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ABSTRAK

Untuk mengatasi masalah bau busuk sampah dan penanganan sampah kota telah
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan mikroba pengurai sampah
organik, menghilangkan bau sampah, mempercepat proses dekomposisi serta
merancang bangun reaktor sampah organik untuk kompos. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Mei hingga Oktober 2006 di Laboratorium Mikrobiologi Tanah dan
Laboratorium Keteknikan & Teknologi Pertanian, Jurusan Teknik & Manajemen
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran,
Kampus Unpad Jatinangor-Sumedang. Hasil penelitian memberikan mikroba
(bioaktivator) yang dapat menghilangkan bau busuk sampah, mempercepat proses
dari 28 hari menjadi 18 hari dan dapat digunakan sebagai pupuk cair. Reaktor
dapat memproses sampah organik secara kontinyu sebanyak 1,30 kg per hari (atau
0,79 Liter) dengan total proses selama 18 hari (total 39,75 Liter sampah organik).
Biaya produksi reaktor sebesar Rp. 524.800,- dan biaya operasional mikroba
penghilang bau busuk sampah per 18 hari sebesar Rp. 1.550 (atau Rp. 2.600 per
bulan). Sehingga secara teoritis untuk kasus sampah di Kota Bandung aplikasi
sistem reaktor dan mikroba terpadu ini dapat mengurangi penanganan dan
transportasi sampah kota sebesar 17,52% per hari dari total produksi sampah kota
3.952.190 kg per hari.

Kata kunci : Reaktor sampah, bioaktivator

DESIGNING OF INTEGRATED SOLID WASTE REACTOR  AND DEVELOPMENT OF
BIOACTIVATOR FOR ITS ODORS POLLUTION REDUCTION IN ORDER TO SOLVE

THE URBAN SOLID WASTE PROBLEM
ABSTRACT

In order to solve solid waste problem in urban areas has held a research
which has aimed to obtain the microorganism and solid waste reactor for reducing
solid waste odors pollution and to accelerate the decomposition process. The
research held on early May to late October 2006 in the Laboratory of Soil
Microbiology and the Laboratory of Agricultural Engineering & Technology,
Agricultural & Industrial Engineering Departement, Faculty of Agricultural &
Industrial Technology, Universitas Padjadjaran, at Unpad Campus, Jatinangor-
Sumedang. The result proved that microorganism on bioactivator developed, can
eliminate solid waste odors pollution and to accelerate the process from 28 days to
18 days. It is also possible to use bioactivator as a liquid fertilizer. Solid waste
reactor can continually process material as much as 1.30 kg (0.79 Liter) as long 18
days and collect totally 39.75 Liter organic waste material. Production cost of
reactor is Rp. 524.800 and operational cost for bioactivator is Rp. 1,550 per 18 days
(or Rp. 2,600 per month). So that, in case of Bandung City solid waste problem, this
reactor and bioactivator could reduce handling and transportation activity as much
as 17,52% a day from total 3.952.190 kg of solid waste a day.

Key words : Solid waste reactor, bioactivator
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PENDAHULUAN

Hingga saat ini sampah masih menjadi masalah serius di berbagai kota besar
di Indonesia. Sistem penanganan sampah kota yang ada sekarang masih
mengandalkan pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) sebagai tempat
buangan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga kecamatan. Persoalan
dalam penanganan sampah kota, selain adanya keterbatasan ruang untuk TPA juga
masalah bau busuk dan belum optimalnya pemanfaatan sampah organik dan non
organik menjadi sesuatu yang memiliki nilai positif baik dari sisi ekonomi maupun
lingkungan.

Hasil pengamatan PD Kebersihan kota Bandung (2002), sampah di kota
Bandung umumnya didominasi oleh tumpukan sampah organik (63,56%) sedangkan
sisanya adalah sampah non organik (Tabel 1). Dari sekian banyak jenis sampah yang
ada sebagian besar masih memiliki nilai ekonomi apabila diproses lebih lanjut,
yakni sampah organik menjadi kompos, sedangkan sampah non organik menjadi
bahan daur ulang. Melihat potensi ekonomi yang ada (Tabel 2), sudah sepantasnya
berbagai upaya penanganan  sampah di perkotaan dioptimalkan.

