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INTISARI 

 

             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik 

terhadap kandungan kadar abu dan lemak kasar regrowth rumput paspalum dilatatum 

pada tanah regosol. Penelitian ini telah dilaksanakan di Teaching Farm Lingsar Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram, Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan manajmen 

Padang Pengembalaan dilanjutkan di Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pakan Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram, pada bulan Mei sampai Juli. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rumput paspalum dilatatum, tanah regosol dan pupuk organik. 

Penelitian ini dianalisis dengan analisis rancangan acak kelompok ( RAK ), yang terdiri 

dari 4 perlakuan yaitu T0 (kontrol) tanpa pupuk, T1 5 ton/ha, T2 10 ton/ha, T3 15 ton/ha 

dengan 4 ulangan. Variabel yang diamati yaitu Kadar Abu dan Kadar Lemak Kasar (LK). 

Dan variable pendukung, serat kasar. Data yang diproleh dianalisis menggunakan analisis 

of varian berdasarkan rancangan acak kelompok ( RAK ) dan apabila terjadi perbedaan 

yang nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncans. 

Hasil penelitian menggunakan penggunaan level pupuk yang berbeda tehadap Kadar Abu 

regrowth rumput paspalum dilatatum tidak menunjukan perbedaan yang nyata dan Kadar 

Lemak Kasar regrowth rumput paspalum dilatatum antara perlakuan T0 2,04% dan T1 

2,27% berbeda tidak nyata, tetapi berbeda secara nyata dengan perlakuan T2 3,09% dan 

perlakuan T3 3,09%. 

 

Kata kunci : Regrowth, Rumput Paspalum Dilatatum, Kadar Abu, Kadar Lemak Kasar 

(LK), Pupuk organik, Tanah regosol. 

  



                                                                 4 
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 The Level Of Ash And Fat Crude Regrowth 

 Grass Paspalum  Dilatatum 

 In Regosol Soils 

 

By 
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ABSTRACK 

 

             This research aims to know the influence of the giving of the organic fertilizer 

against the ash contents and crude fat of coarse grass regrowth of paspalum dilatatum in 

regosol soils. This research has been conducted on the Teaching Farm Lingsar of Animal 

Sains Mataram University, Animal Feed Laboratory and Pasture Manajment continued in 

the Feed Material Chemical Analysis Laboratory of the Faculty Animal Sains Mataram 

University, in May and July. The material used in this research is the grass paspalum 

dilatatum, regosol soil and organic fertilizer. This research analyzed with a randomized 

block design (RAK), which consists of 4 treatments, T0 (control) without fertilizer, T1 5 

ton/ha, 10 tons/ha T2, T3 15 tonnes factor endowments, rough fiber. The data were 

analyzed using analysis of variants based on randomized block design (RAK) and if there 

is a noticeable difference between the treatment then continued with the test distance 

double Duncans. Research results using a different fertilizer level use of taking action 

against the ash contents of regrowth grass paspalum dilatatum showed no significant 

difference and crude fat of coarse grass paspalum dilatatum regrowth treatment between 

T0 2.04%  and T1 2.27% different not significant, but differ significantly for treatment T2 

3.09% and treatment T3 3.09%. 

 

Keywords: Regrowth, Paspalum Dilatatum Grass, Ash Contents, Crude Fat, Organic 

Fertilizers, Regosol Soil. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan kembali (“regrowth”) pada rumput merupakan hasil dari 

kegiatan metabolisme tanaman (fotosintesis dan respirasi) setelah mengalami 

defoliasi dan akan mempengaruhi produktifitas tanaman (Setyati, 1979). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kembali adalah adanya 

persediaan bahan makanan berupa karbohidrat dalam akar yang ditinggalkan 

setelah pemotongan (Soetrisno, 1983). Kecepatan pertumbuhan kembali 

sangat ditentukan oleh kadar cadangan karbohidrat tanaman, kesuburan tanah, 

iklim, penerimaan cahaya, interval pemotongan (defoliasi) serta tinggi 

pemotongan (Isbandi, 1985). 

Untuk menjamin pertumbuhan kembali (regrowth) yang optimal, sehat 

dan kandungan gizi, pemotongan harus dilakukan pada periode tertentu, yakni 

pada akhir vegetatif atau menjelang berbunga. Biasanya pemotongan ini 

dilakukan 40 hari sekali pada musim penghujan dan 60 hari sekali pada musim 

kemarau. 

