
PEMBUATAN KOMPOS 



Proses pembuatan kompos ada dua cara: 

• proses aerob (dengan udara) 

dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara 
yang baik.  

Lamanya proses kurang lebih 2 bulan. 

Cara membuat pupuk kompos 

• anaerob (tanpa udara) 

Dilakukan di tempat tertutup dan memerlukan 
aktivator berupa mikroorganisme (starter) untuk 
mempercepat proses pengomposannya.  

Lama proses  4 – 14 hari 

Cara pembuatan kompos secara organik tanpa kimia 

Kedua cara ini menghasilkan kualitas kompos kurang lebih 
sama. 



Pengomposan aerob: 

• Bahan baku yang cocok untuk pengomposan 
aerob adalah material organik yang mempunyai 
perbandingan unsur karbon (C) dan nitrogen (N) 
kecil (C:N < 30:1), kadar air 40-50% dan pH 
sekitar 6-8. Contohnya adalah hijauan 
leguminosa, jerami, gedebog pisang dan kotoran 
unggas. 

• Keasaman ditingkatkan dengan penambahan 
kapur 

• Unsur karbon dapat ditingkatkan dengan 
penambahan bahan yang mengandung karbon 
(arang sekam padi) ke dalam adonan pupuk. 

 



Pembuatan kompos dengan 
cara biasa: 

• Siapkan untuk bak 
pengomposan (lebar 1 m 
dan panjang 1,5 m). Lebih 
baik diberi peneduh untuk 
menghindari hujan. 

• Siapkan bahan organik dan 
cacah hingga menjadi 
potongan-potongan kecil. 

• Susun semua bahan di 
dalam bak secara berlapis-
lapis. Tiap lapisan disiram 
air hingga kelembaban 40%. 

 

Kotoran/limbah ternak 

Kapur bubuk  

Arang sekam 

Hijauan/jerami/sekam 

Kotoran/limbah ternak 

Kapur bubuk  

Arang sekam 

Hijauan/jerami/sekam 

Dan seterusnya hingga 
tingginya minimal 1 meter 

 



• Masukkan 
beberapa bambu 
yang sudah 
dilubangi kedalam 
bahan kompos 
dan tutup dengan 
terpal/karung 
goni. 

• Balik bahan 
kompos setiap 
minggu hingga 
diperoleh kompos 
matang ( 8 
minggu). 

 
 
 

Bahan 
kompos 

Bambu 

Penutup/terpal 

Bak 
pengomposan 



Setelah 8 minggu, tinggi tumpukan tinggal 1/3 dari 
tinggi semula. Kompos sudah dapat dipanen (Kompos 
matang) jika tekstur remah (mudah hancur), bau 
tidak menyengat seperti bau tanah, warna coklat 
kehitaman. 

 
 
 

Bahan 
kompos 

 
 
 

Bahan 
kompos 

 
Kompos 

jadi 

Hingga  8 minggu 



Pengomposan anaerob: 

Cara membuat kompos yang cepat, mudah, dan 
murah 
Pembuatan kompos dipercepat menggunakan 
aktivator/inokulum/dekomposer atau biang 
kompos. Aktivator ini adalah jasad renik (mikroba) 
yang bekerja mempercepat pelapukan bahan 
organik menjadi kompos. Aktivator ini sering juga 
disebut Mikroorganisme (starter) Pengolah 
Limbah 

Aktivator yang umum digunakan adalah 
Effective Microorganism-4  (EM4)  

Lama pengomposan cepat: 4 – 14 hari 

 



Starbio 

Effective Microorganism-4 
(EM-4) 

Mikro Organisme Lokal (MOL) 

Biang Kompos (Starter Pengolah Limbah) 



Syarat: 

• Bahan kompos harus dicacah berukuran kecil (1 cm) 

• Aktivator harus tercampur merata ke seluruh 
bahan kompos agar proses pengomposannya lebih 
baik dan cepat.  

• Bahan kompos harus cukup mengandung air untuk 
mendukung kehidupan jasad renik di dalam 
aktivator kompos. Bahan yang kering lebih sulit 
dikomposkan sedangkan bahan yang terlalu basah 
juga akan menghambat proses pengomposan.  

• Bak pengomposan perlu ditutup untuk melindungi 
bahan/jasad renik dari air hujan, cahaya matahari, 
penguapan, dan perubahan suhu. 



Tahapan cara membuat kompos dengan proses 
anaerob: 
• Siapkan bahan kompos. Pilih bahan yang lunak 

terdiri dari limbah tanaman atau hewan seperti 
hijauan tanaman, ampas tahu, limbah organik 
rumah tangga, kotoran ayam, kotoran kambing, dll.  

