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ABSTRACT 

          To overcome the shortage of forage as animal feed, the alternative that used is 
the utilization of agricultural waste such as corn straw, cassava, peanuts and sweet 
potatoes are quite available. Straw production Dry Matter (DM) specially corn straw 
in the Huamual District are 3,22 tons / ha or 35,42 tons / yr and Taniwel District 
are 2,41 tons / ha or 33,74 tons / yr. Utilization of crop straw food in the Kecamatan 
Huamual are 5% and Taniwel are 5.4%, this is used only for corn straw, while the 
waste which is not used is stockpiled or abandoned until rot and burn. Cattle as beef 
producer, also has function as a fertilizer or compost. Livestock waste productions at 
Huamual District are estimated about 1.335 tons / year and 12.114,24 tons / year at 
Taniwel District. The utilization of livestock waste as fertilizer for the farmer-breeder 
in the Kecamatan Taniwel is 2.70. Livestock waste such as livestock manure that has 
not used is abandoned to spread until rot at the grazing land without any utilization.
Key words: plants waste, livestock

PENDAHULUAN
Peningkatan produksi ternak khususnya 

ternak ruminansia akan berhasil jika ketersediaan 
pakan hijauan sebagai sumber pakan dapat 
dipenuhi secara kualitas dan kuantitas serta 
tersedia secara kontinyu. Beberapa faktor 
yang menghambat penyediaan hijauan pakan, 
yaitu  terjadinya perubahan  fungsi lahan yang 
sebelumnya sebagai sumber hijauan pakan 
menjadi lahan pemukiman, lahan untuk tanaman 
pangan dan industri. Selain itu, produksi hijaun 
pakan di suatu lahan atau daerah    ditentukan  juga  
faktor curah hujan. Fluktuasi produksi hijauan 
pakan antara musim hujan dan musim  kemarau 
bisa sangat besar. Saimin dkk, (2006), produksi 
hijauan pada musim kering menurun dan musim 
hujan melimpah, hal ini sangat mempengaruhi 
produktifitas ternak.          

 Produksi hijauan pakan  ternak  Kecamatan 
Huamual Belakang dan Kecamatan Taniwel 
Kabupaten Seram Bagian Barat, dipemgaruhi 
oleh distribusi hujan pada setiap bulannya. Pada 
musim hujan terjadi kelebihan produksi hijauan 
karena pertumbuhan hijauan tanaman pakan 
ternak lebih cepat dan lebat dibandingkan pada 
musim kemarau, tetapi cepat juga mengalami 

penuaan dengan disertai pengurangan nilai 
gizi pakan, sebaliknya pada akhir musim 
kemarau terjadi kekurangan hijauan pakan 
ternak, sehingga untuk memberi makan ternak, 
peternak menggembalakan ternak membutuhkan 
waktu. Heryanto et al. (2002), hampir seluruh 
lahan pertanian, mempunyai potensi untuk dapat 
dipergunakan sebagai kawasan  penggembangan 
ternak, misalnya lahan persawahan yang setiap 
kali panen dapat diperoleh jerami dan hasil 
ikutan dedak  yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak.  Sumber pakan untuk ternak di 
Kecamatan Huamual Belakang dan Taniwel bisa 
diperoleh pada lahan tanaman pangan dan lahan 
perkebunan.

 Sejalan dengan bertambah tingginya 
populasi  ternak ruminansia, kebutuhan akan 
hijauan pakan dari tahun ke tahun selalu 
meningkat, sementara di lain pihak luas areal 
penggembalaan semakin menyusut. Untuk 
mengatasi kekurangan rumput ataupun hijauan 
pakan lainnya salah satunya adalah pemanfaatan 
limbah pertanian tanaman pangan sebagai pakan 
ternak. Dengan demikian  untuk pengembangan 
ternak ruminansia di suatu daerah seharusnya 
dilakukan  usaha untuk memanfaatkan limbah 
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pertanian, mengingat sumber penyadiaan rumput 
dan hijauan lainnya sebagai pakan sangat 
terbatas.

