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ABSTRACT 
 

Sago(Metroxylon sago Rottb.) canbe used for food, housing and industrial raw materials. 

By products of the sago utilization of is solid wastes which have been already used simply 

as for livestock food and composting. Traditionally, sago waste composting needs about 

3months to do it with varying quality. The aim of this study was to have a more practical 

composting process that uses EM-4 for mixing sago pulp waste, chicken manure and 

sawdust. The composition of the raw materials consist of sago waste, chicken manure and 

sawdust in the ratio(1:2:1) fermented with EM-4 at the time variation of 0, 5, 10, 15, 

20days and controlled using well water at 0 and 20 days. The availability of nutrients Ca 

and Mg was analyzed using complexometry method. The availability of nutrients SO4
2- 

was 

analized using turbidimetry method and determination of Fe used a fenantrolin method with 

UV-VIS spectrophotometer. The results showed that the optimum levels for Ca, Mg, SO4
2-

and Fe of composting experience differed for every composting. Fermentation with 

optimum levels of EM-4 Mg was obtained on day 10 which is 2.4045%. Optimum levels 

for Ca, SO4
2- 

and Fe are in the15th day with percentases  12.0636%, 0.1165% and 0.0020% 

respectively. The control increased on the day 20 for all parameters. The fermented 

compost using EM-4 has the optimum quality in10-15 days time span. 

Keywords: Sagowaste, effective microorganism, composting, micro nutrients

  

ABSTRAK 
 

Sagu (Metroxylon sago Rottb.)dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, papan dan 

bahan baku industri. Hasil samping dari pemanfaatan sagu ini berupa limbah padat yang 

selama ini sudah dimanfaatkan secara sederhana untuk pakan ternak dan pembuatan 

kompos.Secara tradisional, pengomposan limbah sagu memerlukan waktu cukup lama 
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sekitar 3 bulan dengan kualitas yang bervariasi. Melalui penelitian ini ingin dilakukan 

proses pengomposan yang lebih praktis yaitu menggunakan EM-4 terhadap campuran 

limbah ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji. Komposisi bahan baku terdiri dari 

ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji dengan perbandingan (1:2:1) yang 

difermentasi dengan EM-4 pada vasriasi waktu 0, 5, 10, 15, 20 hari sertakontrol 

menggunakan air sumur di 0 dan 20 hari. Ketersediaan unsur hara Ca dan Mg dianalisis 

dengan menggunakan metode titrasi kompleksometri. Ketersediaan unsur hara SO4
2-

 

dengan metode turbidimetri dan penentuan Fe dengan metode fenantrolin dengan alat 

spektrofotometer UV-Vis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar optimum untuk Ca, 

Mg, SO4
2-

 dan Fe dari pengomposan mengalami perbedaanterhadap hari pengomposan. 

Kadar optimum fermentasi dengan EM-4 diperoleh Mg berada di hari ke 10 yakni 

2,4045%. Kadar optimum  untuk Ca, SO4
2-

 dan Fe berada di hari ke 15 yakni 12,0636%, 

0,1165% dan0,0020%.Kontrol mengalami peningkatan di hari ke 20 terhadap seluruh 

parameter.Kompos yang difermentasi dengan EM-4 memberikan kualitas optimal kompos 

di rentang waktu 10-15 hari. 

 

Kata Kunci: Ampas sagu, effective microorganism, pengomposan, unsur hara mikro 

PENDAHULUAN 

Sagu (metroxylon sp) merupakan salah satu jenis makanan pokok selain beras dan 

umbi-umbian karena mengandung karbohidrat cukup tinggi. Di Pulau Nias, Siberut 

(Mentawai), Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera khususnya sebagian masyarakat daerah 

provinsi Riau menggunakan sagu sebagai bahan makanan pokok (Haryanto dan Pangloli, 

1992). Luas perkebunan sagu di Indonesia diperkirakan 1,2 juta ha dan di Riau berkisar 

antara 69.916 ha (Azaly, 2008).Peningkatan jumlah produksi sagu berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan seperti limbah ampas sagu (Rumalatu, 1981). 