Dan perlu dijelaskan di sini bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan kembali (regrowth) ialah adanya persediaan 

bahan makanan (food reserve) berupa karbohidrat di dalam akar yang 

ditinggalkan setelah pemotongan. Karbohidrat ini dihasilkan oleh proses 

asimilasi. Segera setelah terjadi pemotongan, kemudian zat karbohidrat ini 

dirombak oleh suatu enzim tertentu menjadi energi untuk pertumbuhan 

kembali. 
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Pertumbuhan tanaman hijauan bisa dibedakan menjadi tiga periode, 

yakni periode perkecambahan atau awal pertumbuhan, periode vegetatif dan 

periode berbuah. Periode perkecambahan atau awal pertumbuhan ialah dimana 

tanaman mulai tumbuh. Jika pemotongan dilakukan pada periode ini, maka 

hijauan tersebut nilai gizinya relatif tinggi dan serat kasarnya pun masih 

sangat rendah.Periode vegetatif ialah periode sesudah awal pertumbuhan 

sampai menjelang berbunga. Sedangkan periode berbuah ialah periode dimana 

tanaman sudah mulai membentuk biji. Pada periode ini kandungan serat kasar 

tanaman sangat tinggi. 

Kadar abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Kandungan abu dan komposisinya pada bahan pakan tergantung pada 

jenis bahan pakan dan pengabuannya. Kadar abu suatu bahan pakan erat 

kaitannya dengan kandungan bahan pakan tersebut. Mineral yang terdapat 

dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik 

dan anorganik sedangkan abu dalam bahan pakan dibedakan menjadi abu 

total, abu terlarut dan abu tak larut. (Puspitasari, et.al, 1991). 

Menurut soejono, (1990). lemak kasar adalah campuran beberapa 

senyawa yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak ( ether, 

petroleum benzene ). Lemak mengandung unsur C, H dan O. Dalam 

perbandingan, lemak lebih banyak mengandung C dan H daripada O. Lemak 

memberikan 2,25 kali energy lebih banyak dibanding dengan karbohidrat jika 

mengalami metabolism karena lemak mengandung unsur H lebih banyak 

daripada unsur O.  
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Unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik diantaranya yaitu 

unsur hara makro seperti, nitrogen (N), posfat (P2O5), Kalium (K2O) dan air 

(H2O) dan mikro seperti Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Tembaga (Ca), 

Mangan (Mn) dan Boron (Bo), yang dibutuhkan tanaman serta berperan dalam 

memelihara keseimbangan hara dalam tanah (Sarwono, 2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemupukan organik yang berbeda terhadap 

kandungan Kadar Abu dan Lemak Kasar (LK) pertumbuhan kembali 

(“regrowth”) rumput Paspalum dilatatum pada tanah regosol? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pemupukan organik dengan dosis yang berbeda terhadap 

kandungan Kadar Abu dan Lemak Kasar (LK) pertumbuhan kembali 

(“regrowth”) rumput Paspalum dilatatum. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai pedoman 

serta refrensi pihak terkait dalam meningkatkan produksi dan kandungan 

Nutrisi pertumbuhan kembali (“regrowth”) Rumput Paspalum dilatatum 

dengan aplikasi berbagai dosis pupuk organik yang berbeda dan sebagai 

bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya. 
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MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2018 bertempat di 

Laboratorium Teaching Farm Fakultas Peternakan Universitas Mataram, 

Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Manajemen Padang 

Penggembalaan dilanjutkan di Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pakan 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Rumput Paspalum dilatatum 

Rumput yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput 

paspalum dilatatum dari penelitian sebelumnya yang berasal dari 

tanaman induk di Laboratorium Terapan Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. 

2. Tanah 

Tanah yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah jenis 

regosol yang berada dilahan Laboratorium Terapan Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. 

3. Pupuk 

Pupuk yang digunakan pada penelitian ini adalah pupuk 

organik yang dibuat sendiri oleh peneliti sebelumnya dengan 

menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari kotoran ternak (feses 
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sapi), sisa pakan, abu sekam, kapur, molasses dan EM-4 dengan 

formula yang sudah ditentukan. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peralatan eksperimen di lapangan 

Alat yang digunakan dalam eksperimen di lapangan adalah 

papan nama penelitian, papan nama untuk masing-masing perlakuan, 

kayu reng untuk papan nama dan perlakuan, gareng, meteran, 

penggaris, sabit dan parang untuk memotong dan mencacah rumput, 

sarung tangan, kantong plastik ukurang tanggung dan besar, kantong 

amplop untuk sampel, timbangan duduk kapasitas 5 kg dan 

timbangan gantung kapasitas 25 kg. 

