahkan dengan 10 ml K2Cr2O7 dan H2SO4 pekat, 

selanjutnya dipanaskan sampai semua sampel melarut. Sampel yangsudah 
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larut diencerkan menjadi 100 ml dengan aquadest. Larutan ini kemudian 

dipipet sebanyak 10 ml kedalam erlenmeyer dan ditetesi indikator feroin 3 

tetes, selanjutnya dititrasi dengan larutan FeSO4 0,5 N sampai terjadi 

perubahan warna hijau menjadi coklat (AOAC,1999). 

 

3.5.10. Pengukuran Kadar C/N Rasio dalam Kompos 

 Kandungan rasio C/N didapatkan dari perbandingan antara nilai C organik 

dan nitrogen dengan metode kalkulasi (perhitungan). 

 

3.6. Analisis Data 

Semua data yang diperoleh diolah dengan ANOVA, jika berbeda 

nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan (Stell and Torrie,1993). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Sifat  Fisik Kompos 

Pengomposan merupakan suatu proses dimana bahan organik mengalami 

penguraian secara biologis oleh mikroba – mikroba tertentu yang merubah limbah 

organik menjadi kompos melalui aktivitas biologis dalam kondisi yang terkontrol. 

Selama proses dekomposisi, pupuk kompos mengalami perubahan terhadap 

bentuk fisiknya (warna, bau dan tekstur). Perubahan tersebut terjadi karena 

pengaruh dari penambahan bahan yang dicampur kedalam kompos serta aktivitas 

mikroorganisme yang terkandung didalam bahan organik dan starter yang 

digunakan dalam pembuatan kompos. Hasil penelitian terhadap pengamatan 

bentuk fisik kompos setelah 21 hari berdasarkan perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kondisi Fisik Kompos yang Mendapat Perlakuan Trichoderma 

Harzianum. 

Pengamatan 

Fisik 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Ulangan Warna 

1 
Coklat 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

2 
Coklat 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

3 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

4 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Ulangan Tekstur 

1 Remah Remah Remah Remah 

2 Agak Kasar Remah Remah Remah 

3 Remah Remah Remah Remah 

4 Remah Remah Remah Remah 

Ulangan Bau 

1 Tanah Tanah Tanah Tanah 

2 Tanah Tanah Tanah Tanah 

3 Tanah Tanah Tanah Tanah 

4 Tanah Tanah Tanah Tanah 
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4.1.1. Warna 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa kompos mengalami perubahan warna 

dari kuning kecoklatan menjadi coklat dan coklat kehitaman menyerupai warna 

tanah setelah mengalami dekomposisi selama 21 hari. Dari semua sampel 87,5% 

berwarna coklat kehitaman dan 12,5% berwarna coklat. Pada perlakuan P0, 50% 

sampel berwarna coklat dan 50% berwarna coklat kehitaman. Pada sampel P1 

100% sampel berwarna coklat kehitaman. Begitu juga dengan sampel P2 dan P3 

semua sampel berwarna coklat kehitaman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Aryanto (2011) yang menyatakan bahwa warna kompos yang baik dan sudah 

matang adalah coklat sampai hitam dan perubahan sangat tergantung dari bahan 

dasar dalam pembuatan kompos.  

Sutedjo et. al (1991),  menyatakan bahwa kompos yang telah matang akan 

terasa lunak ketika dihancurkan karena selama proses pengomposan bahan 

organik mengalami proses penguraian dan perubahan pada bahan segar, 

pembentukan substansi sel mikroba dan transformasi menjadi bentuk amorf 

berwarna gelap. Substansi inilah yang disebut materi seperti tanah. Hal tersebut 

diperkuat dengan pendapat  Indriyani (2000) yang menyatakan bahwa kematangan 

kompos dipegaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi selama proses pengomposan. 