Hal ini dapat menyebabkan pencemaran di sekitar sungai tersebut bahkan mengakibatkan 

kedangkalan sungai karena ampas sagu langsung dibuang ke sungai seperti  di Kilang Sagu 

Harapan Kabupaten Meranti.Ampas sagu belum dimanfaatkan secara optimal, sudah ada 

pengomposan tapi belum maksimal. Ampas sagu diyakini masih memiliki komposisi 

senyawa kimia karbon berupa senyawa selulosa (Flach, 1997) serta mengandung unsur hara 

sehingga sangat mungkin untuk dijadikan keperluan lain yang lebih bermanfaat. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah pengomposan ampas sagu tersebut menjadi pupuk organik 

(Djoefrie dan Sudarman, 1996).Kualitas dari pupuk juga ditentukan dari variasi bahan dan 

ketersediaan unsur hara yang diperlukan bagi tanah dan tanaman.Unsur hara mikro adalah 

unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, seperti Ca untuk 

pertumbuhan akar, Mg untuk memberikan warna hijau pada daun, S untuk pembentukan zat 

gula, dan Fe untuk pembentukan klorofil tanaman. Dari penelitian sebelumnya 

(Putra,2013), kemampuan EM-4 dalam dekomposisi hara makro kompos bahan campuran 

sagu mampu menyediakan N, P, K dalam waktu 10 hari. Maka dalam penelitian ini ingin 

dilihat kandungan unsur hara mikro pada pembuatan kompos dari ampas sagu yang 
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dikombinasikan bahan-bahan organik lain dengan EM-4 (effective microorganism) terhadap 

kesedianya unsur-unsur hara Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Besi (Fe) dan Sulfat (SO4
2-

). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel limbah ampas sagu diambil dari Kilang Sagu Harapan Desa Tanjung 

Kabupaten Meranti sedangkan untuk bahan-bahan pengomposan seperti serbuk gergaji, 

kotoran ayam, dan dedak diambil di areal lahan kelompok mahasiswa penelitian dan 

pengembang Bokashi-EM (KOMPPOS). 

b. Persiapan Sampel 

Sampel limbah ampas sagu yang telah dikering anginkan serta bahan-bahan organik 

seperti dedak padi, kotoran ayam dan serbuk gergaji yang diambil di areal lahan 

percontohan dari kelompok mahasiswa penelitian dan pengembangan Bokashi-EM 

(KOMPPOS-EM) .Semua bahan dipersiapkan dengan perbandingan tertentu. 

c. Peremajaan EM-4 Aktif 
Larutan gula merah sebanyak (20 mL), larutan EM-4 (20 mL), dan air (2000 mL) 

disiapkan.Air dituangkan ke dalam botol yang bersih lebih kurang 1000 mL.Setelah itu, 

larutan gula merah (20 mL) ditambahkan ke dalam botol tersebut, selanjutnya larutan EM-4 

(20 mL) ditambahkan ke dalam botol yang telah berisi campuran air dan gula merah 

tadi.Air ditambahkan hingga mencapai volume 2000 mL. Botol ditutup dengan rapat dan 

disimpan di ruang gelap sehingga terhindar dari sinar cahaya matahari selama proses 

fermentasi. Selama proses fermentasi berlangsung, gas yang terbentuk dikeluarkan secara 

berkala selama lebih kurang 1-2 minggu. Hasil fermentasi dapat digunakan apabila gasnya 

sudah tidak ada dan memberikan aroma yang khas.  . 

d. Proses Pengomposan 

Proses pengomposan dilakukan di kebun KOMPPOS UR dengan perbandingan 

antara ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji yaitu 1:2:1. Ampas sagu 10 Kg, 

kotoran ayam 20 Kg dan sebuk gergaji 10 Kg. Bahan-bahan organik dan kotoran ternak 

diaduk menjadi satu adonan. Adonan yang telah diaduk rata dipisahkan ke dalam 2 tempat 

di atas terpal berukuran sedang.Adonan 1 (30 Kg) ditambahkan dengan EM-4 lalu diaduk 

rata dan adonan 2 (10 Kg) ditambahkan air sebagai kontrol. Kemudian kedua adonan 

tersebut dilihat kadar airnya, jika sudah mencapai 30-40%, ditambahan dedak padi lebih 

kurang 1 Kg lalu diaduk rata. Selanjutnya untuk masing-masing perlakuan dimasukkan ke 

dalam  plastik berukuran 2 Kg lalu diikiat dengan karet gelang dan diberi label. 

