
1



2

PENGARUH PAKAN YANG DIKONSUMSI
TERHADAP KOMPOSISI NITROGEN, POSFOR, KALIUM

FESES SAPI SUMBAWA

PUBLIKASI ILMIAH

untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Perternakan pada

PROGRAM STUDI PETERNAKAN

Oleh

RAHUL EFENDI
B1D 011 227

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM
2016



3



4

PENGARUH PAKAN YANG DIKONSUMSI
TERHADAP KOMPOSISI NITROGEN, POSFOR, KALIUM

FESES SAPI SUMBAWA

INTISARI

Oleh

RAHUL EFENDI
B1D 011 227

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pakan yang
dikonsumsi terhadap komposisi NPK feses sapi Sumbawa yang dilaksanakan di
Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa selama 3 bulan dan
dilanjutkan di Laboratorium Ilmu Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas
Mataram.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah feses sapi Sumbawa
yang diberikan perlakuan berbeda F1 (3 ekor induk yang dipelihara di Lar), F2 (3
ekor induk yang dipelihara di Lar + 1 kg dedak padi), dan F3( 3 ekor induk yang
dipelihara di Lar + 1 kg dedak padi + 1 kg lamtoro) yang diperoleh dari Desa
Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.

Analisis data yang digunakan adalah dihitung dengan statistik sederhana
yaitu menggunakan rata-rata hitung kemudian diinterpretasikan hasilnya secara
deskriptif. Variabel yang diamati adalah C organik, N total, C/N ratio, P total dan
K total, Kadar air feses, pH feses dan Jumlah tanaman yang tumbuh disekitar
feses masing-masing perlakuan.

Hasil penelitian menunjukan feses F1 memiliki kandungan C organik
11,05 %, N 0,59 %, C/N ratio 18,82 %, pH 6,6, P 0,17 %, K 0,53 %. F2 memiliki
kandungan C organik 10,32 %, N 0,57 %, C/N ratio 17,98 %, pH 6,5, P 0,21 %, K
0,58 %, sedangkan F3 memiliki kandungan C organik 10,33 %, N 0,60 %, C/N
ratio 17,20 %, pH 6,7, P 0,16 %, K 0,53 %.

Kata kunci : Sapi Sumbawa, Dedak padi, lamtoro, Feses, Nitrogen, Posfor,
Kalium (NPK)
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ABSTRACT

THE EFFECT OF FEED CONSUMPTION
ON THE COMPOSITION OF NITROGEN, PHOSPHOR, POTASSIUM

FECES SUMBAWA CATTLE

By

RAHUL EFENDI
B1D 011 227

The research aim to determine the effect of feed consumption to the NPK
composition of feces Sumbawa cattle the Village Penyaring, Moyo District of
North Sumbawa for 3 month and continued at the Chemical Laboratory of Soil
Science, Faculty of Agriculture, University of Mataram.

The material used in this study is a feces Sumbawa cattle given different
treatment F1 (3 breeding are kept in Lar), F2 (3 breeding are kept in Lar + 1 kg
rice bran), (3 breeding are kept in Lar + 1 kg rice bran + 1 kg leucaena
leucocephala) obtained from the Village Penyaring, Moyo District of North
Sumbawa.

The data analysis for this research is simple statistics to use a counting
flats and them to interpretation the deal which discriptif. The variable in observe
are C organic, N total, C/N rasio, P total and K total, the water content of the
feces, pH feces and sum of grass on feces each treatment.

The results of this study showed feces F1 have C organic 11,05%, 0,59%
N, C/N ratio of 18,82%, pH 6,6, 0,17% P, K 0,53%. F2 have C organic 10,32%,
0,57% N, C/N ratio of 17,98%, pH 6,5, 0,21% P, K 0,58%, while F3 have C
organic 10,33%, N 0,60%, C/N ratio of 17,20%, pH 6,7, 0,16% P, K 0,53%.

Keyword : Sumbawa Cattle, Rice bran, Leucaena leucocephala, feces, Nitrogen,
Phosphor, Potassium (NPK)
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagian besar rumpun sapi yang dipelihara peternak Indonesia berasal

dari sapi impor. Misalnya sapi-sapi Eropa ( Bos Taurus ) dan sapi bersal dari India

( Bos Indicus ). Hanya sebagian kecil yang merupakan rumpun sapi asli atau sapi

lokal Indonesia yang berasal dari Bos Sondaicus atau hasil persilangan dengan

sapi Eropa dan sapi India yang sudah lama beradaptasi dengan lingkungan

Indonesia. Salah satu rumpun sapi lokal Indonesia adalah sapi Sumbawa. Sapi

Sumbawa merupakan sumber daya genetik ternak potensial dan sudah sangat baik

beradaptasi dilingkungan tropis. Sapi Sumbawa sebelumnya dikenal dengan nama

sapi Sumbawa, berasal dari Punjab India. Kini sapi Sumbawa sudah menjadi aset

nasional, karena sudah merupakan salah satu rumpun sapi lokal indonesia. Lebih

kurang 100 tahun lamanya sapi ini telah beradaptasi baik pada lingkungan

setempat, dan dipelihara secara turun-temurun di padang penggembalaan alam

(Lar ) milik bersama oleh penduduk di pulau Sumbawa (Dilaga, 2014).

