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LATAR BELAKANG

 Seiring berkembangnya jaman masalah lingkungan
yang ada semakin banyak. Hal ini tidak lepas dari
aktivitas manusia karena aktivitas manusia ini nantinya
akan menghasilakan sisa kegiatan berupa sampah.
Penyumbang sampah terbesar saat ini ialah rumah
tangga.

 Keberadaan sampah membutuhkan penanganan
khusus, sayangnya hanya sedikit saja yang paham akan
hal ini.



Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah
dibuat yaitu bagaimana pengolahan sampah sayur
dengan menggunakan metode takakura ?



Tujuan
Tujuan Umum
 Tujuan umum dari praktikum ini ialah untuk mempraktikan

proses pengolahan sampah sayur dengan menggunakan
metode takakura.

Tujuan Khusus
 Mengetahui pengaruh EM4 terhadap waktu pematangan

kompos dengan menggunakan metode takakura.
 Mengetahui pengaruh starter yang terbuat dari tempe

terhadap waktu pematangan kompos dengan menggunakan
metode takakura.

 Mengetahui perbedaan pH sebelum sampah menjadi kompos
dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

 Mengetahui perbedaan suhu sebelum sampah menjadi
kompos dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

 Mengetahui perbedaan kelembaban sebelum sampah menjadi
kompos dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

 Mengetahui perbedaan tekstur sebelum sampah menjadi
kompos dengan sampah yang sudah menjadi kompos.

 Menguji hasil komposting dengan metode keranjang takakura



BAB 2 DASAR TEORI



SAMPAH

 Definisi
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah)

 Jenis sampah :
- Organik (sampah dapur, sisa sayur dan buah)
- Anorganik (sampah logam, sampah plastik)



KOMPOSTING

Definisi: Komposting adalah adalah hasil
dekomposisi sampah organic yang tidak dapat
diuraikan lagi  (stabil).

Bahan Komposting: bahan organik padat dapat
dikomposkan

Proses Pengomposan: Proses pengomposan akan
segera berlansung setelah bahan-bahan mentah
dicampur. dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu
tahap aktif dan tahap pematangan.



PROSES PENGOMPOSAN (LANJT)
1. Tahap aktif : Selama tahap awal proses

pengomposan , oksigen dan senyawa yang mudah
terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh
mikroba Suhu dan pH tumpukan kompos
akan meningkat Setelah sebagian besar bahan
telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur
mengalami penurunan.

2. Tahap pematangan : Pada saat ini terjadi
pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu
pembentukan komplek liat humus.



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KOMPOSTING

 Rasio C/N
 Ukuran Partikel
 Aerasi
 Porositas
 Kelembaban (Moisture content)
 Temperatur
 pH
 Kandungan hara
 Kandungan bahan berbahaya
 Lama pengomposan



KOMPOSTING DENGAN KERANJANG
TAKAKURA

Keranjang Takakura adalah suatu alat pengomposan
sampah organik untuk skala rumah tangga

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.

Proses pengomposan metode takakura : memasukkan
sampah organik yang tercacah ke dalam keranjang
dilakukan kontrol suhu dengan cara pengadukan dan
penyiraman air.



INDIKATOR KEMATANGAN KOMPOS

 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.



STARTER PADA KERANJANG
TAKAKURA

 Efektif Mikrooorganisme-4 (EM4)
EM4 salah satu aktivator pengomposan. Efektif
Mikroorganisme adalah bahan yang membantu
mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan
meningkatkan kualitas pupuk yang dihasilkan.

 Sarter Tempe
mengandung spora-spora kapang yang pada
pertumbuhannnya menghasilkan enzim yang dapat
mengurai substrat yang lebih kecil





Menggunakan metode takakura.
Kelompok kontrol dalam praktikum ini
adalah sayur. Praktikum ini merupakan
bentuk penelitian eksperimen, dan proses
komposting ini memerlukan pengecekan
terhadap pH, kelembaban, suhu, dan
tekstur setiap hari.



Alat yang dibutuhkan adalah :
1. Keranjang yang berlubang (dengan ventilasi berlubang)
2. Kardus
3. Pengaduk
4. Bantalan (jaring nyamuk, sekam)
5. Soilmeter (pengukur kelembaban dan pH)
6. Termometer
7. solder

Bahan yang dibutuhkan adalah :
1. Kompos (sebagai aktifator/starter)
2. Bakteri EM4 (mempercepat komposting)
3. Starter Tempe
4. Sampah organik yaitu berupa sayur



1. Memasukkan kompos starter ke dalam
keranjang takakura yang sudah dilapisi oleh
kardus minimal sepertiga tinggi keranjang.

