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ABSTRAK 

 Rendahnya sumber bahan organik yang berasal dari tanaman pangan dan 

kotoran ternak menyebabkan perlunya mencari sumber bahan organik alternatif 

yaitu dengan pemanfaatan tumbuhan liar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi biomassa tumbuhan liar di Wilayah Sekaroh Lombok Timur 

sebagai sumber bahan organik penyedia unsur hara. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survai dan eksperimen. Hasil survai 

menunjukkan ada lima jenis tumbuhan liar yang dominan di Wilayah Sekaroh 

Lombok Timur yaitu Kosta (Acacia sp), Jengis/ Krinyu (Cromolaena odorata), 

Kentawong (Blumea mollis), Duwi (Acacia pernesiana),  dan  Sengon (Blumea 

sp).Hasil ekspriment menunjukkan sifat fisik kompos dalam hal warna berkisar 

coklat tua hingga hitam kecoklatan, dan kecepatan pematangan berkisar dari 29 

hari sampai 60 hari setelah pengomposan. Sifat kimia yang diperoleh yaitu C/N 

rasio berkisar 9,2 hingga 14,9; polifenol berkisar 1,4 % hingga 3,5 % dan pH 

berkisar 7,0 hingga 7,9. Dengan demikian maka ke-lima jenis tumbuhan liar 

memiliki potensi sebagai sumber bahan organik penyedia unsur hara.  
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PENDAHULUAN 

Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti industri, jalan 

raya, pemukiman dan sebagainya menyebabkan semakin berkurangnya luas lahan 

sawah secara signifikan. Pengurangan lahan sawah yang cukup besar di Indonesia 

selama periode Agustus 1999 – Agustus 2002 yaitu seluas 563.159 hektar, 

sementara di NTB luas pengurangan lahan sawah pada periode ini sebesar 3.638 

hektar per tahun ( BPS - NTB, 2003 ). 

Berkurangnya luas lahan sawah secara terus menerus telah menimbulkan 

permasalahan besar yang dihadapi pemerintah dalam upaya penyediaan pangan 

dan bahan industri yang berbasis produksi pertanian. Sementara itu jumlah 

penduduk yang terus menerus meningkat dan pencetakan lahan sawah baru 

memerlukan biaya yang mahal. Kondisi ini mempersulit pemerintah dalam upaya 

mempertahankan penyediaan pangan dan bahan industri yang berbasis produksi 

pertanian. Hal ini perlu diatasi dan membutuhkan upaya pencarian alternatif lahan 
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lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan industri yang berbasis 

produksi pertanian. 

Sementara itu ada potensi lahan kering yang cukup luas di NTB yaitu 

1.673.300 ha atau 83,25 % luas NTB (BPN-NTB, 2001). Potensi ini memberikan 

peluang yang cukup besar untuk dijadikan sebagai lahan alternatif untuk 

pengembangan produksi pangan dan bahan industri yang berbasis produksi 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu wilayah lahan kering di NTB 

yang sangat berpotensi adalah jasirah Sekaroh Kabupaten Lombok Timur. 

Menurut DPKT-Lotim (1998) bahwa luas Wilayah Sekaroh sekitar 2.532 ha. 

Namum demikian, sebagian besar lahan kering memiliki kendala dalam 

pengembangannya menjadi lahan pertanian yang produktif. Kendalanya yaitu 

produktivitas rendah yang disebabkan oleh rendah bahan organik, rendah lengas 

tanah, serta kahat terhadap beberapa unsur hara.  

Melihat permasalahan dalam pengembangan lahan kering di atas, maka 

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanah yaitu dengan cara 

yang tepat, murah, dan berkelanjutan dengan teknologi yang dikuasai petani serta 

dengan bahan yang ketersediaannya melimpah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan cara penambahan bahan organik. Menurut John dkk. (1988) penambahan 

bahan organik mampu meningkatkan kesuburan tanah, lengas tanah, serta mampu 

membebaskan berbagai macam unsur hara. 