Klasifikasi bangsa sapi Sumbawa adalah sebagai berikut :

Phyllum : Chordata

Sub-phyllum : Vertebrata

Classis : Mamalia

Sub-Classis : Eutheria

Ordo : Artiodactyl

Sub-ordo (golongan) : Ruminantia

Familia (keluarga) : Bovidae

Genus (suku) : Bos

Spesies (kelompok) : Bos indicus (sapi India/sapi Zebu)

Sub-spesies : Sapi Hissar (sapi Sumbawa)

Ciri sapi Sumbawa adalah agak unik yaitu sapi betina mempunyai tanduk

yang lebih panjang dibanding sapi jantan. Warna kulit umumnya putih abu-abu.

Warna tersebut terutama pada ternak jantan terdapat dibagian kepala, telinga, dan

ujung ekor; sedangkan pada bagian tubuh yang lainnya terdapat perpaduan dari

warna hitam dan merah kekuning-kuningan. Postur tubuh besar, panjang, kokoh,

dan bertemperamen tenang. Kulit tebal, halus, serta banyak terdapat lipatan
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elastis. Leher tampak panjang, agak besar, dan semakin mengecil ke arah kepala.

Gumba besar, berpunuk terutama pada sapi jantan, yakni di atas pundak dekat

leher. Sapi ini bergelambir panjang mulai dari bawah dagu hingga ke dada.

(Dilaga, 2014).

Menurut Dilaga, (2014). Sapi Sumbawa merupakan sapi tipe multiguna

selain menghasilkan daging, susu, dan tenaga, sapi juga menghasilkan kotoran

padat ( feses ) dan kotoran cair ( urin ) yang dapat dijadikan pupuk kandang dan

kalau dicampur dengan bahan organik lainnya asal tanaman seperti dedaunan atau

limbah pertanian dapat dijadikan kompos. Pupuk kandang dan kompos, disebut

sebagai pupuk organik. Sapi Sumbawa dipelihara oleh petani di pulau Sumbawa

juga sebagai tabungan.

Pupuk organik adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari

campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh

populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat,

lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan proses pengomposan adalah

proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya

oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.

Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar

kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan

yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan

aktivator pengomposan. Kandungan pupuk kompos adalah bahan organik yang

mencapai 18 % bahkan ada yang mencapai 59 %. Unsur lain yang dikandung oleh

kompos adalah nitrogen, posfor,  kalium  bisa disebut dengan pupuk NPK. Pupuk

NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat yang mengandung

unsur hara utama nitrogen, posfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu

jenis pupuk majemuk yang paling umum digunakan. Ketiga unsur dalam pupuk

NPK membantu pertumbuhan tanaman (Crawford, 2003).  Hal ini sangat

bergantung jenis ternak dan ragam pakan. Jika pakan yang dikonsumsi bermutu

tinggi, kaya protein serta vitamin dan mineral, dapat dipastikan feses yang

dihasilkan juga kaya dengan unsur N, P, dan K.

Sapi Sumbawa lebih banyak mengkonsumsi konsentrat dari pada hijauan,

berbeda dengan sapi Bali dan sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH), justru
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konsumsi hijauan lebih banyak dibandingkan konsentrat. Hal ini akan berdampak

kandungan C organik dan N total dalam feses juga tinggi, karena dalam hijauan

banyak mengandung fraksi serat kasar yang merupakan salah satu komponen

karbohidrat ( Husnaini, 2005 ).

