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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan urea dalam 

pembuatan kompos feses sapi Bali. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari: P0 = 67.5 %  

Feses sapi + 10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma harzianum 

(kontrol), P1 = 67.5 %  Feses sapi + 10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % 

Trichoderma harzianum+ 1 % urea, P2 = 67.5 % Feses sapi + 10 % dedak +20 % 

serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma harzianum + 2 % urea, P3 = 67.5 % Feses sapi + 

10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma harzianum + 3 % urea. Peubah 

yang diamati yaitu bentuk fisik (warna, bau, tekstur), pH, suhu dan unsur hara (nitrogen, 

karbon, phospor, kalium dan C/N Rasio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk 

fisik kompos dalam kategori baik yakni menghasilkan warna coklat kehitaman 

(68.75%), coklat (31.25%), bau tanah (100%), tekstur remah (81.25%), halus (12.50%), 

kasar (6.25%), pH (6.5) dan suhu (29
0
C). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan urea tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kandungan nitrogen 

(1.08%), phosfor (2.00%), kalium (0.52%) dan penambahan urea berbeda nyata 

(P<0.05) terhadap C/N Rasio (14.45) serta berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

karbon (16.41%). Kesimpulan penelitian adalah penambahan urea sampai 2% 

menghasilkan bentuk fisik kompos yang baik dan menghasilkan unsur hara yang sesuai 

dengan SNI, kecuali pH. 

Kata kunci : urea, unsur hara, kompos, feses sapi. 

Keterangan  : 1) Pembimbing Utama 

      2) Pembimbing Pendamping   

PENDAHULUAN 

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan permintaan akan produk pertanian 

meningkat. Dalam meningkatkan produk pertanian maka harus ditingkatkan juga 

produksi hasil pertanian. Meningkatkan produk pertanian dapat dilakukan dengan 

pemberian pupuk yang berkualitas dan yang tidak merusak unsur hara tanah. Pemakaian 

pupuk anorganik yang terus menerus dapat merusak unsur hara tanah dan lingkungan, 

selain  itu harganya juga mahal. Sehingga untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan 

menggunakan kompos. 

 Kompos merupakan salah satu pupuk yang berasal dari feses hewan yang telah 

mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat menjadi 

pupuk yang berkualitas. Salah satu ternak  yang sangat berpotensi sebagai penyedia 

bahan baku untuk pembuatan kompos yaitu sapi. Dimana, seekor sapi rata – rata mampu 

menghasilkan kotoran padat sebanyak 23,6 kg/hari dan cair sebanyak 9,1 kg/hari 
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(Undang, 2002). Menurut Badan Pusat Statistik (2015) bahwa jumlah sapi yang ada di 

Indonesia adalah 16.019.459 ekor sehingga potensi pupuk dari feses sapi mencapai 

378.000 ton/hari. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kompos adalah 

unsur nitrogen. Hal ini dikarenakan bahwa kandungan nitrogen pada feses sapi hanya 

sebesar 0,4% (Minnich, 2005). Sehingga dibutuhkan nitrogen yang lebih banyak. Salah 

satu sumbernya dari urea. Tujuan penambahan urea adalah untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangbiakkan mikroba sehingga dapat mempercepat proses 

pengomposan.  Penambahan urea juga dapat meningkatkan  kandungan nitrogen dan 

menurunkan rasio C/N hingga mendekati rasio C/N tanah yaitu 10 –12 (Kurniawan, et 

al., 2013) serta untuk keseimbangan rasio C/N dalam proses pengomposan. Bahan yang 

ideal untuk dikomposkan memiliki rasio C/N sekitar 30-40, pada rasio C/N tersebut 

mikroba mendapatkan cukup karbon untuk energi dan nitrogen untuk sintesis protein. 

Bahan organik yang mempunyai rasio C/N tinggi, maka mikroba akan kekurangan 

nitrogen sebagai sumber makanan sehingga proses dekomposisinya akan berjalan 

lambat, sebaliknya jika rasio C/N rendah maka akan kehilangan nitrogen karena 

penguapan selama proses perombakan berlangsung (Isroi, 2004). Urea merupakan salah 

satu sumber nutrisi yang mempunyai kadar nitrogen yang besar yaitu sekitar 46% 

(Palimbani, 2007).  