Mengingat besarnya peranan bahan organik dalam meningkatkan 

produktivitas tanah, maka perlu dicari sumber bahan organik yang berpotensi dan 

tersedia secara lokal. Menurut Handayanto, Cadisch, Giller (1994) sumber bahan 

organik yang berpotensi sebagai penyedia unsur hara adalah bahan organik yang 

berkualitas tinggi yaitu memiliki C/N ratio < 20 dan keberadaannya melimpah. 

Biasanya masyarakat di lahan kering memanfaatkan sumber bahan organik yang 

berasal dari lingkungan usaha taninya seperti sisa panen tanaman pangan ataupun 

sisa tanaman legum. Tetapi ketersediaan bahan organik dari sumber ini menjadi 

terbatas karena digunakan juga sebagai pakan ternak. Selain pemanfaatan sisa 

panen, kotoran ternak juga dapat digunakan sebagai sumber bahan organik. 

Namun keadaan pemeliharaan ternak yang tidak terkonsentrasi pada satu tempat 
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menyebabkan sumber bahan ini juga menjadi terbatas dan membutuhkan biaya 

yang cukup mahal untuk pengangkutan ke lokasi.  

Sementara itu, di Wilayah Lahan Kering Sekaroh Kabupaten Lombok 

Timur tumbuh  berbagai jenis tumbuhan liar. Sampai saat ini khususnya di NTB 

potensi tumbuhan liar sebagai sumber bahan organik belum dikaji secara 

mendalam, namun di Jawa Timur beberapa jenis tumbuhan liar ini telah 

dimanfaatkan dan dilakukan analisis komposisi kadar haranya. Misalnya biomassa 

Cromolaena odorata mengandung hara N 2.65 %, P 0.53 %, K 1.9 % (Suntoro 

dkk., 2005), Calliandra calothyersus mengadung hara N 3.65 % dan ratio C/N 

13.1, lignin 12 ( Cadisch dkk., 1998 ). 

Mengingat potensi tumbuhan liar yang ada di Wilayah Lahan Kering 

Sekaroh Kabupaten Lombok Timur cukup besar dan belum ada kajian mendalam 

tentang masalah ini, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Potensi Biomassa 

Tumbuhan Liar Di Wilayah Sekaroh Lombok Timur Sebagai Sumber Bahan 

Organik Penyedia Unsur Hara” 

 

BAHAN DAN METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai 

lapangan dan metode eksperimental dengan percobaan di Rumah Kaca. 

Survai lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik transek, yaitu 

dengan berjalan kaki menelusuri Wilayah Sekaroh Kabupaten Lombok Timur 

guna memperoleh data/ informasi awal tentang penyebaran tumbuhan liar, 

menentukan dan mengidentifikasi tumbuhan liar yang dominan, pengambilan 

sampel serta melakukan wawancara dengan penduduk setempat untuk mengetahui 

nama lokal tumbuhan liar yang teruji dominan. 

Eksperimen dilakukan di rumah kaca fakultas pertanian universitas 

mataram yang meliputi lima pengomposan tumbuhan liar yang dominan yaitu 

Pengomposan Jengis/ Krinyu (Cromolaena odorata), Kentawong (Blumea 

mollis), Kosta (Acacia sp), Duwi (Acacia parnesiana),  Sengon (Blumea sp) 

kemudian ke-lima pengomposan ini disusun dalam rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan tiga ulangan. 
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Sebelum dilakukan pengomposan terlebih dahulu dilakukan persiapan 