Pengomposan dilakukan dengan variasi waktu 0, 5, 10, 15, dan 20 hari. 

e. Prosedur Analisis 

Sampel hasil fermentasi pada hari 0, 5, 10, 15, dan 20 hari dilakukan uji kandungan 

unsur Ca, Mg, S dan Fe.Masing-masing sampel diambil (200 gram) kemudian dimasukkan 
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ke dalam wadah plastik ukuran 250 gram, diikat dengan karet gelang dan diberi 

label.Sampel dibawa ke laboratorium kimia analitik dan laboratorium biokimia untuk 

dianalisis. 

f. Analisis pH (Menon,1979) dan kandungan air 

Sampel kering masing-masing 10 gram dimasukkan kedalam gelas piala ukuran 250 

mL, kemudian sebanyak 100 mL akuades ditambahkan kedalam gelas piala tersebut. 

Campuran diaduk selama 30 menit selanjutnya diukur nilai pH dengan menggunakan pH 

meter yang sudah dikalibrasi.Analisis kandungan air terhadap sampel yang difermentasi 

dengan EM-4 dengan variasi waktu 0, 5, 10, 15, dan 20 hari serta kontrol pada 0 dan 20 

hari dilakukan dengan mengirim sampel dan dianalisis di PT. Central Alam Resources 

Lestari. 

 

g. Penentuan Kadar Kalsium dan Magnesium (SNI 06-6989.12-2004 )  

Ekstraksi Sampel 

Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram, dimasukkan ke dalam beaker glass berukuran 100 ml 

dan ditambahkan 50 mL (CH3COONH4) 1 N pH 7. Larutan diaduk selama 30 menit dengan 

menggunakan stirer.Larutan disaring dengan menggunakan kertas saring Whatman No. 

42.Filtrat siap untuk dianalisis kandungan Ca dan Mg dengan tiga kali pengulangan. 

Penentuan Kadar Kalsium 

Sebanyak 25 ml contoh uji dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL.Ke dalam 

erlenmeyer di tambahkan larutan NaOH 1 N hingga pH larutan menjadi 12. Apabila larutan 

contoh uji keruh, tambahkan 1 mL sampai dengan 2 mLlarutan KCN 10% dan ditambahkan 

seujung spatula indikator mureksid.Larutan di dalam erlenmeyer di atas kemudian dititrasi 

dengan larutan Na2EDTA yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan warna dari 

merah muda menjadi ungu.Volume larutan Na2EDTA yang digunakan dicatat dan titrasi 

diulangi sebanyak dua kali lagi.Setelah dilakukan tiga kali titrasi, volume rata-rata 

Na2EDTA yang digunakan dihitung. 

Penentuan Kadar Magnesium 

Sebanyak 25 ml contoh uji dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml.Ke dalam Erlenmeyer 

di tambahkan 1,5 ml buffer dengan pH 10 dan ditambahkan seujung spatula indikator 

EBT.Larutan di dalam erlenmeyer kemudian dititrasi dengan larutan Na2EDTA yang telah 

distandarisasi hingga terjadi perubahan warna dari merah muda menjadi biru.Volume 

larutan Na2EDTA yang digunakan dicatat dan titrasi diulangi sebanyak dua kali lagi.Setelah 

dilakukan tiga kali titrasi, volume rata-rata Na2EDTA yang digunakan dihitung sebagai 

kadar (Ca dan Mg) dalam sampel.Kadar Mg ditentukan dengan hasil pengurangan kadar 

(Ca dan Mg) dengan kadar Ca. Selisih pemakaian EDTA pada penentuan (Ca dan Mg) 

dengan pemakaian EDTA pada penentuan Ca sama dengan yang diperlukan untuk 

penentuan Mg. 

http://diad.uk/
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h. Penentuan Sulfat dengan Metoda Turbidimetri (SNI 06-2426-1991) 

Ekstraksi Sampel 

Sebanyak 5 g sampel basah ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 

mL.Sampel dilarutkan dengan 150 mL larutan (CH3COONH4) 1 N pH 7 dan diaduk selama 

30 menit dengan stirer magnetik. Kemudian ditambahkan 0,5 g karbon aktif ke dalam 

sampel selama 3 menit dan disaring dengan kertas whatman 42. Ekstrak siap dianalisis 

kandungan sulfat dan besi. 

