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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua proses kehidupan pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan 

sisa bahan yang mengalami perlakuan, baik yang telah diambil bagian utamanya 

atau pengelolaan karena sudah tidak bermanfaat. Bila ditinjau dari segi ekonomi 

tidak ada harganya dan dari segi lingkungan menyebabkan pencemaran 

lingkungan di sekitarnya (Hadiwiyoto, 1983).  

Sampah dapat dijumpai dalam bentuk sampah anorganik dan organik. 

Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme 

seperti kaleng, plastik, besi dan kaca. Sampah ini masih dapat didaur ulang 

menjadi barang yang bermanfaat lagi sehingga masyarakat masih memulungnya. 

Sampah organik merupakan sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik 

tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Bahan-bahan ini mudah 

didegradasi oleh mikrobia misalnya daun, kayu, kertas, dan sisa makanan.  

Sampah merupakan permasalahan serius. Penanganan sampah yang tidak 

dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, terutama yang 

bermukim di sekitar penimbunan dan pembuangan sampah akhir, karena secara 

langsung dan tidak langsung (setelah mengalami dekomposisi) sampah dapat 

mencemari air, tanah maupun udara. Selain itu timbulnya gas metan akan 

memperbesar kemungkinan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu perlu adanya 

pengolahan sampah yang tepat terutama sampah organik. Salah satu pemanfaatan 
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sampah organik adalah kompos. Kompos adalah salah satu usaha pemanfaatan 

sampah yang bernilai jual. 

Kompos merupakan salah satu bahan organik yang mengalami degradasi 

atau penguraian sehingga berubah bentuk dan sudah tidak dikenal bentuk aslinya, 

berwarna kehitam-hitaman dan tidak berbau (Indriana dkk, 2000). Manfaat dari 

pengelolaan sampah organik ini sangat banyak, diantaranya memperbaiki sifat-

sifat tanah baik sifat fisik, khemis, maupun biologis, mempercepat dan 

mempermudah penyerapan unsur-unsur kimia oleh tanaman. Untuk membuat 

kompos yang baik dan proses yang sangat cepat maka diperlukan campuran zat 

berupa EM-4. 

EM-4 adalah kultur campuran dari mikroorganisme bermanfaat dan hidup 

secara alami serta digunakan sebagai inokulan sehingga terdapat keragaman 

mikroorganisme tanah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tanah, kesehatan 

tanah, pertumbuhan serta kualitas tanaman (Higa, 1983). EM-4 sangat efektif 

untuk menginokulasi sampah seperti sampah organik, untuk mempercepat 

penguraian sampah organik. Mikroorganisme yang terdapat dalam EM-4 adalah 

bakteri asam laktat, ragi, Actinomycetes dan bakteri fotosintesis, mampu 

bersimbiosis satu dengan yang lain sehingga efektif dalam menguraikan sampah. 

Akan tetapi harga EM-4 yang cukup mahal merupakan kendala masyarakat yang 

utama oleh karena itu dicari alternatif penggantinya seperti limbah tomat.  

Tomat merupakan hasil pertanian yang memiliki ketahanan kurang karena 

hanya mampu bertahan 1-2 hari setelah panen. Bila terjadi penumpukan lebih dari 

hari tersebut maka tomat beralih fungsi menjadi sampah atau limbah yang tidak 
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dapat digunakan lagi serta menimbulkan bau menyengat. Menurut penelitian 

Muarifah, 2007 bahwa dari hasil sementara yang dilakukan di daerah 

Tawangmangu menunjukkan bahwa petani sering menggunakan limbah tomat 

sebagai pengganti pupuk buatan untuk memulihkan kesuburan tanah. Pengalaman 

empiris tersebut menunjukkan bahwa limbah tomat merupakan salah satu limbah 

organik yang dapat digunakan sebagai media biakan (inokulan) bagi mikrobia 

tertentu yang mampu mendegradasi bahan organik. Dengan demikian limbah 

tomat memiliki fungsi hampir sama dengan EM-4 dalam memulihkan kesuburan 

tanah. Dalam hal ini campuran EM-4 dan limbah tomat dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam mempercepat proses pengomposan.  

