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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman pemasalahan lingkungan semakin

banyak dijumpai. Permasalahan lingkungan ini tidak terlepas dari aktivitas

manusia. Aktivitas manusia menyumbang 80% pencemaran lingkungan oleh

karena itu sampah yang ada semakin menumpuk.

Sampah merupakan sebagai sisa aktivitas manusia keberadaannya perlu

penanganan khusus karena bila dibiarkan akan berdampak buruk bagi

lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi manusia.

Saat ini rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar. Berbagai

macam kegiatan dilakukan di rumah tangga sehingga sampah sisa kegiatan

yang dihasilkan juga semakin banyak. Kebanyakan sampahnya ialah sampah

organik. Sampah organik ini hanya dibuang begitu saja, padahal sampah

organik ini masih bisa diolah dan dimanfaatkan sehingga jumlah sampah bisa

berkurang dan lingkungan lebih indah.

Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami akan menjelasakan dan

mempraktekan salah satu metode pengolahan sampah organik yang berasal dari

rumah tangga. Pada kegiatan ini metode yang akan kami gunakan ialah metode

takakura yaitu metode pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dengan

adanya pengolahan ini diharap dapat membantu mengurangi sampah yang ada

di lingkungan.
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah dibuat yaitu bagaimana

pengolahan sampah sayur dengan menggunakan metode takakura ?

1.3 Tujuan

a. Tujuan Umum

Mempraktikan proses pengolahan sampah sayur dengan menggunakan

metode takakura.

b. Tujuan Khusus

1) Mengetahui pengaruh EM4 terhadap waktu pematangan kompos

dengan menggunakan metode takakura.

2) Mengetahui pengaruh starter yang terbuat dari tempe terhadap waktu

pematangan kompos dengan menggunakan metode takakura.

3) Mengetahui perbedaan pH sebelum sampah menjadi kompos dengan

sampah yang sudah menjadi kompos.

4) Mengetahui perbedaan suhu sebelum sampah menjadi kompos dengan

sampah yang sudah menjadi kompos.

5) Mengetahui perbedaan kelembaban sebelum sampah menjadi kompos

dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

6) Mengetahui perbedaan tekstur sebelum sampah menjadi kompos

dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

7) Membandingkan hasil komposting dengan metode keranjang takakura

dengan menggunakan EM-4 dan starter tempe

8) Menguji hasil komposting ke tanaman coba.
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1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pengolahan sampah sayur

dengan metode takakura ialah:

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai sampah dan

pengolahan sampah.

2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa mengenai proses pengolahan

sampah sisa kegiatan manusia dengan menggunakan metode takakura.
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BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Sampah

2.1.1 Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah Sampah adalah sisa

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk

padat. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan,

tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari

kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas sampah rumah

tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan

sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah

spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang

berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah

spesifik yakni meliputi:sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan

beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran

bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau

sampah yang timbul secara tidak periodik.
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2.1.2 Jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar manusia cukup beraneka ragam,

ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar,

sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah

peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua

yaitu sebagai berikut :

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan –

bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat

biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui

proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan

bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari

dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan

plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-

bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses

teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik

dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk

olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan

keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat

diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan

(unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat
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diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat

rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan

kaleng.

Berdasarkan keadaan sifat fisiknya sampah dikelompokkan menjadi

dua jenis, yaitu:

a. Sampah basah (garbage)

Sampah yang termasuk sampah basah merupakan sisa – sisa

pengolahan atau sisa sisa makanan dari rumah tangga atau

merupakan timbulan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang

mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah

mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah

menimbulkan bau.

b. Sampah kering (rubbish)

Sampah yang termasuk golongan sampah kering diklompokkan

menjadi dua jenis, yakni:

1) Golongan sampah tak lapuk.

Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara

alami, sekalipun telah memakan waktu beberapa tahun,

contohnya kaca dan mika.

2) Golongan sampah tak mudah lapuk.

Sampah jenis ini sulit lapuk, tetapi akan bisa lapuk perlahan

secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas

sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan
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kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar,

seperti kaleng dan kawat.

2.1.3 Karakteristik Sampah

Ada beberapa karakteristik sampah, antara lain yaitu:

a. Garbage

yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau

sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-

zat yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah

air bebas.

b. Rubbish

Terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat

terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan,

kantor-kantor, tapi yang tidak termasuk garbage.

c. Ashes (Abu)

yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik

dirumah, dikantor, industri.

d. Street Sweeping (Sampah Jalanan)

Berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga

manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-

kertas, daun-daunan.

e. Dead Animal (Bangkai Binatang)

yaitu bangkai-bangkai yang mati karena alam, penyakit atau

kecelakaan.
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f. Houshold Refuse

yaitu sampah yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes, yang

berasal dari perumahan.

g. Abandonded Vehicles (Bangkai Kendaraan)

yaitu bangkai- bangkai mobil, truk, kereta api.

h. Sampah Industri

terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri-industri,

pengolahan hasil bumi.

i. Demolition Wastes

yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung.

j. Construction Wastes

yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan, perbaikan dan

pembaharuan gedung-gedung.

k. Sewage Solid

terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil

saringan pada pintu masuk suatu pusat pengelolahan air buangan.

l. Sampah khusus

yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya

kaleng-kaleng cat, zat radiokatif. (Mukono, 2011)

2.1.4 Dampak Negatif Sampah

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan

dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan

sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi ( refuse) karena

telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi
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bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia

dan lingkungan yaitu :

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan

sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi

beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat

dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya

kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut :

1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus

yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat

bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic

fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang

pengelolaan sampahnya kurang memadai.

2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)

3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu

contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing

pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan

binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/

sampah.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai

akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati

sehingga beberapa spesien akan lenyap, hal ini mengakibatkan



10

berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di

buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair

organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada

konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini

adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah

sakit).

2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah

yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan

untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang

atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya

dijalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering

dibersihkan dan diperbaiki.

2.2 Komposting

2.2.1 Pengertian Komposting

Komposting adalah adalah hasil dekomposisi sampah organic

yang tidak dapat diuraikan lagi  (stabil). Komposting adalah proses

dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis,

khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik

sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan

mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih
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cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang,

pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan

aktivator pengomposan. Komposting merupakan upaya pengurangan

sampah organik melalui proses atau pengolahan.