Selain starter diperlukan juga bahan tambahan seperti dedak dan serbuk gergaji 

sebagai sumber karbon atau energi yang digunakan mikroba pengurai dan akan diurai 

melalui proses oksidasi yang menghasilkan panas dalam proses pengomposan (Yusak, 

2004). 

Berdasarkan kondisi tersebut maka ingin diketahui bagaimana pengaruh 

penambahan urea terhadap bentuk fisik dan unsur hara kompos dari feses sapi.  

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Farm Fakultas Peternakan, Universitas Jambi pada 

tanggal 18 Agustus - 29 November  2016. Materi yang digunakan yaitu feses sapi, urea, 

serbuk gergaji, dedak, Trichoderma harzianum. Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah cangkul, sekop, ember, terpal ukuran 2x3 empat lembar, karung, 

thermometer satu buah, alat tulis dan juga alat pengukur unsur hara pupuk.  

 Feses sapi diambil dari kandang sapi Fapet Farm Universitas Jambi lalu diagin - 

anginkan sampai kandungan air 50% - 60%. Serbuk gergaji diambil dari pengolahan 

papan di Pasir Panjang  Seberang, dedak padi dan urea dibeli di poultry shop. 

Trichoderma harzianum  dibeli dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan 

Holtikultura di Pondok Meja.  

Pelaksanaan Penelitian sebagai berikut : 

1. Pertama dilakukan pengambilan feses sapi Bali dari Fapet Farm Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi lalu dikeringkan ± 14 hari hingga kandungan air 50% - 60%. 

2. Selanjutnya dilakukan pemisahan benda-benda asing seperti batu, plastik dan kain 

dikeluarkan dari serbuk gergaji dan feses sapi yang dipakai sebagai bahan untuk 

pembuatan kompos. 

3. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel dari semua bahan untuk dianalisis bahan 

keringnya. Setelah bahan kering didapat semua bahan ditimbang masing-masing 

sesuai persentase perlakuan. Semua bahan dipersiapkan dan ditimbang sesuai dengan 

persentase perlakuan yang telah ditetapkan. 
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4. Proses pencampuran dilakukan diatas terpal, dimulai dari bahan yang jumlahnya 

paling sedikit sampai bahan yang paling banyak kemudian diaduk sampai homogen. 

5. Selanjutnya dilakukan penambahan air ± 2 liter lalu disemprotkan ke bahan yang 

telah diaduk sesuai perlakuan. Kadar air campuran bahan kompos sekitar 50 % - 60 

% yang ditandai dengan cara dikepal. Jika hasil kepalannya tidak buyar maka 

kandungan air nya berkisar 50% - 60% tetapi jika buyar maka maka kandungan 

airnya lebih rendah. 

6. Setelah semua campuran homogen dimasukkan ke dalam karung dan diikat.  

7. Selama proses dekomposisi dilakukan pengamatan suhu, menggunakan thermometer 

setiap hari pada jam 17.00 dengan cara ditusukkan selama 1-2 menit. 

8. Setelah 21 hari proses pengomposan dilakukan pemanenan untuk diamati bentuk 

fisik seperti warna (coklat, coklat kehitaman dan hitam), tekstur (remah, halus dan 

kasar), bau (bau amonia, bau tanah dan bau daun lapuk) dan pH. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 4 ulangan.  Perlakuan yang diberikan yaitu : 

P0 = 67.5 %  Feses sapi + 10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma 

 harzianum (kontrol) 

