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ABSTRAK 
Ternak selalu disebut sebagai sumber bau, debu atau sebagai penyebab tingginya 

populasi lalat. Pemanfaatan limbah kandang ternak sebagai pupuk untuk tanaman  yang 

sebelumnya telah melalui proses dekomposisi dengan bantuan dekomposer bahan organik 

mampu mengatasi masalah tersebut. Peningkatan usaha peternakan  membutuhkan 

ketersediaan hijauan pakan dalam jumlah cukup, di lain pihak keterbatasan lahan tidak 

memungkinkan untuk areal tanaman pakan. Penggunaan limbah-limbah tanaman sebagai 

bahan pakan, dengan tetap memperhatikan kualitas bahan-bahan tersebut, merupakan solusi 

tepat untuk mencukupi kebutuhan hijauan pakan. Sistem pertanian berkelanjutan dan ramah 

lingkungan harus diimplementasikan dengan cara: memadukan teknologi pengelolaan hara, 

tanah, dan air, pengendalian hama penyakit, serta meningkatkan keragaman usahatani yang 

dikombinasikan dengan peningkatan hubungan dan aliran di antara teknologi tersebut. Produk 

samping dari satu komponen teknologi atau cabang usahatani menjadi masukan terhadap 

komponen teknologi atau cabang usahatani lain. Hal terbaik yang dilakukan adalah 

memanfaatkan limbah pertanian atau sisa tanaman   sebagai bahan pakan, feces yang 

dihasilkan oleh ternak dikembalikan  ke lahan sebagai pupuk organik. Usaha peternakan 

terintegrasi dengan usaha pertanian akan lebih menguntungkan, karena pemakaian pupuk 

organik akan menaikkan kesuburan tanah dan mengurangi pemakaian pupuk anorganik 

sehingga dapat menekan biaya produksi, menaikkan produksi tanaman. Keberadaan ternak 

dinilai cukup strategis dan masih perlu mendapat perhatian dalam mendukung pengembangan 

usahatani di wilayah pesisir.  Beberapa penelitian pemanfaatan pupuk organik dari limbah 

kandang ternak untuk meningkatkan produksi tanaman di lahan pasir pantai telah 

menunjukkan adanya peningkatan produktivitas lahan dan perbaikan lingkungan. Usaha 

pemanfaatan limbah kandang ternak untuk tanaman dan pemanfaatan sisa tanaman untuk 

pakan tersebut merupakan rangkaian daur ulang dalam sistem usahatani terpadu yang dapat 

menerapkan metode low external input sustainable agriculture (LEISA) untuk meminimalkan 

biaya produksi. 

 

Kata Kunci: Usahatani Berkelanjutan, Integrasi Tanaman-Ternak, Ramah Lingkungan.   
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THE EFFORT OF DEVELOPING FARMING SYSTEM IN COASTAL AREA  

BY USING LIVESTOCK WASTE 

 

Ahmad Musofie 

 

ABSTRACT 

 

 Livestock is always being the source of smell, ash, or causing higher fly population. 

The using of livestock waste as a fertilizer that proceeds with organic decomposer could solve 

these problems. The continuing farming system and sustainable environment should have 

implemented with carry out nutrition, land, and water technology, disease and germ control, 

also by raising farmer system diversity that combine between those technology. The other 

side product of farming system component technology can be put into the others. The best 

resolution in using livestock manure should turn back into the land as organic fertilizer. 

Integrated farming system is more reliable because organic fertilizer could raise soil fertility 

and decrease the using of inorganic fertilizer; so it can control financial expenses and also 

raising production. Livestock system has a strategic value and it’s still needed attention that 

could support farming system in coastal area. Another research explains that organic fertilizer 

from processed manure could raise land productivity and environment rehabilitation in coastal 

area. Organic fertilizer could improve the quality and quantity of horticulture product; also 

decrease the inorganic fertility expenses. Processing manure into organic fertilizer can 

minimize its smell and fly population. The effort or using the manure as organic fertilizer and 

crop by-product as feed are chain reaction in the farming system that use low external input 

sustainable agriculture (LEISA) method to minimize production expenses. 