2.2.2 Bahan Komposting

Pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat

dikomposkan, misalnya limbah organik rumah tangga, sampah-sampah

organik pasar atau kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, limbah-

limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri, limbah pabrik kertas,

limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit. Bahan organik yang

sulit untuk dikomposkan antara lain: tulang, tanduk, dan rambut.

2.2.3 Proses Pengomposan

Proses pengomposan akan segera berlansung setelah bahan-bahan

mentah dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi

menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama

tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah

terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu

tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat. Demikian pula akan

diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga

di atas 50o - 70o C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu.

Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu

mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi

dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif.
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Mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan

menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan panas. Setelah

sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur

mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat

lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus. Selama proses

pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan.

Pengurangan ini dapat mencapai 30 – 40% dari volume/bobot awal

bahan.

Gambar 1. Proses Umum Pengomposan Limbah Padat Organik

(dimodifikasi dari Rynk, 1992)

Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan

oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen). Proses yang dijelaskan

sebelumnya adalah proses aerobik, dimana mikroba menggunakan

oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi

dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses

anaerobik. Namun, proses ini tidak diinginkan, karena selama proses

pengomposan akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses anaerobik

akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti:
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asam-asam organik (asam asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine),

amonia, dan H2S.

Tabel 1. Organisme yang terlibat dalam proses pengomposan

Kelompok
Organisme

Organisme Jumlah/gr
kompos

Mikroflora Bakteri; Aktinomicetes;
Kapang

109 - 109; 105 108;
104 - 106

Mikrofanuna Protozoa 104 - 105

Makroflora Jamur tingkat tinggi
Makrofauna Cacing tanah, rayap,

semut, kutu, dll

Proses pengomposan tergantung pada :

a. Karakteristik bahan yang dikomposkan

b. Aktivator pengomposan yang dipergunakan

c. Metode pengomposan yang dilakukan

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Komposting

Beberapa faktor yang mempengaruhi komposting, antara lain:

a. Rasio C/N

Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan berkisar

antara 30:1 hingga 40:1. Mikroba memecah senyawa C sebagai

energi dan N untuk sintesis protein. Pada rasio C/N di antara 30/40

mikroba mendapatkan cukup C untuk energi dan N untuk sintesis

protein. Apabila rasio C/N terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan

N untuk sintesis protein sehingga dekomposisi berjalan lambat.

b. Ukuran Partikel

Aktivitas mikroba berada di antara permukaan area dan udara.

Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara



14

mikroba dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalanlebih

cepat. Ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang antar bahan

(porositas). Untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan

dengan memperkecil ukuran partikel bahan tersebut.

c. Aerasi

Aerasi pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang

cukup oksigen (aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat

terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar

dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos.

Aerasi ditentukan oleh porositas dan kandungan air bahan

(kelembaban). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses

anaerob yang akan mengahsilkan bau yang tidak sedap. Aerasi

dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau mengalirkan

udara di dalam tumpukan kompos.

d. Porositas

Porositas adalah ruang di antara partikel di dalam tumpukan

kompos. Porositas dihitung dengan mengukur volume rongga

dobagi dengan volume total. Rongga ini akan diisi oleh air dan

udara. Udara akan mensuplai oksigen untuk proses pengomposan.

Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka pasokan oksigen akan

berkurang dan proses pengomposan juga akan terganggu.

e. Kelembaban (Moisture content)

Kelembaban memegang peranan yang sangat penting dalam proses

metabolisme mikroba dan secara tidak langsung berpengaruh pada
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supply oksigen. Mikroorganisme dapat memanfaakan bahan organik

apabila bahan organik larut di dalam air. Kelembaban 40-60%

adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila

kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami

penurunan dan akan lebih rendah lagi pada kelembaban 15%.

Apabila kelembaban lebih besar dari 60% hara akan tercuci, volume

udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan

akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak

sedap.

f. Temperatur

Suhu panas yang dihasilkan dari aktivitas mikroba. Ada hubungan

langsung antara peningakatan suhu dengan konsumsi oksigen.

Semakin tinggi temperature akan semakin banyak konsumsi oksigen

dan akan semakin cepat pula dekomposisi. Peningkatan suhu dapat

terjadi dengan cepat pada tumpukan kompos. Temperatur yang

berkisar antara 30-60 ºC menunjukkan aktivitas pengomposan yang

cepat. Suhu yang lebih tinggi dari 60 ºC akan membunuh sebagian

mikroba dan hanya mikroba thermofilik saja yang akan tetap

bertahan hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh mikroba-

mikroba patogen tanaman dan benih-benih gulma.

g. pH

Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH yang lebar. pH

yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5

sampai 7,5. pH kotoran ternak umumnya berkisar antara 6,8-7,4.
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Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada

bahan organik dan pH bahan itu sendiri. Sebagai contoh proses

pelepasan asam secara temporer atau local akan menyebabkan

penurunan pH (pengasaman), sedangkan produksi amonia dari

senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan meningkatkan

pH pada fase-fase awal pengomposan. pH kompos yang sudah

matang biasanya mendekati netral.

h. Kandungan hara

Kandungan P dan K juga penting dalam proses pengomposan dan

biasanya terdapat di dalam kompos-kompos dari peternakan. Hara

ini dimanfaatkan oleh mikroba selama proses pengomposan.

i. Kandungan bahan berbahaya

Beberapa bahan organik mungkin mengandung bahan-bahan yang

berbahaya bagi kehidupan mikroba. Logam-logam berat seperti Mg,

Cu, Zn, Ni dan Cr adalah beberapa bahan yang termasukl kategori

ini. Logam-logam berat ini akan mengalami imobilisasi selama

proses pengomposan.

j. Lama pengomposan

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 beberapa minggu sampai 2

tahun hingga benar-benar matang.
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2.2.5 Manfaat Kompos

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan

kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan

tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba

tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan

penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk

menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas mikroba tanah juga d

iketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik

kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia,

seperti menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih

segar, dan lebih enak. Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau

dari beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Ekonomi

1) Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah

2) Mengurangi volume/ukuran limbah

3) Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya

b. Aspek Lingkungan :

1) Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan

pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk

akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah

2) Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan

c. Aspek bagi tanah/tanaman:

1) Meningkatkan kesuburan tanah
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2) Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah

3) Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah

4) Meningkatkan aktivitas mikroba tanah

5) Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah

panen)

6) Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman

7) Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman

8) Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah

2.3 Keranjang Takakura

2.3.1 Pengertian Keranjang Takakura

Keranjang Takakura adalah suatu alat pengomposan sampah organik

untuk skala rumah tangga. Keranjang Takakura memiliki bentuknya yang

praktis, bersih dan tidak berbau, sehingga sangat aman digunakan di

rumah. Keranjang ini disebut masyarakat sebagai keranjang sakti karena

kemampuannya mengolah sampah organik sangat baik.