2. Memasukkan sampah organik berupa sayur
dan kulit buah (masing-masing 1,5 kg) yang
sudah dicacah.

3. Memasukkan bakteri EM4 untuk membantu
Mengaduk dan Mengecek pHproses
percepatan pengomposan.

4. Memasukkan starter tempe ke dalam
keranjang takakura ketiga untuk membantu
proses percepatan pengomposan.

5. , kelembaban, suhu, dan struktur kompos
setiap hari



6. 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.

7. Kompos yang sudah jadi diayak, kompos
halus dapat digunakan sebagai pupuk. Sisa
yang kasar dapat digunakan sebagai
aktifator keranjang takakura.



Laboratorium Kesehatan Lingkungan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

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 Keranjang sampah
berlubang (@ Rp 9.000) Rp 27.000,00
• Sekam Rp 10.000,00
• Kasa nyamuk Rp 8.000,00
• Benang Nilon Rp 3.000,00
• Kompos starter Rp 6.000,00
• Bakteri EM4 Rp 40.000,00 +

Rp 94.000,00



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keranjang 1 (dengan EM-4)
Keranjang 2 (tanpa starter)

Keranjang 3 (dengan starter tempe)



DESKRIPSI KERANJANG 1

Keranjang yang berisi campuran
kompos 1,5 kg + sampah sayur 0,5 kg
+ EM4 ( sebanyak 1 tutup botol + 600
ml air)



TABEL HASIL KERANJANG 1
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



PEMBAHASAN

 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.

 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.



Hari ke 10 Hari ke 11

Hari ke 15



DESKRIPSI KERANJANG 2

Keranjang yang berisi campuran
kompos 1,5 kg + sampah sayur
0,5 kg



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

TABEL HASIL KERANJANG 2



PEMBAHASAN

 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 0, 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.

 Pada hari keduabelas campuran kompos dan sampah sayur
memiliki pH sebesar 6,7, suhu 270 C, moist 0, dan teksturnya sudah
berupa tanah namun masih basah.  Pada hari ketiga belas, empat belas,
dan lima belas kami tidak melakukan pengukuran karena keterbatasan
tempat (Laboratorium Kesling tutup karena libur kuliah).

 Lalu pada hari kelimabelas campuran kompos dan sampah sayur
memiliki pH sebesar 6,9, suhu 270 C, moist 1, dan teksturnya sudah
berupa tanah namun masih kasar. Sedangkan 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.



Hari ke 10 Hari ke 11

Hari ke 15



DESKRIPSI KERANJANG 3
Merupakan keranjang yang berisi
campurankompos sebanyak 1,5 kilogram, sampah
sayuran 0,5 kilogram dan stater tempe sebanyak
300 ml.



TABEL HASIL KERANJANG 3
Tanggal PH Suhu Moist Tekstur

28/03/2013 6,8 35 3 sayur

29/03/2013
LIBUR

30/03/2013

31/03/2013

01/04/2013 6,85 29 3 sayur, jamur, hewan kecil

02/04/2013 6,9 27 2,8 sayur kering

03/04/2013 7 27 1,5 sayur kering

04/04/2013 6,9 30 1,5 sayur kering+mirip tanah

05/04/2013
LIBUR

06/04/2013

07/04/2013

08/04/2013 6,9 27 1 heterogen

09/04/2013 7 27 0,5 sedikit heterogen

10/04/2013 7 26 0,5 homogen + serangga



PEMBAHASAN

 keranjang dengan stater tempe ini mulai diukur
pada tanggal 28 Maret 2013 (hari pertama)
kondisi PH 6,8, suhu 35 0 C, kelembapan 3, dan
tekstur masih heterogen (sampah sayuran masih
terlihat jelas).

 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 PH
6,85, kelembapan 3, dan suhu 29 0 C, serta tekstur
campuran masih heterogen karena sampah sayuran
masih terlihat jelas. Terdapat pula jamur dan hewan
kecil-kecil pada keranjang.

 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.