2. Peralatan di Laboratorium 

Alat laboratorium yang digunakan adalah berupa alat untuk 

analisis proksimat lengkap. 

3.2.3 Variabel yang diamati 

1. Variabel utama        : nilai nutrisi yang terdiri dari kadar abu dan   

lemak kasar.  

2. Variabel pendukung : Serat kasar dan bahan organik. 

3.2.4 Rancangan percobaan 

Adapun rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok( RAK), yang terdiri dari 4 perlakuan 

(t=4)  dan 4 kelompok (k=4). 

1. Perlakuan A : tanpa pupuk organik 
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2. Perlakuan B : 5 ton pupuk organik/ha  

3. Perlakuan C : 10 ton pupuk organik/ha  

4. Perlakuan D : 15 ton pupuk organik/ha  

KI KII KIII KIV 

A B A C 

C A C D 

D D B A 

B C D B 

 

Gambar 1. Denah Bedengan ( Blok ) penelitian. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1  Perhitungan Perlakuan 

1. Perhitungan pupuk organik untuk perlakuan B 

Luas perbedeng = 2 x 2 m = 4 m
2
 

5 ton/Ha = 5000 kg/Ha 

 = 5000 kg/10000 m
2
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4 m
2
 = 4/10000 x 5000 kg 

 = 2 kg/bedeng 

 

2. Perhitungan pupuk organik untuk perlakuan C 

Luas perbedeng = 2 x 2 m = 4 m
2
 

10 ton/Ha = 10000 kg/Ha 

 = 10000 kg/10000 m
2
 

4 m
2
 = 4/10000 x 10000 kg 

 = 4 kg/bedeng 

3. Perhitungan pupuk organik untuk perlakuan D 

Luas perbedeng = 2 x 2 = 4 m
2
 

15 ton/Ha = 15000 kg/Ha 

 = 15000 kg/10000 m
2
 

4 m
2
 = 4/10000 x 15000 kg 

 = 6 kg/bedeng 

 

3.3.2 Pemupukan 

Pemupukan dilakukan pasca 2 minggu setelah pemanenan dari 

penelitian sebelumnya dengan cara membersihkan bedengan dari rumput 

yang mengganggu kemudian mengais tanah menggunakan gareng dan 

pupuk siap ditebar sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. 

3.3.3 Pengukuran 

Pengukuran dilakukan pada minggu pertama setelah pemupukan 

meliputi pengukuran tinggi tanaman dan penghitungan jumlah anakan 
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setiap minggu. Dari 16 rumpun yang ada pada masing-masing bedengan 

diamati 8 rumpun sebagai sampel.Hal ini dilakukan selama 8 minggu 

guna mengetahui data pertumbuhan tanaman. 

3.3.4 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah 8 minggu pengukuran, kemudian 

tanaman ditimbang untuk mengetahui produksi segar. Penimbangan 

sampel yang telah ditentukan, juga dilakukan penimbangan seluruh 

tanaman untuk mengetahui produksi biomasa seluruh tanaman.Setelah 

ditimbang kemudian sampel dicacah dan ditimbang 200 gr. Selanjutnya 

dibawa ke Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pakan Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. 

3.3.5 Pengeringan 

Pengeringan dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam 

oven dengan suhu 60
0
C sampai berat konstan, setelah berat konstan 

digiling dan disaring dengan diameter saring 0,1 minimeter, sampel siap 

dianalisis di laboratorium. 

3.4 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis statistik 

(analisis varians) atas dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK), 

menggunakan 4 perlakuan (t=4), 4 kelompok (k=4) dan 4 ulangan (u=4) 

apabila terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncans (Stel and Torrie, 1989). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil yang didapat dari penelitian dilihat pada tabel satu di bawah ini. 

Tabel 1. Rataan Kadar Abu Regrowth Rumput Paspalum dilatatum yang diberi               

level pupuk berbeda. 

