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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kandungan Urin Dari Berbagai Jenis Ternak 

Komposisi urin ternak dapat berubah jika dalam proses reabsorsi ketika 

molekul yang masih dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali sehingga cairan yang 

tersisa memiliki kandungan urea tinggi. Urea dapat menjadikan sebagai sumber 

nitrogen bagi tanaman serta urea dapat memepercepat proses pembentukan pupuk 

organik, zat-zat yang sangat komplek di dalam urin akan dipecah oleh mikroba 

menjadi senyawa yang lebih sederhana. Urin merupakan limbah peternakan yang 

mengandung auksin dan senyawa nitrogen. Auksin yang terdapat pada urin sapi 

yaitu auksin-a (auxentriollic acid) dan auksin-b (Yunita, 2011). 

Pengeluaran urin diperlukan untuk membuang sisa metabolisme tubuh 

yang tidak bisa diserap oleh tubuh serta menjaga proses haemostatis pada tubuh. 

Kandungan unsur hara urin ternak dapat berbeda-beda hal ini karena faktor jenis 

ternak, kondisi fisiologis ternak, dan bahan campuran pembuatan pupuk organik 

cair (Huda, 2013). 

Urin sapi mengandung unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg, yang terikat 

dalam senyawa organik antara lain urea, ammonia, keratinin, dan keratin. Urin 

sapi memiliki keunggulan diantaranya memiliki unsur hara yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan feses sapi yaitu hanya sebesar 0,4% (Indrawaty, 2016). 

Urin ternak merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan 

ketersediaan serapan usur hara bagi tanaman yang dapat mengandung 

mikroorganisme sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang 

dapat dengan mudah dibeli dikalangan masyarakat. Dengan mengolah urin ternak 



6 
 

agar lebih meningkatkan unsur hara maka penambahan molasses sebagai proses 

fermentasi yang  memiliki kandungan bahan organik yang dapat menghasilkan 

kualitas pupuk cair yang dihasilkan. Limbah ternak kambing berupa feses dan urin 

mengandung kalium relatif lebih tinggi dari limbah ternak lain. Feses kambing 

mengandung N dan K dua kali lebih besar daripada kotoran sapi (Balai 

Penelitihan Ternak, 2003). 

 Kandungan unsur hara yang ada pada urin ternak dapat berbeda-beda hal 

itu dipengaruhi dari jenis ternak. Feses kambing mengandung P lebih tinggi 

daripada urin sehingga feses kambing cocok untuk tanaman yang sedang 

membutuhkan unsur hara P sebagai proses foto sintesis,respirasi, transfer dan 

penyimpanan energi (Hardjowigeno, 2003). 

 Kandungan makro antara kotoran hewan (kuda, kambing, sapi, babi, dan 

ayam) yang berbentuk padat dan cair memiliki perbedaan. Kotoran padat 

kandungan nitrogen dan kaliumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

persentase di dalam kotoran cair (Hadisuwito, 2007). Menurut Rizqiani dkk. 

(2013) pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar 

di pasaran. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau 

disebut sebagai pupuk cair foliar yang mengandung hara makro dan mikro 

esensial N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn, dan bahan  organik. 

 Urin sapi dapat menjadi alternatif saat kelangkaan pupuk urea terjadi. Urin 

sapi yang biasanya hanya menjadi limbah peternakan akan lebih berguna bila 

dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Urine pada ternak sapi terdiri 

dari air 92%, nitrogen 1,00%, fosfor 0,2%, dan kalium 0,35% (Sutedjo, 2010).  
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Kandungan nitrogen yang tinggi pada urin sapi, menjadikan urin sapi cocok 

digunakan sebagai pupuk cair yang dapat menyediakan unsur hara nitrogen bagi 

tanaman. Di dalam urin sapi juga tergandung unsur hara fosfor yang berguna 

untuk pembentukan bunga dan buah, serta unsur hara Kalium yang berfungsi 

untuk meningkatkan proses fotosintesis, aktivator bermacam sistem enzim, 

memperkuat perakaran, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. 

 Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan (feses dan urin), dan 

manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Urin adalah zat-zat 

yang disekresikan melalui ginjal, zat-zat yang didapat didalamnya zat-zat 

makanan yang telah dicerna, diserap dan bahkan telah dimetabolisme oleh sel-sel 

tubuh kemudian dikeluarkan melalui ginjal dan saluran urin. Urin mempunyai zat 

pengatur tumbuh dan mempunyai sifat penolak hama atau penyakit tanaman 

(Setiawan, 2007). 

