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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kandungan Urin Ternak 

Urin ternak merupakan produk limbah cairan sisa yang disekresikan 

melalui ginjal yang selanjutnya ditampung dikandung kemih kemudian akan 

dikeluarkan pada saat proses urinasi dan berasal dari metabolisme nitrogen 

didalam tubuh (urea, asam urat dan keratin) serta 90% terdiri dari air. 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 cair organik ( Huda, 

2013). 

Urin terdiri dari air dan bahan terlarut pada proses metabolisme tubuh 

seperti urea, garam terlarut dan bahan organik. Cairan dan bahan pembentuk urin 

berasal dari darah atau cairan interstisal. 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 mempercepat 

proses pembentukan pupuk organik, zat – zat yang sangat komplek didalam 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), auksin-b 

(Yunita, 2011).  
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 Urin yang dihasilkan ternak dari hasil metabolisme mempunyai manfaat 

yaitu sebagai kadar N dan K yang sangat tinggi, urin ternak dapat diserap oleh 

tanaman serta urin dari ternak mempunyai hormon pertumbuhan pada tanaman 

yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Urin sapi 

mengandung unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg yang terikat dalam senyawa 

organik antara lain urea, ammonia, kreatinin dan keratin. Urin sapi memiliki 

keunggulan diantaranya memiliki unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan feses sapi yaitu pada kadar nitrogen pada urin sapi sebesar 1% sedangkan 

pada feses sapi 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 

agar lebih meningkatkan unsur hara maka penambahan molasses sebagai proses 

fermentasi yang  memiliki kandungan bahan organik yang dapat menghasilkan 

kualitas pupuk cair yang dihasilkan. Sistem pemanfaatan limbah cair organik dari 

urin ternak semakin lama akan semakin dikembangkan karena pada kandungan 

unsur hara urin ternak fermentasi terdapat N, P, K yang sangat penting untuk 

pertumbuhan dan produksi tanaman (Jainurti, 2016). 
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Tabel 2.1 Kandungan Unsur Hara Urin ternak 

Ternak Nitrogen (%) Fosfor (%) Kalium (%) Air (%)  C-organik  

Sapi 1,00 0,50 1,50 92 1,1  

Domba 1,35 0,05 2,10 85 -  

Kambing 1,50 0,30 1,80 85  6,18*  

Sumber :  Lingga 1991 dalam Huda. 2013. 
  *C-organik biourin Sumber : Sari dkk (2015) 
 
 Urin domba mempunyai kandungan unsur hara yang lebih baik 

dibandingan dengan fesesnya. Kandungan unsur hara N, P, K pada urin secara 

berturut – turut 1,35%. 0,05%, 2,10% sedangkan unsur hara pada feses domba 

adalah 0,75%, 0,50%, 0,45%. Jika dibandingkan dengan kandungan unsur hara 

pada sapi, urin domba memiliki keunggulan kualitas baik. Urin ternak dapat 

dijadikan biourin yang memiliki unsur hara yang penting digunakan untuk 

tanaman. Menurut Rizal (2012) biourin ternak memberikan manfaat sebagai 

penyubur tanaman, menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, mengurangi 

dampak sampah organic disekitar lingkungan dan meningkatkan kualitas produksi 

tanaman. Menurut Rosniawaty dkk. (2015) Biourin dapat menggantikan 

penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus yang akan menyebabkan 

kerusakan fisik pada tanah, sementara itu biourin ternak dapat menjadikan 

alternatif pupuk organic cair pada tanaman. 

2.2 Urin Fermentasi 

 Fermentasi merupakan suatu proses pemecahan senyawa organik menjadi 

sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi merupakan segala 

sesuatu yang bermacam – macam proses metabolisme (enzim, jasad renik secara 

oksidasi, reduksi dan hidrolisis) yang melakukan perubahan kimia pada subtrat 

organik dengan hasil akhir. Prinsip dari proses fermentasi ini adalah limbah 
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organik akan dihancurkan oleh mikroba pengurai dengan suhu dan kondisi 

tertentu  (Huda, 2013). 