 
Key Word: Continuing Farming System, Crop-livestock Integrated Farming System, and Sustainable 

Environment.        
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A.  PENDAHULUAN 

 Membahas kegiatan pertanian tidak mungkin terlepas dari pemanfaatan sumberdaya 

tanah dan air. Tantangan berat yang dihadapi dalam penyusunan strategi pembangunan 

pertanian adalah mempertahankan keberlanjutan sumberdaya sehingga keberlanjutan  

pertanian dapat terjaga. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menyusun strategi menuju 

keberlanjutan pembangunan pertanian sekaligus mengelola sumberdaya terbatas dalam 

menopang kehidupan generasi saat ini, tanpa mengorbankan generasi mendatang. Seperti 

terjadi dalam beberapa dekade terakhir, masalah pertumbuhan penduduk, intensifikasi 

penggunaan lahan, alihguna lahan, penurunan produktivitas lahan, kerusakan lingkungan 

merupakan issue yang selalu terdengar (Musofie, 2006). 

 Pengembangan usahatani di lahan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

menghadapi kendala kondisi lahan marginal yang kurang subur, sehingga diperlukan masukan 

teknologi pengelolaan yang tepat dan tambahan bahan organik untuk memperbaiki tekstur 

tanah. Usaha peternakan di wilayah pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai  cukup 

potensial untuk dikembangkan sebagai usahatani terpadu ternak-tanaman. Limbah kandang 

ternak itik tersebut potensial digunakan sebagai sumber bahan organik untuk memelihara 

kesuburan tanah pasir guna mendukung produktivitas usahatani (Musofie, 2004). 

Pengelolaan usahatani terpadu antara usahatani tanaman dengan ternak perlu diawali 

dengan menekan semaksimal mungkin output dari luar, dalam upaya efisiensi usahatani. 

Pemanfaatan limbah kandang ternak untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman 

diharapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi tanaman baik 

secara kuantitas maupun kualitas.  

Wilayah pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dimanfaatkan oleh petani 

dalam mengembangkan usahataninya, Pemerintah juga telah menetapkan wilayah tersebut 

sebagai wilayah wisata yang dinilai cukup potensial. Penggunaan limbah kandang ternak 

dengan cara yang salah, telah berakibat terganggunya obyek wisata pantai dengan populasi 

lalat yang tinggi dan bau kotoran ternak yang menyengat. Untuk mengatasi hal tersebut telah 

dilakukan upaya-upaya penggunaan probiotik dalam pengolahan limbah kandang ternak 

sebelum digunakan sebagai pupuk organik (Musofie, 2004).  

Atas dasar tersebut dipandang perlu untuk melihat lebih lanjut usaha peternakan  

dalam kaitannya untuk usaha rehabilitasi lahan  dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. 

Hal ini mengingat bahwa kondisi fisik dan kimiawi lahan  yang sudah terlanjur buruk tidak 
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akan memungkinkan upaya intensifikasi di lahan  dapat berhasil secara baik, tanpa 

memperbaiki kondisi lahannya lebih dahulu. Dalam hal ini usaha peternakan dapat digunakan 

dalam tahap inisiasi karena merupakan sumber bahan organik yang diperlukan dalam 

rehabilitasi tanah. Kehadiran ternak dalam sistem usahatani yang ramah lingkungan dapat 

mendorong petani untuk mengelola usahataninya secara optimal.  

 

B.  INTEGRASI USAHATANI TANAMAN – TERNAK  

Sebagai penghasil daging nasional, sapi potong menempati urutan kedua setelah 

unggas. Selain sebagai penghasil daging, sapi potong juga sangat berpotensi sebagai tenaga 

kerja, penghasil pupuk  organik dan gas bio, tabungan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. Dari berbagai informasi dinyatakan bahwa 95% dari populasi sapi potong berada 

di petani (peternak) yang hidup di pedesaan. Jika 70% sapi potong dewasa dipergunakan 

untuk mengerjakan lahan pertanian, sedangkan  populasi sapi dewasa kurang lebih 60% dari 

populasi yaitu 11.396.000 ekor sapi pada tahun 2003 atau sekitar 6,84 juta ekor, maka ada 

70/100 x 6,84 juta = 4,8 juta ekor sapi yang dipekerjakan atau 2,4 juta pasang sapi. 