2.3.2 Sejarah Keranjang Takakura

Keranjang kompos Takakura adalah hasil penelitian dari seorang ahli

Mr. Koji Takakura dari Jepang. Mr. Takakura melakukan penelitian di

Surabaya untuk mencari sistem pengolahan sampah organik. Selama

kurang lebih setahun, Mr. Takakura bekerja mengolah sampah dengan

membiakkan bakteri tertentu yang ’memakan’ sampah organik tanpa

menimbulkan bau dan tidak menimbulkan cairan. Dalam pelaksanaan

penelitiannya, Mr. Takakura mengambil sampah rumah tangga,

kemudian sampah dipilah dan dibuat beberapa percobaan untuk
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menemukan bakteri yang sesuai untuk pengomposan tak berbau dan

kering. Jenis bakteri yang dikembang biakkan oleh Takakura inilah yang

kemudian dijadikan starter kit bagi keranjang Takakura. Hasil percobaan

itu, Mr. Takakura menemukan keranjang yang disebut Takakura Home

Method yang dilingkungan masyarakat lebih dikenal dengan nama

Keranjang Takakura.

Selain Sistem Takakura Home Method, Mr. Takakura juga

menemukan bentuk lain ada yang berbentuk Takakura Susun Method

atau modifikasi yang berbentuk tas atau kontainer. Penelitian lain yang

dilakukan Takakura adalah pengolahan sampah pasar menjadi kompos.

Akan tetapi Takakura Home Method adalah sistem pengomposan yang

paling dikenal dan disukai masyarakat karena kepraktisannya. Mr.

Takakura, melakukan penelitian di Surabaya sebagai bagian dari

kerjasama antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu di Jepang.

Kerjasama antar kedua kota difokuskan pada pengelolaan lingkungan

hidup. Kota Kitakyushu terkenal sebagai kota yang sangat berhasil

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan kota Kitakyushu

sudah diakui secara internasional. Karena keberhasilan kota Kitakyushu

itulah kota Surabaya melakukan kerjasama pengelolaan lingkungan

hidup.
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2.4 Komposting dengan Keranjang Takakura

2.4.1 Definisi Komposting dengan Keranjang Takakura

Proses pengomposan ala keranjang takakura merupakan proses

pengomposan aerob, di mana udara dibutuhkan sebagai asupan

penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang

menguraikan sampah menjadi kompos. Media yang dibutuhkan dalam

proses pengomposan yaitu dengan menggunakan keranjang

berlubang.. Proses pengomposan metode ini dilakukan dengan cara

memasukkan sampah organik idealnya sampah organik tercacah ke

dalam keranjang setiap harinya dan kemudian dilakukan kontrol suhu

dengan cara pengadukan dan penyiraman air.

2.4.2 Indikator Kematangan Kompos

Indikator kompos yang sudah jadi adalah jika diraba suhu tumpukan

bahan mendekati suhu ruang, tidak mengeluarkan bau busuk, bentuk

fisik seperti tanah (berwarna kehitaman), jika dilarutkan ke dalam air

kompos tidak akan larut (mengendap), pH berkisar antara 6,5-7,5.

2.5 Starter pada Keranjang Takakura

2.5.1   Efektif Mikrooorganisme-4 (EM4)

EM4 atau Efektif Mikroorganisme-4 merupakan salah satu aktivator

pengomposan. Efektif Mikroorganisme adalah bahan yang membantu

mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitas

pupuk yang dihasilkan. Selain itu juga dapat memperbaiki struktur tanah

dan tekstur tanah. Kegunaan EM4 antara lain, yaitu:

1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah

2. Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi

3. Memfermentasi bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi

bahan organik.
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4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil

2.5.2   Sarter Tempe

Inokulum tempe disebut juga dengan starter tempe dan banyak pula yang

menyebut dengan nama ragi tempe. Starter atau inokulum tempe adalah

bahan yang mengandung biakan jamur tempe, digunakan sebagai agensia

pengubah kedelai rebus menjadi tempe akibat tumbuhnya jamur tempe pada

kedelai dan melakukan kegiatan fermentasi yang menyebabkan kedelai

berubah sifat karakteristiknya menjadi tempe (Kasmidjo, 1990). Menurut

Sarwono (2004), inokulum tempe atau laru adalah kumpulan spora kapang

tempe yang digunakan sebagai bahan pembibitan dalam pembuatan tempe.

Laru mengandung spora-spora kapang yang pada pertumbuhannnya

menghasilkan enzim yang dapat mengurai substrat yang lebih kecil, lebih

mudah larut serta menghasilkan flavour dan aroma yang khas. Laru tempe

mengandung paling sedikit 3 jenis spesies kapang, yaitu kapang Rhizopus

oligosporus, R. oryzae, dan R. stolonifer. Menurut Koswara (1995), jenis

kapang yang berperan utama dalam pembuatan tempe adalah R.

oligosporus.
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BAB 3

METODE PRAKTIKUM

3.1 Rancang Bangun

`Praktikum komposting ini menggunakan metode takakura. Metode

takakura digunakan karena kompos dapat terbentuk dalam waktu singkat.

Kelompok kontrol dalam praktikum ini adalah sampah sayur yang menjadi

bahan dasar dalam proses komposting ini. Praktikum ini merupakan bentuk

penelitian eksperimen. Pada penelitian ini membuat tiga keranjang takakura

dan masing-masing keranjang diberi perlakuan berbeda. Pada keranjang

takakura kesatu merupakan komposting dengan diberi Effective

Mikroorganisme-4 (EM4). Pada keranjang takakura kedua merupakan

komposting tanpa diberi mikroorganisme starter atau EM4. Sedangkan

Komposting pada keranjang takakura ketiga menggunakan starter tempe.