Tabel 1. Komposisi Sampah di kota Bandung

No  Jenis sampah Persentase

1 Organik 63,56%
2 Kertas 10,42%
3 Kaca 1,70%
4 Plastik 1,45%
5 Logam 9,76%
6 Kain 0,95%
7 Lain-lain 12,16%

Jumlah 100,00%
Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung(2002)

Tabel 2. Harga Jual Beberapa Sampah Non Organik

NAMA LIMBAH HARGA JUAL RATA-RATA (Rp./kg)

1. Kaleng-kaleng 150
2. Logam berupa pipa 400
3. Botol, jerigen, ember plastik 800
4. Kantong plastik 250
Botol minuman dalam kemasan 600
5. Kertas (warna terang / putih) 400
6. Kertas (warna campuran) 150
7. Kaca dan lain-lain 60
8. Karet / ban bekas 250

Sumber : TPS Cibeunying Kidul (2003)

Proses dekomposisi sampah organik menjadi kompos telah lama
dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara termasuk penggunaan mikroba
pengurai yang dapat mempercepat proses dekomposisi tersebut. Hingga saat ini
diperlukan waktu sekitar satu bulan untuk memproses kompos dengan
menggunakan EM4.
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Masalah yang paling besar dalam penanganan sampah organik adalah adanya
bau busuk sampah yang menyengat serta kemungkinan banyak bibit penyakit di
dalamnya. Oleh karena itu diperlukan tekonologi yang ramah lingkungan untuk
menghilangkan bau busuk sampah dan mempercepat proses dekomposisi sampah
organik tersebut menjadi kompos.

Proses pengkomposan dilakukan oleh adanya kerja mikroorganisme termasuk
di dalamnya jamur, bakteri, ragi / kapang dan actinomycetes. Pada kondisi optimal
tumpukan kompos akan mencapai temperatur sekitar 50-65°C (120-150°F), yang
disebabkan oleh proses panas metabolisme mikroba dan panas ini dapat menjadi
indikator bahwa proses pembuatan kompos berjalan sempurna. Dalam proses ini
terjadi proses kimiawi dimana pertumbuhan mikroba memerlukan campuran
nutrien yang benar terutama campuran karbon dan nitrogen. Namun tidak semua
karbon dan nitrogen yang ada dalam bentuk yang siap sedia untuk mikroba dan
tidak banyak yang tahu bahwa berbagai bentuk kimia yang ada dan berpa
ketersediaannya juga dipengaruhi oleh ukuran partikel,  pH, atau kadar air bahan
awal yang akan dikomposkannya itu sendiri (Richard, 2005).

Bentuk fisik bahan kompos berupa ukuran partikel dan kadar airnya sangat
berpengaruh pada proses pembentukan kompos dan juga panas yang dapat
dihasilkan selama proses dekomposisi berlangsung.

Proses pengkomposan dilakukan oleh adanya kerja mikroorganisme termasuk
di dalamnya jamur, bakteri, dan actinomycetes (organisme yang menyerupai jamur
namun kenyataannya adalah bakteri filamentous/bakteri bentuk serat).

Pada kondisi optimal tumpukan kompos akan mencapai temperatur sekitar
50-65°C (120-150°F), yang disebabkan oleh proses panas metabolisme mikroba
manakala tumpukan kompos yang sedang terbentuk tersebut digali dan dibolak
balikan (Richard, 2005). Panas yang ditimbulkan pada proses dekomposisi sampah
organik ini dapat menjadi indikator bahwa proses pembuatan kompos berjalan
sempurna. Dalam proses ini terjadi proses kimiawi dimana pertumbuhan mikroba
memerlukan campuran nutrien yang benar terutama campuran karbon dan
nitrogen. Namun tidak semua karbon dan nitrogen yang ada dalam bentuk yang siap
sedia untuk mikroba dan tidak banyak yang tahu bahwa berbagai bentuk kimia yang
ada dan berpa ketersediaannya juga dipengaruhi oleh ukuran partikel,  pH, atau
kadar air bahan awal yang akan dikomposkannya itu sendiri.

Bentuk fisik bahan kompos berupa ukuran partikel dan kadar airnya sangat
berpengaruh pada proses pembentukan kompos dan juga panas yang dapat
dihasilkan selama proses dekomposisi berlangsung.

Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses
pembuatan kompos, apabila faktor-faktor tersebut berada pada kondisi ideal akan
dihasilkan kompos yang baik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

• Kadar air bahan kompos
• Temperatur saat pengkomposan
• pH
• Bau yang ditimbulkan (Odor)
• Keberadaan jasad renik dalam bahan yang dikomposkan (bakteri, cacing,

jamur)
• Padatan bahan kompos (Volatile Solids)

Permasalahannya sekarang adalah :
1. Bagaimana mengelola sampah dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau

busuk, baik sejak dari rumah tangga hingga TPA dengan menggunakan teknologi
reaktor yang efektif dan efisien ?

2. Campuran mikroba yang seperti apakah yang diharapkan dapat mengeleminasi
bau sampah dan mempercepat proses dekomposisi sampah menjadi kompos ?

3. Bagaimana contoh sistem pengelolaan sampah yang baik dan terpadu sehingga
akan memberikan solusi optimal bagi pemecahan masalah sampah rumah tangga
di perkotaan.
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Untuk menjawab persoalan tersebut dibutuhkan teknologi pengelolaan
sampah terpadu yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan semua potensi
sampah organik dan non organik yang ada. Melalui cara ini diharapkan setidaknya
masalah persampahan dapat dipecahkan, disamping itu proses daur ulang limbah
yang ada dapat bermanfaat untuk bahan baku sektor industri manufaktur (untuk
sampah non organik), industri pertanian / agribisnis, maupun untuk penataan
pertamanan dan penghijauan kota (untuk sampah organik).

Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Ditemukannya jenis bakteri lokal, mikroorganisme dan campuran bahan lainnya

yang dapat memproses sampah organik agar tidak menimbulkan bau busuk dan
diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan kompos dari sekitar 28
hari menjadi di bawah 20 hari.

2. Merancang bangun reaktor sampah pengolahan sampah terpadu sehingga dapat
diperoleh kompos dan bahan sampah non organik yang dapat didaur ulang, baik
pada tingkat rumah tangga maupun kelurahan. Dengan ditemukannya teknologi
reaktor ini diharapkan rantai transportasi sampah dari lingkungan rumah tangga
hingga ke TPA dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan.

3. Membuat model disain sistem pengelolaan sampah terpadu di perkotaan
Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain :

• Mengurangi pencemaran lingkungan, baik karena bau sampah maupun karena
limbah cair dan padat yang berbahaya

• Mengoptimalkan pemanfaatan sampah organik dan non organik yang berasal dari
sampah rumah tangga sehingga memberikan nilai tambah yang lebih berguna

• Dapat menjadi contoh kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan
lingkungan

• Memanfaatkan limbah non organik untuk didaur ulang kembali sebagai bahan
baku industri (plastik, kertas, kaca dsb.), sehingga dalam jangka panjang dapat
mengurangi ketergantungan pada Impor bahan baku industri

• Limbah organik dan non organik akan  lebih bermanfaat dan memiliki nilai
ekonomi karena mampu menguraikan sampah organik secara alami dan ramah
lingkungan, menjadi pupuk kompos dan bahan kondisioner tanah yang memiliki
nilai tambah dan nilai jual yang diharapkan

• Diperoleh kompos / pupuk organik yang bermanfaat untuk sektor pertanian yang
ramah lingkungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Tanah dan
Laboratorium Keteknikan & Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Industri
Pertanian Universitas Padjadjaran, Kampus UNPAD Jatinangor.

Metode penelitian yang digunakan secara umum adalah metode deskriptif
dengan menekankan pada  analisis dan uji kinerja bahan dasar mikroba (bakteri
dan mikroorganisme potensial), yang diperkirakan mampu menghilangkan bau
pembusukan sampah dan dapat mempercepat proses pembentukan kompos, yang
selama ini berlangsung sekitar 28 – 60 hari hingga dapat dipercepat menjadi sekitar
18 - 21 hari. Kemudian untuk perancangan reaktor, alat dan mesin pengolahan
sampah menjadi kompos digunakan metode analisis rekayasa, sehingga detail teknis
rancangan dapat diketahui. Tahapan penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yakni
penelitian tentang pengembangan mikroba (bioaktivator) untuk pembuatan kompos
dan penelitian rancang bangun reaktor sampah organik untuk kompos (Gambar 1
dan Gambar 2).
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Gambar 2. Tahapan Rancang Bangun Reaktor Sampah Organik
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HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Mikrobiologi dan Kimia Bioaktivator Kompos