Setelah proses pengomposan selesai, bahan baku berubah warna menjadi coklat 

kehitaman. Perubahan warna yang terjadi dapat disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme yang bekerja selama proses penguraian. Warna yang dihasilkan 

pada penelitian ini sudah memenuhi standar (SNI 19-7030-2004) yaitu kompos 

berwarna coklat kehitaman. 

 

4.1.2. Tekstur 

Sifat fisik proses pengomposan bahan organik ditandai dengan adanya 

perubahan yang terjadi pada tekstur bahan dasar kompos selama proses 

dekomposisi berlangsung. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan pengamatan 

pada tekstur kompos menunjukkan bahwa kompos 93,75% bertekstur remah dan 

6,25% bertekstur agak kasar. Pada perlakuan P0 sebesar 75% bertekstur remah 

dan 25% bertekstur agak kasar. Sedangkan pada perlakuan P1, P2  dan P3 

menghasilkan tekstur 100% remah. Bahan organik yang ditambahkan pada saat 
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pembuatan kompos terurai merata dan menyatu  bersamaan dengan bahan dasar 

dan tidak menyerupai bentuk komposisi awal lagi. Kondisi ini diduga bahwa 

selama proses pengomposan berlangsung bahan tambahan mengalami proses 

penguraian dan terjadinya perubahan terhadap bahan segar (Sutedjo, et. al., 1991).  

 

4.1.3 Bau 

Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semua perlakuan P0, P1, P2, dan 

P3 berbau seperti tanah. Kondisi tersebut diduga karena proses dekomposisi dan 

aktivitas mikroorganisme berjalan dengan baik dan menunjukkan bahwa kompos 

telah matang. Hal ini sesuai dengan pendapat Djaja (2008), yang menyatakan 

bahwa kompos yang sudah matang berbau seperti tanah. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pendapat Isroi (2008), kompos yang sudah matang berbau 

seperti tanah dan harum. Pupuk yang sudah matang akan berbau seperti humus 

atau tanah, bila komposisi berbau busuk menandakan bahwa proses dekomposisi 

belum selesai dan proses penguraian masih berlangsung. Hasil ini sudah sesuai 

dengan standar (SNI 19-7030-2004) bahwa kompos matang berbau tanah. 

 

4.2. Suhu Kompos 

Selama proses dekomposisi, suhu kompos sangat tinggi pada hari pertama 

dan pada hari berikutnya suhu mengalami penurunan dan bergerak stabil. Pada 

hari pertama suhu kompos P0 mencapai 39,75˚C lebih rendah dibandingkan P1 

dengan suhu 41˚C, P2 dengan suhu 41,75˚C dan suhu tertinggi pada perlakuan P3 

yaitu sebesar 42˚C. Berikut data pengukuran suhu kompos selama proses 

dekomposisi selama 21 hari (Gambar 1) 
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Gambar 2. Suhu Kompos Selama Proses Pengomposan 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa suhu sangat tinggi pada 

hari pertama kemudian mengalami penurunan setelah hari kedua dan 

seterusnya. Pada hari kedua suhu kompos P0 sebesar 36˚C, suhu P1 sebesar 

37,25˚C, P2 sebesar 37˚C dan P3 sebesar 37,5˚C. Hal ini diduga terjadi 

karena proses dekomposisi masih berlangsung sehingga suhu masih tinggi. 

Kemudian pada hari ke - 14 suhu mengalami penurunan berkisar  29˚C – 

30˚C. Hal itu terjadi karena adanya proses dekomposisi oleh mikroorganisme 

pengurai yang mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen sesuai dengan 

pendapat Sutedjo et al., (1991),  yang menyatakan bahwa suhu pengomposan 

mempunyai pengaruh baik karena mampu menurunkan bakteri patogen 

(mikroba/gulma), jika suhu dalam proses pengomposan hanya berkisar 

kurang dari 20˚C, maka kompos dinyatakan gagal sehingga harus diulang 

kembali.  