P1 = 67.5 %  Feses sapi + 10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma 

 harzianum+ 1 % urea 

P2 = 67.5 % Feses sapi + 10 % dedak +20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma 

 harzianum + 2 % urea 

P3 = 67.5 % Feses sapi + 10 % dedak + 20 % serbuk gergaji + 2,5 % Trichoderma 

 harzianum + 3 % urea 

 Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah bentuk fisik  (warna tekstur, 

bau), pH, temperatur selama pembuatan kompos dan kandungan unsur hara (N, C, P, K 

dan C/N) yang dihasilkan setelah proses pemanenan. Pengamatan warna, tekstur dan 

bau menggunakan tujuh orang panelis. Hal ini sesuai dengan pendapat Asngad dan 

Suparti (2005) bahwa kriteria fisik  kompos meliputi warna, bau dan tekstur dengan 

melibatkan 7 panelis. Penentuan warna dianalisis menggunakan tiga kategori yaitu 

coklat, coklat kehitaman dan hitam. Penentuan tekstur menggunakan tiga kategori yaitu 

remah, halus dan kasar. Penentuan bau menggunakan tiga kategori yaitu bau amonia, 

bau tanah dan bau daun lapuk. Pengamatan pH menggunakan pH meter. Pegukuran 

suhu dilakukan setiap hari hingga 21 hari pada jam 17.00 WIB. Unsur hara pupuk 

dianalisis di Laboratorium Terpadu Universitas Jambi dan Laboratorium Ilmu Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Analisis kadar karbon menggunakan metode 

Walkey dan Black, analisis kadar nitrogen dengan metode kjeldahl, analisis kadar 

phospor dengan metode spektrometri dan analisis kalium menggunakan metode 

pertukaran kation selanjutnya diukur dengan Instrument Atomic Absortion 

Spectrophotometer (AAS) (AOAC, 1999). 

Data yang diperoleh dianalisis keragamannya sesuai dengan perlakuan dengan 

model matematis RAL (Rancangan Acak Lengkap). Apabila berpengaruh nyata maka 

dilanjutkan dengan uji jarak Duncan (Steel and Torrie, 1991). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Bentuk Fisik Kompos 

Hasil pengamatan bentuk fisik kompos feses sapi yang diberi perlakuan 

penambahan urea  penelitian  dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Bentuk Fisik Kompos Feses Sapi yang Diberi Urea. 

Pengamatan 

Fisik 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Ulangan   Warna    

1 Coklat kehitaman  Coklat Coklat kehitaman Coklat kehitaman 

2 Coklat kehitaman Coklat Coklat Coklat kehitaman 

3 Coklat kehitaman Coklat Coklat kehitaman Coklat kehitaman 

4 Coklat kehitaman Coklat Coklat kehitaman Coklat kehitaman 

Ulangan   Bau    

1 Tanah Tanah  Tanah  Tanah  

2 Tanah Tanah  Tanah  Tanah  

3 Tanah Tanah  Tanah  Tanah  

4 Tanah Tanah  Tanah  Tanah  

Ulangan   Tekstur    

1 Remah Remah Remah Remah 

2 Remah Remah Kasar  Remah 

3 Remah Remah Halus  Remah 

4 Remah Remah  Halus   Remah 

Ket : P0 = Kontrol; P1 = urea 1% ; P2 = urea 2% ;P3 = urea 3%. 

Warna 

Tabel 1 menunjukkan terjadi perubahan warna kompos yang mendapat 

penambahan urea setelah mengalami proses dekomposisi selama 21 hari. Kompos dari 

feses sapi yang tidak diberi urea (P0) dan yang diberi starter (P1, P2, dan P3) 

mengalami perubahan warna. Sebagian besar dari kompos berwarna  coklat kehitaman  

sebanyak 68.75% dan warna coklat sebanyak 31.25%. Pada perlakuan P0 menghasilkan 

warna hitam kecoklatan sebanyak 100%, P1 menghasilkan warna coklat sebanyak 

100%, P2 menghasilkan warna coklat kehitaman sebanyak 75% dan warna coklat 

sebanyak 25% dan P3 menghasilkan warna coklat kehitaman sebanyak 100%. 

Kompos yang baik akan menghasilkan warna coklat sampai  hitam. Perubahan 

warna yang terjadi dari warna coklat sampai hitam karena panas yang disebabkan 

aktivitas mikroba yang bekerja selama proses dekomposisi. Penambahan urea yang 

berfungsi sebagai sumber nitrogen untuk bertumbuh dan berkembangbiak bagi mikroba 

akan mempercepat terjadinya peguraian bahan baku kompos dalam setiap perlakuan. 