 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 glokosidose kedua enzim ini akan mengubah pati 

menjadi glukosa yang kemudian glukosa oleh khamir diubah menjadi alcohol. 

Proses fermentasi dapat bermacam – macam perubahan sifat kimia antara lain 

kandungan asam amino, karbohidrat, pH, kelembaban, bau. Semuanya akibat 

perubahan aktivitas mikroorganisme selama fermentasi berlangsung  (Affandi,  

2008).  

 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. Urin 

fermentasi atau biourin mempunyai efek jangka panjang yaitu memperbaiki 

stuktur kandungan tanah yang dapat meningkatkan produksi pertanian, selain itu 

penggunaan biourin mempunyai sifat yang ramah lingkungan karena biourin 

berasal dari limbah urin ternak yang sudah difermentasi (Adiatma, 2016). 
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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 

 Urin ternak fermentasi atau biourin merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kecukupan, ketersediaan dan efesiensi serapan unsur hara bagi 

tanaman yang mengandung mikroorganisme, sehingga dengan penggunaan 

biourin ternak dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang secara 

berlebihan  dan meningkatkan hasil tanaman secara maksimal. Bahan organik 

pada biourin mampu memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah. Pemberian 
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biourin pada tanaman bayam merah dapat mencukupi kebutuhan unsur hara tanpa 

penambahan pupuk lain (Dharmayanti dkk., 2013). 

 Penggunaan urin ternak sebagai pupuk organik cair dalam pemberian pada 

tanaman yang membutuhkan unsur hara Nitrogen 1%, phosphor 0,5%, Kalium 

1,5%, carbon 1,1% dan air 92% serta fito hormon auksin yaitu perangsang 

pertumbuhan tanaman. Setelah pupuk cair urin diolah unsur hara akan menjadi 

meningkat. Keunggulan dari pupuk cair diantaranya adalah dapat mengusir hama 

wereng, penggerek batang pada tanaman padi sehingga akan terhindar dari hama 

perusak tanaman (Alfarisi dan Manurung, 2015). 

 Menurut Indriani dkk. (2013) pemanfaatan urin ternak sebagai pupuk cair 

karena kandungan unsur hara makro N cukup tinggi. Fermentasi urin 

menggunakan mikroorganisme lokal selama 7 hari dapat digunakan langsung 

sebagai pupuk cair. Penambahan bioaktivator bertujuan untuk mempercepat 

proses dekomposisi bahan organik. Proses fermentasi dengan mikoorganisme 

lokal menghasilkan alcohol setelah dilakukan fermentasi selama 7 hari. Berikut 

reaksi kimia fermentasi urin ternak adalah   

C6H12O6   2 C2H5OH +2 CO2 + K2O +2 NADH2 + Energi. Glukosa 

yang akan diubah menjadi alkohol (etanol), kalium, karbondioksida dan energi. 

 Menurut Aritonang dkk. (2013) Proses fermentasi urin ternak menjadi 

biourin dapat dioptimalkan hasilnya dengan penambahan bakteri (Starter) dan 

diperkaya dengan sumber energi yaitu molasses atau tetes tebu. Molasses 

merupakan sumber karbon yang berfungsi sebagai penyubur mikroba dan sebagai 

sumber energi mikroba pengurai. Pemberian starter dan molasses sangat 
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berpengaruh pada lama atau cepatnya proses fermentasi secara anaerob yang 

disebabkan oleh peningkatan aktivitas mikroba.  

 Menurut Huda ( 2013) tetes tebu membantu menyediakan nutrisi sumber 

energi bagi bakteri Sacharomyces cereviceae. Mikroba ini berfungsi sebagai 

menghancurkan material organik yang ada didalam urin sapi serta menjaga 

keseimbangan karbon (C) dan Nitrogen (N) yang dapat dijadikan penentu 

keberhasihan proses fermentasi. Untuk mempercepat atau membantu proses 

fermentasi urin sapi perah diberikan stater bakteri pengurai. 

