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ABSTRAK 
 

Kajian dengan topik pemanfaatan pupuk organik pada tanaman indigofera 
sebagai sumber pakan alternatif untuk ternak sapi dilaksanakan di lahan 
kering Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng 
Provinsi Bali pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2018. Pengkajian 
bertujuan untuk mengetahui daya hasil tanaman indigofera di lahan kering 
yang dipupuk dengan pupuk organik, yang dapat digunakan sebagai pakan 
alternatif ternak sapi. Pengkajian menggunakan rancangan lingkungan 
yaitu :  Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan diulang 
lima kali.  Perlakuan yang dimaksud adalah : P1 (pemupukan menggunakan  
5,0 ton /ha pupuk organik);  P2  (pemupukan sesuai dosis anjuran yaitu, 
200 kg/ha urea + 150 kg/ha SP-36 + 150 kg/ha KCl + 1,0 ton pupuk 
organik/ha;  P3 (pemupukan menggunakan 200 kg/ha urea + 150 kg/ha SP-
36 + 150 kg/ha KCl dikombinasikan dengan 2,0 ton/ha pupuk organik. 
Parameter tanaman yang diamati adalah komponen pertumbuhan dan hasil 
meliputi : tinggi tanaman saat panen, potensi produktivitas indigofera per 
hektar dan potensi produktivitas hijauan Indigofera per hektar.  
Hasil analisis menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap semua 
parameter tanaman yang diamati. Produktivitas biji dan hijauan sebagai 
pakan alternatif tertinggi dihasilkan oleh perlakuan P2 dan P3. 
 
Kata kunci : pupuk organik, indigofera dan pakan alternatif ternak sapi 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Jumlah penduduk yang relatif banyak dengan 
luasan wilayah yang relatif sempit, merupakan salah 
satu penyebab relatif sempitnya luas kepemilikan 
lahan. Pada beberapa tahun terakhir, dilaporkan 
luas lahan subur untuk pertanian semakin 
menyempit  karena beralih fungsi.  Kondisi tersebut  
tentunya merupakan suatu kendala dalam upaya 
peningkatan produksi pangan.  Salah satu alternatif 
yang dapat ditempuh dalam meningkatkan produksi 
pangan yaitu dengan cara memanfaatkan dan 
mengelola lahan kering, antara lain: melalui 
budidaya tanaman-ternak, meningkatkan 
ketersediaan air, konservasi dan rehabilitasi lahan, 
sehingga lahan-lahan kering yang semula 
merupakan lahan yang non produktif akan dapat 
menjadi lahan yang produktif. Pengelolaan bahan 
terbarukan dan keberlanjutan merupakan salah satu 
prinsip pertanian ekologis, mempertahankan 

diversiti, menjaga kekuatan masyarakat, 
memaksimalkan keuntungan jangka panjang serta 
meningkatkan nilai  kesehatan baik manusia 
maupun lingkungannya (Reijntjes et al., 1992).  

Peranan ternak ruminansia di Indonesia 
sampai saat ini sangat penting dalam penemuhan 
kebutuhan daging nasional. Hingga saat ini  
pemenuhan akan kebutuhan daging sapi nasional 
sebagian besar dipenuhi dari produksi peternakan 
rakyat dan kekurangannya dipasok dari impor.    
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi 
peternak rakyat adalah rendahnya produktivitas 
ternak dampak dari rendahnya kualitas maupun 
kuantitas hijauan pakan. Menurut Bamualim (2009), 
rendahnya produktivitas ternak potong disebabkan 
karena status nutrisi dan suplai hijauan sepanjang 
tahun.  Terbatasnya ketersediaan hijauan pakan 
selama musim kemarau sering dialamai peternak, 
dikarenakan hanya mengandalkan hijauan pakan 
lokal yang terdapat di sekitar pekarangan, 
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perkebunan, hutan dan ladang. Selain itu 
keterbatasan pasokan hijauan pakan juga 
dipengaruhi oleh kompetitifnya pemanfaatan lahan 
produksi dengan tanaman pangan  