Sehingga, mikroba bekerja dengan optimal dan menghasilkan warna coklat kehitaman. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Aryanto (2011) bahwa kompos yang baik dan sudah 

matang adalah warna hitam dan tergantung dari bahan dasar pembuatan kompos. 

Secara umum rataan warna  kompos dengan penambahan urea 68.75%  coklat 

kehitaman. Hasil ini bisa dikatakan sesuai dengan standar kualitas kompos (SNI 19-

7030-2004) bahwa warna kompos yang baik adalah coklat sampai kehitaman. 
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Bau 

Bau yang dihasilkan kompos yang diberi penambahan urea semua perlakuan 

menghasilkan bau tanah. Setelah mengalami proses dekomposisi selama 21 hari terjadi 

perubahan bau kompos dari bau menyengat menjadi bau tanah pada kompos. Semua 

Perlakuan menghasilkan bau tanah sebanyak 100%. Kondisi ini diduga bahwa proses 

dekomposisi sudah selesai. Pada pengamatan 21 hari, bau menyengat pada kompos 

menjadi hilang. Kondisi ini diduga bahwa di dalam proses dekomposisi mikroba mampu 

memecah ikatan nitrogen dalam bentuk amonia menjadi nitrogen bebas. Nitrogen bebas 

dimanfaatkan oleh mikroba sebagai unsur penyusun protein tubuhnya. Bau menyengat 

pada kompos setelah mengalami dekomposisi menjadi berkurang, Kondisi ini 

diakibatkan bahwa proses dekomposisi yang sudah selesai sehingga kompos sudah tidak 

bau menyengat, ini menunjukkan bahwa proses pengomposan sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Djaja (2008) bahwa kompos yang berbau tanah 

dan harum sudah dikategorikan matang.  

Secara umum rataan bau kompos dengan penambahan urea 100% bau tanah. 

Hasil ini bisa dikatakan sesuai dengan standar kualitas kompos (SNI 19-7030-2004) 

bahwa bau  kompos yang baik adalah bau tanah. 

Tekstur 

Sifat fisik pada proses penguraian organik ditandai dengan adanya perubahan 

tekstur bahan dasar selama proses pengomposan. Tekstur kompos yang diberi urea pada 

perlakuan P0, P1, dan P3 memiliki hasil yang sama yaitu remah 100% dan perlakuan P2 

menghasilkan tekstur yang remah sebesar 25%,  kasar sebesar 25%, dan remah halus 

sebesar 50%. Bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos ini hancur 

akibat penguraian oleh mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Selama proses 

pengomposan bahan organik mengalami pembusukan dan pelapukan Pupuk organik 

yang sudah matang mempunyai tekstur remah ketika dipegang (Isroi dan Yuliarti, 

2009). Selama proses pengomposan bahan – bahan pembuatan kompos mengalami  

proses pembusukan dan pelapukan serta penguraian yang telah terjadi dengan bantuan 

mikroba T. Harzianum. 

Secara umum rataan tekstur  kompos dengan penambahan urea 81.25% remah  

Hasil ini bisa dikatakan sesuai dengan standar kualitas kompos (SNI 19-7030-2004) 

bahwa tekstur kompos yang baik adalah remah. 

2. Derajat Keasaman (pH) 

 Hasil pengamatan pH kompos yang diberi perlakuan dengan penambahan urea 

dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Rataan pH Kompos Berdasarkan Perlakuan Penambahan Urea 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 6.4 6.4 6.4 6.3 25.5 6.4
B
 

P1 6.6 6.6 6.6 6.6 26.4 6.6
A
 

P2 6.6 6.6 6.6 6.6 26.4 6.6
A
 

P3 6.6 6.6 6.6 6.6 26.4 6.6
A
 

Jumlah 26.2 26.2 26.2 26.1 104.7 26.2 

Ket :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan berbeda  sangat nyata 

  (P<0.01). 

Tabel 2 menyatakan bahwa perlakuan penambahan urea dalam proses 

pembuatan kompos berbeda sangat nyata terhadap pH yang dihasilkan (P<0.01). 