Penentuan Waktu Kestabilan Sulfat 

Sebanyak 100 mL larutan standar 10 ppm dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 

mL.Ditambahkan 5 mL larutan kondisi kemudian diaduk dengan pengaduk magnet.Setelah 

itu ditambahkan 1 sendok Kristal BaCl2.2H2O, diteruskan pengadukan selama 1 

menit.Dimasukkan ke dalam kuvet, diukur serapannnya berdasarkan interval waktu 1-15 

menit pada panjang gelombang 420 nm untuk menentukan waktu kestabilan 

koloid.Kemudian dibuat grafik antara absorban dengan waktu kestabilan koloid. 

Penentuan Panjang Gelombang Optimum 

Sebanyak 100 mL larutan standar 10 ppm dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 

mL.Ditambahkan 5 mL larutan kondisi kemudian diaduk dengan pengaduk magnet. Setelah 

itu ditambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, diteruskan pengadukan selama 1 menit. 

Dimasukkan kedalam kuvet, diukur serapannya sesuai kestabilan koloid pada panjang 

gelombang 400-440 nm untuk menentukan panjang gelombang optimum.Kemudian dibuat 

grafik antara absorbansi dengan panjang gelombang. 

Pembuatan Kurva Kalibrasi  

Sebanyak 100 mL larutan baku 0, 5, 10, 15, 20 dan 25 ppm dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 5 mL larutan kondisi kemudian diaduk dengan pengaduk 

magnet. Setelah itu ditambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, diteruskan pengadukan 

selama 1 menit. Dimasukkan kedalam kuvet, diukur pada panjang gelombang optimum dan 

dibuat kurva kalibrasi dari data yang diperoleh. 

Pengukuran Sulfat Larutan Sampel 

Sebanyak 100 mL larutan sampel dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL.Ditambahkan 5 

mL larutan kondisi kemudian diaduk dengan pengaduk magnet.Setelah itu ditambahkan 1 

sendok Kristal BaCl2.2H2O, diteruskan pengadukan selama 1 menit.Apabila sampel uji 

berwarna, maka dilakukan tahapan sebelumnya tanpa penambahan 

BaCl2.2H2O.Dimasukkan kedalam kuvet pada alat spektrofotometer dan diukur serapannya 

pada panjang gelombang optimum. Dihitung kadar sulfat dalam sampel dengan 

menggunakan kurva kalibrasi yang sudah dibuat dalam satuan mg/L. 

 

i. Penentuan Kadar Besi (Fe) dengan Metoda Fenantrolin (SNI 19-1127-1989)  
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Penentuan Waktu Kestabilan Warna Besi 

Sebanyak 17,5 mL larutan intermediet besi 10 ppm dipipet kedalam Erlenmeyer 250 mL 

dan ditambahkan 25 mL akuades. Ditambahkan 2 mL HCl pekat dan 1 mL larutan 

hidroksilamin hidroklorida.Dipanaskan sampai mendidih hingga volume larutan menjadi 

15-20 mL.Kemudian didinginkan dan dipindahkan larutan kedalam labu ukur 50 

mL.Ditambahkan 10 mL buffer amonium asetat dan 2 mL larutan fenantrolin. Diencerkan 

sampai tanda batas dan kocok sampai homogen ( diperkirakan konsentrasi 3,5 ppm ). 

Diukur absobansinya tiap interval 2 menit selama kuarng lebih 1 jam ( sampai didapatkan 

waktu kestabilan warna ) pada panjang gelombang optimum 510 nm dengan 

spektrofotometer. Kemudian dibuat grafik absorbansi terhadap interval waktu. 