Bahan analisis untuk mengetahui kandungan bahan pengurai (bioaktivator)
yang baik dan sesuai untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos diperoleh
dari beberapa sumber seperti : bagian dalam usus sapi, septic tank, air limbah
buangan sampah di TPS/TPA (leachit), tanah berhumus dan  sisa-sisa lapukan kayu.
Sebelum dilakukan analisis mikrobiologi, bahan tersebut dicampur dengan
menggunakan pelarut air (aquades) dengan diberi tambahan gula aren dengan
perbandingan 100 ml campuran mikroba : 1000 ml air dengan 1 sendok makan gula
aren dan 10 ml bahan aromatik jeruk. Untuk memperkuat kinerja mikroba, ke
dalam bahan ditambahkan enzim amilase, protease dan lipase, yang dapat
membantu pada proses penguraian karbohidrat, protein dan lemak. Bahan
bioaktivator tersebut kemudian didiamkan selama 3 hari dalam botol tertutup.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mikroorganisme yang dominan dalam
proses dekomposisi sampah organik, yang terkandung dalam bahan bioaktivator
adalah bakteri azotobacter dan ragi (Tabel 3). Proses dekomposisi dengan bantuan
bakteri dan ragi tersebut dipercepat lagi dengan bantuan kerja enzim amilase,
protease dan lipase. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Trautmann
and Elaina (2005), bahwa bakteri berperan dalam proses dekomposisi bahan organik
dan meningkatkan suhu proses, dimana kebanyakan diantaranya menggunakan
berbagai macam enzim atau bahan kimia untuk menguraikan berbagai jenis bahan
organik. Bakteri yang berperan biasanya dari jenis bacillus, kemudian actimycetes
dan dari golongan jamur atau ragi yang menguraikan bahan organik terutama
selulosa.

Berdasarkan analisis mikrobiologi ini dapat diketahui bahwa bakteri jenis
azotobacter dapat pula berperan aktif dalam menguraikan sampah organik bahkan
proses dekomposisi dapat dipercepat dari sekitar satu bulan menjadi sekitar 18
hari. Hasil pengamatan pada uji banding antara bioaktivator yang dibuat dengan
EM4 menunjukan bahwa bioaktivator ini memiliki kinerja proses dekomposisi yang
lebih cepat dari EM4 (Tabel 4). Dengan demikian, dari sisi pencapaian tujuan,
penggunaan formula bioaktivator ini sesuai dengan harapan, yakni dapat
mempercepat proses dekomposisi sampah organik.

Tabel 3. Analisis Mikrobiologi Bioaktivator
ANALISIS MIKROBIOLOGI
Bakteri : Azotobacter

Total 2,96 x 1010 cfu/mL
Pemfiksasi N 8,14 x 106 cfu/mL
Pelarut fosfat - cfu/mL

Ragi 7,7 x 105 cfu/mL
Jamur - cfu/mL

Tabel 4. Pengujian Kinerja Bioaktivator dan EM4 pada Dekomposisi Sampah Organik
No Bioaktivator Berat Sampah (kg) Lama Proses

(hari)
Bau Sampah Fisik Kompos

1 Bahan Uji 4,05 18 Tidak berbau Masih agak
basah

2 EM4 4,03 28 Tidak berbau Cukup kering

 Bahan bioaktivator yang diuji juga memiliki karakteristik yang baik untuk
digunakan sebagai bahan pupuk cair. Hal ini didasarkan atas hasil analisis



7

proksimat, komposisi asam organik dan fitohormon yang terkandung di dalamnya
(Tabel 5).

Tabel 5. Analisis Proksimat, Komposisi Asam Organik dan Fitohormon
        Jenis analisis Hasil Satuan

I. ANALISIS PROKSIMAT
a. Unsur Hara Makro
C organik 4,4 %
N organik 0,27 %
C/N 16 -
P205 4,1 %
K20 5,6 %
pH 6,4
b. Unsur Hara Mikro
Zn 14,01 mg/kg
Cu 5,11 mg/kg
Mn 7,03 mg/kg
Co 1,08 mg/kg
B 6,05 mg/kg
Mo 7,04 mg/kg
Fe 16,0 mg/kg
c. Logam berat
As 0,5 mg/kg
Hg - mg/kg
Pb 3,01 mg/kg
Cd 1,05 mg/kg
II. KOMPOSISI ASAM ORGANIK
Asetat 30,05 mg/kg
Piruvat 21,20 mg/kg
Oksalat 12,12 mg/kg
Sitrat 16,02 mg/kg
III. KOMPOSISI FITOHORMON
Sitokinin 100,01 mg/kg
Giberelin 94,05 mg/kg

b. Hasil Uji Patogenitas Bioaktivator pada Tanaman

 Sebagai pelengkap analisis kimia bioaktivator, untuk memenuhi
kelayakannya sebagai pupuk cair sekiranya bioaktivator ini akan digunakan sebagai
pupuk cair, perlu dilakukan analisis patogenitas bahan terhadap tanaman.