Abdurachman et al., (2008) mengemukakan 
bahwa lahan kering memiliki tingkat kesuburan 
tanah yang rendah dengan kandungan kadar bahan 
organik rendah. Hal ini  merupakan peluang besar 
untuk  pengembangan budidaya tanaman pakan. 
Hal ini didukung oleh Ludlow (1985) yang 
menjelaskan bahwa tanaman pakan ternak pada 
umumnya toleran terhadap cekaman abiotik seperti: 
kekeringan, salin, asam dan cadangan unsur hara 
yang  rendah. Sejalan dengan  Hassen et al., (2007) 
menyatakan bahwa Indigofera sp. merupakan salah  
satu tanaman pakan ternak yang memiliki 
kandungan  nutrisi dan produksi yang tinggi serta 
sangat toleran  terhadap kondisi tanah kering, 
genangan, tanah  berkadar garam tinggi (saline) dan 
tanah masam. Indonesia sudah memanfaatkan 
tanaman Indigofera sebagai pakan ternak yang 
memiliki sumber protein tinggi untuk hewan sapi, 
kambing dan domba, dikarenakan tanaman tersebut 
mengandung kalsium, fosfor dan nitrogen 
dibandingkan dengan rumput biasa. Tanaman 
indigofera memiliki beberapa keunggulan lainnya, 
yaitu selain bagus sekali bagi pertumbuhan dan 
perkembangan hewan ternak. uga sering digunakan 
sebagai media konservasi untuk menjaga kesuburan 
tanah dan mencegah erosi. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Pengkajian ini dilaksanakan di GAPOKTAN 

Sejahtera Tani, desa Gerokgak, Kecamatan 
Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kegiatan 
dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan 
Oktober 2018.  Lahan yang digunakan merupakan 
lahan kering/tegalan milik petani seluas 40 are.   
Bahan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah: 
benih  Indigofera, Nitrogen (urea), Posfor (SP-36), 
Kalium (KCl),  pupuk organik (kompos),  air dan 
bahan lain.      Alat yang digunakan adalah: cangkul, 
sabit kecil, knapsack/sprayer, tugal, label, tali plastik, 
ember, pisau, meteran, timbangan analitik, gembor, 
alat tulis dan kalkulator serta peralatan lain yang 
mendukung pelaksanaan pengkajian ini.  

Pengkajian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan di 
ulang lima kali. Perlakuan yang dimaksud adalah :  

 

P1  =  Pemupukan menggunakan 5,0 ton /ha pupuk  
          organik  
P2  =  Pemupukan sesuai dosis anjuran : 200kg/ha  
          urea + 150 kg/ha SP-36 + 150 kg/ha KCl +  
          1,0 ton pupuk organik/ha. 

P3 =  Pemupukan menggunakan 100 kg/ha urea +  
         150 kg/ha SP-36 + 150 kg/ha KCl +2,0 ton/ha  
          pupuk organik  
 

Lahan yang digunakan adalah lahan yang 
sudah cukup lama tidak dimanfaatkan petani dan 
ditumbuhi semak dan rerumputan. Lahan yang telah 
terpilih dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman 
yang terdapat pada lahan percobaan. Lahan diolah 
dengan menggunakan cangkul dengan kedalaman 
olah tanah ± 25 cm. Pengolahan dilakukan hingga 
tanah menjadi gembur dan pada saat pengolahan 
tanah terakhir ini diberi pupuk organik (kompos) 
sesuai perlakuan.  

Parameter tanaman yang diamati meliputi: 
tinggi tananam (cm);  lingkar batang  (cm); jumlah 
cabang (pohon);  berat panen (gr);  berat daun (gr);   
berat batang (gr)  dan produktivitas hijauan pakan 
segar perhektar (kg/ha); produksi daun (kg/ha);,  
produksi batang (kg/ha).   Data yang diperoleh, 
dianalisis variansi menurut rancangan lingkunga 
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) dilakukan pada faktor perlakuan 
untuk menunjukkan pengaruh yang signifikan 
(Gomez dan Gomez, 1984). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil analisis terhadap pertumbuhan, 

produktivitas hijauan pakan ternak Indigofera  
disajikan pada Tabel 1.  Hasil analisis menunjukkan 
perlakuan pemberian pupuk organik dan anorganik 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 
indigofera.   

Tinggi tanaman yang tertinggi dihasilkan oleh 
perlakuan P2: (269,00 cm) dan P3:(270,25 cm 
berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan 
P1 (249,40 cm).  Demikian juga terhadap berat saat 
panen,  perlakuan menunjukkan pengaruh yang 
nyata P2 :(901,25 gr)  dan P3 :(931,25 gr),  berbeda 
nyata bila dibandingkan dengan P1, (520,00 gr).  
Produktivitas hijauan indigofera tertinggi dihasilkan 
oleh perlakuan P3 (6.146,25 kg/ha) dan P2 (5.948,25 
kg/ha) berbeda nyata bila dibandingkan dengan 
perlakuan P1 (3,432,00 kg/ha). 