Seandainya setiap sapi potong dapat mengerjakan lahan pertanian 2,5 ha setiap musim, berarti 

sapi potong yang ada dapat mengerjakan lahan 2,4 juta x 2,5 ha = 6 juta ha/musim. Jika lahan 

pertanian ini dikerjakan oleh traktor, diperlukan bahan bakar sebanyak 6 juta x 25 liter = 150 

juta liter/musim. Keadaan ini kurang disadari oleh masyarakat, bahwa peran sapi potong 

sebagai tenaga kerja dapat memberikan kontribusi dalam penghematan bahan bakar. Selain 

untuk mengerjakan lahan pertanian, sapi potong dapat untuk menarik gerobak atau 

pengangkut beban, sedangkan aktivitas lain yang belum lazim adalah untuk menarik timba 

sumur untuk pengairan, gerakan memutar untuk memeras tebu dan lain sebagainya. Dengan 

demikian keberadaan sapi potong sebagai ternak kerja masih dinilai cukup strategis dan masih 

perlu mendapat perhatian (Ngadiono, 2004). 

Populasi sapi potong sebesar 11,4 juta ekor akan menghasilkan kotoran (feces) 

sebanyak 114 juta kg/hari. Jika diasumsikan 50% dapat dijadikan pupuk, berarti ada 57 juta 

kg pupuk kandang yang dapat dipergunakan sebagai pupuk organik untuk bidang pertanian. 

Kandungan nitrogen pupuk kandang hanya sekitar 0,06% atau 0,06/100 x 57 juta kg = 34.200 

kg nitrogen, sedangkan pupuk urea mengandung 45% nitrogen. Ditinjau dari kandungan 

nitrogen, maka 57 juta kg pupuk kandang identik dengan 76.000 kg pupuk urea/hari 

(Ngadiono, 2004). Berdasarkan data tersebut, kontribusi pupuk kandang dinilai cukup besar 



Prosiding Seminar Nasianal Teknik Pertanian 2008 – Yogyakarta, 18-19 November 2008 

 
5

dalam pemakaian pupuk urea; disamping itu pupuk kandang masih mengandung unsur-unsur 

yang lain yang diperlukan oleh tanaman. Kotoran sapi merupakan sumber bahan organik yang 

kaya mengandung nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). Seekor sapi penggemukan dengan 

bobot badan 300 kg menghasilkan feses 2,08 kg bahan kering (BK)/hari atau sekitar 0,72 ton 

BK/tahun, dengan kandungan 0,104% N, 0,034% P dan 0,076% K (Anonimus, 1996 dalam 

Ngadiono, 2004), sehingga dalam 1 tahun akan dihasilkan pupuk organik yang mengandung 

0,75 kg N, 0,24 kg P dan 0,55 kg K, sebanyak 4.104.000 kg BK. Usaha peternakan 

terintegrasi dengan usaha pertanian akan lebih menguntungkan, karena pemakaian pupuk 

organik akan menaikkan kesuburan tanah dan mengurangi pemakaian pupuk anorganik 

sehingga dapat menekan biaya produksi, menaikkan produksi tanaman, juga menaikkan hasil 

sisa tanaman yang dapat digunakan sebagai pakan. 

Peningkatan produksi ternak ruminansia memerlukan peningkatan persediaan pakan, 

terutama pakan kasar (roughages) yang murah dan berkualitas cukup. Perluasan areal untuk 

penanaman tanaman pakan akan semakin terbatas terutama di daerah padat penduduk seperti 

di pulau Jawa, Madura dan Bali, sehingga mengakibatkan ternak selalu mengalami 

kekurangan hijauan pakan terutama pada waktu musim kemarau. Hasil intensifikasi tanaman 

pangan tidak saja menghasilkan pangan yang lebih banyak tetapi juga menghasilkan limbah 

pertanian yang melimpah. Integrasi antara tanaman pangan dengan ternak merupakan suatu 

alternatif untuk mencukupi perkembangan kebutuhan pakan. 