Tabel 2.1 Kandungan Unsur Hara Urin Ternak. 
Ternak Nitrogen (%) Fosfor (%) Kalium (%) Air (%) 

Sapi 1,00 0,50 1,50 92 
Domba 1,35 0,52 2,10 85 
Kambing 1,50 0,30 1,80 85 
Sumber : Lingga (1991) dalam Huda (2013). 

2.2 Urin Fernmentasi 

 Fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme baik aerob maupun 

anaerob yang mampu mengubah atau mentranspormasikan senyawa kimia ke 

substrat organik. Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas mikroorganisme 

penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai, proses ini dapat 
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menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut. Fermentasi merupakan proses 

pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan 

mikroorganisme. Fermentasi merupakan segala macam proses metabolisme 

(enzim, jasad renik secara oksidasi, reduksi, hidrolisa, atau reaksi kimia lainnya) 

yang melakukan perubahan kimia pada suatu subsrat organik dengan 

menghasilkan produk akhir (Huda, 2013). Prinsip dari fermentasi ini adalah bahan 

limbah organik dihancurkan oleh mikroba dalam kisaran temperatur dan kondisi 

tertentu, yaitu fermentasi. Studi tentang jenis bakteri yang respon untuk 

fermentasi telah dimulai sejak tahun 1892 sampai sekarang. Ada dua tipe bakteri 

yang terlibat yaitu bakteri fakultatif yang mengkonversi selulosa menjadi glukosa 

selama proses dekomposisi awal dan bakteri obligate yang respon dalam proses 

dekomposisi akhir dari bahan organik yang menghasilkan bahan yang sangat 

berguna dan alternatif energi pedesaaan (Jajo, 2013).  

 Beberapa sifat urin sapi yang difermentasi terlihat adanya peningkatan 

komposisi jumlah dari unsur yang dikandung dibandingkan dengan yang tidak 

difermentasi dan juga urin sapi yang telah difermentasi dapat dijadikan sebagai 

nutrisi tanaman yang sebelumnya perlu dilakukan pengenceran. Fermentasi adalah 

proses biokimia yang dapat menyebabkan perubahan sifat bahan akibat 

pemecahan bahan organik. Fermentasi dapat diartikan sebagai proses pemecahan 

karbohidrat  dan asam amino secara anaerobik tanpa memerlukan oksigen. 

Karbohidrat yang akan dipecah menjadi glukosa dengan bantuan enzim amylase  

dan glukosidose kedua enzim ini akan mengubah pati menjadi glukosa yang 

kemudian glukosa oleh khamir diubah menjadi alcohol. Proses fermentasi dapat 
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bermacam – macam perubahan sifat kimia antara lain kandungan asam amino, 

karbohidrat, pH, kelembaban, bau. Semuanya akibat perubahan aktivitas 

mikroorganisme selama fermentasi berlangsung  (Affandi,  2008). 

 Urin sapi yang difermentasi memiliki kadar nitrogen, fosfor, dan kalium 

lebih tinggi dibanding dengan sebelum difermentasi, sedangkan kadar C-organik 

pada urin sapi yang telah difermentasi menurun (Rinekso dkk., 2014). Menurut 

penelitian Kurniadinata (2008) pupuk cair dari urin sapi harus melalui proses 

fermentasi terlebih dahulu, kurang lebih 7  hari pupuk cair urin sapi dapat 

digunakan dengan indikator pupuk cair terlihat bewarna kehitaman dan bau yang 

tidak terlalu menyengat. Dalam proses fermentasi urin sapi menggunakan 1% 

dekomposer yang bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi. 

 Menurut penelitian Soleh (2012) pupuk cair sudah dapat digunakan setelah 

melalui beberapa proses selama 14 hari dengan indikator bau ureum pada urin 

sudah berkurang atau hilang. Proses fermentasi yang dilakukan dengan 

menambahkan agens hayati sebanyak 2%. Biourin merupakan hasil limbah 

peternakan khususnya limbah urin dari ternak yang  difermentasi secara anaerob 

dengan menggunakan bakteri pengurai dan decomposer untuk mempercepat 

proses fermentasi urin. Proses fermentasi urin dapat meningkatkan kandungan 

unsur hara dalam biorin dibandingkan urin yang tidak difermentasi, biourin juga 

dapat dijadikan pestisida hewani. 