Perlakuan P0 (6.4) berbeda sangat nyata terhadap P1 (6.6), P2 (6.6) dan P3 (6.6) 

sementara P1, P2 dan P3  berbeda tidak nyata (P>0.05). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme adalah pH, 

sehingga nilai pH merupakan indikator yang baik dari aktivitas mikroorganisme. Urea 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan 

mikroorganisme merombak bahan organik. Menurut Campbell dan Reece (2008) bahwa 

pH merupakan faktor penting karena berpengaruh terhadap ketersediaan mineral yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan.  

Secara umum rataan pH pupuk organik dari feses sapi adalah 6,5 dengan kisaran 

6.4 – 6.6. Hasil ini sedikit lebih rendah  dengan standar kualitas kompos (SNI 19-7030-

2004) bahwa pH pupuk kompos berkisar 6,80-7,49. 

3. Suhu Pengomposan 

 Suhu selama proses pengomposan pada hari kedua yang diberi perlakuan urea 

dapat dilihat pada Gambar 1. Selama proses  dekomposisi, suhu kompos pada hari 

kedua dan selanjutnya mengalami `penurunan. Pada hari pertama, suhu kompos P0 

mencapai 43
0
C, P1 sebesar 46

0
C, pada P2 sebesar 41

0
C dan P3 sebesar 40

0
C. Selama 

proses dekomposisi bahan organik, dilakukan pengadukan sebanyak dua kali, yaitu pada 

minggu pertama dan kedua. Data pengukuran suhu kompos selama proses dekomposisi 

disajikan pada Gambar 1. 

               
Gambar 1. Grafik Suhu Selama Proses Pengomposan 
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Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa perubahan suhu terjadi selama 

proses dekomposisi. Pada hari ke-2 suhu sudah mengalami penurunan yaitu pada P0 

sebesar 38
0
C, P1 40

0
C, serta P2 sebesar 39

0
C dan P3 sebesar 38

0
C. Setiawan (2002) 

menyatakan proses perubahan bahan organik berupa sisa hasil tanaman atau limbah 

ternak untuk menjadi kompos secara alami memerlukan waktu yang cukup lama. 
 Setelah pengadukan pertama, yaitu pada hari ke-8 suhu kompos tanpa perlakuan 

(P0) dan penambahan urea (P1, P2 dan P3) mengalami penurunan  suhu yaitu dari 34ºC 

menjadi 32ºC, (P1) dari suhu 30ºC menjadi 32ºC, dan pada (P2) dari suhu 34ºC menjadi 

32ºC dan (P3) dari suhu 32ºC menjadi 30ºC , kemudian suhu terus menurun secara 

perlahan sampai minggu kedua.  

 Setelah proses dekomposisi berlangsung selama dua minggu, dilakukan 

pengadukan kembali yaitu pada hari ke-15 dan suhu sudah mulai stabil yaitu pada P0 

sebesar 32
o
C, (P2) sebesar 30

o
C pada (P1) dan (P3) sebesar 31

o
C. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sutedjo et. al.  (1991) bahwa suhu pengomposan mempunyai pengaruh baik 

karena mampu menurunkan patogen (mikroba/gulma). Jika suhu dalam proses 

pengomposan hanya berkisar kurang dari 20ºC, maka kompos dinyatakan gagal, 

sehingga harus diulang kembali. Kematangan kompos terjadi pada suhu 28-29
0
C pada 

hari ke 21. Suhu  ini sama dengan suhu tanah dan telah sesuai dengan persyaratan 

kompos matang. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan standar Nasional Indonesia 

(2004) suhu akhir kompos matang 26
0
C – 30

0
C. 

4. Kandungan Unsur Hara Kompos 

Kompos yang baik mengandung unsur hara N, C, P, K, C/N rasio dan pH yang 

berguna untuk kesuburan tanah dan membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. 