Perkiraan produksi limbah pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

laporan dan data yang ada. Survai yang pernah dilakukan, memperoleh data produksi bahan 

kering limbah pertanian sebagai berikut: jerami padi 2,50-3,90 ton/ha, jerami jagung 1,45-

1,96 ton/ha, jerami kedelai 2,2-2,5 ton/ha, jerami kacang tanah 2,67-2,97 ton/ha, dan pucuk 

tebu 2,87-4,0 ton/ha, daun/pucuk ketela pohon 1,0-1,2 ton/ha, dan jerami ubi jalar 1,5 ton /ha. 

Diperoleh informasi juga bahwa produksi limbah pertanian di Jawa (termasuk Madura) dan 

Bali diperkirakan antara 22,9 sampai 34,4 juta ton/tahun, dari jumlah ini 67,2% berupa jerami 

padi.  

Jumlah limbah pertanian yang dihasilkan oleh para petani, sebagian digunakan untuk 

pakan ternaknya sendiri, sebagian dipergunakan oleh orang lain misalnya sebagai upah, dijual 

dan sebagainya. Sedangkan sebagian yang lain dibakar, dibiarkan menghampar di lahan atau 

dibenamkan kembali ke dalam tanah sebagai pupuk.  Bagian-bagian yang tidak digunakan 

sebagai  pakan ternak itulah yang dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan guna menunjang 
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pertambahan kebutuhan pakan sesuai dengan pertambahan populasi ternak ruminansia. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, diperkirakan sekitar 16 juta ton bahan kering limbah 

pertanian terbuang setiap tahunnya. 

Tanaman pertanian biasanya dipanen untuk dipungut hasil utamanya pada waktu-

waktu tertentu,  tergantung pada musimnya. Hal ini menyebabkan di suatu saat dan di suatu 

tempat adakalanya limbah pertanian melimpah, sedangkan di suatu saat dan waktu yang lain 

limbah tidak ditemukan. Ketersediaan limbah pertanian tidak selalu berdekatan dengan lokasi 

usaha peternakan, menyebabkan nilai atau harga limbah menjadi lebih tinggi karena beban 

ongkos pengangkutan. 

Para ahli tanaman berpendapat bahwa pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan 

adalah pengurasan unsur hara dari lahan pertanian. Oleh karenanya, limbah pertanian lebih 

baik dibakar karena paling tidak mineral akan tertinggal di lahan sebagai pupuk. Sebaliknya 

dari hal tersebut, perlu diingat bahwa berjuta-juta ton bahan organik termasuk unsur nitrogen 

akan hilang bila limbah pertanian tersebut dibakar. Oleh karena itu, hal terbaik yang 

dilakukan adalah memanfaatkan limbah pertanian tersebut sebagai bahan pakan, feces yang 

dihasilkan oleh ternak dikembalikan  ke lahan sebagai pupuk. 

 

C.   PEMANFAATAN LIMBAH KANDANG TERNAK SEBAGAI PUPUK UNTUK 

TANAMAN HORTIKULTURA 

 Kondisi fisiografi pantai selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 

beberapa tipe yaitu formasi kapur (karst), kawasan gosong pantai (sand dunes) dan muara 

sungai (estuarine). Formasi karst terdiri deretan bukit kapur berbentuk done dengan lembah 

doline membentang di sepanjang pantai selatan, mulai dari wilayah Parangtritis Kabupaten 

Bantul hingga ke kawasan Sadeng Kabupaten Gunungkidul. Formasi ini terus memanjang ke 

kawasan pantai selatan Jawa Timur hingga ke Jember (Nusa Barong). Kawasan lahan pantai 

(coastal land) didominasi oleh beting atau gosong pantai (sand dunes), membentang dari 

kawasan Parangtritis Kabupaten Bantul hingga ke pantai selatan Kabupaten Kulon Progo.  

Pengembangan usahatani di lahan pasir pantai, umumnya menghadapi kendala kondisi 

lahan marginal yang kurang subur, sehingga diperlukan masukan teknologi pengelolaan yang 

tepat dan tambahan bahan organik untuk memperbaiki tekstur tanah. Air irigasi terutama 

waktu musim kemarau masih menjadi faktor pembatas di lahan pantai. Di beberapa kawasan 

pantai juga menghadapi problem tiupan angin laut yang kencang sehingga diperlukan 
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tanaman penahan angin (wind barrier) yang ditanaman sekaligus sebagai bahan pakan ternak. 