 Biourin memiliki sejumlah unsur hara dan enzim yang diperlukan oleh 

tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Unsur hara yang terkandung didalam 

urin harus difermentasi lebih dahulu agar dapat diserap maksimal oleh tanaman. 

Biourin mengandung N, P, K yang dapat mempengaruhi hasil produksi tanaman. 

Kandungan Nitrogen (N) yang tinggi akan memicu pertumbuhan anakan pada 

tanaman umbi, sehingga akan memperoleh hasil lebih banyak karena faktor 

pertumbuhan anakan yang lebih banyak pada tanaman umbi (wahyu.2013).  

 Menurut Priangga dkk. (2013) pupuk organik cair (POC) memberikan 

beberapa keuntungan pupuk cair ini dapat digunakan dengan cara penyiraman ke 

akar maupun penyemprotan pada tanaman dan menghemat tenaga. Kusnadi 

(2015) menambahkan pupuk organic cair adalah larutan dari hasil pembusukan 

bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan atau manusia yang 

mengandung lebih dari satu unsur hara. Urin dari ternak selain dapat dijadikan 

pupuk organic juga dapat dijadikan pestisida alami. Menurut Sari dkk. (2015) 

limbah ternak dapat dioleh menjadi pupuk organik cair (POC) untuk mengurangi 
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limbah ternak yang saat ini masih sedikit diolah menjadi pupuk cair organik pada 

urin ternak serta mengurangi biaya produksi pertanian akibat pembelian pupuk 

anorganik dari pabrik.   Menurut Pancapalaga, (2011) bahan baku dalam pupuk 

cair yang memiki kandungan C/N tinggi akan terurai lebih lama dibandingkan 

dengan C/N yang rendah. Bahan baku dan cara pembuatan pada pupuk cair 

organik akan mempengaruhi kandungan unsur hara. 

 Biourin ternak diperoleh dari hasil fermentasi anaerob dengan 

menggunakan mikroba pengurai. Metode dalam pembuatan pupuk organik cair 

bisa menggunakan dari urin ternak yang ditampung pada wadah serta disaring 

untuk mencegah kotoran lain tercampur dengan urin. Setelah itu di beri molasses 

dan ditambah air dengan mengaduk campuran tersebut selama 15 menit 

pengadukan ini dilakukan setiap hari selama 21 hari dan ditutup rapat (Kusnadi, 

2015).  

 Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi urin secara anaeob 

diantaranya adalah suhu dan pH, suhu pada saat proses fermentasi awal dapat 

mencapai 380C dan setelah fermentasi urin berlangsung suhu menjadi menurun 

yaitu sekitar 36,50C. Mikroba menguraikan bahan organik dari urin ternak 

menjadi CO2, uap air dan panas. Setelah sebagaian besar bahan organik telah 

terjadi penguraian akan mengakibatkan penurunan suhu fermentasi urin. 

Sedangkan pada pH fermentasi awal sekitar 6,3 setelah proses fermentasi akan 

meningkat sekitar 6,7. Peningkatan ini di indikasikan karena mikroba merombak 

bahan organik menjadi asam organik pada saat fermentasi (Yulianto, 2010).  
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2.3 Unsur Hara Kalium (K) 

 Kalium (K) merupakan unsur hara makro ke tiga setelah N, P. Kalium 

merupakan logam alkali yang sangat reaktif kalium ini diserap dalam bentuk K+ 

terutama pada tanaman muda. Kalium banyak terdapat pada sel muda pada 

tanaman. Unsur hara K termasuk golongan yang mempunyai tingkat mobilitas 

tinggi artinya unsur K dapat berpindah atau disalurkan lagi pada tumbuhan yang 

salah satu bagian tumbuhan kekurangan unsur kalium. Dosis dalam pemberian 

Kalium akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Syakir dan Gusmaini, 

2012). 