Ketiga keranjang takukara akan diamati dan dicatat berapa lama waktu yang

dibutuhkan kompos untuk matang pada keriga keranjang tersebut. Proses

komposting memerlukan pengecekan terhadap pH, suhu, kelembaban, dan

tekstur setiap hari.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang dibutuhkan adalah :

1. Keranjang sampah yang berlubang (dengan ventilasi berlubang)

2. Kardus

3. Pengaduk

4. Sekam

5. Kasa nyamuk

6. Benang nilon
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7. Jarum

8. Gunting

9. selotip

10. Soilmeter (pengukur kelembaban dan pH)

11. Termometer

Bahan yang dibutuhkan adalah :

1. Kompos (sebagai aktifator/starter)

2. Bakteri EM4 (mempercepat komposting)

3. Starter tempe

4. Sampah organik yaitu berupa sayur

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang akan diterapkan dalam proses pengomposan dengan

metode takakura yaitu :

1. Membuat bantalan sekam dengan mengunting kasa nyamuk sesuai ukuran

dasar tempat sampah. Setelah itu membuat kantong dari kasa nyamuk dan

mejahit dengan benang nilon. Selanjutnya mengisi kantong dengan sekam

lalu menjahit sisi kantong tersebut agar sekam tidak keluar.

2. Melapisi keranjang sampah dengan kardus dan meletakkan bantalan sekam

pada dasar keranjang.

3. Memasukkan kompos starter ke dalam tiga keranjang takakura (masing-

masing 1,5 kg) yang sudah dilapisi oleh kardus.

4. Memasukkan sampah organik berupa sayur (masing-masing 0,5 kg) yang

sudah dicacah. Perbandingan antara sampah organik dan kompos starter

yaitu 1:3.
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5. Memasukkan bakteri EM4 ke dalam keranjang takakura kesatu untuk

membantu proses percepatan pengomposan.

6. Memasukkan starter tempe ke dalam keranjang takakura ketiga untuk

membantu proses percepatan pengomposan.

7. Selama proses pembuatan kompos, setiap hari harus dilakukan

pengadukan dan pengecekan terhadap pH, kelembaban, suhu, dan tekstur

kompos.

8. Indikator kompos yang sudah jadi adalah jika diraba suhu tumpukan bahan

yang dikomposisikan sudah dingin atau mendekati suhu ruang, tidak

mengeluarkan bau busuk, bentuk fisik seperti tanah (berwarna kehitaman),

jika dilarutkan ke dalam air kompos tidak akan larut (mengendap), pH

berkisar antara 6,5-7,5.

9. Kompos yang sudah jadi diayak, kompos halus dapat digunakan sebagai

pupuk. Sisa yang kasar dapat digunakan sebagai aktifator keranjang

takakura.

3.4 Lokasi Praktikum

Praktikum ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
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3.5 Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Tabel 2. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

No. Tanggal Kegiatan
1. 15 Maret 2013 Pembuatan Proposal
2. 18 Maret 2013 Presentasi Proposal
3. 19 Maret 2013 Revisi Proposal
4. 20 - 21 Maret 2013 Pencarian Alat
5. 22-23 Maret 2013 Pencarian bahan sayur

dan kulit buah untuk
takakura

6. 25 Maret 2013 Praktikum pertama
7. 29 Maret 2013 Checking dan menulis

laporan
8. 10 April 2013 Penyusunan hasil /

laporan

3.6 Rincian Biaya

Biaya yang dibutuhkan :

1. 3 Keranjang sampah berlubang (@ Rp 9.000) Rp 27.000,00

2. Sekam Rp 10.000,00

3. Kasa nyamuk Rp 8.000,00

4. Benang Nilon Rp     3.000,00

5. Kompos starter Rp 6.000,00

6. Bakteri EM4 Rp   40.000,00 +

Rp 94.000,00
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3.7 Tabel Pengamatan

Tabel 3. Form Pengamatan Takakura

HAR
I

KERANJANG 1 KERANJANG 2 KERANJANG 3
p
H

Suh
u

Kelembaba
n

Tekst
ur

p
H

Suh
u

Kelembab
an

Tekst
ur

p
H

Suh
u

Kelembab
an

Tekst
ur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan Komposting dengan Keranjang Takakura

4.1.1   Keranjang 1 (EM-4)

Tabel 4. Hasil Pengamatan Takakura dengan EM-4

hari
ke-

Keranjang 1 (EM4) Tanggal
pH suhu moist tekstur

1 7 35.4 0 sayur 3/25/2013
2 6.8 35.3 0.5 sayur+tanah 3/26/2013
3 6.8 35.35 4 sayur+tanah 3/27/2013
4 6.7 27 5 sayur kering+hampir

tanah
3/28/2013

5
Libur

3/29/2013
6 3/30/2013
7 3/31/2013
8 6.8 28 6 hampir tanah 4/1/2013
9 6.8 26 5.9 tanah 4/2/2013
10 6.8 26 2.5 tanah 4/3/2013
11 6.85 28 1 tanah 4/4/2013
12

Libur
4/5/2013

13 4/6/2013
14 4/7/2013
15 7 26 0.5 tanah. Lembut,

homogen
4/8/2013

A. Deskripsi
Keranjang 1 merupakan keranjang yang berisi campuran

kompos, sampah sayur ditambah EM4. Sebanyak 1 tutup botol

EM4 diencerkan dengan 600 ml air. Pada hari kesatu, campuran

kompos, sampah sayur, dan EM4 memiliki pH sebesar 7, suhu

35,40 C, kelembaban 0, dan teksturnya masih heterogen yaitu

sampah masih berupa sayur. Pada hari kedua, campuran kompos,

sampah sayur, dan EM4 memiliki pH sebesar 6,8, suhu 35,30 C,

kelembaban 0,5, dan teksturnya sayur yang sudah bercampur tanah.

Sedangkan pada hari ketiga, campuran kompos, sampah sayur, dan

EM4 memiliki pH sebesar 6,8, suhu 35,350 C, kelembaban 4 dan

teksturnya masih sama dengan hari kedua yaitu sayur bercampur

tanah.
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Pada hari keempat, campuran kompos, sampah sayur, dan

EM4 memiliki pH sebesar 6,7, suhu 27ºC, kelembaban sebesar 5,

dan teksturnya sudah mulai berubah yaitu sayur secara perlahan

mulai mengering dan hampir menjadi tanah. Hari kelima, keenam,

dan ketujuh kami tidak melakukan pengukuran karena keterbatasan

tempat (Laboratorium Kesling tutup karena libur kuliah).

Pada hari kedelapan, campuran kompos, sampah sayur, dan

EM4 memiliki pH sebesar 6,8, suhu 280 C, kelembaban 6, dan

teksturnya sudah hampir tanah. Sedangkan pada hari kesembilan,

campuran kompos, sampah sayur, dan EM4 memiliki pH sebesar

6,8, suhu 260 C, kelembaban 5,9, dan teksturnya sudah berupa

tanah.