Uji patogenitas terhadap tanaman dalam hal ini dilakukan pada sayuran,
yakni cabe dan kubis serta pada tanaman pangan, yakni 2 jenis kacang-kacangan.
Untuk melihat respon tanaman terhadap pemberian bahn bioaktivator, tanaman
tersebut dipelihara selama 2-3 minggu setelah aplikasi bioaktivator.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bahan bioaktivator yang digunakan
memiliki kinerja yang baik untuk digunakan juga sebagai pupuk cair karena dari dua
perlakuan komposisi campuran bahan yang diberikan (bioaktivator 1:10 dan 1:15),
dapat meningkatkan berat basah tajuk dan berat kering tajuk pada tanaman caysin,
kacang panjang, jagung hibrida dan selada (Tabel 6).
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Tabel 6. Rata-rata Berat Basah Tajuk , Berat Kering Tajuk dan Perbandingan Berat
   Kering Tajuk Terhadap Berat Basah Tajuk Untuk Beberapa Tanaman yang
   Diberi Perlakuan Bioaktivator

Uraian
Bahan
Kontrol

Bahan : Aquades
1:15

Bahan : Aquades
1: 10

Berat Basah Tajuk
(BBT) dalam “g”
Caisin 15,70 12,36 14,50
Kacang Panjang 1,32 1,54 2,09
Jagung Hibrida 1,80 2,40 2,19
Selada 7,69 8,54 7,67
Berat Kering Tajuk
(BKT) dalam “g”
Caisin 1,16 1,37 1,33
Kacang Panjang 0,20 0,34 0,23
Jagung Hibrida 0,22 0,31 0,27
Selada 0,70 0,69 0,69
Ratio BKT : BBT (%)
Caisin 7,39 11,08 9,17
Kacang Panjang 15,21 22,04 11,03
Jagung Hibrida 12,24 12,92 12,33
Selada 9,10 8,08 9,00

 Perlakuan yang lebih baik untuk aplikasi adalah komposisi campuran
bioaktivator 1:15 (1 bagian bioaktivator dan 10 bagian pelarut/air).

c. Hasil Uji Kinerja Bioaktivator pada Reaktor Sampah organik

 Bahan bioaktivator yang diaplikasikan pada reaktor sampah organik yang
dirancang dalam penelitian ini memiliki karakteristik pengomposan yang sesuai
dengan karakteristik pengomposan sebagaimana dalam teori pengomposan. Bahan
mikroba dalam hal ini mampu melewati ke tiga fase dekomposisi, yakni fase
mesofilik, fase termofilik dan fase pematangan (Gambar 3). Walaupun demikian,
ada beberapa hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam aplikasi bahan
dekomposter sampah organik ini di lapangan, yaitu bahwa kadar air bahan saat
awal masuk ke dalam reaktor harus diperhatikan. Kadar air sampah organik yang
lebih besar dari 60% dikhawatirkan akan menunda proses dekomposisi (fase
mesofilik), mengingat bahan sampah organik rumah tangga kebanyakan berupa sisa
sayuran atau makanan.

Temperatur Dalam Reaktor Sampah Organik
untuk Kompos

-
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Gambar 3. Perubahan Suhu  Pengomposan pada Pengujian Reaktor dengan
    Menggunakan Bahan Bioaktivator sebagai Dekomposter
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Richard (2005) mengemukakan bahwa bila kadar air bahan terlalu tinggi,
dalam hal ini di atas 60% akan lebih mudah terjadi proses pembentukan bau.
Sedangkan pada kondisi dimana kadar air bahan antara 35 hingga 60%,
pembentukan bau karena aktivitas metabolik anaerobik akan berkurang.