 Menurut Huda (2013) penelitihan penetapan kadar Kalium pada urin sapi 

menunjukan bahwa pada proses fermentasi dengan menggunakan sumber energi 

molasses dapat meningkatkan kadar Kalium, akan tetapi sudah mencapai standart 

yaitu lebih kecil dari 2% dari ketetapan pupuk organik. Menurut Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (2008) kandungan Kalium urin kambing meningkat 1.770 

ppm menggunakan peralakuan sedangkan tanpa perlakuan 759 ppm. Kandungan 

K dan C organik meningkat drastis. Hal ini disebabkan karena pada proses 

fermentasi menggunakan mikroba Rummino bacillus lebih berperan dalam 

peningkatan kadar Kalium dan C organik. 

 Menurut Susetyo (2013) Kandungan Kalium pada urin fermentasi dengan 

penambahan konsentrasi 2% PGPR akar bambu dari urin sapi yang melalui proses 

fermentasi selama 14 hari menghasilkan kandungan Kalium rata – rata 4%. Sari 

dkk (2015) menambahkan kandungan Kalium dan C organik pada biourin 

kambing sebesar 0,209 dan 6,18%. Berdasarkan penelitihan Indrawaty (2016) 
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penambahan urin pada proses pembuatan kompos tidak menunjukan pengaruh 

terhadap kadar kalium. Bahan baku urin fermentasi akan dapat mempengaruhi 

kandungan kalium didalam biourin untuk aktivitas mikroba karena kalium 

merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroba menggunakan ion – ion K+ 

bebas yang ada pada bahan biourin untuk keperluan metabolisme.    

 Kalium (K) sebagai hara esensial dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk 

kebutuhan tanaman, bahkan pada tanaman padi dan ubi kayu membutuhkan unsur 

hara Kalium yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nitrogen. Meskipun Kalium 

diperlukan dalam jumlah banyak, Kalium dalam tanaman bukan menjadi 

penyusun senyawa organik, melainkan sebagai ion yang sebagai besar berada 

dalam cairan sel pada tanaman. Peran kalium berkaitan dengan proses biokimia 

dan biofisika. Dalam proses biofisika kalium berperan sebagai mengatur tekanan 

osmosis yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel serta 

membuka dan menutupnya stomata daun. Dalam proses biokimia berkaitan 

dengan reaksi enzimatis diantaranya enzim untuk metabolisme protein dan 

karbohidrat (Subandi, 2013). 

 Penggunaan Kalium yang cukup pada tanaman akan lebih tahan serangan 

penyakit. Pada tanaman padi, ubi kayu dan kedelai tingkat serangan penyakit akan 

lebih menurun bila kadar hara K cukup. Penambahan Kalium dari urin fermentasi 

memiliki peranan penting yaitu untuk meningkatkan kadar sclerenchyma pada 

batang tanaman. Sclerenchyma berfungsi menambah ketebalan dan kekuatan pada 

jaringan batang, sehingga tanaman lebih kuat dan tidak mudah rebah (Safuan dan 

Bahrun, 2012).   
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 Secara umum Kalium berhubungan erat dengan proses fotosintesis dan 

respirasi. Peran Kalium pada tanaman antara lain pemindahan gula pada 

pembentukan pati dan protein, membantu proses membuka dan menutup stomata, 

ketahanan terhadap kekeringan, meningkatkan ketahanan tenaman pada serangan 

hama dan penyakit, memperkuat batang tanaman. Kadar Kalium dalam tanah 

yang sedikit dapat mengakibatkan kurangnya tingkat kemanisan pada tanaman 

berbuah (Safuan dkk.,2011).   

2.4 Unsur Hara Karbon (C-organik) 

Karbon organik merupakan bagian fungsional pada bahan organik yang 

mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menentukan produktivitas dan 

kesuburan tanah melalui pengaruhnya terhadap sifat fisik, kimia dan biologis 

tanah. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, dirombak 

oleh bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman. 