Pada hari kesepuluh, campuran kompos, sampah sayur, dan

EM4 memiliki pH sebesar 6,8, suhu 260 C, moist 2,5, dan

teksturnya sudah berupa tanah. Pada hari kesebelas, campuran

kompos, sampah sayur, dan EM4 memiliki pH sebesar 6,85, suhu

280 C, moist 1, dan teksturnya sudah berupa tanah. Pada hari

keduabelas sampai keempatbelas kami tidak melakukan

pengukuran dikarenakan keterbatasan tempat (Laboratorium

Kesling tutup karena libur kuliah). Pada hari kelimabelas campuran

kompos, sampah sayur, dan EM4 memiliki pH sebesar 7, suhu 260

C, moist 0,5, dan teksturnya tanah yang lembut dan sudah tidak

ditemui potongan sayur sehingga kompos siap dipanen pada hari

kelimabelas.

B. Analisis

Suhu optimum untuk melakukan pengomposan adalah berkisar

antara 30-60ºC. Temperatur yang berkisar antara 30-60 ºC

menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Pada keranjang 1

(dengan EM4) pada hari kesatu sampai ketiga suhu kompos rata-

rata diatas 35ºC. Suhu yang tinggi merupakan indikator adanya

aktivitas mikroba untuk mengurai sampah. Pada tahap ini disebut

tahap aktif yang ditandai dengan peningkatan suhu kompos dan
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terjadi penguraian bahan organik yang sangat aktif. Pada hari

keempat suhu turun menjadi 27ºC dan tekstur kompos sudah

menjadi campuran antara sayur kering dan hampir tanah.

Penurunan suhu dikarenakan sebagaian bahan sudah terdegradasi

sehingga terjadi penurunan aktivitas mikroba. Pada tahap ini

disebut tahap pematangan kompos. Pada hari kelima sampai

ketujuh tidak dilakukan pengukuran. Pada hari kedelapan suhu

kompos meningkat menjadi 28 ºC. Dan pada hari kesembilan dan

kesepuluh suhu menurun menjadi 26 ºC, namun meningkat lagi

menjadi 28 ºC pada hari kesebelas. Peningkatan suhu pada hari ke

delapan dan kesebelas dikarenakan pada saat pengukuran tidak

dilakukan pembalikan kompos terlebih dahulu, sedangkan pada

hari keempat, kesembilan, dan kesepuluh dilakukan pembalikan

kompos untuk mengalirkan udara ke kompos sehingga kompos

sudah terpapar suhu luar dan suhunya mengalami penurunan. Dan

suhu kompos mengalami penurunan lagi dihari kelima belas

menjadi 26 ºC. Untuk pH, dari hari kesatu sampai hari kelima belas

pH berada dalam kisaran optimum untuk proses pengomposan

yaitu 6,5-7,5. Indikator kompos yang sudah jadi yaitu jika diraba

suhu tumpukan bahan mendekati suhu ruang, tidak mengeluarkan

bau busuk, bentuk fisik seperti tanah (berwarna kehitaman), pH

berkisar antara 6,5-7,5. Kompos keranjang 1 (dengan EM4) sudah

memenuhi indikator kompos yang sudah jadi pada hari

kelimabelas, yakni dengan suhu 26 ºC, pH 7, dan tekstur yang

sudah seperti tanah.
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Gambar 2 dan 3. Kompos Takakura dengan EM-4 pada hari ke 10 dan 11 (kiri-

kanan).

Gambar 4. Kompos Takakura dengan EM-4 pada hari ke 15.

4.1.2   Keranjang 2 (Tanpa Starter)
Tabel 5. Hasil Pengamatan Takakura Tanpa Starter

hari
ke-

Keranjang 2 (Tanpa Starter) Tanggal
pH suhu moist tekstur

1 7 35.4 0 sayur 3/25/2013
2 7 35.35 0 sayur 3/26/2013
3 6.8 35.3 2.5 sayur 3/27/2013
4 6.9 35.5 3 sayur+tanah 3/28/2013
5

Libur
3/29/2013

6 3/30/2013
7 3/31/2013
8 7 30 5 hampir tanah 4/1/2013
9 6.85 28 4 tanah 4/2/2013
10 6.7 27 4 tanah basah 4/3/2013
11 6.8 27 1.5 tanah basah 4/4/2013
12

Libur
4/5/2013

13 4/6/2013
14 4/7/2013
15

6.9 27 1
tanah,kasar,
heterogen

4/8/2013

16
7 26 0.5

tanah, lembut,
homogen

4/9/2013
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A. Deskripsi
Pada hari kesatu, campuran kompos dan sampah sayur memiliki

pH sebesar 7, suhu 35,40 C, kelembaban 0, dan teksturnya masih

heterogen yaitu sampah masih berupa sayur. Pada hari kedua,

campuran kompos dan sampah sayur memiliki pH sebesar 7, suhu

35,350 C, kelembaban 0, dan teksturnya masih sama seperti hari

pertama yaitu heterogen (sampah masih berupa sayur). Sedangkan

pada hari ketiga, campuran kompos dan sampah sayur memiliki pH

sebesar 6,8, suhu 35,30 C, kelembaban 2,5 dan teksturnya masih

sama seperti dua hari sebelumnya yaitu heterogen (sampah masih

berupa sayur).

Lalu pada hari keempat, campuran kompos dan sampah

sayur memiliki pH sebesar 6,9 , suhu 35,50 C, kelembaban sebesar

3, dan teksturnya sudah mulai berubah yaitu sayur secara perlahan

mulai berubah menjadi tanah namun masih ada potongan sayur di

dalamnya. Hari kelima, keenam, dan ketujuh kami tidak melakukan

pengukuran karena keterbatasan tempat (Laboratorium Kesling

tutup karena libur kuliah).

Pada hari kedelapan, campuran kompos dan sampah sayur

memiliki pH sebesar 7, suhu 300 C, kelembaban 5, dan teksturnya

berubah yaitu hampir menjadi tanah namun masih ditemui

potongan sayur di dalamnya. Sedangkan pada hari kesembilan,

campuran kompos dan sampah sayur memiliki pH sebesar 6,85 ,

suhu 280 C, kelembaban 4, dan teksturnya sudah berupa tanah

namun masih terdapat potongan sayur di dalamnya.

