
PENGERTIAN KOMPOS 

 Istilah kompos lazim 

digunakan untuk pupuk organik yang 

berasal dari daun atau bagian 

tanaman lainnya. Setelah dilapukkan, 

daun atau bagian tanaman lain akan 

menjadi bahan yang berbeda dengan 

asalnya dan sebagai penyedia unsur 

hara bagi tanaman. Kompos 

merupakan hasil fermentasi atau 

hasil dekomposisi bahan organik, 

seperti tanaman, hewan, atau limbah 

organik. Limbah organik, adalah 

bahan organik yang terbuang dari 

suatu kegiatan manusia maupun 

proses alam, dan tidak atau belum 

mempunyai nilai ekonomi. Limbah 

yang tidak ditangani secara benar, 

dapat menganggu kebersihan dan 

kesehatan lingkungan. Usaha untuk 

meningkatkan nilai ekonomi limbah 

organik tersebut, adalah dengan 

memanfaatkannya menjadi pupuk 

kompos.  

  

MANFAAT KOMPOS  

 Manfaat kompos sebagai 

pupuk adalah :  (1) menyediakan 

unsur hara bagi tanaman, (2) 

menggemburkan tanah, memperbaiki 

struktur dan tekstur tanah, (3) 

meningkatkan porositas, aerasi, dan 

komposisi mikroorganisme  tanah,  

(4) meningkatkan   daya   ikat  tanah 

(4) meningkatkan daya ikat tanah 

terhadap air, (5) menghemat 

pemakaian dan  efisiensi pupuk 

buatan atau pupuk kimia, (6) 

menjadi salah satu alternatif 

pengganti atau sustitusi pupuk 

kimia karena harganya lebih 

murah, berkualitas dan ramah 

lingkungan. 

 

BAHAN BAKU KOMPOS 

 Bahan baku kompos dapat 

dibedakan berdasarkan 

kandungan unsur hara yang 

dikandungnya. Yaitu :  

Bahan organik yang bertekstur 

lunak (limbah buah-buahan, 

limbah sayuran, limbah kebun 

termasuk rumput dan gulma) 

Bahan organik tekstur kasar 

atau keras (Dedaunan yang 

masih segar, bunga, serta hasil 

pemotongan tanaman pagar 

hidup). 

Bahan yang mengandung 

selulosa dan lignin (serbuk 

gergaji, jerami padi, daun-

daun kering, serta kulit 

pohon) 

Bahan yang mengandung 

protein (kotoran ayam, 

kotoran sapi, kotoran ternak 

lain, serta limbah makanan, 

termasuk didalamnya limbah 

rumah tangga dan limbah 

pasar) 

 

BAHAN TAMBAHAN LAIN UNTUK 

PENINGKATAN KUALITAS 

KOMPOS 

 Kualitas kompos dapat 

ditingkatkan dengan 

penambahan bahan-bahan lain 

seperti : 

 Zeolit sebagai sumber 

pengikat N 

 Batuan Fosfat Alam (rock 

fosfat) sebagai sumber P 

 Gula sebagai sumber C 

 Dolomit untuk sumber Ca dan 

Mg (untuk aplikasi pada tanah

- tanah masam) 

 Abu untuk aerasi 

 Biokativator untuk 

mempercepat proses 

dekomposisi bahan organik 
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CARA PEMBUATAN KOMPOS 

Terdapat berbagai cara 

pembuatan kompos. Secara 

sederhana kompos dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Bahan organik yang telah 

dipotong  dicampur dengan 

serbuk gergaji dan abu 

ditambah dengan bahan 

tambahan yang telah dibuat 

dengan formula 10 bagian 

bahan organik : 1 bagian energi 

fermentasi,  kemudian diaduk 

hingga merata, dimasukkan ke 

dalam kotak kayu, drum, 

ember besar, atau media 

tempat yang lain. 

2. Bahan tersebut 

dimasukkan dalam 

media tempat, 

ditambah dengan 

larutan bioaktivator, 

penambahan air untuk 

meningkatkan kadar 

air sekitar 40-60%. 

3. Kotak ditutup dengan plastik 

agar terlindung dari sinar 

matahari dan air hujan. 

4. Pengamatan suhu selama proses 

pengomposan. Bila suhu 

meningkat melebihi 50 C, 

dilakukan pembalikan bahan 

kompos secara merata. 

5. Selama pengamatan kelembaban 

dipertahankan dengan cara           

disiram. 

 

 

 

 

CIRI –CIRI KOMPOS MATANG 

 Berwarna cokelat tua hingga 

hitan remah 

 Tidak larut dalam air, 

meskipun sebagian dari 

kompos bisa membentuk 

suspensi 

 Rasio C/N berkisar 20-40 

 Memiliki kapasitas 

pemindahan kation dan 

absorpsi terhadap air tinggi 

 Memiliki temperatur yang 

hampir sama dengan 

temperatur udara 

 Tidak mengandung asam 

lemak yang menguap 

 Tidak berbau 

Penambahan bahan lain 

Kompos matang 

Pencampuran bahan kompos 

Mesin Pencacah Kompos 
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