Penambahan karbon organik pada tanah merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki kualitas tanah. Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro 

dan mikro organisme tanah. Salah satu bahan organik yang mampu meningkatkan 

cadangan karbon adalah dengan pemberian pupuk organik yang berasal dari 

kororan atau limbah ternak (Nurida dan Jubaidah, 2013). 

 Bahan organik adalah senyawa organik kompleks yang sedang atau telah 

mengalami proses dekomposisi atau dirombak oleh bakteri tanah menjadi unsur 

yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Penurunan 

Karbon (C) organik disebabkan karena adanya proses dekomposisi bahan organik 

oleh mikroorganisme anaerob selama proses fermentasi. Bahan organik seperti 
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karbon memiliki kadar yang lebih sedikit dibandingkan dengan komponen 

penyusun lainnya dan bahan organik memiliki peranan yang sangat penting yaitu 

sebagai proses pembentukan dan mempertahankan struktur tanah serta 

meningkatkan daya serap air tanah. Selain itu peran bahan organik adalah mampu 

mengikat dan menetralkan unsur yang beracun, unsur N, P, S diikat dalam bentuk 

organik, jumlah dan aktivitas metabolisme mikroba tanah meningkat dan 

dekomposisi bahan organik meningkat (Ni’am dkk.,2015).  

 Menurut Adiatma (2016) interaksi antara jenis mikroorganisme lokal 

(MOL nabati dan hewani) dan lama fermentasi yang berbeda tidak berpengaruh 

nyata terhadap peningkatan nilai kandungan C organik biourin karena selama 

proses fermentasi berlangsung mikroorganisme memerlukan unsur karbon (C) 

sebagai sumber energi. Pada lama fermentasi 2 minggu memiliki kandungan C 

organik tertinggi. Hal ini disebabkan karena aktivitas mikroorganisme bekerja 

sangat efektif, sedangkan pada fermentasi 3 minggu kandungan C organik 

menjadi menurun karena berkurangnya sumber energi terutama pada unsur C 

yang ada pada urin fermentasi dalam mendegradasi bahan organik. Berdasarkan 

hasil penelitihan Indriani, dkk. (2013) fermentasi urin ternak setelah 14 hari akan 

mengakibatkan kandungan C organik menurun drastis karena bakteri yang ada 

menguraikan bahan – bahan organik. Unsur karbon atau bahan organik (bentuk 

karbohidrat) dan nitrogen (dalam bentuk protein, asam nitrat, ammonia) 

merupakan makanan pokok untuk mikroorganisme pada saat proses fermentasi.     

 Kandungan karbon setiap urin ternak akan berbeda karena pada saat proses 

fermentasi dapat menurun drastis karena bakteri yang ada menguraikan bahan – 
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bahan organik atau bakteri telah mendegradasi bahan organik. Unsur karbon atau 

bahan organik (karbohidrat, lemak, protein, asam nitrat, amoniak) dan nitrogen 

merupakan sebagai makanan utama bakteri pengurai secara anaerobik. Unsur 

karbon digunakan untuk energi sedangkan unsur nitrogen digunakan untuk proses 

membangun struktur sel dan bakteri (Indiani dkk., 2013). 

 Menurut Ni’am dkk. (2015) terdapat penurunan kandungan C organik pada 

pupuk cair urin sapi fermentasi selama 60 hari. Setiap minggu kandungan C 

organik akan mengalami penurunan sampai akhir proses fermentasi berlangsung. 

Penurunan kandungan C organik ini disebabkan karena terjadi proses dekomposisi 

bahan organik mikroorganisme anaerob selama berlangsungnya proses fermentasi.    

 Menurut Indrawaty (2016) proses dekomposisi mikroba menggunakan 

bahan karbon untuk sebagai sumber energi. Semakin banyak mikroba yang 

terdapat pada bahan organik urin ternak, maka semakin cepat pengurangan kadar 

karbon yang ada didalam bahan organik. Populasi mikroba yang tinggi akan 

mempercepat proses penguraian bahan organik sehingga kandungan C organik 

menjadi menurun.  