Di Desa Penyaring, feses sapi dapat digunakan sumber energi ramah

lingkungan yaitu gas bio, paling sedikit sudah ada 10 rumah tangga

memanfaatkan feses sapi Sumbawa dan aneka ternak lainnya untuk sumber gas

bio. Setelah gas selesai dipanen, lumpur sisa digunakan untuk pupuk yang sangat

baik bagi pertumbuhan tanaman (Dilaga, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan

penilitian tentang sejauh mana pengaruh pakan yang dikonsumsi terhadap

komposisi NPK feses sapi Sumbawa.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. mengetahui komposisi NPK feses sapi Sumbawa yang dipelihara di Lar

dengan yang diberikan pakan tambahan berupa dedak padi dan lamtoro,

b. mengetahui C/N rasio feses sapi Sumbawa yang diberi pakan tambahan

berupa dedak padi dan lamtoro.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. memberikan informasi ilmiah tentang komposisi NPK feses sapi Sumbawa

yang dipelihara di Lar dengan yang diberikan pakan tambahan berupa

dedak padi dan lamtoro,

b. dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang pupuk

organik  yang banyak mengandung komposisi NPK yang efektif untuk

menjaga kesuburan tanah.
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MATERI DAN METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Bahan Penelitian

1. 9 ekor induk Sapi Sumbawa

2. Dedak padi

3. Lamtoro

4. Feses. Diperoleh dengan cara mungumpulkan feses sapi Sumbawa yang

masih segar dan dikeringkan kemudian sebagai bahan dikompostingkan.

Alat Penelitian

1. Timbangan. Digunakan untuk menimbang feses.

2. Jaring. Digunakan untuk menjaga feses dari injakan sapi atau gangguan yang

berasal dari lingkungan sekitar.

3. Alat penampungan feses. Terdiri dari, sekop, kantong plastic, ember.

4. Kamera. Digunakan untuk mengambil foto sebagai dokumentasi.

5. Seperangkat alat analisis. Digunakan untuk menganalisis nilai C, N, P, K

feses

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakasanakan selama 3 bulan di peternakan rakyat di Desa

Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini

menggunakan 9 ekor sapi Sumbawa dengan perlakuan berbeda (F1, F2, F3).

Sedangkan analisis C organik, N total, C/N rasio, N, P, dan K, dilaksanakan di

Laboratorium Ilmu Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

1. F1= 3 ekor sapi Sumbawa induk yang dipelihara di Lar.

2. F2= 3 ekor sapi Sumbawa induk yang dipelihara di Lar + 1 kg Dedak padi.

3. F3= 3 ekor sapi Sumbawa induk yang dipelihara di Lar + 1 kg Dedak padi +

1 kg Lamtoro.
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Prosedur Penelitian

1. Feses sapi yang baru keluar ditimbang pada tiap-tiap waktu defikasi,

kemudian dikumpulkan dan dikompositkan, setelah itu diletakkan dilapangan

terbuka.

2. Untuk menjaga agar tidak tergangagu oleh ijakan ternak atau gangguan yang

berasal dari lingkungan sekitar, maka feses sapi tersebut diberi jaring.

3. Masing-masing perlakuan diambil sampel sebanyak 100 gram kemudian

dikompositkan, serta menghitung jumlah tanaman yang tumbuh disekitar

feses.

4. Sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan C organik, N

total, Nisbah C/N, P total, K total.

Peubah yang Diamati

1. Kandungan C organik. Untuk mengetahui kandungan C organik dalam feses

yang dieksresikan oleh sapi Sumbawa yang akan dilakukan pengujian di

laboratorium selama priode koleksi.

2. Kandungan N Total. Untuk mengetahui N total dalam feses yang dieksresikan

oleh sapi Sumbawa yaitu dengan memasukan feses ke laboratorium selama

priode koleksi.

3. Nisbah C/N. Untuk mengetahui berapa besar perbandingan Nisbah C/N feses

sapi Sumbawa yang diberi pakan tambahan.

4. P dan K Total. Untuk mengetahui kandungan  P dan K total dalam feses yang

dieksresikan oleh sapi Sumbawa yaitu dengan memasukan feses ke

laboratorium selama priode koleksi.

5. Kadar air. Untuk mengetahui kandungan air yang terdapat dalam feses sapi

Sumbawa.

6. pH feses sapi Sumbawa.

7. Jumlah tanaman yang tumbuh di sekitar feses.
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Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis statistik deskriptif yaitu mengkakulasikan

data yang diperoleh, kemudian dicari rataannya.

Rumus rataan hitung tersebut adalah := 1 + 2 + 3 +⋯+n
Keterangan :

X = Harga rata-rata

X1 + X2 + X3 … + Xn = n buah dari variabel

n = Banyaknya variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Moyo Utara adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada

di Kabupaten Sumbawa. Terdiri atas 9 desa. Terletak di sebelah timur Kecamatan

Sumbawa. Adapun jarak dari ibu kota kabupaten Sumbawa yaitu Sumbawa Besar

kurang lebih 9 km.