Kebutuhan input tinggi yang berupa bahan organik, air irigasi dan wind barrier, kawasan 

pantai ini dapat disesuaikan dengan komoditi yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu tanaman 

hortikultura.   

 Usaha peternakan di wilayah pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta  dinilai  

cukup potensial untuk dikembangkan sebagai usahatani terpadu ternak-tanaman. Limbah 

kandang ternak tersebut potensial digunakan sebagai sumber bahan organik untuk memelihara 

kesuburan tanah pasir guna mendukung produktivitas usahatani. Pengelolaan usahatani 

terpadu antara usahatani tanaman dengan ternak perlu diawali dengan menekan semaksimal 

mungkin output dari luar, dalam upaya efisiensi usahatani. Pemanfaatan limbah kandang 

ternak untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman diharapkan mampu 

meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi tanaman baik secara kuantitas 

maupun kualitas (Musofie, 2004).  

Wilayah pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dimanfaatkan oleh petani 

dalam mengembangkan usahataninya, Pemerintah juga telah menetapkan wilayah tersebut 

sebagai wilayah wisata yang dinilai cukup potensial. Penggunaan limbah kandang ternak 

dengan cara yang salah, telah berakibat terganggunya obyek wisata pantai dengan populasi 

lalat yang tinggi dan bau kotoran ternak yang menyengat. Untuk mengatasi hal tersebut telah 

dilakukan upaya-upaya penggunaan probiotik dalam pengolahan limbah kandang ternak 

sebelum digunakan sebagai pupuk organik (Musofie, 2004).  

Atas dasar tersebut dipandang perlu untuk melihat lebih lanjut usaha peternakan  

dalam kaitannya untuk usaha rehabilitasi lahan  dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. 

Hal ini mengingat bahwa kondisi fisik dan kimiawi lahan  yang sudah terlanjur buruk tidak 

akan memungkinkan upaya intensifikasi di lahan  dapat berhasil secara baik, tanpa 

memperbaiki kondisi lahannya lebih dahulu. Dalam hal ini usaha peternakan dapat digunakan 

dalam tahap inisiasi karena merupakan sumber bahan organik yang diperlukan dalam 

rehabilitasi tanah. Kehadiran ternak dalam sistem usahatani yang ramah lingkungan dapat 

mendorong petani untuk mengelola usahataninya secara optimal.  

 

1.   Pengolahan Limbah Kandang Ternak 

Penggunaan kotoran ternak secara langsung untuk pupuk tanaman akan menyebabkan 

tersebarnya bau kotoran dan meningkatnya populasi lalat (Musofie, 2004). Teknologi 

pengomposan nampaknya merupakan alternatif yang tepat untuk mengatasi kendala ini. 
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Sutedjo et al. (1995) mengemukakan bahwa pengomposan pada hakekatnya adalah 

menumpukkan bahan-bahan organik dan membiarkannya terurai menjadi bahan-bahan yang 

mempunyai perbandingan C/N yang rendah sebelum digunakan sebagai pupuk. Keuntungan 

yang diperoleh dari cara ini yaitu, pertama,  mengurangi resiko pencemaran lingkungan. 

Yulipriyanto (1991) mengemukakan bahwa pengomposan dapat menghilangkan atau 

meminimasi bau yang ditimbulkan oleh limbah organik, pengurangan penggunaan pupuk 

kimia, mempertahankan kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan. Bahar (1986) 

menyatakan, selama proses pengomposan berjalan maka didalam timbunan bahan baku yang 

terdiri dari bahan-bahan organik/sampah suhunya akan lebih dari 70
o
C. Pada temperatur ini 

akan dapat membunuh mikrobia-mikrobia patogen, penyakit tanaman, pertumbuhan biji 

(kecambah), serangga dan telurnya, cacing dan telurnya serta menghilangkan bau busuk dari 

kompos tersebut. Kedua, keuntungan akan diperoleh dari pemanfaatannya sebagai pupuk 

organik. Kompos merupakan bahan yang kaya dengan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman antara lain nitrogen, pospor, kalium dan mengandung mineral lain yang dibutuhkan 

oleh tanaman (trace element). Kompos sangat baik dipergunakan pada daerah tropis, karena 

tanah tropis pada umumnya rusak oleh sinar matahari yang kuat. Dengan penambahan 

kompos akan dapat menahan sinar matahari tersebut, menyebabkan tanah tetap lembab, tahan 

terhadap air (erosi) dan menutup akar tanaman. Sutanto (1999) menambahkan apabila kompos 

dimanfaatkan sebagai pupuk, maka akan menguntungkan dan meningkatkan kesuburan tanah 

dan pertumbuhan tanaman.  

