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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan salah satu produk olahan akhir yang biasanya 

dihasilkan dari sisa industri, pertanian, perkotaan, rumah tangga, dan lain lain. 

Kehadirannya ini cukup meresahkan masyarakat, hal ini dikarenakan 

meningkatnya jumlah sampah yang semakin banyak dan sulit untuk dikelola 

maupun didaur ulang. Sampah yang dihasilkan dari kota-kota besar di Indonesia 

setiap tahunnya jumlahnya semakin bertambah dan proses daur ulang sampah 

tersebut sangat minim dilakukan. Ada banyak cara yang biasanya dilakukan dalam 

menanggulangi masalah sampah seperti dengan cara dibakar atau dikomposkan. 

Diketahui Indonesia sudah menghasilkan 64 juta ton sampah untuk setiap 

tahunnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) , komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yaitu 60% dari 

total sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Oleh 

karena itu pengomposan yang bersifat ramah lingkungan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif dalam mengurangi sampah bahan organik. Jika sampah yang 

diletakkan pada tempat pembuangan akhir tidak diolah dengan baik, akan 

menyebabkan polusi udara yaitu gas metana yang terbentuk dari tumpukan 

sampah (Haug, 1993). Akibat dari pelepasan gas metana ini yaitu merusak lapisan 

ozon di atmosfer, sehingga berdampak buruk bagi manusia, karena gas metana 
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akan mendukung proses pemanasan bumi (global warming) yang membuat bumi 

semakin panas (Kampfer, 2001). 

Proses daur ulang sampah sudah cukup sering dilakukan sebagai salah satu 

solusi pengurangan sampah, salah satunya proses pengomposan. Akan tetapi, 

kebanyakan masyarakat melakukan pengomposan hanya dengan menumpukkan 

sampah tanpa mengetahui proses pengolahan yang optimal, sehingga kompos 

yang dihasikan kualitasnya menjadi berkurang dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. (Kampfer, 2001). 

 

Gambar 1.1 Alur Daur Ulang Pengomposan 

Rencana penelitian ini yaitu membuat kompos dengan komposisi dari 

limbah daun kering, serta ranting pohon yang jarang digunakan untuk proses daur 

ulang. Pembuatan kompos ini akan saya jadikan judul proyek penelitian tugas 

akhir saya untuk memenuhi kelulusan. Limbah kompos yang digunakan 

dikumpulkan dari lingkungan sekitar Universitas Pelita Harapan dan 

pengomposan dilakukan pada kebun Universitas Pelita Harapan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah memanfaatkan  kondisi 

pengomposan yang optimal untuk penanganan limbah organik perkotaan berupa 

daun, batang dan ranting menjadi kompos dengan memanfaatkan bakteri termofil 

yang belum banyak dikenal di Indonesia.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis proses 

pengomposan dengan cara memanfaatkan bakteri termofil yang membantu proses 

pengomposan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat tumpukan kompos dengan metode termofil 

2. Mengamati perubahan suhu dan pH selama pengomposan.  

3. Mengamati perubahan fisik pada kompos selama pengomposan dari awal 

hingga akhir. 

4. Menumbuhkan bakteri termofil yang diambil dari tumpukkan kompos. 

5. Mengetahui pengaruh kondisi pengomposan terhadap hasil kompos. 

 

 

 

 