Sumber limbah pertanian diperoleh dari 
komoditi tanaman pangan dan ketersediaannya 
dipengaruhi oleh pola tanam dan luas areal 
panen dari tanaman pangan di suatu wilayah. 
Jenis limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pakan ternak ruminasia adalah 
jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, jerami 
kacang tanah, pucuk ubi kayu serta jerami ubi 
jalar.

Untuk  meningkatkan produktifitas 
tanaman pangan perlu dilakukan pemeliharaan, 
salah satu adalah dengan cara  pemupukan. 
Pemupukan  dapat dilakukan dengan pemanfaatan  
kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik. 
Penggunaan kotorn ternak  sebagai pupuk  sangat 
mendukung usaha pertanian karena kotoran ternak 
sebagai pupuk organik, menggandung beberapa 
unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman 
untuk pertumbuhan, sekaligus dapat menghemat 
penggunaan pupuk anorganik.

Khusus pada penyediaan pupuk, akhir-
akhir ini makin tinggi  harga pupuk, terutama 
untuk petani yang mengusahakan tanaman 
pangan, untuk mengatasi hal tersebut perlu 
dicari  sumber-sumber agar produksi pertanian 
tetap dapat dipertahankan. Pemanfaatan limbah 
peternakan (kotoran ternak) merupakan salah 
satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi 
harga pupuk. Namun sampai saat ini pemanfaatan 
kotoran ternak sebagai pupuk untuk tanaman 
pertanian, belum dilakukan oleh petani secara 
optimal di Kecamatan Huamual Belakang 
dan Kecamatan Taniwel, sebagian kotoran 
ternak dibiarakan terbuang di daerah-daerah 
penggembalaan atau dikandang.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jenis  dan produksi limbah pertanian tanaman 
pangan dan produksi limbah peternakan (kotoran 
ternak) serta persentase pemanfaatanya oleh 
petani peternak  di Kecamatan Huamual Belakang 
dan Kecamatan Taniwel.                                                           

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan 

Huamual Belakang dan Kecamaan Taniwel 
Kabupaten Seram Bagian Barat.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian adalah metoda 
survey/pengamatan langsung di lapangan. 
Sebagai objek kajian ialah peternak ruminansia 
di Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan 
Taniwel  Kabupaten Seram Bagian Barat. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 
proporsional, yaitu sebanyak 10% dari jumlah 
peternak di Kecamatan Huamual Belakang dan 
Taniwel  Kabupaten Seram Bagian Barat.

Analisa Data 
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, 

maka dilakukan pengolahan data dengan analisis 
deskriptif sebagai berikut : 1)  Produksi Bahan 
Kering (BK) limbah pertanian, 2). Pemanfaatan 
limbah pertanian sebagai pakan ternak. 3). 
Produksi limbah peternakan, 4). Pemanfaatan 
limbah peternakan. 

Untuk menghitung produksi bahan kering 
(BK)  limbah pertanian tanaman pangan, 
dilakukan pengambilan sampel di beberapa desa 
sampel  dan dirata-ratakan. Produksi  Bahan 
Kering  (BK) limbah pertanian  ton/ha diperoleh 
dari hasil perhitungan luas areal panen (BPS,  
2009) dikali  bahan kering (BK) hasil analisa serta 
tingkat penggunaan sebagai pakan ternak.

Untuk  menghitung nilai rataan  dan 
persentase  penggunaan limbah pertanian dan 
limbah peternakan  dihitung menurut  dengan 
rumus sebagai berikut :
a. Mean (rata-rata hitung)

 Dimana :

    X = rata-rata sampel 
    

    N     = banyak data dalam sampel

N

Xi
X

n

ni==

= Jumlah semua harga X     yang ada 
dalam kumpulan
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b.  Persentase (%)
                   
 
 Dimana :
      % =   persentase

       n = banyak data dalam sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Bahan Kering  (BK) Limbah  
Pertanian Tanaman Pangan 

