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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas ternak yang memberikan kontribusi besar dalam  memenuhi 

kebutuhan gizi protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Komoditas ternak di 

Jawa Timur menurut data Disnak (2017) Jumlah sapi perah di Jawa Timur pada 

tahun 2016 mencapai 264.905 ekor, sapi potong 4.407.807 ekor, kambing 

3.279.732 ekor dan domba 1.370.878 ekor. Setiap tahun akan terus meningkat 

seiring dengan pertambahan penduduk di Jawa Timur. Peningkatan ini 

mengindikasikan bahwa jumlah peternak di Jawa Timur semakin bertambah.  

Semakin banyak populasi ternak maka semakin banyak pula limbah yang di 

hasilkan limbah cair atau urin ternak.  

Peningkatan ternak di Jawa Timur mempengaruhi jumlah limbah urin yang 

dihasilkan. Oleh karena itu perlu teknologi peternakan tentang limbah urin yang 

salah satu dijadikan biourin yang dapat digunakan pada tanaman pertanian. 

Menurut Huda (2013) satu ekor sapi dengan bobot badan 400 – 500 kg dapat 

menghasilkan limbah sebanyak 27,5 – 30 kg ekor per hari dan urin 8 – 12 liter per 

hari. Sedangkan Urin kambing dan domba menghasilkan sekitar 0,6 sampai 2,5 

liter per hari. Menurut Rozaq et al. (2009) urin biasanya mengandung sekitar 70% 

nitrogen dan lebih dari setengah fosfor dan kalium. Menurut Jainurti (2016) pupuk 

organik cair dari urin ternak mudah terserap oleh tanah serta membawa unsur – 

unsur penting yang berguna pada tanah. Kandungan unsur hara seperti N, P, K 

pada urin ternak dapat di tingkatkan melalui proses fermentasi secara anaerob. 

Proses fermentasi mengunakan tambahan sumber energi yaitu molasses atau tetes 



2 
 

tebu yang merupakan sumber karbon dan nitrogen yang didapat pada proses 

fermentasi. Penggunaan pupuk organik seperti biourin dapat memberikan dampak 

positif jangka panjang yaitu dapat memperbaiki struktur kandungan tanah dan 

aman untuk kesehatan (Affandi, 2008).  

 Biourin dari jenis ternak masih banyak mengandung berbagai macam 

unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut Huda (2013) kandungan 

biourin dari sapi memiliki Nitrogen 0,50%, domba 1,35% dan kambing 1,50%, 

kadar Fosfor urin sapi 1%, domba 0,05%, kambing 0,13% serta kadar Kalium urin 

sapi 1,50%, domba 2,10% kambing 1,80%. Meningkatkan kadar Kalium (K) dan 

C-organik maka dilakukan fermentasi untuk dijadikan biourin.  

 Hubungan interaksi antara jenis urin ternak dengan kadar K dan C organik 

memiliki kandungan unsur hara yang berbeda beda hal ini disebabkan antara lain 

jenis ternak dan proses fermentasi karena saat proses fermentasi dengan 

penambahan molasses yang berfungsi sebagai sumber energi bagi 

mikroorganisme. Kandungan kalium (K) dapat meningkat karena terbentuknya 

asam organik selama proses penguraian berlangsung. Kalium digunakaan oleh 

mikroorganisme dalam bahan subtract sebagai katalisator dengan adanya aktifitas 

mikroorganisme akan mempengaruhi kadar kalium (Ni’am dkk., 2015).   

 Unsur hara makro Kalium (K) di dalam tanah yang rendah dapat 

menyebabkan metabolisme tanaman akan terganggu sehingga menyebabkan 

produktivitas tanaman menjadi rendah. Selain itu Kalium dapat meningkatkan 

ketahanan tamanan pada penyakit tertentu (Syakir M dan Gusmaini, 2012). 

Menurut Permentan (2011) Kadar kalium pada urin sapi sebesar 3 – 6 %. 
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Tanaman yang kekurangan unsur hara Kalium (K) akan menyebabkan daun 

tanaman berwarna kuning, tidak tahan kering kondisi tanah dan mudah sekali 

terkena penyakit (Huda, 2013). 

 C-organik merupakan bagian fungsional dari bahan organik tanah yang 

berperan sebagai menentukan penyuburan tanah, produktivitas tanah dan 

berpengaruh terhadap kualitas fisik, kimia biologi tanah (Nurida dan Jubaidah,  

2013). Menurut Permentan (2011) C-organik yang terkandung pada urin sapi 

harus minimal 6%. Bahan organik merupakan sumber makro dan mikro 

organisme yang terdapat pada tanah sumber energi yang cukup didalam tanah 

dapat menjadikan mikroorganisme dapat berkembang.  

 Menurut Indriani dkk. (2013) kandungan karbon dapat menurun drastis 

karena mikroorganisme mendegradasi bahan organik seperti (karbohidrat, lemak, 

protein, asam nitrat, ammonia). Adiatma (2016) menambahkan lama fermentasi 

tidak mempengaruhi kadar C organik pada urin fermentasi. Lama fermentasi 2 

minggu mempunyai kadar C organik tertinggi karena aktivitas mikroorganisme 

bekerja efektif. 

 Penelitian ini dilakukan dalam pemanfaatan urin ternak untuk dijadikan 

biourin masih sedikit dikalangan petani selain untuk sebagai pengganti pupuk 

buatan pabrik seperti urea. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh berbagai jenis 

ternak tentang kadar C-organik dan Kalium pada fermentasi urin ternak atau 

biourin. Maka kiranya mengetahui peningkatan unsur Kalium (K) dan C-organik 

tersebut setelah mengalami proses fermentasi. Oleh karena itu perlunya mengkaji 

lebih dalam kandungan urin jenis ternak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

1. Apakah ada pengaruh urin jenis ternak yang difermentasi terhadap kadar 

Kalium (K) dan C-organik ? 

2. Urin fermentasi manakah yang menghasilkan kadar Kalium (K) dan C-

organik tertinggi ? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh urin jenis ternak yang difermentasi terhadap kadar 

Kalium (K) dan C-organik 

2. Menemukan yang tertinggi kadar Kalium (K) dan C-organik urin 

fermentasi dari jenis ternak 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Pengembangan ilmu tentang urin dari jenis ternak yang difermentasi 

dengan melihat kadar Kalium (K) dan C-organik   

2. Penelitian ini bermanfaat bagi peternak dalam upaya memanfaatkan urin 

yang difermentasi untuk meningkatkan kadar Kalium (K) dan C-organik 

 




