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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di berbagai negara berkembang di seluruh dunia sekitar 95% sampah 

dibuang kepermukaan tanah tanpa pengelolaan. Di Indonesia sampah menjadi 

urusan pemerintah, dikumpulkan dari berbagai sumber, diangkut ke tempat 

Penampungan Sampah Sementara (TPS) untuk selanjutnya dibuang ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan sistem seperti ini, banyak masalah 

yang muncul berkepanjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat 

misalnya sengketa lokasi TPA. Banyak warga yang tidak setuju bila di 

daerahnya digunakan sebagai lokasi TPA karena selain dapat mengganggu, 

TPA juga merupakan sumber penyakit. Maka dengan adanya permasalahan 

tersebut solusi terbaik yaitu dengan mengurangi jumlah sampah yang masuk 

ke TPA supaya umur TPA yang sudah ada dapat lebih panjang, yaitu dengan 

pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat  

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos sementara sampah anorganik 

bisa dimanfaatkan sebagai sebuah kerajinan tangan agar dapat dimanfaatkan 

kembali. 

Selain dapat mengurangi jumlah pembuangan sampah ke TPA, hasil 

pembuatan kompos juga dapat untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk 

organik, mengingat dewasa ini kesadaran konsumen baik di dalam maupun di 
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luar negri terhadap makanan sehat yang bebas residu pestisida kimia makin 

meningkat.  Keadaan ini ditandai dengan semakin tingginya permintaan 

terhadap produk pertanian organik. Dalam pertanian organik tidak 

menggunakan pestisida kimia, tetapi menggunakan pestisida hayati atau 

nabati dan pupuk yang dipakai berupa pupuk kompos atau pupuk organik 

lainnya. Pupuk organik ini bisa dibuat dalam berbagai cara dan bisa 

digunakan untuk memupuk berbagai tanaman dari yang musiman sampai 

yang tahunan. 

Kompos telah digunakan secara luas selama ratusan tahun dan telah 

terbukti mampu menangani limbah pertanian sekaligus berfungsi sebagai 

pupuk alami. Masyarakat Cina, Jepang, dan masyarakat Asia lainnya telah 

membuat kompos sejak 4000 tahun yang lalu. Kompos merupakan hasil 

fermentasi atau hasil dekomposisi bahan organik seperti tanaman, hewan atau 

limbah organik. Secara ilmiah kompos diartikan sebagai partikel tanah yang 

bermuatan negatif sehingga dapat dikoagulasikan oleh kation dan partikel 

tanah untuk membentuk granula tanah (Djuarnani, dkk, 2008). 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta merupakan salah satu tempat umum 

yang menghasilkan berbagai jenis sampah, salah satunya adalah sampah 

organik. RSUP Dr.Sardjito dapat menghasilkan sampah dapur sisa sayuran 

dan kulit buah  sebanyak  ± 80 kg perhari. Sedangkan sisa lumpur aktif juga 

dihasilkan di rumah sakit ini perharinya sebanyak 20 liter. Selama ini 

pemanfaatan sampah organik dan sisa lumpur aktif tersebut kurang optimal 
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dan kurang bermanfaat bagi RSUP Dr.Sardjito, karena sampah-sampah 

organik tersebut hanya digunakan pihak lain sebagai makanan hewan ternak. 

Sementara sisa lumpur aktif hanya dikeringkan dan dibuang begitu saja. 

Melihat keadaan tersebut maka harus dipikirkan bagaimana supaya 

sampah-sampah organik yang dihasilkan dapat memiliki manfaat untuk RSUP 

Dr.Sardjito ataupun untuk mengurangi penumpukan sampah yang dibuang ke 

TPA. Solusi yang diambil untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah 

dengan menjadikan sampah-sampah organik sebagai bahan dasar pembuatan 

kompos cair. Bahan baku pupuk cair yang sangat bagus dari sampah organik 

yaitu bahan organik basah atau bahan organik yang mempunyai kandungan air 

tinggi seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran. Selain mudah 

terdekomposisi, bahan ini juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman 

(Purwendro dan Nurhidayat, 2006). 

Dibanding dengan kompos kering, kompos cair memiliki beberapa 

kelebihan, seperti bahwa pembuatan pupuk kompos cair ini relatif  lebih cepat 

dibanding dengan pembuatan kompos kering. Kompos cair ini juga lebih 

praktis digunakan, proses pembuatannya relatif mudah, biaya pembuatannya  

relatif tidak terlalu besar, dan waktu yang dibutuhkan berkisar 2 minggu. Pada 

pemakaian awal, komposter biasanya baru dapat menghasilkan lindi selama 2 

minggu, namun setelah itu pemanenan lindi dapat dilakukan setiap satu 

sampai dua hari sekali (Hadisuwito, 2010). 
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Pembuatan kompos cair diperlukan starter untuk mempercepat proses 

pengomposan, salah satu starter yang banyak digunakan adalah Effective 

microorganism-4 (EM-4) yang merupakan suatu kultur campuran berbagai 

mikroorganisme yang bermanfaat (terutama bakteri fotosintesis, bakteri asam 

laktat, ragi, actinomycetes, dan jamur peragian) yang dapat digunakan sebagai 

inokulan untuk meningkatkan keragaman mikroba tanah dan dapat 

memperbaiki kesehatan serta kualitas tanah. Pada gilirannya juga akan 

memperbaiki pertumbuhan serta jumlah mutu hasil tanaman (Yuwono, 2009). 

Starter lain yang dapat digunakan dalam proses pembuatan pupuk 

kompos cair ini adalah sisa lumpur aktif. Sisa lumpur aktif adalah endapan 

lumpur yang mengandung mikroorganisme yang biasanya digunakan dalam 

proses pengolahan limbah cair. Berdasarkan kandungannya, maka sisa lumpur 

aktif dapat dijadikan sebagai starter dalam pengomposan. Selama ini belum 

ada penelitian yang membandingkan kedua starter ini dalam pembuatan 

kompos cair sampah sisa dapur rumah sakit. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melihat perbedaan penggunaan EM-4 dan lumpur aktif sebagai starter 

dalam menghasilkan pupuk cair. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk cair 

dengan menggunakan sisa lumpur aktif dan EM-4? 

2. Apakah ada perbedaan kadar N, P, K pupuk cair yang dihasilkan dengan 

menggunakan EM-4 dan dengan menggunakan sisa lumpur aktif? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbandingan lama waktu yang dibutuhkan dalam 

proses pembuatan pupuk cair dengan menggunakan sisa lumpur aktif dan 

EM-4. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui perbedaan kadar N, P, K pupuk cair yang 

menggunakan EM-4 dengan pupuk cair yang menggunakan sisa  lumpur 

aktif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RSUP Dr. Sardjito 

Dapat dijadikan metode dalam pengolahan sampah organik dan 

pemanfaatan sisa lumpur aktif di RSUP Dr. Sardjito. 

 

 

 



 
 

6 
 

2. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan sampah organik RSUP dr. Sardjito 

Yogyakarta. 

3. Bagi peneliti lain 

sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan penelitian lanjutan. 