Pada hari ke 21 dilakukan pemanenan kompos dan suhu normal 

disetiap perlakuan yaitu 28˚C - 29˚C. Temperatur ini sudah sama dengan 

temperatur udara dan telah sesuai dengan persyaratan kematangan kompos 

dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI, 2004) suhu akhir 

kompos matang yaitu 26˚C - 30˚C. 
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4.3. pH Kompos 

 Rataan pH kompos yang mendapat perlakuan trichoderma harzianum 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel. 3 pH Kompos Berdasarkan Perlakuan Dengan Penambahan 

Trichoderma Harzianum. 

Perlakuan 
Ulangan 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 6,55 6,40 6,50 6,40 6,46 

P1 6,40 6,40 6,20 6,20 6,30 

P2 6,20 6,40 6,30 6,60 6,38 

P3 6,40 6,40 6,40 6,50 6,43 

Jumlah 25,55 25,60 25,40 25,70 6,39 

 

Berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa trichoderma 

harzianum  tidak berpengaruh terhadap pH kompos (P>0,05). Rataan pH 

kompos dari feses sapi relatif seragam dengan kisaran 6,30 – 6,46. Menurut 

Isroi dan Yuliarti (2009) Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH  

antara 6,5 sampai 7,5, fungi berkembang cukup baik pada kondisi pH agak 

asam. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral. Secara 

umum rataan pH kompos dari semua perlakuan yaitu sebesar 6,39. Hasil 

tersebut relatif lebih rendah dari SNI 19-7030-2004 dimana pH pupuk 

kompos berkisar 6,80 – 7,49. Hal itu terjadi diduga karena terjadinya proses 

pelepasan asarn, secara temporer atau lokal yang menyebabkan penurunan pH 

(keasaman), sedangkan produksi amonia dari senyawa-senyawa yang 

mengandung nitrogen akan meningkatkan pH pada fase awal pengomposan. 

pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral (Isroi dan Yuliarti 

2009). 

 

4.4. Kandungan Hara Kompos 

Setelah dilakukan pengamatan sifat fisik kompos pada hari ke 21 

selanjutnya dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kandungan 

unsur hara didalam kompos. Kandungan hara kompos yang mendapat 

perlakuan Trichoderma Harzianum dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Kandungan Hara Kompos yang Diberi Perlakuan Trichoderma 

Harzianum. 

Kandungan 

Hara 

Perlakuan 
Rataan 

P0 P1 P2 P3 

Carbon (%) 25,23 30,05 28,94 31,03 28,81 

Nitrogen (%) 1,61 1,86 2,06 1,89 1,85 

Phosfor (%) 0,63 0,59 0,65 0,57 0,61 

Kalium (%) 1,29
b
 1,79

a
 1,93

a 
1,65

ab
 1,70 

C/N Rasio 15,65
BC

 16,18
AB

 14,07
C
 16,41

A
 15,58 

Ket : * Superskrip huruf besar pada masing – masing baris menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0.01). 

*Superskrip huruf kecil pada masing – masing baris menunjukkan   berbeda  nyata (P<0.05). 

4.2.1. Karbon (C) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

starter trichoderma harzianum tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

kandungan karbon kompos. Rataan kandungan karbon kompos dari feses sapi 

adalah 28,81% dengan kisaran 25,23% – 31,04%. Kandungan tertinggi karbon 

terdapat pada perlakuan P3 (31,04%). Kondisi ini diduga karena pada saat 

penguraian, karbon terurai menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan 

energi mikroba pengurai. Hal ini sesuai dengan pendapat Isroi (2008) yang 

menyatakan bahwa pada proses pengomposan mikroba membutuhkan karbon 

untuk pemenuhan energi. Populasi mikroba yang tinggi akan mempercepat proses 

penguraian bahan organik dan menurunkan kadar karbon. Pada prinsipnya 

semakin banyak mikroba yang terdapat didalam bahan organik yang 

dikomposkan, maka samakin cepat proses penguraian kadar karbon didalam 

bahan organik.  