 Molases adalah hasil samping yang berasal dari pembuatan gula tebu 

(Saccharum officinarum L). Tetes tebu berupa cairan kental dan diperoleh dari 

tahap pemisahan Kristal gula. Molases tidak dapat lagi dibentuk menjadi Sukrosa 
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namun masih mengandung gula dengan kadar tinggi 50-60%, asam amino dan 

mineral. Tingginya kandungan gula dalam molases sangat potensial dimanfaatkan 

sebagai bahan baku bioetanol. Molases masih mengandung kadar gula yang cukup 

untuk dapat menghasilkan etanol dengan proses fermentasi, biasanya pH molases 

berkisar antara 5,5-6,5. Molases yang masih mengandung kadar gula sekitar 10-

18% telah memberikan hasil yang memuaskan dalam pembuatan etanol (Hera,  

2012). 

Mikroorganisme pemecah senyawa organik membutuhkan kondisi 

lingkungan dan bahan-bahan yang berbeda. Kondisi lingkungan dan bahan-bahan 

yang sesuai akan membuat mikroorganisme bekerja dengan baik untuk memecah 

senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan dapat digunakan 

untuk pupuk tanaman. Menurut Dahono (2012) faktor faktor yang mempengaruhi 

proses fermentasi antara lain: 

 a. Rasio C/N 

 Rasio C/N yang efektif untuk proses berkisar antara 30:1 hingga 40:1. 

Mikroba memecah senyawa C sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk 

sintesis protein. 

b. Kelembaban 

 Kelembaban 40-60% adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. 

Apabila kelembaban dibawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan 

dan akan lebih rendah lagi pada kelembaban 15%. 
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c. Suhu 

 Temperatur yang berkisar antara 30-600 C menunjukan aktivitas 

pengomposan yang cepat. 

 d. pH   

 Proses pengomposan dapat terjadi kisaran pH yang lebar, pH yang 

optimum untuk proses pengomposan antara 6,5 sampai 7,5. 

e. Kandungan Hara 

Kandungan P dan K juga penting dalam proses fermentasi dan biasanya 

terdapat di dalam limbah dari peternakan. Hara akan dimanfaatkan oleh mikroba 

selama proses fermentasi. 

2.3 Nitrogen (N) 

 Di alam nitrogen ditemukan di atmosfer bumi (78% volume) sebagai gas 

di atom dengan rumus molekul N2, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, 

tidak, tidak dapat terbakar, sangat sedikit larut dalam air dan bersifat tidak rekatif 

kecuali pada suhu tinggi (Manan, 2006). Menurut Oktiawan (2010) nitrogen 

merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, yang ada pada 

umumnya sangat diperlukan unruk pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian 

vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan akar. Nitrogen atau Zat lemas  diserap 

oleh tanaman dalam bentuk NO3- (nitrat) dan NH4+ (amonium). 

 Unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah 

besar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, contohnya adalah nitrogen, 

fosfor dan kalium. Unsur nitrogen merupakan unsur yang paling dibutuhkan 
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tanaman untuk melangsungkan pertumbuhan vegetatifnya sehingga dapat 

memasuki fase selanjutnya yaitu pertumbuhan generatif (Novizan, 2002). 

 Perubahan nilai N Total pada tiap reaktor tidak sama akibat kecepatan 

mikroba yang mengurai bahan fermentasi berebda-beda. Dwicaksono dkk. (2013) 

menyatakan bahwa mikroorganisme selain merombak bahan organik menjadi 

lebih sederhana, juga menggunakan bahan organik untuk aktivitas metabolisme 

hidupnya. Menurut Mulyadi dkk. (2013) menyatakan bahwa nilai N total pada 

tiap perlakuan tidak sama akibat kecepatan mikroba yang mengurai bahan 

fermentasi berbeda-beda. 

 Unsur Nitrogen merupakan unsur yang dapat merangsang pertumbuhan 

tanaman secara keseluruhan seperti untuk pembentukan daun tanaman, sintesis 

asam amino dan protein dalam tanaman, serta merupakan bagian klorofil tanaman. 