Penelitian yang telah dilaksanakan untuk mempelajari manfaat pengomposan limbah 

kandang ternak (itik, ayam potong, dan sapi), menunjukkan bahwa apabila limbah kandang 

dikomposkan dengan bantuan probiotik akan memperoleh pupuk organik yang berkualitas 

baik, dan tidak berbau. Pengomposan dengan metode tersebut bahkan mampu menekan 

populasi lalat dan mematikan mikrobia pathogen.  

Pengolahan limbah kandang itik dilakukan dengan bantuan dekomposer bahan organik 

pRiMaDec C-15

 sesuai metode Musofie (2004). Setiap 1000 kg limbah kandang itik 

difermentasikan dengan pRiMaDec C-15

 dan urea, masing-masing dengan takaran:  2 - 4 kg. 

Fermentasi dilaksanakan selama empat  minggu, setiap minggu diaduk untuk mengatur 

sirkulasi udara dan kadar air tumpukan. Parameter yang diamati selama proses dekomposisi 

meliputi temperatur dalam tumpukan dan kualitas kompos/pupuk organik yang dihasilkan.   
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Kualitas kimia pupuk organik yang dihasilkan fermentasi limbah kandang itik, ayam 

potong dan sapi masing-masing tertera didalam Tabel 1, 2 dan 3. Apabila dibandingkan 

dengan standar pupuk guano yaitu pupuk organik yang berasal dari kotoran kelelawar atau 

unggas dalam SNI 02-2871-1992 (Tabel 4), dan standar pupuk organik yang berasal dari 

kotoran ternak sapi sesuai peraturan Menteri Pertanian (Tabel 5), pupuk organik yang diolah 

dengan cara tersebut berkualitas cukup baik. 

 

Tabel 1. Kadar nutrient pupuk organik dari limbah kandang itik terolah 

Nutrien (%) 

Total nitrogen     3,42-4,46 

P2O5                   15,53-17,74 

K2O                    8,51-8,68 

Cl                       0,15-0,19 

      Sumber: Musofie et al. (2005) 

 

Tabel 2. Kadar nutrient pupuk organik dari limbah kandang ayam potong terolah 

Nutrien (%) 

Air 13,73 

Total nitrogen 2,23 

Karbon 27,35 

Bahan organic 53,64 

   Sumber: Musofie (2004) 

 

 

Tabel 3. Kadar nutrient pupuk organik dari limbah kandang sapi potong terolah 

Nutrien (%) 

C organic 11,44 -18,28 

N organic 1,97 - 2,79 

NH4 0,02 - 0,06 

N total 2,19 – 3,16 

P2O5 1,48 - 2,20 

K2O 1,31 - 1,69 

Na 0,35 - 0,47 

Ca 0,78 - 1,00 

Mg 0,7 – 2,23 

   Sumber: Musofie (2004) 
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Tabel 4. Syarat mutu pupuk guano (SNI 02-2872-1992) 

Uraian Persyaratan 

Bau Khas 

Kadar air                                     Maksimum 10 (%) 

Total nitrogen                             Minimum 3,5 (%) 

Phospor dihitung sebagai P2O5   Minimum 10 (%) 

Kalium dihitung sebagai K2O     Minimum 6 (%) 

Khlorida dihitung sebagai Cl      Maksimum 0,5 (%) 

 

 

Tabel 5. Syarat mutu pupuk organik padat (Permentan No.02/Pert/HK/060/2/2006) 

Uraian Persyaratan 

C organik  > 12 % 

C/N 10 – 25 

P2O5 < 5 % 

K2O < 5 % 

pH 4 – 8  

                    