Lalu pada hari kesepuluh, campuran kompos dan sampah

sayur memiliki pH sebesar 6,7, suhu 270 C, moist 4, dan teksturnya

sudah berupa tanah namun masih basah. Pada hari kesebelas,

campuran kompos dan sampah sayur memiliki pH sebesar 6,8,

suhu 270 C, moist 1,5, dan teksturnya sudah berupa tanah namun

masih basah.
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Pada hari kedua belas, ketiga belas, dan empat belas, kami

tidak melakukan pengukuran karena keterbatasan tempat

(Laboratorium Kesling tutup karena libur kuliah). Lalu pada hari

kelima belas campuran kompos dan sampah sayur memiliki pH

sebesar 6,9, suhu 270 C, moist 1 dan teksturnya berupa tanah

namun masih kasar. Pada hari keenam belas, campuran kompos

dan sampah sayur memiliki pH sebesar 7, suhu 260 C, moist 0,5

dan teksturnya sudah berupa tanah, lembut, dan sudah homogen

atau tidak ditemui potongan sayur di dalamnya sehingga pada hari

keenam belas kompos siap dipanen.

B. Analisis
Suhu optimum untuk melakukan pengomposan adalah berkisar

antara 30-60ºC. Temperatur yang berkisar antara 30-60 ºC

menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Pada keranjang 2

(tanpa EM4) pada hari kesatu sampai keempat suhu kompos rata-

rata diatas 35ºC. Suhu yang tinggi merupakan indikator adanya

aktivitas mikroba untuk mengurai sampah. Pada hari kelima sampai

ketujuh tidak dilakukan pengukuran. Pada hari kedelapan suhu

kompos turun menjadi 30 ºC. Hal ini menunjukkan adanya

degradasi di dalam keranjang sehingga aktivitas mikroba menjadi

berkurang. Pada hari kesembilan hingga kesebelas suhu terus

menunjukkan penurunan hingga pada hari ke enam belas suhu

kompos menunjukkan 26 ºC. Untuk pH, terjadi kenaikan dan

penurunan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tempat

pengecekan kompos berbeda dari hari pertama hingga hari ke enam

belas. Hal tersebut bisa mempengaruhi hasil pengukuran pH karena

pada selang waktu tersebut kompos masih heterogen. Namun

sebenarnya dari hari kesatu sampai hari kelima belas pH berada

dalam kisaran optimum untuk proses pengomposan yaitu 6,5-7,5.

Kompos keranjang 2 (tanpa EM4) sudah memenuhi indikator

kompos yang sudah jadi pada hari keenam belas, yakni dengan

suhu 26 ºC, pH 7, dan tekstur yang sudah seperti tanah.



33

Gambar 5 dan 6. Kompos Takakura tanpa starter pada hari ke 10 dan 11 (kiri-

kanan).

Gambar 7. Kompos Takakura tanpa starter pada hari ke 15.

4.1.3   Keranjang dengan Starter Tempe
Tabel 6. Hasil Pengamatan Takakura dengan Starter Tempe

hari
ke-

Keranjang 2 (Starter Tempe) Tanggal
pH suhu moist tekstur

1 6.8 35 3 sayur 3/28/2013
2

Libur
3/29/2013

3 3/30/2013
4 3/31/2013
5 6.85 29 3 sayur, jamur, hewan

kecil
4/1/2013

6 6.9 27 2.8 sayur kering 4/2/2013
7 7 27 1.5 sayur kering 4/3/2013
8 6.9 30 1.5 sayur kering+mirip

tanah
4/4/2013

9
Libur

4/5/2013
10 4/6/2013
11 4/7/2013
12 6.9 27 1 heterogen 4/8/2013
13 7 27 0.5 sedikit heterogen 4/9/2013
14 7 26 0.5 homogen + serangga 4/10/2013
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A. Deskripsi
Keranjang ketiga merupakan keranjang yang berisi

campurankompos sebanyak 0,5 gram,  sampah sayuran 1,5 gram

dan stater tempe sebanyak 300 ml. keranjang dengan stater tempe

ini mulai diukur pada tanggal 28 Maret 2013 (hari pertama) dengan

kondisi PH 6,8, suhu 35 0 C, kelembapan 3, dan tekstur masih

heterogen karena sampah sayuran masih terlihat jelas. Untuk hari

kedua, ketiga, dan keempat (tanggal 29 - 31 Maret 2013) kami

tidak melakukan pengukuran karena keterbatasan tempat

(Laboratorium Kesling tutup karena libur kuliah).

Hari kelima pada tanggal 01 April 2013 kondisi yang terukur

yaitu PH 6,85, kelembapan 3, dan suhu 29 0 C, sedangkan tekstur

campuran masih heterogen karena sampah sayuran masih terlihat

jelas. Terdapat pula jamur dan hewan kecil-kecil pada keranjang.

Pada hari keenam yaitu tanggal 02 April 2013 didapatkan hasil PH

6,9, kelembapan 2,8, suhu 27 0 C, dan sampah sayuran sudah mulai

mengering. Pada hari ketujuh yaitu 03 April 2013 hasil yang

didapat ialah Ph 7, suhu 27 0 C, kelembapan 1,5, dan kondisi

teksturnya masih sama seperti hari keenam yaitu sampah sayur

mulai mengering. Pada tanggal 04 April 3013 yaitu hari kedelapan

tekstur sudah mirip tanah dan  sampah sayur sudah kering dengan

PH 6,9, suhu 30 0 C, dan kelembapan 1,5.

Pada hari kesembilan, sepuluh dan sebelas (05 - 07 April 2013)

kami tidak melakukan pengukuran karena keterbatasan tempat

(Laboratorium Kesling tutup karena libur kuliah). Pada hari kedua

belas yaitu tanggal 08 April 2013 tekstur masih heterogen dan

menyerupai tanah dengan PH 6,9, suhu 27 0 C, dan kelembapan 1.

Pada tanggal 09 April 2013 atau hari ketiga belas tekstur sudah

hampir homogen dengan PH 7, suhu 27 0 C, dan kelembapan 0,5.

Pada hari keempat belas PH 7, suhu 26 0 C, dan kelembapan 0,5

dengan tekstur sudah homogen dan ada serangga. Pada hari

keempat belas ini kompos siap dipanen.
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B. Analisis
Suhu yang optimal untuk melakukan pengomposan ialah 30-60 0

C. Pada saat hari pertama diukur pada tanggal 28 Maret 2013, suhu

pada keranjang stater tempe menunjukkan suhu 35 0 C yang

merupakan suhu optimal untuk pengomposan.

Pada hari kedua, ketiga, dan keempat tidak dilakukan

pengukuran karena kuliah libur dan laboratorium kesling tutup,

sehingga bisa saja pada hari tersebut suhu semakin optimal untuk

pengomposan. Hal tersebut merupakan salah satu kendala bagi

praktikum kami.