Desa Penyaring merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di wilayah

Kecamatan Moyo Utara, terdiri atas 4 dusun yakni Dusun Penyaring A, Dusun

Penyaring B, Dusun Uma Kola, dan Dusun Omo. Adapun luas wilayah Desa

Penyaring adalah 26.780 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kelurahan Brang Biji & Kel. Uma Sima Kecamatan.

gbksfbgkfbgkfbgfkhfhhiiSumbawa

Sebelah Utara : Teluk Saleh Kecamatan Labuhan Badas

Sebelah Timur : iDesa Sebewe & Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo

lllllllllllllllllllllllllllllllllllliUtara

Sebelah Selatan : Desa Poto & Kelurahan Seketeng Kecamatan Moyo

llllHilir/Sumbawa
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Topografi  wilayah daerah ini berbukit-bukit, dataran rendah terletak di

sebelah utara sampai ke pesisir laut Pulau Moyo yang membentang dari barat

sampai ke timur.

Desa Penyaring umumnya beriklim tropis, musim hujan dimulai dari

Desember sampai Maret. Sedangkan musim kemarau antara bulan juli sampai

bulan Oktober. Lamanya bulan basah setahun rata-rata empat bulan, lembab dua

bulan dan kering dua bulan. Temperatur rata-rata 27,5 dan kelembaban rata-

rata 76%.

Desa Penyaring khususnya Desa Penyaring B terdapat kelompok peternak

sapi Sumbawa yang sudah ada sejak tahun 2000. Hasil pengamatan selama

penelitian, diketahui keluarga anggota kelompok tersebut mempunyai ternak

minimal puluhan ekor. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa salah satu

motivasi dalam beternak sapi sumbawa untuk memfaatkan air susunya atau

diperah, tabungan sebagai cadangan suatu waktu dapat dijual segera dan juga

dimanfaatkan sebagai tenaga kerja pengelolah lahan pertanian jika pada musim

penghujan sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian dapat dijadikan

sebagai lahan padang pengembalaan/ lar oleh peternak.

Tabel 3. Jumlah Populasi ternak Kecamatan Moyo Utara.

Kerbau Sapi Sapi Sumbawa Kuda Kambing Domba Babi Unggas
1 Penyaring 346 2553 1603 152 174 42 0 13005
2 Sabewe 204 1415 26 84 81 0 0 2073
3 Pungkit 290 1896 291 104 115 0 0 8242
4 Kuken 425 1186 81 172 112 0 0 1823
5 Baru Tahan 226 1036 99 44 107 0 0 10282
6 Songkar 68 777 50 59 92 0 0 534

DesaNo
Jenis Ternak ( Ekor )

Sumber: UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Kecematan Moyo Utara, 2015

Pemeliharaan ternak masih bersifat tradisional yakni ternak dilepas bebas di

lar/padang pengembalaan pemilik ternak dan mencari makan sendiri di daerah

sekitar areal pengembalaan. Desa penyaring terdapat dua lokasi padang

pengembalaan yakni bukit-bukit atau pergunungan dan lahan-lahan pertanian

lainya dapat dujadikan sebagai padang pengembalaan/lar. Diareal ini bukan sapi
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Sumbawa saja dapat ditemui, namun juga terdapat ternak-ternak lainnya seperti

karbau, kuda, kambing dan lain-lain.

Dengan cara pemeliharaan yang tersebut di atas, masyarakat merasa sangat

mudah dalam kepemilikan ternaknya. Peternak hanya mengetahui ternaknya baik

betina maupun jantan saat pemberian air minum. Setalah itu ternak itu dilepas

kembali dipadang pengembalaan/13ard an bila ternak dibutukan baru diambil di

padang pengembalaan/lar, padang pengembalaan/lar yang dijadikan ini berupa

seperti lahan-lahan pertanian atau persawahan pada musim kering sedangkan pada

musim penghujan ternak di bawah ke pegunungan untuk digembalaan, hanya

sebagian peternak yang ternaknya dikandangakan. Hal ini adalah salah satu faktor

mempermudah dalam pelaksanaan penelitian.

Rataan Komposisi NPK Feses Sapi Sumbawa

Dalam penelitian ini selain pakan yang dimakan di areal padang

pengembalaan ada juga tambahan pakan berupa dedak padi dan lamtoro

sedangkan feses yang dikeluarkan dapat dijadikan pupuk organik dan biogas, di

dalam pupuk organik ini banyak sekali terdapat unsur hara yang dapat

menyuburkan tanaman berupa N, P, dan K. Tabel 4 menunjukan komposisi NPK

feses sapi Sumbawa.