sampel tumbuhan yaitu dikeringkan di dalam oven pengering pada temperatur 70
o
 

C sampai berat keringnya konstan, kemudian sampel tersebut dipotong kecil-kecil 

dengan ukuran < 2 cm. Masing–masing sampel tumbuhan yang siap untuk 

dikomposkan ditumpuk di dalam keranjang sebanyak 1 kg sesuai dengan jenisnya, 

kemudian tumpukan tersebut disiram dengan aquades yang  mengandung EM4 

dan gula dengan perbandingan aquades : gula : EM4 yaitu 100 : 1: 1. Selanjutnya 

penyiraman dilakukan sampai kondisi lembab (30-50 %). Sementara itu 

pemantauan suhu dan kelembaban tumpukan dilakukan tiap hari, sedangkan 

pemantauan warna kompos diukur setelah suhu tumpukan kompos mendekati 

suhu ruangan dengan menggunakan soil munsel colour chart. Tumpukan akan 

dijaga agar suhunya 30-45
o 

C dan kelembabannya sekitar 30-50 %. Pembalikan 

dan penyiraman tumpukan dilakukan jika terjadi dalam satu atau beberapa 

keadaan seperti suhu tumpukan di atas 45
o 

C atau kurang dari 30
o 

C dan tumpukan 

terlalu basah atau terlalu kering. Pematangan  ditandai dengan suhu tumpukan 

menurun mendekati suhu ruangan dan ciri fisiknya berupa warna kompos 

kehitam-hitaman. 

Analisis jaringan tumbuhan liar dilakukan di laboratorium Kimia dan 

Biologi tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Adapun parameter yang 

diukur sebelum sampel tumbuhan dikomposkan di antaranya Cjar, Ntot, sedangkan 

parameter yang diukur setelah kompos sudah matang yaitu Ntot, C-organik, pH 

(H2O), lignin, dan polifenol. Ntot  diukur dengan menggunakan metode Kejldahl, 

C-organik dengan menggunakan metode Walkey dan Black dengan cara 

kalorimeter, pH (H2O) dengan menggunakan metode gelas elektrode, lignin 

dengan menggunakan metode Acid Detergent Fibre, dan polifenol dengan 

menggunakan metode Folin Denis. Data hasil pengukuran dianalisis 

menggunakan analisis keragaman (ANOVA). Jika F hitung lebih besar dari pada 

F tabel maka perhitungan tersebut menunjukkan beda nyata, dan dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Survai Tumbuhan Liar 

 Sekaroh secara geografi terletak di bagian ujung tenggara Pulau Lombok 

yang di kelilingi oleh samudera Indonesia di sebelah selatan, selat Alas di sebelah 

timur, Teluk Ekas di sebelah barat dan Teluk Jor di sebelah utara. 

Data yang diperoleh dari hasil survai lapangan di antaranya Jenis 

tumbuhan liar yang dominant di Wilayah Sekaroh yaitu Kosta (Acacia sp), Jengis 

(Cromolaena odorata), Kentawong (Blumea mollis), Duwi (Acacia pernesiana), 

dan Sengon (Blumea sp).  

 

Kualitas Kompos 

Sifat Fisik Kompos 

Suhu merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk 

mengetahui waktu pematangan (Murbandono, 2000). Suhu tumpukan kompos dari 

ke-lima jenis tumbuhan liar mendekati suhu ruangan pada hari yang berbeda-beda. 

Pada Acacia sp diperoleh suhu mendekati suhu ruangan pada hari ke-29, 

Cromolaena odorata pada hari ke-35, Blumea mollis pada hari ke-35, Blumea sp 

pada hari ke-56, dan Acacia pernesiana pada hari ke-60. Berdasarkan hal ini maka 

kompos dari ke-lima jenis tumbuhan liar mengalami pematangan berturut-turut 

Acacia sp pada hari ke-29, Cromolaena odorata pada hari ke-35, Blumea mollis 

pada hari ke-35, Blumea sp pada hari ke-56, dan Acacia pernesiana pada hari ke-

60.  

 Warna tumpukan kompos merupakan salah satu parameter kematangan 

kompos. Menutut Murbandono (2000) ciri-ciri fisik kompos yang sudah matang 

yaitu berwarna kehitam-hitaman (mendekati warna tanah). Berdasarkan hasil 

pengukuran warna kompos yang sudah mencapai suhu mendekati suhu ruangan 

dengan menggunakan Munsel Colour Chart menunjukkan bahwa warna kompos 

dari ke-lima jenis tumbuhan liar berbeda-beda yaitu berkisar coklat tua ( Acacia 

pernesiana) hingga hitam kecoklatan (Acacia sp dan Blumea sp). Adapun warna 

kompos dari ke-lima jenis tumbuhan liar yaitu Cromolaena odorata 10 yr 3/2 

(hitam pudar), Blumea mollis 10 yr 2/1 (hitam pudar), Acacia sp 7,5 yr 3/1 (hitam 
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kecoklatan), Acacia pernesiana 7,5 yr 3/3 (coklat tua) dan Blumea sp 7,5 yr 3/2 

(hitam kecoklatan). 