Limbah pertanian tanaman pangan berupa 
jerami adalah sisa-sisa hijauan dari tanaman 
pertanian sebangsa padi, legum setelah biji-
bijinya, umbinya atau buahnya dipetik untuk 
kepentingan manusia. Hasil-hasil limbah pertanian 
atau limbah pakan berserat (jerami) adalah 
komponen penting untuk menyediakan pakan 
ternak ruminansia. Banyak bahan pakan yang 
merupakan hasil limbah baik limbah pertanian 
maupun limbah industri, dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pengganti yang  memenuhi nilai 
gizi ransum, setara atau lebih tinggi, relatif murah, 
mudah mendapatkannya dan penggunaan sebagai 
pakan ternak tidak bersaing dengan manusia, 
salah satu diantaranya adalah penggunaan jerami 
tanaman pangan yang banyak diusakan oleh 
petani peternak 

Di Kecamatan Huamual Belakang  
dan Taniwel  dimana terdapat lahan-lahan 
penggembalaan juga terdapat lahan tanaman 
pangan yang jerami cukup potensial untuk   dapat 
dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia antara 
lain jerami jagung, ketelah pohon, kacang tanah 
dan  jerami ubi jalar. Produksi hasil limbah 
pertanian/jerami tanaman pangan salah satu 
komponen penting untuk penyediaan pakan 
ternak ruminansia khususnya didaerah yang lahan 
untuk padang penggembalaan terbatas. 

Hasil perhitungan produksi bahan kering 
(BK)  limbah pertanian tanaman pangan  di 
Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan  
Taniwel (Tabel 1). Produksi Bahan Kering (BK) 
limbah pertanian tanaman pangan dalam setahun  
di Kecamatan Huamual Belakang dan kecamatan 
Taniwel  bervariasi untuk masimg-masing  jenis 
limbah pertanian.  Bahan Kering (BK), jerami 
jagung  tertinggi, baik di Kecamatan Huamual 
Belakang maupun Kecamatan Taniwel  adalah 
32,80 %. Jerami jagung yang dapat digunakan  
sebagai  bahan  pakan  ternak sebesar 75 %, 
sehingga hasil  rata-rata produksi Bahan Kering 
(BK) jerami jagung  di Kecamatan Huamual 
Belakang sebesar 3,22 ton/ha atau 35,42 ton/thn  
dan Kecamatan Taniwel sebesar 2,28 Ton/ha 
atau 33,74 ton/thn. Hasil penelitian Fakultas 
Peternakan UGM (1982), produksi  Bahan Kering 
(BK)  jerami jagung sebesar 2,95 ton/ha. 

= Jumlah semua harga X   yang ada 
dalam kumpulan

Tabel     1.    Produksi  Bahan Kering (BK) Limbah Pertanian.

Jenis Tanaman BK

Produksi

Ton/ha

Luas 
Taman 
(ha)a

Penggunaan 
(%)b

BK

Ton/ha Ton/thn
Jagung
-H.Belakang
-Taniwel

 
32,80 13,12

  9,80
11
14

75
3,22
2,28

35,42
33,74

Ketelah pohon
-H.Belakang
-Taniwel

22,50
13,70
10,50

29  36         
30

0,92
0,71

26,68
25,58

Kacang tanah
 -H.Belakang
-Taniwel

31,0
5,22
5,00

 8  
   26

60
0,97
0,93

7,76
24,18

Ubi jalar
-H.Belakang
-Taniwel

24,77
7,60
7,80

6
30

20
0,37
0,38

2,22
11,40

Keterangan :   a)  Kabupaten dalam angka, 2009                  b) Muller, 1974.
Perbedaan  produksi BK per ha, sangat 

tergantung dari beberapa faktor antara lain; jenis 
tanaman dan pengolahan tanah, jarak tanam, 
waktu panen  yang berbeda-beda dan teknik 
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pengubinan limbah tersebut. Selain itu  total   
produksi Bahan Kering  (BK)  limbah pertanian 
tanamana pangan per tahun, dipengaruhi seberapa 
besar luas areal tanam  dari masing-masing jenis 
tanaman  yang ditanam. 