Akan tetapi penting untuk diperhatikan kadar kandungan hara yang baik dalam kompos 

sebelum diaplikasikan kedalam tanah. Data kandungan hara kompos yang mendapat 

penambahan urea berdasarkan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Hara kompos yang Diberi Perlakuan Urea 

Kandungan 

Hara 

Perlakuan  
Rataan 

P0 P1 P2 P3 

Nitrogen (%)     1.0403   0.9200 1.2040   1.1363 1.0751 

Carbon (%) 11.3227
C
 15.8853

B
 18.8447

A
 19.5796

A
 16.4081 

Phospor (%)    2.1079   2.2524 1.8427 1.8148 2.0045 

Kalium (%)   0.5275   0.4748 0.5610 0.5218 0.5213 

C/N Rasio (%) 11.0506
ba

 17.3002
a
 15.4959

a
 13.9553

a
 14.4505 

Ket :  * Superskrip huruf besar pada masing – masing baris menunjukkan  berbeda sangat 

      nyata  (P<0.01). 

*Superskrip huruf kecil pada masing – masing baris menunjukkan  berbeda  nyata 

    (P<0.05). 

Nitrogen (N) 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh penambahan urea dalam 

pembuatan kompos dari feses sapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kandungan 

nitrogen. Namun terjadi peningkatan persentase yang diberikan pelakuan penambahan 

urea yaitu pada P2 dan P3 sedangkan pada P1 terjadi penurunan. Kondisi ini diduga 

karena mikroba (starter) bisa bekerja lebih baik bila penambahan urea sebesar 2%. 

Semua perlakuan kandungan nitrogen sudah tinggi dibanding dengan hasil penelitian 
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Tan (1993 ) menyatakan kompos yang berasal dari feses sapi pedaging kandungan 

Nitrogen 0.65%.  

Pembuatan kompos dari feses sapi dilakukan secara anaerob dengan 

penambahan urea, ini menyebabkan peningkatan kandungan nitrogen karena aktivitas 

bakteri yang mendegradasi bahan organik menjadi nitrogen untuk sumber protein bagi 

mikroba.  

Secara umum rataan kandungan nitrogen pupuk organik dari feses sapi adalah 

1.0751% dengan kisaran 0.9200% – 1.12040%. Hasil ini sudah tergolong baik karena 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (2004) bahwa kandungan nitrogen kompos 

minimal 0,40%. 

Karbon (C) 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urea untuk 

pembuatan kompos dari feses sapi berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 

karbon. Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urea dalam proses 

pembuatan kompos berbeda sangat nyata (P<0.01) terhadap karbon (C) yang dihasilkan. 

Perlakuan P1 dan P3 berbeda sangat nyata terhadap P0 dan P1. Perlakuan P2 dan P3 

tidak berbeda nyata terhadap P3 sedangkan P1  berbeda nyata dengan P0. Kondisi ini 

diduga bahwa pada saat proses dekomposisi mikroba menggunakan karbon sebagai 

sumber energi.  

Unsur C tertinggi terdapat pada perlakuan P3 yaitu 19.5796% sedangkan 

terendah terdapat pada perlakuan P1 yaitu 11.3227%.  Tingginya unsur C pada 

perlakuan P3 juga disebabkan adanya penambahan urea. Menurut Wagiman (2001) 

bahwa peranan stater sangat membantu proses dekomposisi pada saat pengomposan 

berlangsung untuk mendapatkan unsur hara yang baik.  

Semakin banyak mikroba yang terdapat dalam bahan organik yang 

dikomposkan, maka semakin cepat penguraingan kadar karbon yang ada dalam bahan 

organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Isroi (2008) bahwa pada proses pengomposan, 

mikroba membutuhkan karbon untuk pemenuhan energi. Populasi mikroba yang tinggi 

akan mempercepat penguraian bahan organik dan menurunkan kadar karbon organik. 

Menurut Jenie dan Rahayu (1993) bahwa pada kondisi anaerobik karbon organik diubah 

menjadi CO2 dan metana. 

Secara umum rataan kandungan karbon kompos dari feses sapi adalah 16.4081% 

dengan kisaran 11.3227% - 19.5796%. Hasil ini sudah tergolong baik karena sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesia (2004) bahwa kandungan karbon pupuk kompos 

berkisar 9,80% - 32%. 