 

Sifat Kimia Kompos 

Senyawa karbon dan nitrogen sangat penting untuk memasok hara yang 

diperlukan mikroorganisme selama proses pemgomposan berlangsung. Karbon 

diperlukan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dan Nitrogen diperlukan 

untuk membentuk protein. Menurut Handayanto (2005) sumber bahan organik 

dinyatakan berkualitas tinggi jika memiliki kandungan C/N rasio < 20. Adapun 

hasil uji lanjut nilai C/N rasio disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan C/N Rasio dari Ke-lima Jenis Tumbuhan Liar yang 

 Dominan di Wilayah Sekaroh 

Jenis Tumbuhan liar C/N rasio awal C/N rasio akhir 

Cromolaena odorata 16,4    b 12,1   ab 

Blumea mollis 15,5    b 10,6   ab 

Acacia sp 14,2    b 9,2     b 

Acacia parnesiana 16,6    b 11,5   ab 

Blumea sp 28,0    a 14,9   a 

BNJ 5% 4,8 3,1 
 Keterangan; Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

 

Tabel 1 menunjukkan hanya pada Blumea sp yang memiliki C/N rasio 

awal > 20, sedangkan Cromolaena odorata, Blumea mollis, Acacia sp, dan Acacia 

parnesiana memiliki kandungan C/N rasio awal < 20. Berdasarkan hal ini maka 

empat jenis tumbuhan liar ini memiliki kualitas tinggi sebagai sumber bahan 

organik. Akan tetapi Blumea sp memilikki kualitas rendah, oleh karena itu perlu 

dilakukan usaha pengomposan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan ke dalam 

tanah. Setelah dilakukan pengomposan ternyata semua jenis tumbuhan liar 

mengalami penurunan C/N rasio. Hal ini sangat terlihat pada penurunan C/N rasio 

Blumea sp yaitu sebesar 53 % (Gambar 6). Menurut Ma’shum (2005) bahwa  jika 

suatu sumber bahan organik segar dikomposkan maka C/N rasio akan turun dan 

menyebabkan semua unsur hara yang terkandung di dalamnya dapat 

termineralisasi. Berdasarkan kandungan C/N rasio akhir maka ke-lima jenis 

tumbuhan liar dinyatakan berkualitas tinggi karena semua jenis tumbuhan liar 
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mengandung C/N rasio < 20. Hal ini menunjukkan ke-lima jenis tumbuhan liar ini 

berpotensi sebagai sumber bahan organik penyedia unsur hara. 
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Gambar 1. Perbandingan Kandungan C/N Rasio Awal dan C/N 

                 Rasio Akhir dari Ke-lima Jenis Tumbuhan Liar yang 

 Dominan di Wilayah Sekaroh 

Polifenol merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam 

menentukan kualitas residu tanaman (Young, 1989; Tian, 1992; Hairiah dkk., 

2000). Sumber bahan organik dinyatakan berkualitas tinggi bila mengandung 

polifenol < 4 % (Hairiah dkk., 2000). Kandungan polifenol menunjukkan 

perbedaan yang nyata antara perlakuan. Adapun rata-rata dan hasil uji lanjut 

kandungan polifenol dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Akhir Kandungan Polifenol, Lignin dan 

  Kemasaman/ pH (H2O) Setelah Pematangan dari Ke-lima 

Jenis Tumbuhan Liar 

Jenis Tumbuhan Liar Kandungan 

Polifenol (%) 

Kandungan 

Lignin (%) 

Kemasaman/ pH 

(H2O) Kompos 

Cromolaena odorata 3,5   a 39       a 7,9     a 

Blumea mollis 1,4   d 23,7    c 7,9     a 

Acacia sp 2,4   c 24,2    c 7,0     c 

Acacia parnesiana 3,3   a 32,0    b 7,6     b 

Blumea sp 2,9   b 20,4   d 7,7     ab 

BNJ 5% 0,1 0,5 0,2 
 Keterangan; Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

 

Berdasarkan kandungan polifenol dari ke-lima jenis sumber bahan organik 

maka semua jenis sumber bahan organik ini dinyatakan berkualitas tinggi, karena 

mengandung polifenol < 4 % (Tabel 4). Tingginya kualitas dari ke-lima jenis 
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tumbuhan ini menunjukkan potensi yang besar untuk dijadikan sebagai sumber 

bahan organik penyedia unsur hara. 