Persentase Pemanfaatan Limbah Pertanian

Penggunaan limbah petanian tanaman 
pangan di Kecamatan Huamual Belakang dan 
Kecamatan Taniwel tidak semua  jenis  digunakan 
sebagai pakan ternak pada hal potensi limbah 
cukup tersedia. Limbah pertanian tanaman pangan  
sebagian ada  yang dibakar jerami (jagung dan 
kacang tanah), ditimbun sampai membusuk dan 
sebagian dibuang (ubi jalar)  atau dibiarkan tidak 
dimanfaatkan (jagung ketelah pohon, kacang 
tanah dan ubi jalar).  Dewi dan Mairika (2008), 
beberapa faktor yang menyebabkan peternak 
tidak menggunakan limbah pertanian  tanaman 
pangan sebagai  pakan ternak adalah: a) umumnya 
petani  membakar limbah karena secepatnya  
akan dilakukan  pengolahan tanah, b)  limbah 
pertanian bersifat kamba sehingga menyulitkan 
untuk mengangkut dan memerlukan tenaga dan 
waktu karena jauh dari lokasi penggembalaan 
dan rumah peternak, c) tidak tersedia tempat 
penyimpanan, d) Peternak menganggap bahwa 
ketersediaan  hijauan di lahan kebun dan tempat 
penggembalaan  masih mencukupi sebagai pakan 
ternak. 

Kariyasa dan  Kasryono (2004), usaha 
ternak sapi akan efisien jika mananjemen 
pemeliharaan diintergrasikan dengan  tanaman  
sebagai sumber  pakan  bagi ternak itu sendiri 
dan ternak dapat menghasilkan pupuk untuk 
peningkatan produksi tenaman. Salah satu 
jerami  yang dimanfaatkan dan dijadikan sebagai 
makanan ternak di Kecamatan Huamual Belakang 
dan Taniwel adalah  jerami jagung. Jerami jagung 
mempunyai palatabilitas yang baik dan   waktu  
panen,  batang dan daunnya masih berwarna 
hijaun (Tabel 2).

Jerami jagung (zea mays). Jerami jagung 
merupakan limbah pertanian yang banyak  
terdapat di pedesaan dan hampir merata di daerah 
berlahan kering. Dimana jumlah produksi Bahan 
Kering (BK) jerami jagung yang  terdapat di 
Kecamatan Huamual Belakang  dan Taniwel  

sebesar 13,12  ton/ha (Fak. Pertanian, 2008), 
luas tanam sebesar 11 ha (BPS 2008). sedangkan 
Kecamatan Taniwel sebesar 9,8  ton/ha (Fak. 
Pertanian 2008), luas tanam  14 ha (BPS 2009) 
(Tabel 1).

Pemanfaatan jerami tanaman pangan di 
Kecamatan Huamual Belakang sebesar 5%  dan 
Taniwel sebesar 5,4%. Syamsu dkk. (2003), 
penggunaan limbah tanaman pangan sebagai 
pakan ternak di Sulawasi Selatan sebasar 
37,88%.  Pemanfaatan limbah tanaman pangan 
di lokasi penelitian sebagai pakan ternak adalah 
limbah jagung, sedangkan limbah kacang 
tanah, ketelah pohon dan ubi jalar  tidak atau 
belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak (0%)  
(tabel 2), pada hal, potensi jerami tanaman pangan 
ini dapat dijadikan sebagai makanan ternak  dan 
dapat meningkatkan jumlah populasi ternak 
rumnansia.  Pemanfaatan jerami jagung sebagai 
pakan ternak dilakukan  sesudah panen buahnya, 
kemudian bagian pucuk  jagung sebagai limbah  
diberikan untuk ternak tanpa penyimpanan 
maupun pengolahan. 
Tabel 2. Persentase Pemanfaatan Limbah Pertanian 

Sebagai  Pakan Ternak.

