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PENGGUNAAN PUPUK KANDANG (KOTORAN SAPI)  
PADA SEMAI TANAMAN KEHUTANAN 

Febian F. Tetelay1 

I. PENDAHULUAN 

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang sangat pentingdalam menunjang 

keberlangsungan ekosistem dan juga menunjang pembangunan nasional. Namun akhir-

akhir ini kerusakan hutan sangat meluas dikarenakan oleh pengalihan fungsi lahan hutan 

baik untuk kebutuhan pemukiman, alih fungsi maupun karena pemanfaatan sumberdaya 

hutan itu sendiri. Pemanfaatn sumberdaya hutan yang tidak ditunjang dengan aspek 

kelestarian seringkali menimbulkan lahan kritis, karena hutan yang dibuka dan 

dimanfaatkan cenderung dibiarkan terlantar. Untuk memulihkan keadaan ini maka 

pemerintah berupaya untuk mengadakan program-program pemulihan lahan kritis 

dengan kegiatan reboisasi maupun program-program yang lain.  

Kegiatan reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri diperlukan pengadaan 

semai yang bermutu tinggi, yang dipersiapkan secara khusus di persemaian 

(Poerwowidodo, 1991). Semai-semai yang tumbuh dengan cepat akan terus menuntut 

kebutuhan hara lebih banyak untuk mempertahankan laju pertumbuhannya. Untuk 

mendapat hasil tanaman yang memuaskan, maka harus diciptakan keadaan fisik tanah 

yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Kondisi fisik tanah yang baik dapat diperoleh 

dengan melakukan pengolahan tanah yang efektif. Kondisi fisik tanah yang baik 

ditunjang dengan kesuburan tanah yang baik terutama di persemaian akan menghsilkan 

semai-semai yang bermutu tinggi yang lebih layak untuk ditanam di lapangan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan fisik tanah dan kesuburan tanah adalah 

dengan pemberian pupuk organik. Salah. satu pupuk organik yang dapat digunakan 

adalah pupuk kandang kotoran sapi. Beberapa kelebihan pupuk organik antara lain 

memperbaiki struktur tanah, mengandung nutrisi bagi tanaman, memiliki daya serap 

yang besar terhadap air. Dengan demikian maka pupuk organik mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap hasil tanaman. 

Semai tanaman hutan sangat peka terhadap kseuburan media tumbuhnya, 

tingkat kesuburan media tumbuh ini menentukan mutu pertumbuhannya. Pemupukan 

semai untuk meningkatkan mutu pertumbuhan harus diikuti dengan tindakan pemberian 

air dengan jumlah dan frekuensi yang dapat membantu proses penyerapan hara dan 

metabolisme di dalam tanah (Poerwowidodo, 1991). 
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II. PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI 

Kotoran sapi merupakan limbah ternak yang dapat diproses menjadi pupuk 

kandang. Bahan organik dalam kotoran sapi dapat didekomposisi oleh bakteri menjadi 

senyawa anorganik. 

Kotoran sapi merupakan pupuk dingin, proses perubahannya berlangsung lambat 

dan kurang sekali terbentuk panas. Lambatnya proses penguraian ini disebabkan oleh 

sifat sifat fisik padatannya yang banyak mengandung air dan lender. lender bila terkena 

udara akan menjadi berkerak dan bagian luarnya mongering, hal ini menyebabkan proses 

oksidasi berjalan lambat karena udara dan air sulit masuk ke dalamnya. 

Seperti halnya pupuk organik yang lain, pupuk kandang juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan, baik kelebihan dalam kandungan haranya maupun kemampuan untuk 

membawa gulma. Beberapa kelebihan dari pupuk kandang yang dikemukanan oleh Lingga 

dan Marsono (2000), diantaranya : 

1. Aman digunakan dalam jumlah besar, bahkan dalam pertanian organik sumber 

utama hara berasal dari pupuk kandang 

2. Membantu menetralkan pH tanah. 

3. Membantu menetralkan racun akibat adanya logam berat dalam tanah 

4. Memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur. 

5. Mempertinggi porositas tanah dan secara langsung meningkatkan ketersediaan 

air. 