Lahan di tempat pengkajian merupakan 
lahan kering yang cukup potensial bagi budidaya 
pertanian terutama tanaman pangan dengan 
sebaran yang cukup luas di wilayah Bali utara, yaitu 
di Kabupaten Buleleng.   Masalah utama dalam 
pemanfaatan lahan kering adalah rendahnya 
kandungan bahan organik dan unsur hara makro 
dan mikro pada lapisan tanah atas akibat 
penggunaan lahan untuk pertanian secara intensif. 
Sehingga dengan demikian pemberian pupuk 
organik dan anorganik (N, P, dan K) berpengaruh 
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nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
indigofera.  

Hasil penelitian Prasetyo et al. (2014) 
menunjukkan pemberian pupuk organik sampai 
dosis 10 ton/ha pada lahan kering dengan jenis 
tanah Alfisol dapat memperbaiki sifat fisik tanah 
melalui penurunan berat isi tanah, peningkatan 
porositas dan kemantapan agregat dan selain itu 
dapat meningkatkan produksi ubi kayu. Selain 
memperbaiki sifat fisik tanah pemberian bahan 
organik juga dapat memperbaiki sifat kimia tanah 
melalui penigkatan pH tanah, peningkatan 
kandungan bahan organik tanah, K-tukar, Mg-tukar 
dan KTK (Zulkarnain et al., 2013). 

Menurut  Bamualim (2009), rendahnya 
produktivitas ternak  potong disebabkan karena 
status nutrisi dan suplai  hijauan sepanjang tahun 
yang rendah terutama pada musim kemarau, 
khususnya di daerah kering wilayah Timur 
Indonesia. Terbatasnya pasokan hijauan pakan  
selama musim kemarau bukan hanya terjadi di 
Indonesia bagian Timur, namun di wilayah lainpun  
mengalami hal serupa. Antara lain hal ini disebabkan  
karena petani hanya mengandalkan hijauan pakan 
lokal  yang terdapat di sekitar pekarangan, 
perkebunan, hutan dan ladang dan  disisi lain  
umumnya  lahan kering memiliki tingkat kesuburan 
tanah yang  rendah dan kadar bahan organik rendah 
Abdurachman et al., (2008).  

Hal ini  merupakan peluang yang sangat 
besar bagi pengembangan budidaya tanaman 
pakan, karena   menurut Ludlow (1985) tanaman 
pakan ternak pada  umumnya toleran terhadap 
cekaman abiotik seperti  kekeringan, salin, asam 
dan cadangan unsur hara yang  rendah. Sejalan 
dengan itu, Hassen et al. (2007) menyatakan bahwa 
Indigofera sp. merupakan salah  satu tanaman 
pakan ternak yang memiliki kandungan  nutrisi dan 
produksi yang tinggi serta sangat toleran  terhadap 
kondisi tanah kering, genangan, tanah   berkadar 
garam tinggi (saline) dan tanah masam. 

Indigofera dahulu dikenal dengan nama 
tanaman tarum (nila) karena mengandung zat 
pewarna alami biru nila, memiliki sekitar 700 spesies 
lebih, berasal dari daerah tropis Afrika, Asia, 
Australia, Amerika Utara dan Selatan. Sekitar 280 
spesies Indigofera merupakan tumbuhan asli Afrika 
dan lebih dari 40 spesies asli  berasal dari Asia 
Tenggara (Tjelele 2006).  

Selanjutnya  menurut Schrire (1995) secara 
geografis penyebaran  Indigofera antara lain ke 
beberapa daerah tropis Afrika,  Australia, serta 
Amerika bagian Utara dan Selatan,  kemudian 
sekitar tahun 1900-an.    Secara alami Indigofera 
menyebar  ke berbagai agroekosistem, dari daerah 
kering sampai  basah serta dapat tumbuh dengan 
baik pada ketinggian  tempat antara 0-2200 m dpl. 
(Hassen et al. 2006). 

