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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi pedaging 

Sapi pedaging merupakan ruminansia yang dimanfaatkan untuk produksi 

daging. Banyak masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai atas yang 

memelihara sapi pedaging dengan jumlah yang berbeda. Peningkatan 

pengembangan sapi pedaging didorong oleh beberapa faktor antara lain 

permintaan daging sapi makin meningkat, ketersediaan tenaga kerja besar, 

kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sapi pedaging, hijauan 

pakan dan limbah pertanian tersedia sepanjang tahun, dan usaha peternakan sapi 

lokal tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi global (Kariyasa 2005; Gordeyase et 

al. 2006; Rosida 2006; Utomo 2004). 

Sapi pedaging yang dipelihara di Indonesia pada umunya merupakan jenis 

sapi unggulan seperti Simental dan Limusin yang memilki penampakan tubuh 

besar.  Peningkatan sapi jenis sub tropis seperti itu di Indonesia memilki beberapa 

dampak terhadap produksi daging karena sapi-sapi jenis tersebut harus dapat 

beradaptasi dengan lingkungan tropis di Indonesia serta pakan dan pemeliharaan 

yang sama seperti di negara asalnya.  Menurut Sudarmono dan Sugeng (2008), 

ciri-ciri bangsa sapi yang berasal dari wilayah tropis yaitu memiliki gelambir, 

kepala panjang, dahi sempit, ujung telinga runcing, bahu pendek, garis punggung 

berbentuk cekung, kaki panjang, tubuh relatif kecil, dengan bobot badan 250—

650 kg, tahan terhadap suhu tinggi, dan tahan terhadap caplak. Sapi yang berasal 

dari wilayah subtropis memiliki bentuk kepala pendek, ujung telinga tumpul, garis 

punggung lurus, kaki pendek, bulu panjang dan kasar, tidak tahan terhadap suhu 
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tinggi, banyak minum dan kotoran basah, cepat dewasa kelamin, dan bentuk tubuh 

besar. 

Masyarakat Indonesia hanya menganggap produk utama yang sangat 

berharga dari pada sapi pedaging yaitu daging, jika melihat dari potensi limbah 

yang dihasilkan maka akan banyak sekali yang dapat diolah seperti feses dan urin 

untuk digunakan sebagai pupuk organik. 

2.2 Urin sapi 

Urin sapi merupakan limbah hasil dari metabolisme tubuh ternak sapi yang 

dibuang dan tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Urin sapi sering juga disebut 

pupuk organik cair. Urin sapi mengandung unsur hara N, P, K dan bahan organik 

yang berperan memperbaiki struktur tanah.  Urin sapi dapat digunakan langsung 

sebagai pupuk baik sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Menurut 

(Murniati, 2012) tanah membutuhkan kandungan pada urin sapi tersebut untuk 

penyubur tanah serta mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Menurut (Isnaini, 

2006) penggunaan pupuk anorganik (pupuk kimia) dapat menyebabkan kadar 

bahan organik tanah menurun, struktur tanah rusak dan pencemaran lingkungan.  

Hal ini jika terus berlanjut akan menurunkan kualitas tanah dan kesehatan 

lingkungan. Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanak diperlukan 

kombinasi pupuk anorganik dengan pupuk organik yang tepat.  Pemanfaatan 

pupuk organik dari urin sapi ini tidak secara langsung diberikan ke tanah tetapi 

harus mengalami penambahan zat serta perlakuan  yang diberikan supaya dapat 

meningkatkan kandungan yang ada dalam urin sapi tersebut. 



7 
 

Permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak masyarakat yang belum 

memahami mengenai pembuatan pupuk cair yang mudah.  Pembuatan pupuk cair 

dari urin sapi ini cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, bahan 

mudah didapat, biaya relatif murah, serta baik untuk tanaman. Selain itu bahan 

baku urin sapi yang digunakan merupakan limbah dari peternakan yang selama ini 

juga sebagai bahan buangan, bau urin yang khas dapat mencegah datangnya 

berbagai hama tanaman sehingga urin sapi juga dapat berfungsi sebagai 

pengendalian hama tanaman. Setelah mengalami fermentasi, urin sapi dapat 

digunakan dengan cara menyemprot pada tanaman. 

Urin ternak sapi pedaging dapat dikatakan sebagai pupuk organik cair 

apabila memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.  Berikut Standar 

kualitas unsur makro pupuk organik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

dapat di lihat pada tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 Persyaratan Teknis Minimal Pupuk organik cair 

No Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C – organik % > =4% 

2 C/N rasio  2 

3 Logam berat: 

 - As 

 - Hg 

 - Pb  

- Cd 

 

ppm 

 ppm  

ppm  

ppm 

 

maks 2,5 

maks 0,25 

maks 12,5 

maks 2,5 

 

4 Ph  4-8 

5 Hara makro: 

 - N  

- P2O5 

 - K2O 

 

%  

%  

% 

 

<2 

 <2 

 <2 

6 Mikroba kontaminan:  

- E.coli, 

 - Salmonella sp 

 

MPN/ml  

MPN/m 

 

maks 10
2
 

maks 10
2
 

7 Hara mikro :  

- Fe total atau  

- Fe tersedia  

- Mn  

- Cu 

 - Zn 

 - Co  

 

ppm  

ppm  

ppm 

 ppm  

ppm  

ppm  

 