6. Membantu penyerapan hara dari pupuk kimia yang ditambahkan. 

7. Membantu mempertahankan suhu tanh sehingga fluktuasinya tidak tinggi. 

 Selain kelebihan-kelebihan di atas, pupuk kandang juga memiliki kekurangan. 

Berikut ini beberapa kekurangan dari pupuk : 

1. Harus diberikan dalam jumlah yang besar. 

2. Secara perbandingan berat, kadar hara yang tersedia bagi tanaman relatif 

sedikit. 

3. Dapat menurunkan kualitas air bila berdekatan dengan sumber air. 

4. Biasanya membawa bibit gulma, yaitu dari biji-bijian makanan ternak. 

 Kotoran sapi sebagai pupuk dingin, memiliki komposisi hara menurut Lingga 

(2000), sebagai berikut : 

 

 

 



Vol VII-1 

70   Febian F. Tetelay 

 

Tabel 1. Komposisi Unsur Hara Kotoran Sapi 

Wujud 
Kadar Hara (%) 

Nitrogen Fosfor Kalium Air 

Padat 
Cair 

0,40 
1,00 

0,20 
0,50 

0,10 
1,50 

85 
92 

Sumber : Lingga, 2000 

 Proses pembuatan pupuk kandang kotoran sapi hingga siap untuk digunakan 

menurut Lingga (2000), sebagai berikut : 

1. Dekomposisi. Pada tahap ini proses penguraian at yang ada pada kotoran ternak 

menjadi zat yang dapat diserap oleh tanaman. Kadar atau rasio karbon terhadap 

nitrogen atau lazim disebut C/N ratio akan menurun sampai tingkat yang sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman. 

2. Pengeringan. Tahap ini dilakukan setelah kotoran mengalamidekomposisi. Proses 

pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari atau dengan menggunkana alat 

pengering bila kondisi cuaca mendung. Pupuk kandang yang baik apabila kadar 

airnya sudah berkurang dari 70% menjadi 30%.  

3. Pengayakan. Pengayakan pupuk ini diperlukan untuk membuang materi-materi 

kasar sampai diperoleh partikel-partikel yang lebih halus. 

4. Pemberantasan tanaman pengganggu. benih-benih tanaman lain yang terbawa di 

dalam pupuk dihilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang 

akan dipupuk. 

Selanjutnya pupuk kandang siap digunakan kalau penguraina oleh mikroba sudah 

tidak terjadi lagi yang ditandi dengan panas sudah tidak ada lagi pada kotoran, sudah 

tidak tercium amoniak, bentuknya sudah gembur, tampak kering dan berwara coklat tua. 

III.PERANAN PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI BAGI PERTUMBUHAN SEMAI KEHUTANAN 

3.1. Pertumbuhan Tinggi Semai 

Penelitian yang dilakukan pada semai Lenggua (Pterocarupus indicus Wild), 

Merbau (Intsia bijuga O.K), Kenari (Canarium amboinensis Hoch) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 2. Rata-Rata Tinggi Semai (cm) pada Berbagai Dosis Pupuk 

Jenis 
Dosis Pupuk (%) 

0 10 20 30 40 

Lenggua 6,5 10,3 10,6 9,3 5,5 

Merbau 13,8 14,9 15,8 19,4 15,5 
Kenari 16,6 25,2 28,6 25,8 23,3 

Sumber : Marpay, 2008; Sinay, 2010, Sasabone, 2012 
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Berdasarkan hasil yang ada maka terlihat bahwa untuk semai lenggua dosis 

pupuk 20% memberikan rata-rata tinggi yang lebih baik dibndingkan dengan dosis pupuk 

yang lain. Namun secara statistik dosis dosis 10% dan 30% tidak menunjukkan perbedaan 

dengan dosis 20%. Sedangkan untuk semai Merbau dosis 30% memberikan rata-rata tinggi 

semai yang lebih baik dibandingkan dengan dosis yang lain, tetapi secara statistik tidak 

berbeda dengan dosis 10%, 20% dan 40%. Untuk semai kenari dosis pemupukan 20% 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan dosis pemupukan yang lain 

namun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan.  

