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Abstrak
Meningkatnya penggunaan sampah popok sejak tahun 2016 mengakibatkan timbulan limbah popok yang
dihasilkan semakin besar tiap tahunnya. Salah satu cara pemanfaatan limbah popok yaitu dengan
pengomposan yang dicampurkan dengan suatu bahan yang memiliki kadar nitrogen tinggi. Hal ini
disebabkan sampah popok memiliki nilai rasio C/N yang tinggi sebesar(103,05), sehingga adanya
penambahan bahan yang memiliki kadar nitrogen tinggi mampu menurunkan rasio C/N selama proses
pengomposan. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan sampah popok menjadi kompos yang
menggunakan metode aerobik berupain vessel dengan penambahan sampah daun, kotoran ayam, serta
bioaktivator berupa limbah tomat. Desain reaktor berdimensi 60 x 35 cm. Komposisi pada reaktor terdiri dari
sampah popok (52,31%), sampah daun (23,84%), mol tomat, dan kotoran ayam (23,84%). Monitoring
parameter berupa pengukuran suhu, warna, bau, tekstur, pH, C-organik, Nitrogen, rasio C/N, P2O5, dan K2O.
Hasil akhir fisik pengomposan telah memenuhi SNI 19-7030-2004 berupa parameter warna, bau, dan tekstur.
Sedangkan sifat kimia berupa C-organik (28,4%); Nitrogen (0,46%); rasio C/N (61,7); P2O5(0,21%); K2O
(0,26%).
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1. PENDAHULUAN
Tercatat dalam Ecotonpenggunaan popok sejak tahun 2016 cenderung meningkat, seiring dengan
meningkatnya jumlah balita sebesar 14 ribu jiwa. 37% sampah popok merupakan kontribusi kedua terbesar di
sungai Surabaya (Doaly, 2017). Popok secara umum berupa kapas dan pulp yang merupakan senyawa
polimer berupa selulosa yang dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk membentuk energi yang
diperlukan oleh mikroorganisme (simamora, 2018). Rasio C/N popok sebesar (103,05).Rasio C/N yang
tinggi dapat memperlambat proses penguraian, sedangkan jika C/N rendah maka karbon akan segera habis
sehingga mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme terganggu (Benito, 2010).
Penelitian ini memanfaatkan sampah popok dengan menambahkan sampah daun, rumput dan kotoran
ayam untuk menjadi kompos. Metode pengomposan yang digunakan adalah in vessel dengan bantuan tong
sebagai reaktor. Metode tersebut dapat menghasilkan nilai rasio C/N kompos yang rendah (Haq dkk, 2014).
Activator berupa limbah tomat ditambahkan untuk mempercepat proses pengomposan dan terbukti dapat
menghilangkan bau yang timbul selama proses pengomposan (Amalia dan Widyaningrum, 2016).
2. METODE
Uji pendahuluan parameter C, N dan kadar air bahan dilakukan untuk menentukan komposisi
pengomposan. Pengamatan harian kompos dilakukan terhadap suhu dan pH. Pengukuran kandungan C, N,
rasio C/N, P2O5 dan K2O dilakukan diakhir pengomposan.
2.1 Karakteristik Bahan
Berdasarkan data uji pendahuluan terhadap sampah popok yaitu sebesar parameter C (40,19%);
parameter N (0,39%); dan kadar air (74,60%). Sampah daun mengandung sebesar parameter C (27,64%);
parameter N (1,48%) dan kadar air (45,75%). Kotoran ayam mengandung sebesar parameter C (21,31%);
parameter N (1,07%); dan kadar air (89,58%).
2.2 Menentukan Komposisi
Komposisi bahan kompos pada reaktor adalah sampah popok, sampah daun, dan kotoran ayam dengan
ketentuan:
Penelitian ini menggunakan rasio C/N 35
𝑐
𝑁

= 35 =
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(1)

Didapatkan komposisi sampah popok (52,31%); sampah daun (23,84%); dan kotoran ayam (23,84%).
2.3 Menentukan Densitas Campuran
Pengukuran densitas campuran dilakukan pada kotak densitas yang berukuran 20 x 20 x 100 cm.
Perhitungan densitas dilakukan dengan persamaan:
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛 = (

𝑘𝑔
𝑚3

)=

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 (𝑘𝑔)

(2)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 (𝑚3)

2.4 Aktivasi Activator Limbah Tomat
Penelitian ini menggunakan dosis optimum mol tomat yaitu 20 mL / 0,5 kg (Royaeni dkk, 2014). Mol
tomat yang digunakan sebanyak 829 mL / 20,72 kg.
2.5 Pembuatan Kompos
Pengomposan dilakukan menggunakan reaktor berbentuk tongdengan dimensi 100 x 35 cm dengan
volume sebesar 60 liter, yang terbuat dari plastik HDPE. Langkah-langkah pembuatan kompos sebagai
berikut:
1. Limbah popok dicampurkan dengan sampah daun dan kotoran ayam untuk meningkatkan
kandungan parameter C, N, P dan K kompos.
2. Penambahan mol tomat sebanyak 829 mL sebagai activator untuk mempercepat pengomposan.
3. Kompos diletakkan di dalam reaktor. Pengecekan suhu dan pH dilakukan setiap hari dengan
mengambil 2 titik untuk mengetahui nilai rata-ratanya, serta pengamatan visual kompos (warna,
bau, dantekstur).
4. Pengukuran kandungan C, N, rasio C/N, P2O5, dan K2O dilakukan di akhir pengomposan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Parameter Suhu
Parameter suhu merupakan salah satu parameter penting guna mengevaluasi stabilitas kompos. Hal ini
berkaitan dengan adanya aktivitas mikroba dan laju dekomposisi selama proses pengomposan (Simamora
dan Pandebesie, 2018). Terdapat dua fase pada proses pengomposan yaitu, fase pertama adalah mesofilik
10-45°C, fase kedua yaitu termofilik 45-65°C (Simamora dan Pandebesie, 2018).
Berdasarkan Gambar 1 suhu awal kompos sebesar 29°C dan terus mengalami peningkatan disetiap
harinya pada range 29-40°C. Peningkatan suhu ini termasuk kedalam fase mesofilik, menurut Simamora
dan Pandebesie (2018) suhu pada fase ini terdapat pada range 10-45°C. Peningkatan suhu ini disebabkan
karena metabolisme mikroba yang terinsulasi oleh material yang dikomposkan (Syahwan, 2010). Suhu
puncakdalam pengomposan ini mencapai 40°C.Pada saat suhu mencapai puncak mikroba aktif
menguraikan bahan organik (Pradini,2019). Fluktuasi suhu pada penelitian tidak lebih dari 40°C sehingga
mikroorganisme pengurai yang mampu berkembang biak hanya bakteri-bakteri mesofilik (Isroi dan
Yuliarti, 2009). Setelah adanya peningkatan suhu, kompos berangsur-angsur turun mencapai suhu
lingkungan dan stabil di suhu 31°C pada hari ke 30. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yulianto (2009)
bahwa setelah sebagian bahan terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan hingga
mencapai suhu tanah dan sesuai dengan SNI 19-7030-2004.
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Gambar 1. Parameter suhu (C)
3.2 Parameter Bau, Warna, dan Tekstur
Pengamatan perubahan bau, warna dan tekstur kompos dilakukan setiap 2 hari sekali dengan
mengamati secara fisik atau visual kompos.. Bau kompos yang awalnya berbau busuk berangsur-angsur
mengalami perubahan menuju bau yang seperti tanah. Perubahan warna kompos terjadi dari warna hijau
kecoklatan menjadi warna cokelat kehitaman.Perubahan tekstur kompos juga terjadi, tekstur awal
berbentuk seperti daun yang sedikit kasar mengalami perubahan menjadi halus seperti tanah. Perubahan
bau, warna dan tekstur kompos ini telah memenuhi standar kompos berdasarkan SNI 19-7030-2004.
Yuniwati (2012) menyatakan bahwa kompos yang baik apabila mengalami perubahan warna yang
berbeda dari bahan pembentuknya, berbau dan bertekstur seperti tanah. Hal ini juga sesuai dengan SNI