Sehingga dengan adanya unsur nitrogen tanaman akan dapat dengan mudah 

tumbuh dan berbuah (Sutedjo, 2010). 

 Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara nitrogen pada tanaman dapat 

dilakukan dengan cara pemberian pupuk yaitu Urea. Urea adalah salah satu pupuk 

buatan yang mengandung unsur hara nitrogen sebesar 46%. Nitrogen berperan 

dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang baik 

digunakan pada saat fase vegetatif tanaman (Utomo dkk.,  2016). 

 Sampel sebanyak 5ml dimasukan ke dalam tabung kjeldahl, kemudian 

ditambah 1 gram serbuk selenium mixer, 5 ml H2SO4 pekat, dan paraffin cair 5 

tetes. Sampel didestruksi atau dipanaskan pada suhu 150-250o C. Setelah berubah 

warna kuning kehijauan, api dimatikan dan didinginkan, lalu ditambahkan air 
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destilata ± 50 ml. Dipindahkan ke tabung didih destilasi, ditambahkan air destilata 

± 100 ml dan ditambahkan NaOH 50%. Didihkan diatas suhu 50oC dan hasil 

destilasi ditampung dengan Erlenmayer 250 ml yang telah diisi H3BO3 1% dan 

ditambahkan indikator Conway setelah hasil tampungan atau destilasi 100 ml, alat 

dimatikan dan hasil tampungan dititrasi dengan HCL 0,02 ml atau yang sudah 

diketahui normalitasnya. Hasil titrasi dicatat dan berapa ml HCL yang digunakan 

(Sudarmaji et al., 1997). 

Perhitungan : 

 N-total (ppm) = 1000
5

  x 14 x (ml contoh– ml blangko) x NHCL 

2.4 Fosfor (P) 

 Kandungan Fosfor berkaitan dengan kandungan N dalam substrat, 

semakin besar nitrogen yang dikandung maka multiplikasi mikroorganisme yang 

merombak fosfor akan meningkat, sehingga kandungan fosfor dalam pupuk cair 

juga meningkat. Kandungan fosfor dalam substrat akan digunakan oleh sebagian 

besar mikroorganisme untuk membangun selnya. Proses mineralisasi fosfor 

terjadi karena adanya enzim fosfatase yang dihasilkan oleh sebagian besar 

mikroorganisme (Stofella dan Brian, 2001) 

 Penelitian Mudthia dan Saparudin (2014), menunjukan bahwa 

penambahan kapur dalam proses fermentasi aerasi selama 14 hari mempengaruhi 

kadar P yakni 0,02% urin sapi, tetapi tidak memenuhi standart biourin yang 

berkisar 3-6%. Menurut Hidayati dkk. (2011) Fosfor berada dalam dua bentuk, 

yaitu inorganik dan organik seperti asam nukleat, phitin dan lesitin. Selanjutnya 

dikemukakan kembali bahwa dengan adanya sumber-sumber karbon dan nitrogen 
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yang benar-benar tersedia, maka bakteri dan jamur dapat merombak lesitin dan 

asam nukleat dan membebaskan fosfor. 

 Pada proses pengomposan jika nitrogen tersedia dalam jumlah yang cukup 

maka unsur hara lainnya juga tersedia dalam jumlah yang cukup maka unsur 

lainnya itu adalah fosfor. Pada bahan organik segar biasanya nutrient fosfor 

terdapat dalam bentuk organik komplek yang sulit dimanfaatkan langsung oleh 

tanaman untuk pertumbuhan (Wulandari dkk., 2015). 

 Fosfor (P) didalam tanaman mempunyai fungsi sangat penting yaitu dalam 

proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan energi, pembelahan dan 

pembesaran sel serta proses-proses di dalam tanaman lainnya. Fosfor 

meningkatkan kualitas buah, sayuran, biji-bijian dan sangat penting dalam 

pembentukan biji. Fosfor membantu mempercepat perkembangan akar dan 

perkecambahan, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, meningkatkan 

daya tahan terhadap penyakit yang akhirnya meningkatkan kualitas hasil panen 

(Kusuma, 2014). Menurut winarso (2005) fosfor (P) merupakan unsur hara 

essensial tanaman, tidak ada unsur lain yang dapat mengganti fungsinya di dalam 

tanaman, sehingga tanaman harus mendapatkan atau mengandung P secara cukup 

untuk pertumbuhannya secara normal. 