Phosfor (P) 
 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urea dalam 

pembuatan kompos dari feses sapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kandungan 

phosfor. Menurut Lingga dan Marsono (2004) bahwa kompos dari feses sapi 

mengandung unsur hara P2O5 minimal sebesar 0.20%. Tabel 3 menunjukkan bahwa 

kandungan phosfor (P) semakin menurun dengan penambahan urea pada setiap 

perlakuan. Phosfor dan nitrogen dibutuhkan mikroba untuk metabolisme dan 

pertumbuhan. Semakin tinggi nitrogen dalam proses pengomposan maka 

mikroorganisme yang merombak phospor lebih banyak sehingga kandungan phosfor 

akan meningkat (Yuli, 2011). 

Secara umum rataan kandungan phosfor pupuk organik dari feses sapi adalah 

2.0045% dengan kisaran 1.8148% - 2.2524%. Hasil ini sudah tergolong baik karena 
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sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (2004) bahwa kandungan phosfor kompos 

minimal 0,10%. 

Kalium (K) 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan penambahan urea 

dalam pembuatan kompos dari feses sapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap  

kandungan kalium.  Menurut Lingga dan Marsono (2004) bahwa pupuk kandang sapi 

mengandung unsur hara K2O sebesar 0.1%. Kandungan kalium mengalami perubahan 

dengan adanya penambahan urea. Kondisi ini diduga karena terbentuknya asam organik 

selama proses penguraian kompos lebih baik bila perlakuan diberikan lebih  banyak 

urea sehingga menyebabkan daya larut unsur-unsur hara seperti C, P dan K menjadi 

lebih tinggi, sehingga lebih banyak kalium yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sutedjo et al. (1991) bahwa kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam 

bahan substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran mikroorganisme dan aktivitasnya 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kandungan kalium. Kalium diikat dan 

disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur, jika didekomposisi kembali maka kalium 

akan menjadi tersedia kembali. 

Secara umum rataan kandungan kalium pupuk organik dari feses sapi adalah 

0.5213% dengan kisaran 0.4748% - 0.5610%. Hasil ini sudah tergolong baik karena 

lebih tinggi dengan Standar Nasional Indonesia (2004) bahwa kandungan kalium pupuk 

kompos minimal 0,20%. 

C/N Rasio 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urea dalam 

pembuatan kompos dari feses sapi berbeda nyata (P<0,05) terhadap C/N Rasio. Tabel 3 

menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urea dalam proses pembuatan kompos 

berpengaruh nyata terhadap C/N Rasio yang dihasilkan (P<0.05). Perlakuan P1 tidak  

berbeda nyata (P>0.05) terhadap P2 dan P3 tetapi  berbeda nyata (P<0,05)  terhadap P0, 

P2 tidak berbeda nyata terhadap P3 dan P0. Nilai tertinggi terdapat pada kompos P1 

yaitu 17.3002 sedangkan nilai terendah terdapat pada kompos  P0 yaitu 11.0506. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Firmansyah (2010) bahwa tanda kimia untuk kompos yang 

sudah matang yaitu apabila kadar karbon (C) dan nitrogen (N) atau C/N <25. 

Perubahan yang diberikan perlakuan dengan penambahan urea cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang tidak diberikan  urea. Kondisi ini diduga 

karena selama proses dekomposisi berlangsung, rasio C/N pada pupuk organik semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan kandungan C/N didapat dari perbandingan antara 

kandungan C organik dan N organik. Jika terjadi penurunan kandungan C organik dan 

kandungan N organik meningkat, maka rasio C/N juga akan semakin menurun. Semakin 

tinggi rasio C/N yang terdapat pada pupuk organik, maka semakin lama proses 

dekomposisi terjadi. Kemudian sebaliknya, semakin rendah rasio C/N pada pupuk 

organik, maka semakin cepat proses dekomposisi berlangsung.  

Secara umum rataan kandungan C/N rasio pupuk organik dari feses sapi Bali 

tergolong baik karena sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (2004) bahwa 

C/N rasio kompos berkisar 10 – 20. 
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 KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan  dapat disimpulkan bahwa pembuatan kompos dari 

feses sapi Bali yang diberi urea sampai 2% didapatkan hasil yang baik dari bentuk fisik 

dan unsur hara (N, C, P, K dan rasio C/N) yang sudah sesuai dengan SNI kecuali pH. 
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