 

 

Kode 
Perlakuan 

(Ton/Ha) 

Kadar Abu 

(%) 

LK 

(%) 

T0 0 12,92
a 

2,04
a
 

T1 5 12,60
a
 2,27

a
 

T2 10 15,58
a
 3,09

b
 

T3 15 12,26
a
 3,09

b
 

Keterangan: Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukan 

perbedaan     yang tidak nyata (P>0.05) 

 

Pengaruh perlakuan terhadap kandungan Kadar Abu rumput paspalum 

dilatatum 

 

Rata-rata perhitungan pengukuran kadar abu dalam penelitian ini dari 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel di atas. Kadar abu merupakan 

campuran dan komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan 

pakan. Kadar abu suatu bahan pakan menunjukan besarnya jumlah mineral yang 

terkandung dalam bahan pakan tersebut. Mineral atau kadar abu bahan pakan 

biasanya ditentukan dengan pengabuan atau pembakaran yang merusak senyawa 

organik dan hanya tersisa mineral. 

 Rata-rata kadar abu rumput paspalum dilatatum yang diberi level 

pupuk yang berbeda, tertinggi diperoleh pada perlakuan T0 (12,94%), dan 

terendah diperoleh pada perlakuan T3 (12,26%). Hasil analisis varians 

menunjukan, bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0.05) terhadap 

regrowth rumput paspalum dilatatum dengan dosis pupuk yang berbeda. Hal 

ini disebabkan peningkatan unsur N dari faeces sapi yang terkandung dalam 

pupuk organik dalam tanah. Penambahan pupuk organik dari faeces sapi dapat 
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memperlambat pembentukan dinding sel dan penuaan tanaman (Manurung, T. 

1995). Abu merupakan bagian yang terkandung dalam dinding sel tanaman. 

(Dwijoseputro. D. 1996). 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Lemak Kasar Rumput Paspalum 

Dilatatum 

 

 Hasil analisis menunjukan bahwa pemberian pupuk organik memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kandungan Lemak Kasar rumput 

Paspalum dilatatum . Lemak kasar pada perlakuan T0 (2,04%) berbeda tidak 

nyata (P>0,05) dengan perlakuan T1 (2,27%) tetapi berbeda secara nyata (P<0,05)  

dengan perlakuan T2 (3,09%) dan perlakuan T3 (3,09%), dan perlakuan T2 

(3,09%) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan perlakuan T3 (3,09%). 

 Hasil analisis menunjukan bahwa Rumput Paspalum dilatatum yang diberi 

pupuk organik dengan level perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kandungan lemak kasar Rumput Paspalum dilatatum. Hal ini 

diduga karna penyerapan unsur hara pada tanaman untuk meningkatkan 

kandungan lemak kasar  yang terdapat pada Rumput Paspalum dilatatum yang 

diberi pupuk organik dalam jumlah yang sedikit, hal ini disebabkan pembentukan 

senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil ( anabolisme ) 

untuk menghasilkan energi di dalam lemak kasar belum memberikan pengaruh 

yang sangat nyata, sedangkan kandungan unsur nitrogen yang terdapat pada 

pupuk organik hanya dapat membantu dalam meningkatkan berat segar, berat 

kering, jumlah anakan dan membentuk protein kasar pada Rumput Paspalum 

dilatatum. 
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 Menurut Dadang ( 1999 ), bahwa tingkat kesuburan suatu tanaman terjadi 

melalui proses asimilasi fotosintesis dan mineral yang diperlukan dalam berbagai 

reaksi metabolisme di dalam tanaman terhadap lemak kasar yang dihasilkan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pupuk organik pada level 

berbeda pada tanah regosol secara statistik memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05), terhadap kandungan Kadar Abu, tetapi berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan Lemak Kasar Rumput Paspalum dilatatum. 

2. Kandungan lemak kasar tertinggi diperoleh pada perlakuan T2 (3,09%) 

dan T3 (3,09%). 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian regrowth berkelanjutan dengan menggunakan 

dosis pupuk yang berbeda-beda supaya lebih mengetahui pertumbuhan kembali 

rumput tersebut. 
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RINGKASAN 

 

Pakan merupakan salah satu factor utama yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan usaha peternakan karna pakan dapat mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan ternak. Sebagaimana diketahui bahwa produktivitas ternak 

dipengaruhi oleh factor lingkungan sampai 70% dan factor genetic sekitar 30%. 