Selain itu, tidak adanya pengaruh pengaruh penambahan starter terhadap 

kandungan karbon pupuk kandang disebabkan karena mikroorganisme yang 

berasal dari bakteri maupun jamur peranannya dalam fermentasi relatif sama 

dalam menguraikan rantai karbon (Syarif, S dan Adriani, 2014). Pernyataan ini 

diperkuat dengan pendapat (Indriani, 1999) bahwa aktivator mengandung mikroba 

pengurai yang kemungkinan hampir sama dalam cara kerjanya. Salah satunya 

adalah mikroba selulolitik yang mengeluarkan enzim selulase yang dapat 

menghidrolisis selulosa menjadi selobiosa lalu dihidrolisis lagi menjadi D-

Glukosa dan difermentasi menjadi asam laktat, etanol, CO2 dan amonia. 
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Rataan karbon kompos dari feses sapi sebesar 28,81% sudah tergolong 

baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Syarif, S dan Adriani 

(2014) dengan rataan karbon sebesar 19,51 dan sudah sesuai  dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI 19-7030-2004) bahwa kandungan carbon pupuk kompos 

yaitu berkisar 9,80% - 32%. 

  

4.2.2. Nitrogen (N) 

Hasil analisis ragam berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan menggunakan starter trichoderma harzianum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan nitrogen kompos. Rataan kandungan nitrogen 

sebesar 1,85%. Kandungan nitrogen tertinggi terdapat pada perlakuan P2 (2,06%). 

Hal ini diduga karena penambahan unsur nitrogen seperti urea dalam jumlah 

sedikit dan telah terurai menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. 

Berdasarkan penelitian Hartatik dan Widowati (2010), pembuatan kompos dari 

kotoran hewan menunjukkan bahwa 10 – 25% N dalam bahan asal kompos akan 

hilang sebagai gas NH3 selama proses pengomposan. Yuwono, (2005) 

menyatakan bahwa bahan organik yang mempunyai kandungan karbon terlalu 

tinggi memyebabkan proses penguraian terlalu lama, sementara jika kandungan 

karbon bahan terlalu rendah maka sisa nitrogen akan berlebihan sehingga 

menyebabkan terbentuknya amonia (NH3), kandungan amonia yang berebihan 

dapat meracuni bakteri dan menyebabkan nitrogen yang diperlukan hilang. Selain 

itu, berdasarkan pendapat Outerbrigde (1991) bahwa populasi mikroorganisme 

meningkat atau berkurang sesuai dengan kondisi lingkungan dalam hubungan 

dengan substrat. 

Secara umum kandungan nitrogen pupuk organik dari feses sapi adalah 

1,85% dengan kisaran 1,61% - 2,057%. Hasil ini sudah tergolong baik karena 

lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Tan (1993) bahwa kandungan 

nitrogen pupuk kandang dari berbagai jenis ternak berkisar antara 0,23 -  1,28 

sedangkan Prihandini dan Purwanto (2007) menyatakan bahwa kandungan 

nitrogen pupuk organik dari kotoran ternak sebesar 1,11%. Jika dibandingkan 

dengan Standar Nasional Indonesia (SNI, 2004) hasil yang diperoleh juga jauh 

lebih tinggi bahwa kandungan nitrogen kompos minimal 0,40%. 
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4.2.3. Phosfor (P) 

Hasil analisis ragam berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan menggunakan starter trichoderma harzianum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan phosfor kompos. kandungan phosfor pada 

perlakuan P2 (0,65%) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Tabel 4 diatas menujukkan bahwa kandungan phosfor kompos dari feses sapi 

dengan perlakuan P0 sebesar 0,63% kemudian mengalami penurunan pada 

perlakuan P1 menjadi 0,59% selanjutnya mengalami kenaikan pada perlakuan P2 

yaitu 0,65%. Akan tetapi pada perlakuan P3 mengalami penurunan menjadi 

0,57%. Manurut Miftahul (2003) bahwa tinggi rendahnya kandungan phosfor 

dalam kompos kemungkinan disebabkan karena banyaknya phosphor yang 

terkandung dalam bahan baku yang digunakan dan banyaknya mikroba yang 

terlibat dalam pengomposan.  