Tabel 4. Rataan Komposisi NPK Feses Sapi Sumbawa

No Uraian
Perlakuan

F1 F2 F3
1 Kadar air (%) 8,24 7,85 7,85
2 C organik (%) 11,05 10,32 10,33
3 N Total (%) 0,59 0,57 0,60
4 Nisbah C/N 18,82 17,98 17,20
5 P Total (%) 0,17 0,21 0,16
6 K Total (%) 0,53 0,58 0,53
7 pH 6,6 6,5 6,7
8 Rataan jumlah rumput

(Btg)
83 94 105

9 Biomas (Kg) 11.066,67 12.533,33 14.000,00
Sumber : Data primer hasil analisis 2016
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Berikut ini dikemukakan pembahasan mengenai keadaan feses sapi

Sumbawa ditinjau dari berbagai aspek.

Kandungan Air (%)

Dari tabel analisis di atas dapat dilihat bahwa kandungan air pada feses

sapi Sumbawa yang diberi perlakuan berbeda, F1, F2, F3 dengan rataan dalam

penelitian ini adalah 8,24 %, 7,85 %, dan 7,85 %. Kandungan kadar air yang

dihasilkan F1 lebih tinggi dibandingkan dengan F2 dan F3. Dalam penelitian ini

kandungan air pada feses sapi Sumbawa antar perlakuan tidak jauh berbeda

karena dipengaruhi oleh konsumsi air minum. Air minum yang diberikan oleh

peternak tidak secara adlibitum melainkan secara bertahap.

Konsumsi air minum juga berpengaruh terhadap kandungan kadar air

feses yang dihasilkan karena sapi Sumbawa lebih hemat dalam penggunaan air

minum. (Husnaini,. 2005). Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan air

minum sapi Sumbawa lebih hemat karena saat pemberian air minum tidak secara

adlibitum.

Kandungan C Organik (%)

Hasil analisis kandungan C organik pada feses sapi Sumbawa yang

dipelihara di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, dapat dilihat pada Tabel 4.

Rataan kandungan C organik feses sapi sumbawa yang diberikan

perlakuan berbeda, F1, F2, dan F3 dalam penelitian ini adalah 11,05 %, 10,32 %

dan 10,33 % jika dilihat dari jumlah rataannya terdapat selisih yang bernilai 0,73

% yaitu selisih antara F1 dan F2, 0,72 % selisih antara F1 dan F3, dan 0,01 %

yaitu selisih antara F2 dan F3. Kandungan C organik yang dihasilkan oleh F1

lebih tinggi jika dibandingakan dengan F2 dan F3.

Hujauan adalah tumbuhan  yang merupakan sumber C, H, dan O yang

hidup pada daerah dan lingkungan yang beragam, dimana tanah dapat tumbuh

tanaman telah cukup dapat menyediakan kebutuhan akan zat makanan berupa

unsur hara sehingga yang tumbuh di atas tanah mampu menyerap zat makan

melalui perakaran yang dimilki. Selain melain memerlukan zat makanan, tanaman

juga perlu mengadakan fotosentesis untuk tumbuh dan berkembang biak yang

berlansung secara terus menerus dan berhenti jika tanaman itu mati (Husnaini,.

2005).
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Kandungan N Total (%)

Menurut Anggorodi (1979), kosentrat merupakan salah satu atau campuran

bahan makanan ternak yang mempunyai kadar serat rendah dan banyak

mengandung zat makanan utama yang memiliki daya cerna yang tinggi. Dalam

penelitian ini kosentrat yang diberikan pada ternak berupa dedak halus padi yang

merupakan sumber protein dan energi yang tinggi dibandingkan dengan hanya

diberikan hijauan saja sehingga berpengaruh terhadap feses yang dihasilkan.

Rataan kandungan N total pada feses sapi Sumbawa yang diberi perlakuan

berbeda yaitu F1, F2, dan F3 adalah 0,59 %, 0,57 %, dan 0,60 %. N yang

dikonsumsi F3 lebih tinggi dibandingkan F1 dan F2.

Nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif (pertumbuhan daun dan

batang), meningkatkan kadar protein tanaman, juga untuk berkembangnya

mikroorganisme dalam tanah. Nitrogen diserap akar tanaman dalam bentuk nitrat

atau amonium, yang berpengaruh mempercepat sintesis karbohidrat diubah

menjadi protein. Pengikatan nitrogen secara simbiotik dilakukan oleh Rhizobium

sp, pengikatan non simbiotik oleh Azobacter sp. Sedangkan nitrogen yang berasal

dari bahan organik dapat diserap oleh tanaman setelah melewati serangkaian

proses yaitu amoniasi dengan proses enzimatik oleh mikroorganisme, amonifikasi

pada tanah yang drainisenya baik, dan proses terakhir adalah nitrifikasi,

perubahan dari amonium menjadi nitrat. Proses nitrifikasi tersebut dapat dibantu

oleh mikroorganisme Nitrosomonas, Nitrosoccus dan Nitrobacter. Kecepatan

nitrifikasi ini tergantung pada keasaman tanah (pH), kelembapan, pupuk, dan

perbandingan C/N rasio (Isnaini, 2006).