Diantara faktor lingkungan tersebut, aspek pakan mempunyai pengaruh yang 

paling besar yaitu sekitar 60-80%. Keberhasilan maupun kegagalan usaha ternak 

banyak ditentukan oleh pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan pada ternak 

biasanya berupa hijauan seperti rumput dan legum. 

 Menurut Rinduwati (2008), tumbuhan pakan ternak adalah tumbuhan yang 

sengaja ditanam dan dibudidayakan (sehingga meningkat daya gunanya) ataupun 

masih  hidup  secara liar, yang biasa diberikan kepada ternak, baik berupa daun, 

batang, buah/biji, atau umbinya, seluruh atau sebagian, serta tidak menimbulkan 

pengaruh buruk  pada ternak  yang  memakannya. Tumbuhan pakan ternak  terdiri 

dari 2  golongan (famili besar), yaitu  Graminae dan Leguminosa. 

Pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruhnya 

berasal dari dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, 

dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk organik mempunyai 

beragam jenis dan varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan dari bahan baku, 

metode pembuatan dan wujudnya. Dari sisi bahan baku ada yang terbuat dari 

kotoran hewan, hijauan atau campuran keduanya. Dari metode pembuatan ada 
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banyak ragam seperti kompos aerob, bokashi, dan lain sebagainya. Sedangakan 

dar sisi wujud ada yang berwujud serbuk, cair maupun granul atau tablet. 

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral 

yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan 

anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga 

dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukan 

total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses 

pembakaran akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak, karena itulah 

disebut sebagai kadar abu.  

Kandungan lemak suatu bahan pakan dapat ditentukan dengan metode 

soxhlet, yaitu proses ekstraksi suatu bahan dalam tabung soxhlet (Soejono, 1990). 

Lemak yang didapatkan dari analisis lemak ini bukan lemak murni. Selain 

mengandung lemak sesungguhnya, ekstrak eter juga mengandung waks (lilin), 

asam organik, alkohol, dan pigmen, oleh karena itu fraksi eter untuk menentukan 

lemak tidak sepenuhnya benar (Anggorodi, 1994). Penetapan kandungan lemak 

dilakukan dengan larutan heksan sebagai pelarut. Fungsi dari n heksan adalah 

untuk mengekstraksi lemak atau untuk melarutkan lemak, sehingga merubah 

warna dari kuning menjadi jernih (Mahmudi, 1997).  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Rumput Paspalum 

dilatatum, tanah regosol, pupuk organik.  Yang telah dilaksanakan di Teaching 

Farm Lingsar Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Laboratorium Hijauan 

Makanan Ternak dan Manajmen Padang Pengembalaan dilanjutkan di 

Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pakan Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. 
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Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis of varian dengan 

menggunakan acak lengkap ( RAK ) dan apabila terjadi perbedaan yang nyata 

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncans.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pupuk organik dengan 

level berbeda pada tanah Regosol secara statistik memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05), terhadap kandungan Kadar Abu Rumput Paspalum 

dilatatum, tetapi berbeda nyata (P<0,05) terhadap kandungan Lemak Kasar 

Rumput Paspalum dilatatum. 

  



                                                                 20 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Afandie, R dan Nasih Widya Y.M. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Jakarta: 

Kanisius. 

Anggorodi. 1994. Ilmu Makanan Ternak Umum. Jakarta: PT Gramedia. 

Anonim. 2005. Hijauan Makanan Ternak. Jakarta: Kanisius 

Buckman, dan Brady. 1982. Ilmu tanah (Terjemahan Soengiman). 

Dadang. 1999. Determinasi, Potensi dan Evaluasi Komposisi Kimia Rumput   

Lokal, Pada Peternakan Domba Garut, Di Kecamatan Wanaraja dan 

Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Skripsi Peternakan. Fakultas Peternakan 

IPB Bogor. 

Darmasih. 1997. Prinsip Soxhlet.  peternakan.litbang.deptan.go.id/user/ptek97-

24.pdf. [28 April 2014] . 

Haryadi, S.S. 1996. Pengantar Agronomi. Jakarta: PT Gramedia. 

Isbandi. 1985. Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Yogyakarta: Jurusan 

Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. 

Kamal, M. 1998. Nutrisi Ternak I Rangkuman Lab Makanan Ternak. Yogyakarta: 

Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Gadjah Mada. 

Khopkar. 2003. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta : UI – Press. 