No. U r  a  i  a  n
Presentase (%)

H.Blkg Taniwel
1. Pemanfaatan sebagai 

pakan ternak.
a. Ya
b. Tidak

 
   5
  95

 5,4
94,6

Total 100 100
2. Pemanfaatan Jenis 

limbah .
a. Jagung
b. Ketelah pohon
c. Kacang tanah
d. Ubi  jalar

100
0
0
0

100
0
0
0

Total 100  100
3. Mengetahui 

teknologi pengolahan 
pakan.
a. Ya
b. Tidak

   
0
0

    0
    0

Total 0     0
Sumber: data primer yang diolah

Kondisi panen tanaman jagung di 
masing-masing daerah berbeda-beda. Di daerah 
Kecamatan Huamual Belakang  dan Taniwel  
jagung dipanen, daunnya masih berwarna hijaun 
setelah buah/ biji sudah sempurna  untuk dipanen 
tetapi kadang-kadang  batang dan daunnya hampir 
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menggering, sehingga hanya sedikit bagian 
yang dimanfaatkan untuk ternak. Persentase 
penggunaan jerami jagung sebagai pakan ternak 
baik di Kecamatan Huamual Belakang  maupun 
Kecamatan Taniwel sudah   dimanfaatkan sebagai 
bahan pakan ternak  tapi masih rendah (Tabel 
2). Sebagian petani yang belum memanfaatkan 
sebagai pakan ternak,  jerami ditimbun dan  
dibakar atau  dibiarkan membusuk. Penggunaan 
jerami jagung belum seluruhnya digunakan oleh 
petani-peternak sebagai pakan ternak  karena 
petani-peternak beranggapan bahwa  ketersedian 
hijauan dilahan-lahan perkebunan, pinggiran 
jalan dan lahan-lahan yang belum diolah 
(lahan istirahat) masih mencukupi kebutuhan 
ternak. Rendahnya pemanfaatan jerami tanaman 
pertanian diduga disebabkan karena petani 
peternak  tidak memiliki tempat penyimpnan 
khusus dan belum mengetahui teknik pengolahan 
untuk meningkatkan nilai gizi.   Femi dkk  (2008), 
petani Minahasa menanam jagung sebagai sumber 
pendapatan, juga sebagai pakan ternak sapi 
terutama jerami dan limbah  jagung. Sekitar 20 
– 30 % produksi jagung digunakan untuk pakan 
ternak ditambah limbah jagung, dimana ternak 
sapi dimanfaatkan untuk membajak tanah dan 
mengangkut hasil produksi pertanian. 

Produksi Limbah Peternakan dan 
Pemanfaatannya

 Selain sebagai sumber daging ternak 
sapi berfungsi sebagai penghasil pupuk atau 
kompos untuk meningkatkan produksi tanaman 
pangan. Kotoran ternak juga dapat digunakan 
sebagai sumber energi yaitu berupa biogas. Hal 
ini mengidikasikan intergrasi ternak-tanaman  
yang dipelihara dapat memberikan manfaat yang 
besar bagi tanaman dan ternak. Bamualaim et al, 
(2004) keuntungan langsung intergrasi ternak 
sapi-tanaman pangan adalah meningkatkan 
pendapatan petani peternak dari hasil penyualan 
sapi dan jagung atau tanaman pangan yang 
lain. Keuntungan yang lain adalah membaiknya 
kualitas tanah akibat pemberian pupuk kandang. 

Penggunaan pupuk kandang berupa kotoran 
ternak sebagai pupuk organik disamping mampu 
menghemat penggunaan pupuk anorganik, juga 
sekaligus mampu memperbaiki struktur dan 
ketersediaan unsur hara tanah. Menurut Ridwan 
(2006), pemanfaatan limbah peternakan (kotoran 
ternak) merupakan salah satu alternatif yang 
sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk 
dan kelangkaan bahan bakar minyak. Selanjutnya 
dikatakan bahwa pemanfaatan  kotoran ternak 
sebagai pupuk organik sangat mendukung usaha 
pertanian tanaman sayuran.