Tanaman mengandung cukup N akan menunjukkan warna daun hijau tua

yang artinya kadar klorofil dalam daun tinggi. Sebaliknya apabila tanaman

kekurangan atau defisiensi N maka daun akan menguning (klorosis) karena

kekurangan klorofil. Pertumbuhan tanaman lambat, lemah dan tanaman menjadi

kerdil juga bisa disebabkan oleh kekurangan N. Tanaman cepat masak bisa

disebabkan oleh kekurangan N. Defisiensi N juga dapat meningkatkan kadar air

biji dan menurunkan produksi dan kualitas (Kurniawan, 2012).

N diserap oleh tanaman hampir seluruhnya dalam bentuk nitrat, di mana N

dalam tanaman merupakan unsur yang sangat penting untuk pembentukan protein.
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N ditinjau dari berbagai sudut mempunyai pengaruh positif yaitu dapat menaikan

potensi pembentukan daun, mempunyai pengaruh positif terhadap kadar protein

pada rumput dan makanan ternak lainnya, serta menaikan kadar protein pada

bagian butir tanaman.

Kandungan Nisbah C/N

Dari tabel 4 dapat dilihat, rataan kandungan Nisbah C/N pada feses sapi

sumbawa yang diberi perlakuan berbeda F1, F2, dan F3 adalah 18,82 %. 17,98 %,

dan 17,20 %.

F1 menghasilkan feses yang rata-rata kandungan Nisbah C/N nya lebih

tinggi dibandingkan dengan F2 dan F3. Makin rendah N total yang dihasilkan,

maka Nisbah C/N nya makin tinggi sebaliknya makin tinggi kandungan N total

yang dihasilkan, maka Nisbah C/N nya makin rendah. Untuk menghasilkan

Nisbah C/N yang rendah, harus memiliki kandungan N total yang tinggi dan C

organik rendah. Akan tetapi kotoran yang dihasilkan  ketiga perlakuan dapat

digunakan sebagai pupuk, karena memiliki kandungan Nisbah C/N yang rendah

yang apabila diberikan pada tanaman maka dapat menyuburkan tanaman. Menurut

Sutejo dan Kartasapoetra (1987), kotoran ternak dapat dijadikan pupuk kandang

yang baik apabila memiliki Nisbah C/N nya rendah, yaitu kurang dari 20 atau

mendekati C/N tanah. Untuk dapat dijadikan sebagai pupuk, feses sapi tersebut

harus diperam yang tujuannya untuk menurunkan Nisbah C/N feses tersebut,

sehingga diperoleh C/N yang ideal dan cepat dapat diberikan ke tanah untuk

meningkatkan kesuburan tanah.

Jika di bandingkan Nisbah C/N yang di hasilkan  ternak ruminansia besar

dengan ternak ruminansia  kecil (Tabel 1), maka ternak ruminansia besar memiliki

Nisbah C/N yang lebih tinggi dibandingkan dengan ternak ruminansia kecil

seperti kambing dan rusa sesuai dengan hasil penelitian I.G.A Ayu Putu Suharti

(1996). Bila dibandingkan dengan bahan yang asal nabati dengan bahan yang asal

hewani pada Tabel 1, tampak yang asal nabati memiliki Nisbah C/N rendah yaitu

13,01 %. Demikian pula dengan bahan yang menggunakan bahan kotoran cacing,

ternyata Nisbah C/N yang dihasilkan tidak berbeda dengan bahan Azolla pinnata
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hanya berselisih 0,1 % yaitu 13 %. Kesuburan tanah tidah lepas dari pH tanah itu

sendiri.

Kandungan P Total (%)

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa rataan kandungan P total feses sapi

Sumbawa yang diberi perlakuan berbeda F1, F2, dan F3, dalam penelitian ini

adalah 0,17 %, 0,21 %, dan 0,16 %. Kandungan P total yang dihasilkan oleh F2

lebih tinggi dibandingkan dengan F1 dan F3.

Posfor adalah salah satu mineral makro. Di dalam bahan pangan, posfor

terdapat dalam berbagai bahan organik dan anorganik. Enzim dalam saluran

pencernaan membebaskan posfor yang anorganik dari ikatannya dengan bahan

organik. Sebagian besar posfor diserap tubuh dalam bentuk anorganik, khususnya

dibagian atas duodenum yang bersifat kurang alkalis 70% yang dicerna akan

diserap (Almatsier, 2001).

Selain itu posfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan

sejumlah protein tertentu; membantu asimilasi dan pernapasan; serta mempercepat

pembungaan, pemasakan biji dan buah (Lingga, 2007).