  Pupuk organik dapat dibuat dengan menambahkan bahan-bahan yang dapat 

mendekomposisi bahan organik lebih cepat sehingga terurai menjadi bahan-bahan yang 

diperlukan tanaman, diantaranya adalah probiotik/dekomposer pRiMaDec C-15

 (Musofie, 

2004).  Pengelolaan limbah kandang ternak dengan fermentasi  dalam semua perlakuan  

ternyata menyebabkan ektoparasit mati dan tidak mengandung bakteri patogen, serta tidak 

berbau. Ektoparasit yang ditemukan di dalam limbah kandang itik dan mati selama 

pengomposan adalah: Acarus  (tungau bahan makanan), Dermanyssus (gurem), Cheyletiella 

(tungau bulu hewan), dan Megninia (tungau bulu unggas).  

 

Tabel 6. Data genus ektoparasit yang ditemukan mati  selama pengomposan. 

Perlakuan Awal 

 

Minggu I Minggu II Minggu III 

A Aracus 

Dermanyssus  

Argas 

Aracus 

Dermanyssus 

Argas 

Aracus 

Dermanyssus 

 

- 

B Aracus 

Dermanyssus  

Argas 

Aracus 

Dermanyssus 

 

Argas Aracus 

Dermanyssus 

 

C Aracus 

Dermanyssus  

Argas 

Dermanyssus  

Argas 

Dermanyssus  

Argas 

Dermanyssus  

D Aracus 

Dermanyssus  

Argas 

Aracus 

Dermanyssus  

 

Dermanyssus  

 

Aracus 

Dermanyssus  
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*A, B, C, D penambahan pRiMaDec C-15
  
dan urea masing-masing 1, 2, 3, dan 4 kg/1 ton     

limbah kandang ternak.  

Sumber: Musofie et al. (2005) 

 

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pada proses pengomposan dari minggu 

awal sampai minggu terakhir, ektoparasit yang ditemukan semakin berkurang baik dari 

jumlahnya maupun genusnya dan ektoparasit yang ditemukan mulai minggu I dalam keadaan 

mati. Pada akhir proses pengomposan perlakuan A, semua ektoparasit dan bau busuk yang 

ditimbulkan oleh bahan kompos sudah tidak ada (Tabel 6). Matinya bakteri patogen dan 

ektoparasit-ektoparasit tersebut berhubungan dengan tingginya temperatur dalam timbunan 

yang mencapai 67-71
0
C.  

 

2.   Pemanfaatan Pupuk Organik dari Limbah Kandang Ternak untuk Tanaman 

 Saat ini petani di Indonesia selalu lebih banyak menggunakan pupuk anorganik untuk 

tanamannya. Pupuk anorganik tersebut digunakan dengan takaran yang melebihi ketentuan 

(over dosis) sehingga menyebabkan berubahnya struktur tanah. Tanah menjadi lebih masam 

dan sulit diolah; mobilisasi unsur hara terhambat, sehingga suplai nutrisi kepada tanaman 

semakin berkurang dan berakibat produktivitas tanaman berkurang. Untuk mengatasi 

rendahnya produktivitas tanaman, petani justru semakin menambah dosis pupuk anorganik 

tersebut; bahkan penggunaan urea sampai dengan takaran 350 – 500 kg/ha, naik beberapa kali 

lipat apabila dibandingkan dengan yang dilakukan petani pada tahun 70an yang menggunakan 

urea sebanyak 100 – 150 kg/ha.  

 Hasil pengamatan pada tanaman cabe merah yang dipupuk dengan pupuk organik 

dengan bahan baku limbah kandang itik yang telah diolah, menunjukkan hasil sebagaimana 

tertera di dalam Tabel 7. 

 Data yang tertera di dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik 

dari limbah kandang itik mampu meningkatkan produktivitas tanaman cabe merah. Tanaman 

yang tidak diberi pupuk tersebut hanya mampu dipungut hasilnya sampai pada panen yang 

tujuh; sedangkan apabila diberi pupuk mampu dipungut hasilnya hingga panen kesepuluh.  