Hal ini berarti pemberian pupuk kandang kotoran sapi mampu memicu 

pertumbuhan tinggi dari semai-semai di atas dan dosis yang terbaik berkisar antara 20% 

sampai 30%. Pada dosis tersebut unsur hara makro N, P dan K cukup tersedia sehingga 

dapat menstimulir pertumbuhan tinggi dari semai-semai di atas. 

3.2. Pertumbuhan Diameter 

 Pertumbuhan diameter dari semai Lenggua, Merbau dan Kenari yang diberi pupuk 

kandang kotoran sapi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Rata-Rata Diameter Semai (cm) pada Berbagai Dosis Pupuk 

Jenis 
Dosis Pupuk (%) 

0 10 20 30 40 

Lenggua 0,37 0,42 0,80 0,33 0,56 
Merbau 0,34 0,34 0,37 0,40 0,36 
Kenari 0,74 0,83 0,83 0,84 0,78 

Sumber : Marpay, 2008; Sinay, 2010, Sasabone, 2012 

Berdasarkan hasil pada tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk semai Lenggua dosis 

pupuk 20% memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan dosis pupuk yang lain. 

Untuk semai Merbau dosis pupuk yang terbaik adalah 30% dan untuk semai Kenari dosis 

pupuk yang terbaik adalah 30%. Namun secara statistik tidak terdapat perbedaan dosis 

pupuk kandang yang diberikan terhadap pertumbuhan diameter dari ketiga jenis ini. Hal 

ini terjadi karena pada pertumbuhan awal walaupun nutrisi memadai namun 

pertumbuhan diameter biasanya belum terlalu menunjukkan perbedaan dibandingkan 

dengan pertumbuhan tinggi. 

3.3. Pertumbuhan Daun 

 Pertumbuhan daun ditandai dengan banyaknya daun atau jumlah daun. Jumlah 

daun dari ketiga jenis semai pada berbagai dosis pemupukan dapat dilihat pada tabel 4 

berikut ini : 



Vol VII-1 

72   Febian F. Tetelay 

 

Tabel 3. Rata-Rata Jumlah Daun (helai) pada Berbagai Dosis Pupuk 

Jenis 
Dosis Pupuk (%) 

0 10 20 30 40 

Lenggua 5,1 10,6 14 6,6 8,9 
Merbau 11,9 13,1 14,3 17 13,7 
Kenari 3 6,3 3,3 4,3 4 

Sumber : Marpay, 2008; Sinay, 2010, Sasabone, 2012 

Berdasarkan tabel di atas maka terlihat untuk semai Lenggua, dosis pemupukan 

20% memberikan hasil yang lebih baik pada jumlah daun dibandingkan dengan dosis yang 

lain namun secara statistik tidak berbeda dengan dosis 10%. ntuk semai Merbau dosis 

pemupukan 30% memberikan jumlah daun yang lebih baik dibandingkan dengan dosis 

yang lain namun secara statistik tidak berbeda dengan dosis yang lain. Sedangkan untuk 

semai Kenari dosis pemupukan 10% memberikan jumlah daun yang lebih baik 

dibandingkan dengan dosis yang lain dan secara statistik menunjukkan perbedaan dengan 

dosis pemupukan yang lain. 

Jumlah daun dipengaruhi oleh kehadiran unsure haru N, P dan K dalam jumlah 

yang memadai dan ini mampu diberikan oleh pupuk kandang kotoran sapi. Pertumbuhan 

daun penting dalam pertumbuhan awal semai karena daun merupakan organ yang 

berperan dalam fotosintesis yang hasilnya dibutuhkan untuk tanaman. 

IV. PENUTUP 

 Pemberian pupuk kandang kotoran sapi turut berperan dalam pertumbuhan awal 

dari semai tanaman kehutanan. Namun pemberian dosis pupuk kandang tergantung pada 

jenis semai tanaman kehutanan tersebut, karena setiap semai memiliki kebutuhan pupuk 

yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan maka umumnya 

dosis pupuk kandang kotoran sapi yang berkisar antara 10% sampai 30% dapat 

menstimulir pertumbuhan dari semai tanaman Kehutanan. 
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