d. Hasil Rancangan Reaktor Sampah Organik

 Rancangan reaktor sampah organik rumah tangga ini dibuat berdasarkan
asumsi bahwa sampah yang akan dikomposkan adalah sampah yang ditimbulkan di
tiap rumah tangga dengan  jumlah rata-rata timbulan sampah organik per hari
sebanyak 1,30 kg. Sampah dapat dimasukkan ke dalam reaktor setiap hari secara
kontinyu tanpa harus menunggu sampah menjadi kompos dahulu. Periode pengisian
dan pengambilan kompos berlangsung selama 18 hari, artinya sampah yang
dimasukkan pada lapiran pertama dalam reaktor akan diambil sebagai kompos pada
hari ke 18, sesuai dengan kecepatan proses yang ditunjukkan oleh bioaktivator
dalam reaktor dalam mendekomposisi sampah organik selama 18 hari. Reaktor
terdiri dari komponen utama tabung atau tangki reaktor yang terbuat dari plat besi
1 mm deilengkapi dengan penutup di bagian atas dan bawahnya. Bagian atas untuk
memasukkan sampah dan bagian bawah untuk mengambil kompos yang sudah jadi.
Gambar rancangan reaktor sampah organik ini seperti yang disajikan pada Gambar
4. Sdangkan spesifikasi selengkapnya disajikan pada lampiran.

Gambar 4. Rancangan Reaktor Sampah Organik

Biaya produksi reaktor sampah dengan bahan rangka dan tabung reaktor
(termasuk tabung / drum untuk sampah non organik) seluruhnya adalah sebesar
Rp. 524.800,- dengan perkiraan umur pakai alat 5 tahun. Biaya operasional untuk
penambahan bioaktivator ke dalam reaktor per 18 hari proses kompos adalah
sebesar Rp. 1547,82,- (dibulatkan menjadi  Rp. 1.550,-) atau untuk setiap bulan
sebesar      Rp. 2.579,70,- (dibulatkan menjadi Rp. 2.600,-).

e. Model Konseptual Disain Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Perkotaan

 Berpijak dari 2 output penelitian ini dimana bioaktivator untuk mengurangi
atau menghilangkan bau sampah telah dapat dikembangkan lebih jauh atas dasar
karakteristik mikroba yang dihasilkan dan reaktor sampah organik telah dirancang,
maka untuk mencapai tujuan terciptanya sistem pengelolaan sampah terpadu
berbasis masyarakat di perkotaan perlu kiranya mengikuti model proses sebagai
berikut :
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1. Sosialisasi tata cara penanganan sampah dengan basis rumah tangga
2. Penggunaan reaktor sampah organik dan sampah non organik di tiap rumah
3. Aplikasi bioaktivator untuk mempercepat proses dan mengurangi /

menghilangkan bau sampah yang menyengat
4. Memfasilitasi proses pengumpulan dan pengangkutan kompos ke tingkat TPS

dan sampah non organik bagi pemulung yang menjadi agen daur ulang
sampah non organik

5. Membuat unit kelola kompos pada tiap RW atau TPS sehingga hasil kompos
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan (Dinas
Pertanian, Pertamanan, Petani, Kebutuhan rumah tangga, dan pihak lain
yang membutuhkan).
Berdasarkan hasil uji kinerja reaktor dalam mendekomposisi sampah organik

menjadi kompos, dapat diketahui bahwa secara efektif, sampah yang dapat
dikomposkan per hari adalah sebesar 1,30 kg atau setara dengan      0,79 m3 (untuk
berat jenis sampah organik rata-rata hasil pengukuran = 0,61 g/mL).

Menurut catatan Perusahaan Dinas Kebersihan Kotamadya Bandung pada
akhir tahun 2001, sampah di kota Bandung mencapai 6.479 m3/hari atau sama
dengan 3.952.190 kg, dengan kontribusi terbesar bersumber dari sampah domestik
atau sampah rumah tangga (Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, 2002).

Berdasarkan angka prediksi Bapeda Kota Bandung, bila di kota Bandung saat
ini terdapat sekitar 532.628 Kepala Keluarga (Bapeda Kota Bandung, 2005), maka
jumlah sampah yang dapat ditangani sistem reaktor sampah ini adalah sebanyak
692.416,4 kg per hari. (532.628 KK x 1,30 kg/KK per hari). Sehingga potensi reduksi
sampah kota Bandung apabila sistem ini digunakan adalah sebesar 17,52%
(692.416,4 kg dibagi 3.952.190 kg timbulan sampah per hari). Besaran ini sudah
barang tentu akan mengurangi beban biaya operasional penanganan sampah kota
Bandung yang cukup besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

 Secara umum dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Untuk mengelola sampah dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau busuk,

baik sejak dari rumah tangga hingga ke TPS atau TPA berdasarkan hasil
penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reaktor dengan
sistem pengisian sampah organik yang kontinyu.