Penggunaan limbah kandang itik yang telah diolah dengan dekomposer/probiotik 

memberi manfaat pada kecilnya dosis yang harus diberikan ke lahan. Hasil penelitian yang  

telah  dilaksanakan   sebagaimana tertera di dalam  Tabel 8,   menunjukkan   bahwa pupuk 

organik tersebut cukup diberikan dalam jumlah 5 ton/ha, dan pupuk anorganikpun dapat 



Prosiding Seminar Nasianal Teknik Pertanian 2008 – Yogyakarta, 18-19 November 2008 

 
12

dihemat jumlah dan jenisnya. Pola penerapan pemupukan ini telah menghemat biaya  eksplisit  

untuk  pembelian  pupuk  sebesar  Rp 147.500/ha.  

 

Tabel 7. Produksi cabe merah dengan pupuk organik dari limbah kandang itik 

Panen ke Tanpa pupuk organik Dengan pupuk organik 

1 2  kg 2 kg 

2 20kg 22 kg 

3 277 kg 275 kg 

4 388 kg 380 kg 

5 522 kg 590 kg 

6 455 kg 495 kg 

7 222 kg 250 kg 

8 - 40 kg 

9 - 135 kg 

10 - 40 kg 

Jumlah 1886 kg 2229 kg 

Sumber: Musofie et al. (2005) 
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Tabel 8. Analisis usahatani cabe merah di lahan pasir pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan  Tolok ukur 

Tanpa pupuk organik Dengan pupuk organik 

A Biaya   

1 Biaya eksplisit   

 Sewa lahan Rp.   250.000 Rp.   250.000 

 Benih    65.000  65.000 

 Pupuk organik  - 100.000 

 Pupuk kimia   144.000  32.000 

 Obat-obatan tanaman   30.000  12.500 

 Biaya panen 262.500 350.000 

 Total biaya eksplisit Rp. 751.500 Rp. 809.500 

Biaya implisit   

Tenaga kerja penyiapan lahan Rp.  120.000 120.000 

Tenaga kerja menanam 180.000 180.000 

Tenaga kerja menyiang 360.000 250.000 

        Total biaya implisit Rp. 660.000 Rp. 650.000 

B Total biaya Rp. 1.411.500 Rp. 1.459.500 

Hasil panen * Rp. 7.544.000 Rp. 8.916.000 

Pendapatan (C – A1) Rp. 6.792.500 Rp. 8.006.500 

Keuntungan (C – A1 – A2) Rp. 6.132.500 Rp. 7.456.500 

B/C  (E : B)   4,34 5,12 

*Rata-rata harga cabe merah di tingkat petani saat penelitian Rp. 4000/kg 

Sumber: Musofie et al. (2005) 

 

Keuntungan   finansial tersebut, masih juga ditambah dengan keuntungan yang lain, 

yaitu bahwa penggunaan limbah kandang terolah tidak menyebabkan polusi bau dan 

bertambahnya populasi lalat, serta menghemat biaya tenaga kerja untuk penyiangan sebesar 

Rp 100.000/ha. Penggunaan pupuk organik dari limbah kandang itik terolah juga memberikan 

keuntungan yang lebih besar daripada penggunaan pupuk kimia. Nilai keuntungan tersebut 

dinyatakan dengan besarnya nilai B/C yang nilainya lebih besar dibandingkan apabila tanpa 

penggunaan pupuk organik tersebut (Tabel 8). 
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D.  KESIMPULAN 

Usaha peternakan di wilayah pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta,  

dilaksanakan oleh petani-peternak secara integrasi dengan usahatani tanaman hortikultura. 

Hambatan kesuburan tanah, diatasi dengan memanfaatkan limbah kandang ternak yang 

berupa feses dan sisa pakan yang diolah sebagai pupuk organik.  

Pengolahan limbah kandang ternak dengan bantuan decomposer bahan organik 

pRiMaDec C-15

, mampu memperoleh pupuk organik yang berkualitas baik, bebas bakteri 

patogen, dan tidak berbau. Penggunaan pupuk organik tersebut mampu meningkatkan 

produksi tanaman merah dan menghemat biaya usahatani. Penggunaan pupuk organik dari 

limbah kandang ternak terolah juga memberikan keuntungan yang lebih besar daripada 

penggunaan pupuk kimia. Nilai keuntungan tersebut dinyatakan dengan besarnya nilai B/C 

yang lebih tinggi dibandingkan apabila tanpa penggunaan pupuk organik tersebut. 
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