 
Tabel.1.Tinggi tanaman, jumlah cabang dan berat panen tanaman  indigofera umur 8 bulan  

Perlakuan 
Tinggi 

Tananam  
(cm) 

Lingkar 
Batang  

(cm) 

Jumlah 
Cabang 

Berat Panen 
(gram) 

Berat Daun 
(gram) 

Berat Batang 
(gram) 

P1     249,40a      7,10       12,40 a 520,00 a 404,20 a 115,80 a 
P2     269,00b      7,50       13,50 901,25 b 743,00 b 158,25 b 
P3     270,25 b      7,25       14,25 931,25 b 765,00 b 166,00 b 

Di kawasan pengembangan komoditas sapi 
potong merupakan lahan kering dan cocok sekali 
untuk dikembangkan indigofera,  karena dimusim 
kemarau petani di kawasan sangat kekurangan 
pakan ternak.  Perkembangan indigofera di 
Kelompok Tani Putra Sejahtera, sangat baik yaitu,  
memiliki rata-rata:  tinggi tanaman  (3.269 cm), 
jumlah cabang (16 cabang) dan  lingkar batang  
(7,50 cm).   Kelompok berharap supaya tanaman ini 
bisa terus dikembangkan, karena sangat disukai 
sapi. Pada Tabel. 1 juga terlihat pemberian pupuk 
anorganik dalam hal ini pupuk urea sebagai sumber 
hara N, SP-36 sebagai sumber hara P dan KCl 
sebagai sumber hara K, dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil indigofera secara nyata, 
kecuali pada tinggi tanaman saat panen. 

Peningkatan pertumbuhan dan hasil dari 
tanaman indigofera disebabkan oleh karena peran 
dari masing-masing hara yang ditambahkan ke 
dalam tanah. Agus, (2013), menjelaskan bahwa 
unsur hara N diperlukan untuk :  a) pembentukan 
atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman, seperti 
daun, batang dan akar;  b) berperan penting dalam 
hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali 
dalam proses fotosintesis; dan  c) membentuk 
protein, lemak dan berbagai persenyawaan. 
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Tabel.2.Produksi perhektar tanaman indigofera umur 8 bulan  

No Perlakuan Produksi/kg/ha Produksi Daun/kg/ha 
Produksi 

Batang/kg/ha 

1 P1 3,432.00 a 2,667.72 a 764.28 a 
2 P2 5,948.25 b 4,903.80 b 1,044.45 b 
3 P3 6.146,25 b 5.049,00 b 1,095.60 b 

 
Kandungan nutrisi hijauan pakan lokal di 

Indonesia masih sangat rendah untuk itu perlu 
dilakukan pengkayaan (enrichment) melalui 
pemanfaatan tanaman leguminosa sebagai sumber 
protein (protein bank) yang murah dan mudah 
diperoleh. Kandungan nutrisi suatu bahan pakan 
merupakan tolok ukur kualitas dan sebagai 
parameternya adalah komposisi kimia dari bahan 
tersebut. Komposisi kimia dari bahan hijauan pakan 
terdiri dari:  bahan kering (BK), protein kasar (PK), 
lemak, serat kasar (SK), ekstrak tanpa lemak dan 
abu (Crowder dan Cheda 1982). Menurut Van Soest 
et al. (1991) dinding sel terbagi atas serat kasar yang 
larut dalam detergen netral (NDF), bagian yang larut 
dalam detergen asam (ADF) dan lignin. NDF pada 
dasarnya adalah hemiselulosa dan abu tidak larut, 
sedangkan ADF adalah lignoselulosa dan silika. 
Tarigan (2009) menyebutkan bahwa kandungan PK, 
kalsium (Ca) dan fosfor (P) semakin menurun seiring 
dengan meningkatnya interval pemotongan, 
sebaliknya kandungan bahan organik, NDF, ADF 
semakin tinggi dengan meningkatnya interval 
pemotongan. Menurut Akbarillah et al. (2002) 
Indigofera sp. memiliki produktivitas dan kandungan 
nutrisi yang tinggi sebagai hijauan pakan ternak. 
Tepung daun Indigofera sp. mengandung PK 
sebesar 27,9%, SK sebesar 15,25%, Ca 0,22%, P 
0,18%. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan 
yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan  sebagai berikut : 
1. Produktifitas tertinggi tanaman indigofera di 

lahan kering sebagai pakan alternatif ternak sapi 
dapat di capai dengan penggunaan dosis pupuk 
200 kg/ha urea + 150 kg/ha SP-36 + 150 kg/ha 
KCl dikombinasikan dengan 2,0 ton/ha pupuk 
organik.  

2. Kajian dengan topik yang sama pada musim 
tanam dan lokasi yang sama atau berlainan perlu 
dilakukan untuk mengetahui daya adaptasi dari 
tanaman indigofera sebagai pakan alternatif 
untuk ternak sapi.  
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