Produksi limbah peternakan berupa 
kotoran ternak,  sangat tergantung dari jumlah  
unit ternak (UT) yang dipelihara.  Satu unit ternak 
(UT) dapat meghasilkan 4 ton kotoran ternak 
dalam setahun (Dirjen Peternakan 1999).  Jumlah 
populasi ternak herbivora di Kecamatan Huamual 
Belakang  333,75 UT, diperkirakan poduksi 
kotoran ternak  sebesar 1.335 ton/tahun dan di 
Kecamatan Taniwel  jumlah populasi ternak 
herbivore sebesar 3.028,56 UT, diperkirakan 
produksi kotoran sebesar 12.114,24  ton/tahun.         

Hasil penelitian terlihat bahwa hanya 
beberapa petani yang hanya menggunakan 
kotoran ternak khusus  kotoran ternak sapi  
yang dijadikan sebagai pupuk dasar sebelum 
pengolahan tanah. Pemanfaatan pupuk kotoran 
ternak sapi ini biasanya dilakukan  petani-
peternak di  Kecamatan Taniwel sebesar 2,70%, 
(table 3)  yang ternak dikandangkan   atau  sistem 
pemeliharaan secara semi intensif, kemudian 
kotoran dikumpulkan dan dipergunakan pada 
tanaman khusus tanaman tahunan lebih dari 
100 kg/thn (tabel 3). Sedangkan di Kecamatan 
Huamual Belakang, kotoran ternak biasaya 
dibiarkan tersebar dimana-mana  terutama pada 
lahan-lahan  penggembalaan seperti dilahan 
perkebunan kelapa atau dilahan yang tidak/belum 
diolah (lahan istirahat) tanpa pemanafaatnya. 
Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk 
untuk tanaman dapat menghemat/ mengurangi  
penggunaan pupuk anorganik sekaligus dapat 
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menghemat biaya produksi dari suatu tanaman 
dan kelangkaan pupuk anorgnik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1.  Pemanfaatan limbah pertanian tanaman 

pangan sebagai pakan ternak masih  sangat 
rendah, di Kecamatan Huamual Belakang  
5 % dan Kecamatan Taniwel 5,4%, 

2.  Pemanfaatan limbah pertanian  tanaman 
pangan sebagai pakan ternak adalah 
jerami jagung dan belum  mengetahui dan 
menerapkan teknologi pengolahan sebagai 
pakan ternak.

3.  Produksi limbah ternak  berupa kotoran 
ternak cukup tinggi dan pemanfaatan 
kotoran ternak sebagai pupuk organik masih 
sangat rendah.

Tabel 3. Persentase Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Pupuk Organik PadaTanaman

No. Uraian
Presentase (%)

H. Blkg Taniwel

1. Pemanfaatan 
kotoran 
sebagai 
pupuk.
a. Ya
b. Tidak

0
100

   2,70
 97,30

Total 100 100
2. Jenis tanaman yang dipupuk.

a. Tanaman Tahunan
b. Palawija
c. Tanaman Tahunan dan Palawija

0
0

0

  2,70
  0
  0

Total 0 2,70
3. Jumlah yang digunakan sebagai pupuk (kg/thn).

a. < 50
b. 50 – 100
c. > 100

0
0
0

0
100
0

Total 0 100

4. Cara penggunaan.
a. dikumpul, dikeringkan, ditabur.
b. dikumpulkan, dikeringkan, dibenam.
c. dikumpul, dikeringkan, dicampur dengan air, disiram.

0
0
0

0
100
0

Total 0 100

 Sumber: Data primer yang diolah
Saran
1.  Per lu  d i lakukan penyuluhan yang 

berkelanjutan tentang pemanfaatan 
limbah pertanian tanaman pangan sebagai 
pakan ternak dan limbah ternak berupa 
kotoran ternak sebagai pupuk organik pada 
tanaman.

2.  Perlu dilakukan kegiatan yang dapat 
membantu dan memotivasi peternak untuk 
menerapkan teknologi pengolahan pakan 
maupun pengolahan kotoran ternak sebagai 
pupuk organik pada tanaman.
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