Pada hari kelima suhu sudah turun menjadi 29 0 C. Begitu juga

pada hari keenam, dan ketujuh suhu pada keranjang ialah 27 0 C.

Namun pada hari kedelapan suhu sudah mulai naik kembali

menjadi 300 C, hal ini bisa saja dikarenakan adanya aktifitas jamur

yang telah tumbuh sejak hari kelima.

Pada hari kesembilan, sepuluh, dan sebelas tidak ada

pengukuran lagi karena kuliah libur dan laboratorium kesling tutup,

sehingga tidak bisa mengetahui suhu pada keranjang pada hari itu.

Namun pada hari kedua belas suhu sudah menunjukkan suhu yang

optimal untuk kompos jadi yaitu 27 0 C (suhu kompos jadi 26 - 270

C). Maka dari itu pada hari keempat belas kompos siap dipanen

karena suhu dan criteria lain seperti kelembapan, PH dan tekstur

telah sesuai criteria kompos jadi.

Gambar 8 dan 9. Kompos Takakura dengan starter tempe pada hari ke 7 dan 8

(kiri-kanan).
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Gambar 10. Kompos Takakura dengan starter tempe pada hari ke 12
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BAB 5

PENGUJIAN HASIL PENGOMPOSAN DENGAN METODE

KERANJANG TAKAKURA

5.1 Rancang Bangun Penujian
`Pengujian kompos takakura ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

kompos takakura ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada

pengujian ini dilakukan hanya untuk mengukur kemampuan kompos

takakura untuk menumbuhkan tanaman.

Pada pengujian ini membandingkan 4 media dengan perlakuan yang

sama, adapun media tersebut adalah:

1. Tanah sebagai kontrol (A)

2. Tanah + Takakura tanpa starter (B)

3. Tanah + Takakura dengan EM-4 (C)

4. Tanah + Takakura dengan starter tempe (D)

Pada setiap media dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali agar hasil

pengujian lebih valid. Pengujian akan diamati dan dicatat kemampuan

kompos takakura untuk menumbuhkan tanaman. Perlakuan yang diberikan

kepada setiap media adalah :

1. Penanaman kacang hijau pada media sedalam 1 buku jari.

2. Penyiraman sebanyak 5 kali sendok air (1 sendok = 10 g) yang dilakukan

pada saat pengamatan, dan pengamatan dilakukan setiap 24 jam.

5.2 Alat dan Bahan Pengujian

Alat yang dibutuhkan adalah :

1. Gelas plastik

2. Sendok

3. Takaran detergen

4. Kawat

5. Piring

6. Alat tulis

Bahan yang dibutuhkan adalah :

1. Kacang hijau



38

2. Tanah

3. Air

4. Kompos Takakura Tanpa Starter

5. Kompos Takakura dengan EM-4

6. Kompos Takakura dengan Tempe

5.3 Prosedur Kerja Pengujian

Prosedur kerja yang akan diterapkan dalam pengujian kompos takakura

yaitu :

1. Lubangi bagian bawah gelas plastik dengan kawat sebanyak 5 lubang.

2. Masukkan masing-masing perlakuan pada media yang telah dubuat, pada

pengujian ini digunakan takaran detergen sebanyak 6 takaran (1 takaran =

50 g).

3. Untuk perlakuan tanah + kompos takakura, campur tanah dengan kompos

takakura dengan perbandingan 1:1 (3 takaran tanah + 3 takaran kompos)

pada piring lalu aduk campuran tersebut sampai rata, kemudian masukan

ke dalam media.

4. Tanam kacang hijau sedalam 1 buku jari ke dalam media.

5. Siram kacang hijau tersebut sebanyak 5 sendok makan.

6. Amati dan catat pertumbuhan tanaman setiap 24 jam.

5.4 Hasil Dan Pembahasan Pengujian Hasil Pengomposan Dengan Metode

Keranjang Takakura

5.4.1 Media Tanah
Tabel 7. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah (kontrol)

Hari
ke- A1 (Tinggi) A2 (Tinggi) A3 (Tinggi) A4 (Tinggi) A5 (Tinggi) Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013

2 Tunas (0,7
cm)

Tunas (0,6
cm) - Tunas (1,3

cm) - 8/5/2013

3 Tunas (5,9
cm)

Tunas (3,4
cm) - 2 Daun

(11,2 cm) - 9/5/2013

4 2 Daun
(15,2 cm)

2 Daun
(13,9 cm) - 2 Daun

(18,4 cm) - 10/5/2013

5 2 Daun
(22,5 cm)

2 Daun
(21,1 cm) - 2 Daun

(21,9 cm) - 11/5/2013
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Pada media kontrol ini tanaman dapat tumbuh, dan rata-rata

tumbuh pada hari ke 2, adapun 2 dari 5 media tanah ini tidak tumbuh.

Gambar 11. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah di Hari ke-3.

Gambar 12. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah di Hari ke-4.

Gambar 13. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah di Hari ke-5.
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5.4.2 Media Tanah + Kompos Takakura Tanpa Starter
Tabel 8. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura Tanpa Starter

Hari
ke- B1 (Tinggi) B2 (Tinggi) B3 (Tinggi) B4 (Tinggi) B5 (Tinggi) Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013

2 -
Tunas (0,9
cm)

Tunas (0,6
cm) Tunas (1,5) - 8/5/2013

3 -
2 Daun (9,4
cm)

2 Daun (7,5
cm)

2 Daun (8
cm)

Tunas (1
cm) 9/5/2013

4 -
2 Daun (17,2
cm)

2 Daun (16,9
cm)

2 Daun
(16,4 cm)

2 Daun (6,4
cm) 10/5/2013

5 -
2 Daun (23,2
cm)

2 Daun (22,6
cm)

2 Daun
(22,4 cm)

2 Daun
(12,4 cm) 11/5/2013

Pada media Tanah + Kompos Takakura Tanpa Starter ini tanaman

dapat tumbuh, dan rata-rata tumbuh pada hari ke 2 hanya ada 1 yang

tumbuh pada hari ke 3, adapun 1 dari 5 media ini tidak tumbuh.

Gambar 14. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura tanpa

starter di Hari ke-3.

Gambar 15. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura tanpa

starter di Hari ke-4.
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Gambar 16. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura tanpa

starter di Hari ke-5.