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19-7030-2004 yaitu memiliki bau seperti tanah, berwarna coklat kehitaman dan bertekstur halus
menyerupai tanah.
3.3 Parameter pH
Pengukuran parameter pH dilakukan padawaktu sore hari dengan menggunakan kertas indikator pH
yang dicelupkan pada campuran aquades dan bahan kompos. pH yang dihasilkan pada awal pengomposan
sebesar 7. Perubahan pH dapat menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme dalam mendegradasi
bahan organik (Ismayana, 2012).
Pada akhir pengomposan, nilai pH tetap menunjukkan angka 7. Hal ini dikarenakan selama proses
pengomposan rutin melakukan pembolak – balikan bahan kompos pada pagi dan sore hari selama 15
menit sehingga dapat mempertahankan nilai pH tetap pada kondisi normal (habibi,2009).
3.4 Parameter C-Organik dan Nitrogen
Unsur organik dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi selama proses dekomposisi
bahan organik (Arlinda, 2011). Berdasarkan SNI 19-7030-2004 parameter C-organik berkisar antara 9,8%
- 32%, Hasil pengujian akhir kandungan C-organik kompos sebesar (28,4%). Kandungan C-organik
kompos mengalami penurunan selama pengomposan. Penurunan ini disebabkan mikroorganisme
memanfaatkan karbon sebagai sumber energi utamanya (Simamora,2018). Menurut Damayanti (2010)
penurunan kadar C-organik dapat disebabkan adanya penguraian bahan organik karbon selama
pengomposan oleh dekomposisi mikroba.
Berdasarkan SNI 19-7030-2004 kandungan N yang telah matang yaitu minimal 0,40%. Hasil pengujian
akhir pada parameter N menunjukkan bahwa kandungan N sebesar (0,46%). Terjadi peningkatan pada
akhir pengomposan, dikarenakanadanya penambahan mol yang dapat menyebabkan penguraian pada
bahan organik semakin cepat sehingga N yang dikandung lebih banyak (Simamora, 2018).
3.5 Parameter Rasio C/N
Rasio C/N merupakan faktor penting pengomposan karena unsur hara terkait pada rantai karbon,
sehingga rantai karbon panjang diputus agar nisbah diserap oleh tanaman (Permana, 2010). Rasio C/N
yang dihasilkan dalam penelitian ini masih belum sesuai dengan SNI 19-7030-2004 karena nilai yang
didapat melebihi 32 yaitu sebesar (61,7) sehingga dalam hal ini komposter belum bisa dijadikan kompos
dan perlu adanya pengomposan dengan waktu yang lebih lama. Rasio C/N akan mempengaruhi
ketersediaan unsur hara, rasio C/N berbanding terbalik dengan ketersediaan unsur hara, artinya bila rasio
C/N tinggi maka kandungan unsur hara sedikit tersedia untuk tanaman(Isroi dan yuliarti, 2009).
3.6 Parameter P2O5, dan K2O
Kandungan P2O5 pada komposter mengalami penurunan dari rata – rata bahan awal kompos yaitu
sebesar 0,21% dan telah memenuhi SNI 19-7030-2004. Keberadaan unsur hara phospor ini disebabkan
karena pelapukan bahan organik yang berasal dari sampah yang dijadikan kompos (Indrawan, 2016).
Berdasarkan SNI 19-7030-2004 kandungan kalium pada kompos yaitu minimal 0,20%. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa kandungan kalium yang diperoleh sebesar (0,26%) yang disebabkan
kalium banyak berasal dari bahan organik.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan nilai dari masing-masing parameter yaitu suhu, pH, C-organik,
N, P2O5, K2O, dan rasio C/N kompos sebesar (31°C); (7); (28,4%); (0,46%); (0,21%); (0,26%); dan (61,7).
Pada komposter ini belum bisa digunakan karena nilai rasio C/N yang diperoleh masih tinggi sehingga perlu
dilakukan proses pengomposan yang lebih lama.
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