2. Rancangan reaktor sampah untuk proses pengkomposan yang dibuat dapat
menguraikan sampah rumah tangga dengan kapasitas volumetrik sampah organik
yang dapat dikomposkan per hari sebanyak 1,30 kg. Reaktor dengan sistem
pengisian kontinyu ini (reaktor kompos sistem down draft) dapat memproses
kompos setiap hari tanpa harus menunggu kompos matang.

3. Secara teoritis dengan menggunakan contoh data kota Bandung, potensi reduksi
sampah organik yang tidak perlu diangkut ke TPS atau TPA setiap hari dengan
menggunakan sistem reaktor dan bioaktivator yang dihasil dari penelitian ini
adalah sebesar 17,52% (692.416,4 kg dari 3.952.190 kg timbulan sampah kota
Bandung per hari).

4. Reaktor sampah dapat menghasilkan kompos dengan lama proses pengkomposan
18 hari.

5. Penggunaan mikroba (bioaktivator) dalam penelitian ini terbukti dapat
mengeleminasi bau sampah dan dapat mempercepat proses dekomposisi sampah
menjadi kompos. Larutan bioaktivator yang disemprotkan ke dalam reaktor
sampah setiap kali sampah organik rumah tangga dimasukkan mampu
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mengurangi bau busuk sampah, sehingga pada reaktor hanya tercium bau
fermentasi sampah dan tidak mengganggu lingkungan.

6. Hasil analisis mikrobiologi pada larutan mikroba (bioaktivator) menunjukkan
bahwa dalam bioaktivator yang dianalisis terkandung bakteri Azotobacter, ragi,
enzym protease, enzym amilase, enzym lipase, unsur hara makro, unsur hara
mikro, asam organik berupa asam asetat, piruvat, oksalat dan asam sitrat, serta
fitohormon dalam bentuk sitokinin dan giberelin. Sehingga dengan komposisi
tersebut bioaktivator dengan berbagai ragam mikroba dan bahan lainnya dapat
pula digunakan sebagai pupuk cair bila diperlukan untuk itu.

7. Hasil pengujian pada tanaman membuktikan bahwa bahan bioaktivator yang
diteliti dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama larutan
bioaktivator dengan konsentrasi 1 : 15 (1 bagian bioaktivator : 15 bagian pelarut
air / aquades).

8. Proses dekomposisi sampah organik dengan mikroba yang dikembangkan dalam
penelitian ini berlangsung selama 18 hari, lebih cepat bila dibandingkan dengan
mikroba contoh EM4 (sebagai pembanding), yang mendekomposisi sampah
organik selama 28 hari.

9. Reaktor sampah sampah yang dirancang memiliki 2 tabung / drum dimana drum
yang pertama digunakan untuk menampung sampah organik dan drum yang ke
dua digunakan untuk menampung sampah non organik. Dengan demikian hanya
isi dari drum ke dua saja yang kemungkinan tiap hari dapat diangkut ke TPS
sebagai bahan yang dapat didaur ulang bila bahan non organik tersebut dapat
didaur ulang (misalnya kertas, kaca, atau plastik).

10.Biaya produksi reaktor sampah organik untuk kompos ini adalah sebesar Rp.
524.800,- dengan perkiraan umur teknis 5 tahun dan biaya operasional untuk
penggunaan bioaktivator sebesar Rp. 1.550,- per 18 hari atau Rp. 2.600,- per
bulan.

11.Contoh sistem pengelolaan sampah yang baik dan terpadu yang dapat
dikembangkan berdasarkan penggunaan mikroba (bioaktivator) dan reaktor
sampah yang dikembangkan dari hasil penelitian ini adalah melalui tahapan  :
a. Sosialisasi tata cara penanganan sampah dengan basis rumah tangga
b. Penggunaan reaktor sampah organik dan sampah non organik di tiap rumah

dengan mengaplikasikan bioaktivator untuk mempercepat proses dan
mengurangi / menghilangkan bau sampah

c. Memfasilitasi proses pengumpulan dan pengangkutan kompos ke tingkat TPS
dan sampah non organik bagi pemulung yang menjadi agen daur ulang
sampah non organik

d. Membuat unit kelola kompos pada tiap RW atau TPS sehingga hasil kompos
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan (Dinas
Pertanian, Pertamanan, Petani, Kebutuhan rumah tangga, dan pihak lain
yang membutuhkan).