Penentuan Panjang Gelombang Optimum 

Sebanyak 17,5 mL larutan intermediet besi 10 ppm dipipet kedalam Erlenmeyer 250 mL 

dan ditambahkan 25 mL akuades. Ditambahkan 2 mL HCl pekat dan 1 mL larutan 

hidroksilamin hidroklorida.Dipanaskan sampai mendidih hingga volume larutan menjadi 

15-20 mL.Kemudian didinginkan dan dipindahkan kedalam labu ukur 50 mL.Ditambahkan 

10 mL buffer amonium asetat dan 2 mL larutan fenantrolin. Kemudian diencerkan sampai 

tanda batas dan dikocok sampai homogen ( diperkirakan konsentrasi 3,5 ppm). Diukur 

absorbansinya (sesuai waktu kestabilan warna) pada panjang gelombang 480-540 nm tiap 

interval 5 nm dengan spektrofotometer.Kemudian dibuat grafik absorbansi terhadap 

panjang gelombang. 

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Beberapa buah Erlenmeyer 250 mL masing-masing dimasukkan : 0 mL; 1,25 mL; 2,5 mL; 

5 mL; 7,5 mL; 10 mL; 12,5 mL; 15 mL; 17,5 mL larutan intermediet besi 10 ppm dan 

ditambahkan akuades 25 mL. Ditambahkan 2 mL HCl pekat dan 1 mL larutan 

hidroksilamin hidroklorida.Dipanaskan sampai mendidih hingga volume menjadi 15-20 

mL. Kemudian didinginkan  dan dipindahkan larutan kedalam labu ukur 50 mL. 

Ditambahkan 10 mL buffer amonium asetat dan 2 mL larutan fenantrolin. Diencerkan 

sampai tanda batas dan dikocok sampai homogen (konsentrasi 0; 0,25; 0,50; 1; 1,5; 2; 2,5; 

3; dan 3,5  ppm). Diukur absorbansinya (sesuai waktu kestabilan warna dan panjang 

gelombang optimum) dengan spektrofotometer.Dibuat kurva kalibrasi antara absorbansi 

terhadap konsentrasi larutan standar. 

Pengukuran Kadar Besi (Fe) Dalam Sampel 

Sebanyak 50 mL filtrat dipipet kedalam Erlenmeyer 250 mL.Ditambahkan 2 mL HCl pekat 

dan 1 mL larutan hidroksilamin hidroklorida.Dipanaskan sampai mendidih hingga volume 

larutan menjadi 15-20 mL.Didinginkan dan dipindahkan larutan kedalam labu ukur 50 

mL.Ditambahkan 10 mL buffer amonium asetat dan 2 mL larutan fenantrolin.Kemudian 

diencerkan sampai tanda batas dan dikocok hingga homogen.Diukur absorbansinya (sesuai 

waktu kestabilan warna dan panjang gelombang optimum) dengan spektrofotometer.Kadar 

besi dihitung dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi yang sudah dibuat dalam 

satuan ppm. 
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j. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran akan dianalisis dengan metode statistik 

berupa tabel, grafik dan Anova terhadap kadar dengan waktu pengomposan  dan jika 

signifikan dilanjutkan dengan metode Duncan Multirange Test taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Penentuan pH dan kandungan air 

Pada penelitian ini hasil penentuan pH dan kandungan air pada sampel serta kontrol 

dengan variasi waktu pengomposan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Hasil penentuan pH dan kandungan air terhadap waktu pengomposan pada sampel 

Lama 

Pengomposan 

(Hari) 

EM-4 Air Sumur (Kontrol)  

pH 
Kandungan 

air 
pH 

Kandungan 

air 

0 hari 7,17 48,9 7,30 49,7 

5 hari 7,35 55,7 - - 

10 hari 7,31 56,7 - - 

15 hari 8,17 50,6 - - 

20 hari 7,41 46,8 7,72 50,6 

 Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pengomposan 

dengan EM-4 dan Air sumur dapat mempengaruhi pH pada sampel.Hal ini dapat dilihat 

dari perbedaan pH pada masing-masing variasi waktu. Pada dasarnya pH pada 

pengomposan juga akan mengalami perubahan. Pada proses awal pengomposan hingga hari 

ke-10 pengomposan, pH mendekati netral. Namun, pada hari ke-15 pengomposan terjadi 

kenaikan pH, karena produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen 

pada pengomposan selanjutnya akan meningkatkan pH (pembasaan). Dan pada hari ke-20 

mengalami penurunan pH, hal ini  terjadi karena proses pelepasan asam, secara temporer 

atau lokal yang akan menyebabkan penurunan pH (pengasaman). Hal ini disebabkan oleh 

adanya aktivitas mikroorganisme seperti Lactobacillus yang menghasilkan asam laktat 

