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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah sampah merupakan masalah yang dihadapi manusia dari 

jaman dahulu hingga sekarang. Meskipun kemajuan teknologi telah membawa 

perubahan terhadap kesejahteraan umat manusia, akan tetapi perkembangan 

teknologi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yakni berupa 

sampah.  

Timbunan sampah akan menimbulkan banyak permasalahan, sampah 

berdampak menimbulkan wabah penyakit dan bau tidak sedap yang dapat 

mengganggu kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah harus benar-benar 

direncanakan dan dikelola dengan baik. Pertimbangan yang menyangkut segi 

estetika, kesehatan, pencemaran lingkungan, dan faktor ekonomis menjadi 

dasar dalam pengelolaan sampah, sehingga penanganannya perlu melibatkan 

kerjasama antara masyarakat, pemerintah, swasta sejak dari pengangkutan, 

pembuangan akhir, dan pengelolaan sampah tersebut (Enteg, 1986). Untuk 

mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan sampah, salah satunya 

dengan cara pengomposan. 

Pengomposan merupakan proses penguraian bahan-bahan organik 

secara biologis dalam temperatur tinggi dengan hasil akhir berupa bahan-

bahan yang cukup baik untuk diaplikasikan ke tanah, yaitu dapat memperbaiki 

sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Kompos yang dihasilkan dari 

pengomposan sampah dapat digunakan untuk menguatkan struktur lahan 
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kritis, menggemburkan kembali tanah pertanian, serta mengurangi 

penggunaan pupuk kimia (Anonim, 2007). 

Pendauran ulang limbah organik merupakan salah satu alternatif 

dalam memperoleh bahan untuk pembuatan kompos dan dapat menghemat 

biaya produksi. Salah satu limbah organik yang dapat dimanfaatkan adalah 

limbah tomat. Adanya limbah tomat berasal dari sisa hasil penjualan di pasar 

tradisional yang telah rusak atau membusuk. Hasil survei di daerah Matesih-

Karanganya r menunjukkan bahwa limbah tomat digunakan sebagian petani 

sebagai pengganti pupuk buatan untuk membantu memulihkan kesuburan 

tanah. Dari hasil survei tersebut dimungkinkan limbah tomat merupakan salah 

satu sampah organik yang dapat digunakan sebagai media  biakan (inokulan) 

mikrobia yang mampu mendegradasi bahan-bahan organik. 

Kompos merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah. Ditambahkan oleh Isro 

(1994) bahwa bahan organik atau pupuk kandang akan diuraikan oleh 

mikroorganisme tanah menghasilkan bahan humus yang mampu 

meningkatkan agresi tanah. Agresi tanah yang baik akan menjamin tata udara 

dan air yang baik sehingga aktifitas mikroorganisme berlangsung baik 

sehingga dapat meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara. 

Berdasarkan kondisi habitatnya (terutama suhu) jasad renik terdiri dari 

2 golongan yaitu; mesofilia dan termofilia, masing-masing membentuk koloni 

atau habitat-habitatnya sendiri. Jasad renik golongan mesofilia adalah yang 
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hidup dalam suhu antara 10º - 45º C, sedangkan temofilia adalah yang hidup 

dalam temperatur 45º - 65º C. 

Pada tahap awal pengomposan, sampah belum menjadi panas dan 

mesofilia terdapat baik di dalam maupun di luar tumpukan sampah.  Jasad 

renik ini berperan untuk memecah atau menghancurkan bahan organik yang 

dikomposkan. Setelah proses pengomposan berjalan aktif suhu tumpukan 

mulai meningkat terutama bagian dalam. Ini terjadi karena kegiatan mesofilia 

yang menghasilkan panas. Suhu yang meningkat ini akan merangsang 

perkembangbiakan jasad renik lainnya yaitu termofilia yang akan 

menggantikan fungsi mesofilia membusukkan tumpukan sampah. Mayoritas 

jasad renik ini tidak dapat bergerak jauh dari tumpukan. Mereka hidup 

berkembang biak dan mati dalam temperatur tumpukan (Anonim, 1992).   

Kecepatan pengomposan dipengaruhi oleh banyak-sedikitnya jumlah 

mikroorganisme yang membantu pemecahan atau penghancuran bahan 

organik yang dikomposkan. Dari sekian banyak mikroorganisme, diantaranya 

adalah bakteri asam laktat yang berperan dalam menguraika n bahan organik, 

bakteri fotosintesis yang dapat memfiksasi nitrogen, dan Actinomycetes yang 

dapat mengendalikan mikroorganisme patogen sehingga menciptakan kondisi 

yang baik bagi perkembangan mikroorganisme lainnya (Indriani, 1999). Maka 

perlunya identifikasi untuk mengetahui jenis mikrobia apa saja yang terdapat 

dalam kompos organik dengan inokulan limbah tomat melalui uji 

mikrobiologi, serta peran dan karakter masing-masing mikrobia pada proses 

pengomposan sampah organik. Berdasarkan latar belakang terse but maka 
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dilakukan penelitian dengan judul “UJI MIKROBIOLOGIS KOMPOS 

ORGANIK (HASIL PENGOMPOSAN DITAMBAH DENGAN LIMBAH 

TOMAT)”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian tidak keluar dari permasalahan dan untuk 

mempermudah dalam penelitian, maka dibuat pembatasan masalah sebagai 

berikut; 

1.  Subyek penelitian adalah jenis mikrobia dan peran yang dilakukan dalam 

proses pengomposan. 

2. Obyek penelitian adalah kompos organik yang pengomposannya ditambah 

dengan limbah tomat. 

3.  Parameter yang digunakan dalam penelitian adalah mikrobia yang terdapat 

dalam kompos organik adalah Actinomycetes, bakteri Selulotik, bakteri 

Proteolitik, Rhizobium, Azospirilum. 

 

C. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian adalah; 

1.  Mikrobia apa saja yang terdapat dalam kompos organik yang 

pengomposannya  ditambah dengan limbah tomat melalui uji 

mikrobiologi? 

2.  Bagaimana peran dan karakter masing-masing mikrobia dalam limbah 

tomat pada proses pengomposan sampah organik?  
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D. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui jenis mikrobia dari hasil kompos organik yang 

pengomposannya ditambah limbah tomat melalui uji mikrobiologi. 

2.  Untuk mengetahui karakter masing-masing mikrobia dalam pada proses 

pengomposan sampah organik. 

  

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan diperoleh 

manfaat sebagai berikut; 

1.  Sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti. 

2.  Memberi informasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan limbah 

tomat. 

3.  Mengetahui jenis mikrobia yang terkandung dalam limbah tomat dan 

kompos organik serta peran masing-masing dalam membantu kesuburan 

tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 