 Hari ketujuh yaitu 03 April 2013 hasil yang
didapat ialah Ph 7, suhu 27 0 C, kelembapan 1,5,
dan teksturnya masih sama seperti hari keenam
yaitu sampah sayur mulai mengering.

 Hari kedelapan tekstur sudah mirip tanah dan
sampah sayur sudah kering dengan PH 6,9, suhu
30 0 C, dan kelembapan 1,5.



 Harikesembilan, sepuluh dan sebelas (05 - 07
April 2013) kami tidak melakukan pengukuran
karena keterbatasan tempat (Laboratorium
Kesling tutup karena libur kuliah).

 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.



 Hari ketiga belas tekstur sudah hampir homogen
dengan PH 7, suhu 27 0 C, dan kelembapan 0,5.

 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.



Hari ke 7 Hari ke 8

Hari ke 12



PENGUJIAN KOMPOS

Pada pengujian ini membandingkan 4
media dengan perlakuan yang sama,
adapun media tersebut adalah:

 Tanah sebagai kontrol (A)
 Tanah + Takakura tanpa starter (B)
 Tanah + Takakura dengan EM-4 (C)
 Tanah + Takakura dengan starter tempe

(D)

* Komposisi media kompos : tanah = 1:1



PENGULANGAN DAN PERLAKUAN

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 :

 Penanaman kacang hijau pada media sedalam 1
buku jari.

 penyiraman air sebanyak 5 kali sendok air (1
sendok = 10 g) yang dilakukan pada saat
pengamatan, dan pengamatan dilakukan setiap
24 jam.



HASIL PENGUJIAN

Hari ke- A1 A2 A3 A4 A5 Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013
2 Tunas Tunas - Tunas - 8/5/2013
3 Tunas Tunas - 2 Daun - 9/5/2013
4 2 Daun 2 Daun - 2 Daun - 10/5/2013
5 2 Daun 2 Daun - 2 Daun - 11/5/2013

Media Tanah (A)

Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Pada media kontrol ini tanaman dapat tumbuh, dan rata-rata tumbuh pada
hari ke 2, adapun 2 dari 5 media tanah ini tidak tumbuh.



HASIL PENGUJIAN

Media Tanah + Takakura tanpa starter (B)

Hari
ke- B1 B2 B3 B4 B5 Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013
2 - Tunas Tunas Tunas - 8/5/2013
3 - 2 Daun 2 Daun 2 Daun Tunas 9/5/2013
4 - 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 10/5/2013
5 - 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 11/5/2013

Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

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.



HASIL PENGUJIAN
Media Tanah + Kompos Takakura dengan EM-4 (C)

Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Hari
ke- C1 C2 C3 C4 C5 Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013
2 Tunas Tunas Tunas Tunas Tunas 8/5/2013
3 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 9/5/2013
4 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 10/5/2013
5 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 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.



HASIL PENGUJIAN
Media Tanah + Kompos Takakura dengan Starer Tempe (D)

Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Hari
ke- D1 D2 D3 D4 D5 Tanggal

1 - - - - - 7/5/2013
2 - - - Tunas Tunas 8/5/2013
3 - Tunas Tunas 2 Daun 2 Daun 9/5/2013
4 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 10/5/2013
5 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 2 Daun 11/5/2013

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.



PENUTUP
Kesimpulan

 Penambahan starter berupa EM-4 serta Starter Tempe
berpengaruh terhadap proses pengomposan dengan metode
keranjang takakura.

 Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada
keranjang takakura tanpa starter adalah 16 hari.

 Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada
keranjang takakura dengan EM-4 adalah 15 hari.

 Lama waktu pengomosan dengan metode keranjang takakura pada
keranjang takakura dengan starter tempe adalah 14 hari.

 Penambahan starter tempe pada pengomposan dengan metode
keranjang takakura lebih cepat dibanding dengan EM-4 dan tanpa
starter.

 Semua hasil pengomposan dengan metode takakura dapat
digunakan sebagai media penumbuhan tanaman.



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.



Kendala
 Kurangnya alat ukur (soil meter) sehingga

pengukuran dilakukan secara bergantian.
 Lamanya waktu pengukuran yang rutin serta

padatnya jadwal kuliah, sehingga cukup sulit
untuk mengukur diwaktu yang sama.

 Keterbatasan peminjaman alat, sehingga
terdapat waktu yang tidak bisa digunakan untuk
mengukur.
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