(Crawford, 2003). Dari penelitian didapat pH sampel kompos yang sudah matang terjadi 

pada hari ke 20 dengan kondisi pH 7,41 dan dengan kontrol air sumur yakni pH 7, 72. pH 

pada pengomposan sampel dan kontrol tidak jauh berbeda. Karena menurunnya aktivitas 

dari mikroorganisme sehingga nilai pH cenderung netral.Kandungan air pada sampel 

pengomposan dengan EM-4 dan air sumur juga mengalami variasi seperti yang tersaji pada 

Tabel 1.Pada variasi waktu pengomposan dapat dilihat adanya perbedaaan kandungan air 

dimasing-masing hari.Hal ini dapat terjadi dikarenakan mikroorganisme yang bekerja pada 

kompos.Mikroorganisme  memanfaatkan bahan organik apabila bahan organik tersebut 

larut di dalam air (Rynk, 1992). Kandungan air 40 - 60% adalah kisaran optimum untuk 

metabolisme mikroba. Apabila kandungan air di bawah 40%, aktivitas mikroba akan 

mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada kisaran 15% (Rynk, 1992). Apabila 



8 
 

kelembaban lebih besar dari 60% unsur hara akan tercuci, volume udara berkurang, 

akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang 

menimbulkan bau tidak sedap. Dari hasil penelitian didapat kandungan air yang sesuai 

untuk pengomposan dengan EM-4 antara range 46-57% dan kontrol air sumur 49-51% 

yang masuk kepada kisaran optimum untuk kerja mikroba (40-60%). 

 

b. Penentuan Kadar Kalsium 

Dari hasil penelitian diperoleh kadar kalsium pada sampel dan kontrol dengan 

variasi waktu pengomposan ditunjukkan padaGambar 1. 

 

 

Gambar 1. Hubungan waktu pengomposan terhadap kadar kalsium 

Pada pengomposan yang dibuat dari campuran limbah ampas sagu dengan bahan-

bahan organik ini didapatkan hasil yang bervariasi terhadap kalsium selama pengomposan 

seperti yang tersaji pada Tabel 2 dan Gambar 5. Kadar kalsium pada awal pengomposan 

yaitu 7,7370% dan terus meningkat hingga pada waktu optimum yakni hari ke-15 dengan 

kadar kalsium 12,0636%. Penambahan kadar kalsium disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme EM pada saat pengomposan dan juga dipengaruhi pH yaitu 8,17. Pada pH 

tinggi (bersifat basa) dekomposisi akan menghasilkan kalsium (Rosmarkam,2002). 

Kandungan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman sekitar 0,5% sehingga kandungan 

kalsium pada kompos campuran ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji hasil 

fermentasi dengan EM4 dapat dijadikan sebagai pupuk organik. 

c. Penentuan kadar magnesium 

Hasil penentuan kadar magnesium dalam sampel dan kontrol dengan variasi waktu 

pengomposan dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.Hubungan waktu pengomposan terhadap kadar magnesium 

Unsur hara magnesium dari Gambar 2 mengalami variasi  pada proses 

pengomposan. Hal ini dikarenakan aktivitas mikroorganisme yang ada pada EM4 yang 

berlangsung pada saat pengomposan yang mendegradasi magnesium. Kadar magnesium 

optimum terjadi pada hari ke-10 pengomposan dengan kadar magnesium 2,4045%. Namun 

dihari ke-15 dan hari ke-20 pengomposan kadar magnesium mengalami penurunan. 

Penyebab turun kadar magnesium adalah sifat magnesium yang kurang kuat diserap ke 

tempat pertukaran kation sehingga magnesium yang dapat dipertukar sedikit (Foth, 1994). 

Kandungan magnesium yang dibutuhkan tanaman sekitar 0,2% (Rosmarkam, 2002), 

sehingga kompos yang terbuat dari campuran ampas sagu, kotoran yam dan serbuk gergaji 

hasil fermentasi dengan EM4 dapat dijadikan pupuk organik. 

d. Penentuan kadar sulfat 

Hasil penentuan kadar sulfat pada sampel pupuk menggunakan spektrofotometer 

20d dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

. 