Mahmudi, M. 1997.  Penurunan Kadar Limbah Sintesis Asam Fosfat 

Menggunakan Cara Ekstraksi Cair-Cair dengan Solven Campuran 

Isopropanol dan n-Heksan. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Mahmudi, M. 1997. Penurunan Kadar Limbah Sintesis Asam Fosfat  

Manurung, T. 1995. Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Produksi dan Kualitas 

Rumput Stargrass (Cyndon pletostachyius). Lembaran LPP. Bogor 

Mastur, 2007. Pembuatan Pupuk Organik Dan Cara Pemanfaatannya. Makalah 

Materi Pelatihan Kelompok Petani Peternak Se-NTB. Mataram: 

Kerjasama Pemerintah Provinsi (Gerbang Emas) Dengan Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram di Lingsar Lombok  Barat. 

McIllroy.1976. Pengantar Budidaya Padang Rumput Tropika. Jakarta: Pradnya 

Paramita. (Diterjemahkan oleh Susetyo, S, Soedarmadi, L. Kismono dan 

S. Harini). 

Mul Mulyani, S. 1999. Pupuk Dan Cara Pemupukan. Jakarta: PT Rineka Citra. 



                                                                 21 
 

Mulyati, M dkk. 1987. Kajian Tanah Blerang Pada Berbagai Jenis Tanah di 

Lombok. Mataram: Universitas Mataram. 

Nitis, I.M. 2000. Kebutuhan Pakan Ternak Dikawasan Timur Indonesia. Makasar: 

BKSPTN INTIM. 

Nuraini, Y. 2002. Pengaruh Bahan Organik Dalam Memperbaiki Kesuburan 

Tanah.  Materi Pelatihan Dosen-Dosen PTS dan PTS Se Indonesia Bidang 

Lingkungan. Malang: Kerjasama Bagian Proyek Peningkatan Kemampuan 

SDM DIKTI-DEPDIKNAS Dengan LPPM  Universitas Widya Gama 

Malang. 

Pinus Lingga dan Marsono, 2000. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Cimanggis 

Depok: PT Penebar Swadaya. 

Reintjes, C., Bertus Haverkort dan Waters-Bayer. “Pertanian Masa Depan” 

Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah. 

Yogyakarta: Kanisius. 

Reksohadiprodjo, S. 1985. Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik. 

Yogyakarta: BPFE. Universitas Gadjah Mada. 

Rinsema, W.T., 1983. Bomesting en Meststoffen. Jakarta: PT Bhratara Karya 

Aksara. Diterjemahkan oleh  M. Saleh. 

Rukmana, R.H. 2009. Rumput Unggul Hijauan Makanan Ternak. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Sarief, S. 1989. Ilmu Tanah Pertanian. Bandung: Pustaka Buana. 

Sarwono, H. 1992. Ilmu Tanah. Jakarta: PT. Melton Putra. 

 Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 

YogyakartaSediaoetama. 2000. Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi di 

Indonesia Jilid I. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat 

Sediaoetama. Prof. DR. Achmad Djaeni, M.Sc.. 2012. Ilmu Gizi untuk Mahasiswa 

dan Profesi. Jakarta : Dian Rakyat. 

Setyati, S. 1979. Pengantar Agronomi. Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia. 

Soegiman.1982. Ilmu Tanah. Bogor: IPB 

Soepraptohardjo, M. 1987. Sistem Klarifikasi Tanah Di Balai Penyelidikan 

Tanah. Bogor: KNIT I. 

Soetrisno, D. 1983. Defoliasi dan Harvesting. Yogyakarta: Universitas Gadjah 

Mada. 

Subagjo, 1970. Taksonomi Tanah. Bogor: Lembaga Penelitian Tanah. 



                                                                 22 
 

Sudarmadji, Slamet, H.Bambang, Suhardi. 2003. Analisa Bahan Makanan dan  

Suryatna, R. 1987. Ilmu Tanah.Bandung: Angkasa. 

Susanto. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta : UNS Press. 

Susetyo, kismono dan Bedjo Soewardi. 1969. Hidjauan Makanan Ternak. 

Djakarta: Direktorat Djendral Peternakan Departemen Pertanian. 

Susetyo, S. 1980. Padang Penggembalaan. Bogor: Departemen Ilmu Tanaman 

Makanan Ternak. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. 

Sutejo, 2008. Pupuk Dan Cara Memupuk. Jakarta: Rineka Cipta. 

Tilman, A.D dkk. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar.Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada. 

 