Defisiensi posfor mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil dan memiliki

sedikit anakan (pada serealia). Pada tanaman yang kekurangan posfor

pertumbuhan luas daun terhambat, karena terjadi penurunan tekanan hidrolik akar,

menghambat pembelahan sel dan pembesaran sel. Terhambatnya pertumbuhan

disebabkan oleh sintesis karbohidrat yang tidak berjalan secara optimal (Wijaya,

2008).

Posfor di dalam tanaman mempunyai fungsi sangat penting yaitu dalam

proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan energi, pembelahan dan

pembesaran sel serta proses-proses di dalam tanaman lainnya. Posfor

meningkatkan kualitas buah, sayuran, biji-bijian dan sangat penting dalam

pembentukan biji. Posfor membantu mempercepat perkembangan akar dan

perkecambahan, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, meningkatkan

daya tahan terhadap penyakit yang akhirnya meningkatkan kualitas hasil panen

(Hutagalung dkk., 1997).
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Gejalah-gejalah kekurangan posfor tampak pada daun-daunan tua. Seluruh

daun menampakan penyimpangan tumbuh, tetapi tidak ada kematian jaringan.

Pertumbuhan menuju kearah kerdil dan warna hijau lebih tua dari warna yang

wajar atau ujung daun tanpak merah keunguan. Tangkai daun tumbuh-tumbuhan

tanpak meruncing, daun-daun tua kadang-kadang menderita khlorotik dan

pembentukan buah jelek.

Kandungan K Total (%)

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa F2 memiliki kandungan K tertinggi

dibandingkan dengan F1 sama dengan  F3, yaitu 0,53 %, sedang F1 memiliki

kandung K total 0,58 %.

Fungsi penting K dalam pertumbuhan tanaman adalah pengaruhnya pada

efisiensi penggunaan air. Proses membuka dan menutup pori-pori daun tanaman,

stomata. Kadar K tidak cukup (defisien) dapat menyebabkan stomata membuka

hanya sebagian dan menjadi lebih lambat dalam penutupan. Gejala kekurangan K

ditunjukkan dengan tanda-tanda terbakarnya daun yang dimulai dari ujung atau

pinggir, bercak-bercak nekrotik berwarna coklat pada daun-daun dan batang yang

tua (Mohsin, 2006).

Kalium di dalam jaringan tanaman ada dalam bentuk kation dan bervariasi

sekitar 1,7 – 2,7% dari berat kering daun yang tumbuh secara normal. Ion K di

dalam tanaman berfungsi sebagai aktivator dari banyak enzim yang berpartisipasi

dalam beberapa proses metabolisme utama tanaman. Kalium sangat vital dalam

proses fotosintesis. Apabila K defisiensi maka proses fotosintesis akan turun, akan

tetapi respirasi tanaman akan meningkat. Kejadian ini akan menyebabkan banyak

karbohidrat yang ada dalam jaringan tanaman tersebut digunakan untuk

mendapatkan energi untuk aktivitas-aktivitasnya sehingga pembentukan bagian-

bagian tanaman akan berkurang yang akhirnya pembentukan dan produksi

tanaman berkurang (Vogel, 1985).

Kelebihan kalium yang tersedia dalam larutan tanah dapat menghambat

penyerapan katio-kation lain, misalnya magnesium yang dapat mengakibatkan

fotosentesa. Dengan demikian fotosentesa akan dapat terganggu pada dua kondisi
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yang berawanan. Atas dasar itulah maka sangat perlu mempertimbangkan

penyedian kalium yang memadai bagi kebutuhan tanaman (Ma'shun,. 1981).

pH (Potential of hydrogen)

Dari hasil penelitian mengenai kandungan pH feses sapi Sumbawa yang

diberi perlakuan berbeda yang dipelihara di padang pengembalaan/ Lar desa

Penyaring Kecamatan Moyo Utara dapat dilihat dalam Tabel 4.

Rataan pH feses sapi Sumbawa antar perlakuan adalah tidak berbeda.

Menurut Djoehana (1986), reaksi tanah atau pH tanah menunjukan sifat

keasaman, selain itu pH menunjukan banyak konsentrasi ion H dalam tanah.

Untuk tanah nertal pH-nya mencapai 6,5-7,5 dimana ketersedian unsur hara dalam

tanah adalah yang terbanyak. pH yang dihasikan feses dari ketiga perlakuan

tersebut sama atau tidak terdapat perbedaan.

pH berperan dalam hal memenuhi ketersedian unsur hara bagi tanaman,

meningkatkan kehidupan jasat renik dalam tanah sehingga mampu berkembang

dan mempunyai peranan penting dalam proses pelapukan bahan organik dalam

tanah, (Husnaini,. 2005). Hal ini menunjukan bahwa pH feses sapi Sumbawa dari

ketiga perlakuan tersebut, maka proses pelapukan berlansung tidak terlalu lama

dan feses tersebut dapat digunakan sebagai pupuk untuk ketersedian unsur hara

bagi tanaman.