Gambar 3. Hubungan waktu pengomposan terhadap kadar sulfur pada sampel 

Unsur hara sulfat dilakukan dengan metode turbidimetri dengan alat 

spektrofotometer tersaji pada Gambar 3. Kenaikan dan penurunan kadar sulfat dapat terjadi 
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karena adanya aktivitas mikroorganisme yang mendegradasi  sulfat seperti bakteri 

Desulfovibrio desulfricans. Bakteri ini merupakan suatu spesies bakteri anaerob yang 

mampu menghasilkan H2S dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat (Rao, 1994). Kadar 

optimum sulfat pada pengomposan terjadi pada hari ke-15 pengomposan dengan kadar 

sulfat 0,1165%  dan pada hari ke-20 pengomposan terjadi penurunan. Penurunan dapat 

disebabkan sulfat dilepaskan dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer, sehingga tidak terurai 

kedalam kompos (Rosmarkam, 2002). Pada tanaman kandungan rata-rata sulfat yang 

diperlukan sekitar 0,1% (Rosmarkam, 2002). Kandungan sulfat yang berasal dari kompos 

yang terbuat dari ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji hasil fermentasi EM4 maka 

dapat dijadikan sebagai pupuk organik. 

e. Penentuan kadar besi 

Penentuan kadar besi dalam sampel pupuk terhadap variasi waktu pengomposan 

dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
 

Gambar 4. Hubungan waktu pengomposan terhadap kadar besi pada sampel 

Unsur hara besi dilakukan dengan metode fenantrolin menggunakan alat 

spektrofotometer tersaji pada Gambar 4. Adanya kenaikan dan penurunan kadar besi dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme yang terdapat pada EM4 yakni Thiobacillus 

Ferroxidans. Pada awal pengomposan kadar besi yakni 0,0002%.  Dan kadar optimum besi 

berada pada hari ke-15 pengomposan yakni 0,0020 %. Kadar besi yang dibutuhkan oleh 

tanaman sekitar 0,0050-0,0200% (Novizan,2005). Sehingga kadar besi pada pengomposan 

dengan EM-4  sedikit dapat memenuhi kebutuhan tanaman. 

Analisis ANOVA menunjukkan bahwa pada tiap hari pengomposan, zat hara mikro 

Ca, Mg, SO4
2-

, Fe memberikan perbedaan yang nyata.Pada hari ke-1 pengomposan hingga 

hari ke-20 pengomposan memberikan nilai konsentrasi yang berbeda.Dengan hari optimum 

pengomposan berada pada hari ke-10 hingga hari ke-15 pengomposan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis kualitas kompos yang dilakukan dari 

campuran limbah ampas ampas sagu, kotoran ayam dan serbuk gergaji yang difermentasi 

dengan EM-4 maka dapat disimpulkan bahwa kandungan dari unsur Ca, Mg, Fe dan SO4
2-

 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap hari pengomposan, untuk kadar Ca tertinggi 

diperoleh pada hari ke 15 yakni 12,0636 % sedangkan kadar Mg tertinggi diperoleh dihari 

ke 10 yakni 2,4045%, kadar S dan Fe tertinggi diperoleh pada hari ke 15 yakni 0,1165 % 

dan 0,0020 %.Pengomposan dari campuran limbah ampas sagu, kotoran ayam, serbuk 

gergaji yang difermentasi dengan EM-4 memberikan hasil optimum pengomposan di range 

hari ke10 - 15.Pengomposan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai pupuk organik karena 

memiliki unsur hara mikro dengan konsentrasi yang dibutuhkan oleh tanaman.Hasil analisis 

ANOVA memunjukkan bahwa ada perbedaan konsentrasi yang signifikan pada hari 

pertama pengomposan hingga akhir pengomposan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka disarankan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan memvariasikan komposisi bahan organik yang digunakan terhadap 

fermentasi pengomposan dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk masyarakat yang 

tinggal di sekitar kilang sagu dengan mengharapkan mereka bisa mengolah limbah ampas 

sagu tersebut sehingga mengurangi dampak pencemaran oleh limbah ampas sagu tersebut. 
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