Secara umum kandungan phosfor kompos dari feses sapi adalah 0,61% 

dengan kisaran 0,57% - 0,65%. Hasil ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian lainnya pada ternak yaitu 0,19 – 0,35 (Tan, 1993) dan sudah tergolong 

baik dengan (SNI 19-7030-2004) bahwa kandungan phosfor kompos minimum 

0,10%. 

 

4.2.4. Kalium (K) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunakan 

starter trichoderma harzianum dalam pembuatan kompos dari kotoran sapi 

berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap kalium kompos. Rataan kandungan kalium 

kompos adalah sebesar 1,70% dengan kisaran 1,29% – 1,93%. Kandungan kalium 

pada perlakuan P2 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain yaitu 

1,93%, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan P0 yaitu 1,29%. Hal ini 

diduga terjadi karena proses pembentukan asam organik pada penguraian P2 lebih 

banyak dibandingan perlakuan yang lain yang menyebabkan daya larut unsur K 

lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sutedjo et al., (1991) bahwa kalium yang digunakan oleh mikroorganisme dalam 

bahan substrat sebagai katalisator dengan kehadiran mikroorganisme dan 

aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kandungan kalium. Kalium 
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yang diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur, jika didekomposisi 

kembali maka kalium akan menjadi tersedia kembali. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Hardiani et al., (2011), kalium digunakan oleh mikroorganisme 

dalam bahan substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran bakteri dan 

sebagainya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kalium.  

Rataan kandungan kalium pupuk organik dari kotoran sapi adalah 1,70%. 

Hasil ini jauh lebih tinggi dari penelitian Tan (1993) bahwa kandungan kalium 

pupuk kandang dari kotoran ternak berkisar antara 0.30 – 0,93 dan sudah 

tergolong baik karena lebih tinggi dibandingkan dengan SNI 19-7030-2004 bahwa 

kandungan kalium pupuk kompos minimal 0,20%. 

 

4.2.5. C/N Rasio 

Hasil analisisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan starter 

trichoderma harzianum dalam pembuatan kompos dari feses sapi berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap C/N rasio dengan nilai rataan 14,07% - 16,41%. 

Nilai tertinggi terdapat pada P3 yaitu 16,41%, sedangkan nilai terendah terdapat 

pada P2 yaitu 14,07% . Murbandono (1992) menyatakan bahwa kompos yang 

baik adalah kompos yang memiliki C/N rasio 10–20. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Nuryani dan Sutanto, (2002) prinsip pengomposan menurunkan nilai 

C/N rasio hingga sama dengan nilai C/N rasio tanah yaitu 10-12 atau kurang dari 

20 dan diperkuat oleh pernyataan Firmansyah (2010) bahwa tanda kimia untuk 

kompos yang telah matang apabila kadar karbon (C) dan nitrogen (N) atau C/N 

<25. Semakin tinggi kandungan C/N rasio didalam kompos, maka semakin lama 

proses dekomposisi terjadi. Sebaliknya, semakin rendah kandungan C/N rasio 

dalam kompos, maka proses dekomposisi akan berlangsung cepat. 

Secara umum rataan C/N rasio adalah 15,58%. Hasil tersebut sudah 

tergolong baik karena sudah sesuai dengan SNI 19-7030-2004 bahwa C/N rasio 

pupuk kompos adalah 10-20. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa sifat 

fisik kompos (Warna, Bau dan Tekstur), suhu  serta kandungan unsur hara (C, 

N, P dan K) didapat hasil terbaik pada perlakuan P2 dengan penambahan 

trichoderma harzianum sebesar 2%. 

 

5.2. Saran 

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan menggunakan starter T. 

Harzianum dengan persentase yang lebih tinggi agar diperoleh pH kompos 

yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