Saran

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja pengomposan dengan reaktor sampah
yang dibuat perlu adanya perlakuan awal pada sampah organik yang akan
dimasukan, terutama bila sampahnya memiliki kadar air yang cukup tinggi (di
atas 60%). Pada bahan sampah organik yang berkadar air di atas 60% tersebut
dapat dilakukan pencampuran bahan dengan menggunakan serbuk gergaji.

2. Perlu adanya alat penampung air sisa proses dekomposisi (leachate) pada
bagian bawah reaktor, yaitu dengan menggunakan wadah tampung atau botol,
sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

3. Perlu adanya pengujian kadar kandungan unsur-unsur mikro pada kompos dan
uji coba kompos pada tanaman sehingga dapat dibuktikan pengaruhnya
terhadap tanaman.
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4. Mengingat pada penelitian ini belum dilakukan uji kualitas kompos yang
dihasilkan dari reaktor dan juga belum diuji coba di tingkat masyarakat, maka
untuk mengetahui kinerja reaktor sampah dengan bioaktivator sampah organik
di lapangan perlu dilakukan penelitian lanjutan.

5. Model disain sistem pengelolaan sampah terpadu di perkotaan yang dibuat
berdasarkan hasil penelitian ini dapat diimplementasikan lebih jauh dengan
membuat sistem reaktor-reaktor sampah organik dan non organik, yang
ditempatkan di tiap rumah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian sampai
sejauhmana efektifitas penggunaan reaktor dan bioaktivator ini di masyarakat
(fase scale up dari hasil penelitian).
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Lampiran 1. Spesifikasi Reaktor Sampah Organik untuk Kompos

URAIAN KETERANGAN

1. Nama Alat : Reaktor Sampah Organik

2. Kapasitas Teoritis : 50 Kilogram

3. Jumlah Tabung : 2 unit

      a. Tabung/Drum Reaktor Sampah Organik : Warna Hijau – organik

      b. Tabung/Drum Sampah Non Organik : Warna Biru – non organik

4. Tinggi Maksimum Alat dengan Roda : 80 cm

5. Lebar Maksimum Alat : 50 cm

6. Panjang Maksimum Alat (2 Tabung) : 120 cm

7. Tinggi Tabung : 50 cm

8. Diameter Tabung : 36 cm

9. Jumlah Tutup Tabung Reaktor : 2 buah

      a. Bagian Input : Untuk pemasukan sampah

      b. Bagian Output : Untuk pengambilan kompos

10.Bahan Tabung : Besi Plat tebal 0,1 cm

11.Bahan Rangka : Besi Siku 4 cm

12.Biaya Produksi Alat : Rp. 524.800,- (belum Profit)

13.Jumlah Poros : 4 unit

14.Jumlah As / bantalan : 4 unit
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Lampiran 2. Spesifikasi Mikroba pada Bioaktivator Hasil Analisis

 Jenis analisis Hasil Satuan
I. ANALISIS PROKSIMAT
a. Unsur Hara Makro
C organik 4,4 %
N organik 0,27 %
C/N 16 -
P205 4,1 %
K20 5,6 %
pH 6,4
b. Unsur Hara Mikro
Zn 14,01 mg/kg
Cu 5,11 mg/kg
Mn 7,03 mg/kg
Co 1,08 mg/kg
B 6,05 mg/kg
Mo 7,04 mg/kg
Fe 16,0 mg/kg
c. Logam berat
As 0,5 mg/kg
Hg - mg/kg
Pb 3,01 mg/kg
Cd 1,05 mg/kg
II. KOMPOSISI ASAM ORGANIK
Asetat 30,05 mg/kg
Piruvat 21,20 mg/kg
Oksalat 12,12 mg/kg
Sitrat 16,02 mg/kg
III. KOMPOSISI FITOHORMON
Sitokinin 100,01 mg/kg
Giberelin 94,05 mg/kg
IV. ANALISIS MIKROBIOLOGI
Bakteri

Total 2,96 x 1010 cfu/mL
Pemfiksasi N 8,14 x 106 cfu/mL
Pelarut fosfat - cfu/mL

Ragi 7,7 x 105 cfu/mL
Jamur - cfu/mL