Lignin merupakan senyawa penyusun tumbuhan yang sulit terdekomposisi 

(Brady, 1982; Tian,1992; Handayanto dkk., 1995; Novizan, 2002) dan merupakan 

salah satu parameter dalam menentukan kualitas sumber bahan organik (Brady, 

1982; Young, 1989; Handayanto dkk., 1995). Tabel 2 menunjukkan ke-lima jenis 

tumbuhan liar memiliki kandungan lignin yang berbeda nyata. Berdasarkan 

kandungan lignin maka kompos dari ke-lima jenis tumbuhan liar memiliki 

kualitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kompos dari ke-lima jenis 

tumbuhan liar mengandung lignin > 15 %. Menurut Hairiah dkk. (2000) sumber 

bahan organik yang berkualitas tinggi yaitu mengandung lignin < 15 %. 

Tingginya kandungan lignin pada lima jenis tumbuhan liar kemungkinan 

berhubungan dengan umur tanaman. Semakin tua umur tanaman maka kandungan 

lignin semakin tinggi (Yulius dkk., 1997). Sementara itu dalam penelitian ini, 

umur tumbuhan pada saat pengambilan sampel tidak diketahui secara pasti. 

Berdasarkan kandungan lignin yang diperoleh maka kemungkinan ke-lima jenis 

tumbuhan liar berumur tua. Hal ini juga, didukung oleh ciri fisik dari ke-lima jenis 

tumbuhan liar pada saat pengambilan sampel sudah mengalami pembungaan. 

Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dari ke-lima jenis tumbuhan liar yaitu dengan mengambil sampel 

tumbuhan liar pada saat umur lebih muda. Menurut Purwowidido (1982) bahwa 

pada tanaman Clotalaria direkomendasikan untuk digunakan sebagai sumber 

bahan organik sebelum munculnya bunga, yaitu pada umur 1,5 – 2 bulan, karena 

jika berumur lebih dari 2 bulan maka akan terjadi pengayuan yang menyebabkan 

imobilisasi. 

Kemasaman/ pH kompos merupakan salah satu syarat pupuk organik. 

Menurut BPT (2005) syarat minimal pupuk organik memiliki pH berkisar > 4 

hingga < 8. Tabel 2 menunjukkan nilai pH (H2O) antara ke-lima jenis tumbuhan 

liar berbeda nyata. Adapun kisaran pH dari ke-lima jenis tumbuhan liar yaitu 7,0 

(Acacia sp) hingga 7,9 (Blumea mollis). Berdasarkan hal ini maka ke-lima jenis 

tumbuhan liar yang dijadikan sebagai sumber bahan organik mampu memenuhi 

syarat menjadi pupuk organik. Oleh karena itu maka semua jenis tumbuhan liar 

memiliki potensi sebagai sumber bahan organik penyedia unsur hara. 
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KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil survai menunjukkan lima jenis tumbuhan liar yang dominan di Wilayah 

Lahan Kering Sekaroh adalah Kosta (Acacia sp), Jengis/ Krinyu (Cromolaena 

odorata),  Kentawong (Blumea mollis), Duwi (Acacia pernesiana),  dan  

Sengon (Blumea sp). 

2. Berdasarkan sifat fisik dan kimia maka ke-lima jenis tumbuhan liar yang 

dominan di Wilayah Sekaroh memiliki potensi sebagai sumber bahan organik 

penyedia unsur hara.  

3. Sifat fisik menunjukkan tingkat kematangan tercepat diperoleh pada jenis 

tumbuhan liar Acacia sp dan terlama pada Blumea mollis dengan warna 

kompos coklat tua hingga hitam kecoklatan.  

4. Sifat kimia yang meliputi C/N rasio, polifenol, kemasaman/ pH menunjukkan 

ke-lima jenis tumbuhan liar memiliki kualitas yang tinggi. 
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