5.4.3 Media Tanah + Kompos Takakura dengan EM-4
Tabel 9. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan EM-4

Hari
ke- C1 (Tinggi) C2 (Tinggi) C3 (Tinggi) C4 (Tinggi) C5 (Tinggi) Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013

2
Tunas (1,1
cm)

Tunas (0,7
cm) -

Tunas (0,6
cm)

Tunas (1,1
cm) 8/5/2013

3
2 Daun (6,3
cm)

2 Daun (6,1
cm) -

2 Daun (5,9
cm)

2 Daun (8,7
cm) 9/5/2013

4
2 Daun
(13,2 cm)

2 Daun
(15,8 cm) -

2 Daun
(12,6 cm)

2 Daun
(16,8 cm) 10/5/2013

5
2 Daun
(18,6 cm)

2 Daun
(22,2 cm) -

2 Daun
(18,2 cm)

2 Daun
(21,9 cm) 11/5/2013

Pada media Tanah + Kompos Takakura dengan EM-4 ini tanaman

dapat tumbuh, dan rata-rata tumbuh pada hari ke 2, dan semua

tanaman dapat tumbuh pada media ini.

Gambar 17. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

EM-4 di Hari ke-3.
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Gambar 18. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

EM-4 di Hari ke-4.

Gambar 19. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

EM-4 di Hari ke-5.

5.4.4 Media Tanah + Kompos Takakura dengan Starer Tempe

Tabel 10. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

Starter Tempe

Hari
ke- D1 (Tinggi) D2 (Tinggi) D3 (Tinggi) D4 (Tinggi) D5 (Tinggi) Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013

2 - - -
Tunas (1
cm)

Tunas (0,7
cm) 8/5/2013

3 -
Tunas (1,4
cm)

Tunas (0,8
cm)

2 Daun (7,7
cm)

2 Daun (4,8
cm) 9/5/2013

4
2 Daun (5,8
cm)

2 Daun (9,6
cm)

2 Daun (8,4
cm)

2 Daun
(15,3 cm)

2 Daun (12
cm) 10/5/2013

5
2 Daun (9,8
cm)

2 Daun
(16,1 cm)

2 Daun
(14,4 cm)

2 Daun
(19,9 cm)

2 Daun
(16,2 cm) 11/5/2013
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Pada media Tanah + Kompos Takakura dengan starter tempe ini

tanaman dapat tumbuh, 2 tanaman tumbuh pada hari ke 2, 2 tanaman

pada hari ke 3, dan 1 tanaman pada hari ke 4, dan semua tanaman

dapat tumbuh pada media ini.

Gambar 20. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

Starter Tempe di Hari ke-3.

Gambar 21. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

Starter Tempe di Hari ke-4.
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Gambar 22. Uji Kacang Hijau pada Media Tanah + Kompos Takakura dengan

Starter Tempe di Hari ke-5.
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BAB 6

PENUTUP

6.1   Kesimpulan
Berdasarkan hasil praktikum kami didapatkan bahwa:

1. Penambahan starter berupa EM-4 serta Starter Tempe berpengaruh

terhadap proses pengomposan dengan metode keranjang takakura.

2. Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada

keranjang takakura tanpa starter adalah 16 hari, PH sampah sebelum

menjadi kompos 7 dan setelah menjadi kompos 7, suhu sampah sebelum

menjadi kompos 35,40 C dan setelah menjadi kompos 260 C. kelembaban

sampah sebelum menjadi kompos 0 dan kelembaban setelah menjadi

kompos 0,5, dan tekstur sebelum menjadi kompos masih berupa sampah

sayur dan setelah menjadi kompos tekstur menjadi homogen dengan

kompos.

3. Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada

keranjang takakura dengan EM-4 adalah 15 hari, PH sampah sebelum

menjadi kompos 7 dan setelah menjadi kompos 7, suhu sampah sebelum

menjadi kompos 35,40 C dan setelah menjadi kompos 260 C, kelembaban

sampah sebelum menjadi kompos 0 dan kelembaban setelah menjadi

kompos 0,5, dan tekstur sebelum menjadi kompos masih berupa sampah

sayur dan setelah menjadi kompos tekstur menjadi homogen dengan

kompos.

4. Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada

keranjang takakura denag starter tempe adalah 14 hari. PH sampah

sebelum menjadi kompos 6,8 dan setelah menjadi kompos 7, suhu

sampah sebelum menjadi kompos 350 C dan setelah menjadi kompos 260

C. kelembaban sampah sebelum menjadi kompos 3 dan kelembaban

setelah menjadi kompos 0,5, dan dan tekstur sebelum menjadi kompos

masih berupa sampah sayur dan setelah menjadi kompos tekstur menjadi

homogen dengan kompos.

5. Penambahan starter tempe pada pengomposan dengan metode keranjang

takakura lebih cepat dibanding dengan EM-4 dan tanpa starter.
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6. Semua hasil pengomposan dengan metode takakura dapat digunakan

sebagai media penumbuhan tanaman.

6.2   Saran
Saran yang kami berikan adalah melakukan pengujian lebih lanjut hasil

dari pengomposan dengan metode keranjang takakura terhadap kualitas

pertumbuhan tanaman seperti jumlah daun, tinggi tanaman, hasil buah,

jumlah klorofil, dll.

6.3   Kendala

Kendala yang kami hadapi saat praktikum ini antara lain:

1. Kurangnya alat ukur (soil meter) sehingga pengukuran dilakukan secara

bergantian.

2. Lamanya waktu pengukuran yang rutin serta padatnya jadwal kuliah,

sehingga cukup sulit untuk mengukur diwaktu yang sama.

3. Keterbatasan peminjaman alat, sehingga terdapat waktu yang tidak bisa

digunakan untuk mengukur.
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Gambar 23. Sketsa Keranjang Takakura

Gambar 24. Proses Pennyacahan Sayur

Gambar 25. Hasil Pennyacahan Sayur
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Gambar 26. Penimbangan Hasil Cacahan Sayur

Gambar 27. Penjahitan Jaring Nyamuk untuk Bantalan Sekam

Gambar 28. Hasil Bantalan Sekam
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Gambar 29. EM-4

Gambar 30. Proses Penyolderan

Gambar 31. Hasil Solderan
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Gambar 32. Pemasangan Kardus pada Keranjang

Gambar 33. Pemasangan Bantalan Sekam pada Keranjang

Gambar 34. Penimbangan Kompos
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Gambar 35. Pencampuran Kompos dengan Sayur

Gambar 36. Penambahan Starter pada Kompos

Gambar 37. Pengadukan Kompos dengan Sayur
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Gambar 38. Pengukuran Kompos dengan Soilmeter dan Termometer

Gambar 39. Peletakan Bantalan Sekam Di Atas Kompos

Gambar 40. Penutupan Keranjang dengan Plastik
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