Kompos organik campuran EM-4 dan limbah tomat ini mempunyai 

kualitas fisik, kimia serta tekstur yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas 

kompos dengan inokulan EM-4. Waktu terbentuknya kompos yang baik juga 

relatif lebih cepat dari kompos dengan inokulan EM-4 saja (Anif dan Kun 

Harismah 2004). Hasil pengomposan ini dapat meningkatkan kesuburan tanah 

melalui perbaikan sifat-sifat khemis maupun biologis, mempercepat dan 

mempermudah penyerapan unsur kimia oleh tanaman, mencegah infeksi yang 

disebabkan oleh hama dan tumbuhan pengganggu. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

campuran EM-4 dan limbah tomat dapat membantu mempercepat proses 

pengomposan, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang kandungan mikroba 

apa saja yang terdapat dalam kompos yang mampu mempercepat proses 

pengomposan. Faktor inilah yang mendorong dilaksanakan penelitian dengan 
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judul Uji Mikrobiologis Kompos Organik dari Pengomposan Sampah 

Organik dengan Penambahan Limbah Tomat Dan EM-4. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya persoalan yang akan diteliti dan untuk mengurangi bias 

dari hasil penelitian, penelitian ini dibatasi oleh : 

1. Obyek penelitian adalah pengomposan sampah organik yang diperoleh dari 

TPAS Putri Cempo Mojosongo. Sampah organik diperlukan sebagai uji 

mikrobiologi untuk mengetahui beberapa mikroba yang ada di dalam kompos. 

Mikrobia dalam kompos organik diantaranya Actinomycetes, bakteri Selulotik, 

bakteri Proteolitik, Rhizobium, Azospirilum, Mikoriza. 

2. Subyek penelitian adalah kompos organik hasil kombinasi limbah tomat dan 

EM-4. Limbah tomat tidak dibatasi oleh jenis tertentu yang mengalami 

pembusukan diperoleh dari pasar Gemolong. 

3. Parameter yang digunakan adalah mikrobia yang terdapat dalam kompos 

organik adalah Actinomycetes, bakteri Selulotik, bakteri Proteolitik, 

Rhizobium, Azospirilum, Mikoriza.  

 

C. Rumusan Masalah  

Beberapa masalah yang terkait dalam penelitian ini adalah : 

1. Mikrobia apa saja yang terdapat dalam kompos organik dari pengomposan 

sampah organik dengan penambahan limbah tomat dan EM-4 melalui uji 

mikrobiologis? 



 5

2. Bagaimana karakter dan peran masing-masing mikrobia dalam kompos organik 

dengan penambahan limbah tomat dan EM-4 pada proses pengomposan 

sampah organik? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis mikrobia dalam kompos organik dari 

pengomposan sampah organik dengan penambahan limbah tomat dan EM-4 

melalui uji mikrobiologis 

2. Untuk mengetahui  peran dan karakter masing-masing mikrobia dalam kompos 

organik dengan penambahan limbah tomat dan EM-4 pada proses 

pengomposan sampah organik 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan terutama tentang 

semua jenis bakteri dan teknologi pengolahan sampah organik. 

2. Bagi petani, hasil penelitian dapat menjadi alternatif dalam menekan biaya 

penggunaan pupuk dan agar tidak tergantung penuh pada pupuk kimia. 

3. Bagi instansi pendidikan, dapat membantu menambah pengetahuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi pengolahan sampah serta 

pemecahan masalah pencemaran lingkungan. 
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4. Bagi masyarakat terutama petani, hasil penelitian dapat memberikan informasi 

tentang pemanfaatan sampah organik dalam bidang pertanian serta 

memperkenalkan teknologi pengomposan dalam penanganan sampah organik. 

5. Bagi institusi pemerintah, dapat membantu pemecahan masalah pembangunan 

terutama pengelolaan lingkungan dan pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