 Menurut Adiatma (2016) Penetapan kadar karbon (C-organik) 

menggunakan pengukuran spektrofotometer. Peningkatan kadar C-organik pupuk 

cair atau biourin pengaruh pada mikroorganisme lokal (MOL) hal ini disebabkan 

karena adanya kandungan mikroorganisme lokal hewani yang lebih tinggi. 

Sedangkan kadar karbon akan menurun disebabkan karena kurangnya sumber 

energi (unsur C) mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik. 
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Penambahan sumber energi seperti molasses sebagai untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya dalam mendegradasi bahan organik.  

2.5 Kelebihan Urin Fermentasi (Biourin) 

Pupuk organik cair dari urin atau yang dikenal dengan biourin merupakan 

larutan dari hasil bahan senyawa organik yang berasal dari degradasi mikroba 

untuk meningkatkan unsur hara yang lebih dari satu jenis. Kelebihan dari urin 

fermentasi dalam pertanian adalah sebagai unsur hara secara cepat, tidak dapat 

menimbulkan dampak negatif pada tanah dan tanaman meskipun digunakan 

secara terus menerus, pupuk organik cair atau biourin ini lebih mudah diserap oleh 

tanaman karena unsur hara didalamnya sudah terjadi penguraian dan dapat 

diaplikasikan penyemprotan pada daerah daun pada tanaman (Hadisuwito, 2012). 

 Biourin sapi diperoleh dari proses fermentasi anaerob urin dengan 

menggunakan mikroba pengurai bahan – bahan organik dengan proses fermentasi 

anaerob dapat mempengaruhi peningkatan unsur hara pada urin fermentasi. 

Banyak keunggulan atau kelebihan menggunakan biourin diantaranya adalah 

dapat memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah, menyuburkan tanah, 

meningkatkan kemampuan tanah mengikat air, penggunaannya lebih hemat 

dibangdingkan dengan pupuk padat, aplikasinya lebih mudah karena dengan 

menggunakan teknik penyemprotan atau penyiraman, jumlah kandungan unsur 

hara N,P,K lebih tinggi denga dibandingkan pupuk padat, mengandung zat 

perangsang tumbuh dan mempunyai bau khas dari urin ternak sehingga dapat 

mencegah datangnya hama dan penyakit pada tanaman (Suwandi, 2010). 
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 Menurut Said (2014) pupuk organik cair dari urin ternak memiliki manfaat 

diantaranya adalah berbagai unsur hara seperti Nitrogen yang sebagai 

pertumbuhan dan perkembangan bagian vegetative tanaman, daun tanaman 

menjadi lebih hijau, meningkatkan mutu tanaman penghasil daun daunan. Unsur 

fosfor sebagai perangsang pertumbuhan akar, mempercepat serta memperkuat 

pertumbuhan tanaman muda menjadi dewasa, membantu proses asimilasi dan 

pernafasan serta mempercepat perbungaan dan pemasakan buah. Unsur hara 

Kalium berfungsi sebagai membantu pembentukan protein dan karbohidrat, 

mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman dan meningkatkan daya tahan 

tanaman terhadap kekeringan dan penyakit.  

 Menurut Yuanita (2010) urin fermentasi memiliki kelebihan yaitu 

menambah ketersediaan unsur hara pada tanah, biourin mudah diserap oleh 

tanaman karena unsur hara didalamnya sudah terurai. Berdasarkan sifat fisik 

biourin memiliki bau dibandingkan dengan pupuk padat. Pupuk organik cair ini 

memiliki manfaat antara lain meningkatkan pembentukan klorofil daun dan 

pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosa sehingga dapat meningkatkan 

fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, dapat meningkatkan 

daya tahan cekaman panas dan kekeringan, merangsang pertumbuhan cabang 

pada tanaman dan mengurangi gugurnya daun karena kekurangan kadar kalium 

pada tanah. 
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2.6 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis sementara dalam 

penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh urin berbagai jenis ternak yang 

difermentasi terhadap kadar Kalium (K) dan C-organik. 