Jumlah rumput yang tumbuh di sekitar feses

dari tabel 4 juga dapat dilihat bahwa, jumlah rumput yang tumbuh

disekitar feses sapi Sumbawa yang diberi perlakuan berbeda dengan rataan 83, 94,

dan 105. F3 lebih banyak dibandingkan dengan F1 dan F2. Akan tetapi perbedaan

tersebut tidak terlalu jauh dengan F2, begitu pula dengan F2 dan F1.

Pada feses tersebut, terdapat dua jenis hijauan yang tumbuh disekitar

feses yang berupa gulma dan rumput yaitu pertama Cyperus rotundus (rumput

teki) merupakan herba menahun, batang tumpul sampai persegi tiga tajam, daun

4-10 berjejal pada pangkal batang dengan pelepah daun yang tertutup tanah,

helaian daun bentuk garis, buah memanjang sampai bualat telur terbalik dan

tumbuh bermacam-macam keadaan tanah. Kedua, Akartase (Ruelia tuberosa)
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merupakan gulma menahun yang tumbuh disekitar areal perkebunan khususnya

perkebunan desa Penyaring dengan tinggi 0,1-60 cm, batang bulat dengan rongga

kecil, buah memanjang 0,1-1,5 cm, tumbuhan ini sangat dominan tumbuh pada

musim penghujan.

Adapun tinggi rata-rata rumput disetiap perlakuan tersebut adalah 19,7

cm untuk F1, F2 21,4 cm dan F3 23,8 cm. Dari kedua jenis hijauan itu hanya salah

satu yang bisa diberikan kepada ternak yaitu rumput teki (Cyperus rotundus),

sedangakan Akartase (Ruelia tuberosa) tidak diberikan kepada ternak karena

pahit, tidak disukai oleh ternak. Dari rataan ketiga perlakuan jumlah rumput yang

tumbuh di sekitar feses yang tertinggi F3 adalah 105 dalam areal 30 cm2,

sedangkan rataan tinggi tanaman 21,6 cm dengan berat rata-rata perbatang 4.0

gram. Untuk mengetahui total biomas pada suatu areal padang pengembalaan/ Lar

(dapat dilihat pada lampiran tabel 9), menujukan bahwa total biomas pada suatu

areal padang pengembalaan dalam 1 Ha yang diberikan perlakuan berbeda yang

tertinggi F3 adalah 14.000,00 kg/ha sama dengan 14 ton dibandingkan dengan

dengan F1 dan F2 yaitu 11.066,67 kg/ha sama dengan 11,07 ton dan 12.533,33

kg/ha sama dengan 12,53 ton. Jadi semakin bagus pakan yang diberikan pada sapi

maka kotoran yang dihasilkan untuk menentukan total biomas pada suatu

padangan semakin banyak. jika untuk mengetahui daya tampung sapi dalam satu

tahun dilihat dari total biomas pada suatu areal padangan dilihat (pada lampian 1

Tabel 11) menyatakan bahwa ke tiga perlakuan dengan rataan bobot badan sapi

F1 284 kg, F2 352 kg,  dan F3 308 kg, bisa menampung sapi dalam 1 Ha2/tahun 1

(satu) ekor disetiap perlakuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan  pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pakan yang dikonsumsi terhadap komposisi NPK feses sapi Sumbawa

yang diberikan perlakuan berbeda  F1, F2, dan F3 tidak sama. Kandungan

N Total adalah 0,59 %, 0,57 %, dan 0,60 %, kandungan P Total 0,21 %,

0,16 %, dan 0,53 %, sedang kandungan K Total dalam feses sapi

Sumbawa adalah 0,53 %, 0,58 %, dan 0,53 %.
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2. Kandungan Nisbah C/N pada feses sapi Sumbawa yang diberikan

perlakuan berbeda antara F1 lebih tinggi dibandingkan dengan F2 dan F3

yaitu 18,82 %, sedangkan Nisbah C/N F2 dan F3 yaitu 17,98 % dan 17,20

%.

Saran

Penggunaan dedak padi dan lamtoro untuk mengetahui kandungan unsur

hara (NPK) dalam feses sapi Sumbawa perlu dilakukan penelitian lanjutan

mengenai lama pemeraman dan memperhatikan jangka waktu yang diperlukan.
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