 Pupuk cair disaring menggunakan kertas saring, hasil saringan dipipet 1 

ml dan dimasukan ke dalam labu ukur 50 ml lalu diencerkan dengan aquades dan 

dihimpitkan sampai tanda tera. Ekstrak yang sudah mengalami pengenceran 

dipipet 1 ml dan dimasukan kedalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 9 ml 

aquades, dikocok dan dibiarkan selama lima menit. Buat satu seri larutan standart 
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baku P yang mempunyai konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 ppm P. P diukur dengan 

alat spectrofotometer pada panjang gelombang 660 ppm (Sudarmaji et al., 1997) 

Perhitungan : 

P (ppm) = 1000
1

  x  50 
5

 x  10     
1000

  x Std.P x Pembacaan (ppm) 

2.5 Kelebihan Biourin 

 Pupuk organik cair lebih mudah dimanfaatkan oleh tanaman karena unsur-

unsur sudah terurai dan jumlah tidak terlalu banyak sehingga manfaatnya lebih 

cepat terasa (Pancapalaga, 2011). Menurut Samekto (2006) mengatakan pupuk 

organik tidak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan karena bahan dasarnya 

alamiah, sehingga mudah diserap secara menyeluruh oleh tanaman. 

 Pembuatan pupuk cair dari urine sapi cukup mudah dan tidak 

membutuhkan waktu lama, bahan mudah didapat, biayanya relatif murah, serta 

baik untuk tanaman. Pupuk cair ini mengandung protein yang menyuburkan tanah 

dan tanaman seperti padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-

bungaan (Rohmat, 2009). 

 Pupuk organik cair memberikan beberapa keuntungan, misalnya pupuk ini 

dapat digunakan dengan cara menyiramkannya ke akar ataupun di semprotkan ke 

tanaman dan menghemat tenaga. Sehingga proses penyiraman dapat menjaga 

kelembaban tanah. Pupuk organik cair dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak 

akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat, hal ini disebabkan 

pupuk organik cair 100 % larut. Sehingga secara cepat mengatasi defesiensi hara 

dan tidak bermasalah dalam pencucian hara juga mampu menyediakan hara secara 

cepat (Priangga dkk., 2013). 
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 Pupuk organik cair adalah pupuk yang kandungan bahan kimianya 

maksimum 5% karena itu, kandungan N, P dan K pupuk organik cair relativ 

rendah. Pupuk organik cair memiliki beberapa keuntungan yaitu mengandung zat 

tertentu seperti mikroorganisme yang jarang terdapat pada pupuk organik padat, 

pupuk organik cair dapat mengaktifkan unsur hara yang ada dalam pupuk organik 

padat (Pranata dan Ayub, 2004). 
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Tabel 2.2 Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Cair Organik 
No Parameter Satuan Standar mutu 

1 C-organik % <= 4% 
2 Bahan ikutan : 

  
 

(plastik, kaca, kerikil) % Maks 2 
3 Logam Berat 

  
 

-As ppm Maks 2,5 

 
-Hg ppm Maks 0,25 

 
-Pb ppm Maks 12,5 

 
-Cd ppm Maks 0,5 

4 Ph 
 

4 – 9  
5 Hara Makro : 

  
 

-N % <2 

 
-P2O5 % <2  

 
-K2O % <2  

6 Mikroba kontaminan : 
  

 
-E.coli MPN/ml Maks 102 

 
-Salmonella sp MPN/ml Maks 102 

7 Hara Mikro : 
  

 
-Fe total atau ppm 90 – 900  

 
-Fe tersedia ppm 5 – 50  

 
-Mn ppm 250 – 5000  

 
-Cu ppm 250 – 5000  

 
-Zn ppm 250 – 5000  

 
-B ppm 125 – 2500  

 
-Co ppm 5 – 20  

 
-Mo ppm 2 – 10  

8 Unsur lain : 
  

 
-La ppm 0 

  -Ce ppm 0 
Sumber : PERMENTAN NOMOR 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 

2.6 Hipotesis 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini 

adalah diduga terdapat pengaruh urin dari berbagai ternak yang difermentasi 

terhadap kadar Nitrogen (N) dan Fosfor (P). 

 