• Contoh campuran (bahan harus kering): 
1. Kotoran ternak 1 blek  
2. Dedak halus 1 blek 
3. Arang sekam 1 blek 
4. Hijauan/serbuk gergaji/pakan ternak 1 blek 
5. Molases atau tetes tebu 5 sendok makan 
6. EM4 5 sedok makan (1 sendok makan  15 ml) 
7. Air 10 liter  





• Rajang bahan kompos 
hingga halus, semakin 
halus semakin baik. 

• Siapkan terpal plastik 
dan campurkan seluruh 
bahan kompos hingga 
merata di atas terpal 
tersebut. 

• Larutkan molases ke 
dalam air dan 
tambahkan EM4 dan 
aduk hingga merata. 

 

 



• Siramkan larutan molases 
dan EM4 tadi ke dalam 
campuran bahan hingga 
diperoleh kadar air sekitar 
40% (Cara: kepal campuran 
dan lepas, campuran masih 
menggumpal,  namun bila 
disentuh jari akan pecah 

• Ratakan campuran di atas 
terpal (atau lantai) dengan 
ketinggian 15 – 20 cm.  

• Tutup campuran dengan sisa 
terpal atau karung goni 
hingga rapat. 



• Setelah 4 – 5 hari kompos sudah jadi (matang) 
dengan ciri bau sedap seperti bau tape dan 
warnanya keputihan (ada lapisan jamur). 

Cara pengomposan dengan menggunakan tong 
plastik: 

• Siapkan tong plastik yang kedap udara.  

• Masukan campuran kompos ke dalam tong 
plastik dan  tutup hingga rapat. 

• Diamkan hingga 4 - 5 hari untuk menjalani 
proses fermentasi. Suhu pengomposan pada 
saat fermentasi akan berkisar 35-45oC. 

• Setelah 4 hari cek kematangan kompos. 



Bagaimana cara penggunaan kompos? 

Kompos yang sudah matang dapat langsung 
digunakan untuk tanaman. Tidak ada batasan baku 
berapa dosis kompos yang diberikan untuk tanaman, 
jadi tergantung pengalaman petani.  

Sebagai bayangan untuk pembibitan atau tanaman di 
dalam pot/polybag, kompos kotoran ternak dicampur 
tanah dengan perbandingan 1: 1 namun ada juga 
yang menganjurkan dengan perbandingan 1 : 3. 

Kompos dapat diberikan sebagai satu-satunya sumber 
hara tambahan dikenal dengan istilah pertanian 
organik. Kompos yang diberikan sebaiknya dalam 
jumlah yang cukup, agar tanaman dapat tumbuh lebih 
baik. Kompos juga bisa diberikan bersama-sama 
dengan pupuk kimia buatan. 



Penerapan Kompos pada 
tanaman Bunga dan Sayur 



Beberapa wadah 
pengomposan (Komposter) 
yang dapat digunakan 



Pembuatan MOL (Mikrooranisme lokal) 
MOL dapat digunakan sebagai stater kompos dan 
digunakan langsung pada tanaman. MOL dapat dibuat 
dari beberapa bahan seperti bonggol pisang, rebung, 
sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainya. 
Contoh Cara Membuat MOL Bonggol Pisang 
Bahan: 
• Bonggol pisang : 5 Kg 
• Gula merah  : 1 Kg 
• Air beras   : 10 liter 
Cara Pembuatan: 
• Bonggol pisang ditumbuk/dihaluskan, kemudian 

dimasukan bersama air beras ke dalam wadah 
pencampur. 



• Masukan gula merah sambil diaduk rata  

• Masukkan campuran ke dalam drum/tong plastik. 

• Tutup rapat dan beri lubang udara dengan cara 
memasukan selang plastik yang dihubungkan dengan 
botol yang  sudah terisi air 

• Biarkan selama 15 hari agar mengalami proses fermentasi. 

Cara Penggunaan : 

Sebagai Stater Pengomposan; caranya larutkan 1 liter cairan 
MOL dicampur dengan 5 liter air tawar), tambahkan 
gula  merah 1 ons, aduk hingga rata, dan siramkan pada 
bahan kompos. 

Pada tanaman; semprotkan pada tanaman dengan 
konsentrasi 400 cc dicampur dengan 14 liter air tawar. Pada 
tanaman padi, yaitu hari ke 10, 20, 30 dan 40  Semprotkan 
pada pagi/sore hari, hindari penyemprotan pada siang hari.  



MOL Hasil Pembiakan EM4 



Catatan: 1 cc = 1 ml dan 1 sendok makan  15 ml = 
15 cc 

 



Semoga Bermanfaat 
Terimakasih atas Perhatiannya 