0 - 800  

5 - 50  

0 - 1000  

0 – 1000  

0 – 1000  

0 – 20  

8 Unsur lain :  

- La 

 - Ce 

 

ppm 

ppm 

 

0 

0 
 Sumber : Peraturan Menteri Pertanian No. 28/SNI/Permentan/OT.140/2/2009 

Urin sapi pedaging dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik cair dengan 

segala manfaat yang terkandung di dalam urin tersebut, Sarwono (2011) 

Menyatakan bahwa kelebihan pupuk organik yaitu memiliki unsur hara yang lebih 

lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro dan pupuk organik 

mengandung asam-asam organik, enzim dan hormon yang tidak terdapat dalam 

pupuk anorganik. 
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2.3 Fermentasi  

Fermentasi sering diartikan sebagai proses pemecahan karbohidrat dan 

asam amino secara anaerobik yaitu tanpa memerlukan oksigen. Karbohidrat akan 

dipecah menjadi unit – unit glukosa dengan bantuan enzim amilase dan enzim 

glukosidose, dengan adanya kedua enzim tersebut maka pati akan segera 

terdegradasi menjadi glukosa, kemudian glukosa tersebut oleh khamir akan 

diubah menjadi alkhohol (Affandi, 2008). Adanya fermentasi urin meningkatkan 

kandungan unsur N, P, K dalam pupuk cair tersebut sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk. 

Dalam pelaksanaan fermentasi urin memerlukan penambahan bakteri 

pengurai yang secara umum dapat diperoleh dari produk EM4 (Effective 

Microorganisms 4) khusus untuk peternakan. Produk ini mengandung 

mikroorganisme yang berfungsi dalam pengolahan limbah kotoran ternak antara 

lain Lactobacillus casei 1.5 x 1juta cfu/ml, Saccharomyces cerevisiae 1.5 x 1 juta 

cfu/ml dan Rhosopseudomonas palustris 1.0 x 1 juta cfu/ml. Lactobacillus casei 

ini berfungsi menguraikan bahan organik tanpa menimbulkan panas tinggi karena 

mikroorganisme anaerob bekerja dengan kekuatan enzim  

Selain menambahkan starter juga harus menambahkan formulasi untuk 

bahan makanan dari mikroorganisme pengurai sehingga dalam pemecahan-

pemecahan elemen urin dapat bekerja secara maksimal. Formulasi yang biasa 

digunakan adalah air cucian beras dan air kelapa. 

Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi urin secara anaeob 

diantaranya adalah suhu dan pH, suhu pada saat proses fermentasi awal dapat 
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mencapai 38
0
C dan setelah fermentasi urin berlangsung suhu menjadi menurun 

yaitu sekitar 36,5
0
C. Mikroba menguraikan bahan organik dari urin ternak 

menjadi CO
2
, uap air dan panas. Setelah sebagian 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 diduga karena mikroba merombak bahan 

organik menjadi asam organik pada saat fermentasi (Yulianto, 2010). 

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi adalah 

kelembaban. Kelembaban berpengaruh besar pada kinerja mikroorganisme 

pengurai, Kelembaban 40 - 60 % adalah kisaran optimum untuk metabolisme 

mikroba. Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami 

penurunan dan akan lebih rendah lagi pada kelembaban 15%. Apabila kelembaban 

lebih besar dari 60%, hara akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya 

aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang 

menimbulkan bau tidak sedap. 

2.4 Formulasi 

Formulasi yang dapat digunakan dalam peningkatan kadar C Organik dan 

C/N rasio dapat diperoleh dari beberapa pakan ternak atau bahan lain yang berasal 

dari nabati. Penambahan formulasi dalam proses fermentasi ini bertujuan untuk 

penyediaan makanan bagi mikroorganise sehingga dapat bekerja secara maksimal. 

Formulasi yang belum banyak digunakan dalam proses fermentasi adalah air 

kelapa dan air cucian beras. Air kelapa memilki beberapa keunggulan yaitu seperti 

yang telah dijelaskan oleh Oktaviani (2013) bahwa air kelapa mengandung gula, 
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vitamin C, protein, kalsium, kalium, dan magnesium. Selain air kelapa sumber 

karbohidrat yang akan digunakan sebagai sumber karbohidrat yaitu air cucian 

beras. Air cucian beras diduga masih mengandung beberapa karbohidrat yang 

dibawa oleh air terhadap beras yang dicuci. Air cucian beras merupakan limbah 

yang berasal dari proses pembersihan beras yang akan dimasak. Limbah cair ini 

secara umum dibuang, padahal kandungan senyawa organik dan mineral yang 

dimiliki sangat beragam. Kandungannya antara lain karbohidrat, nitrogen, fosfor, 

kalium, magnesium, sulfur, besi, Vitamin B  (G.M dkk, 2012). Meskipun 

merupakan air bekas cucian, air ini memiki beberapa kelebihan bahkan dapat 

dijadikan sebagai pupuk cair. 

Berikut kandungan nilai yang terdapat di dalam air cucian beras putih 

menurut Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, 2011 

Tabel 2.2 Kandungan Air Cucian Beras Putih 

  Kandungan (%) Air Cucian Beras Putih 

Nitrogen 0,015 

Fosfor 16,306 

Kalium 0,02 

Magnesium 14,252 

Sulfur 0,027 

Besi 0,0427 

Vitamin B1 0,043 

Kalsium 2,944 

Sumber : Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, 2011 

2.5 Unsur Hara Karbon organik (C Organik) 

Karbon organik merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang 

bersumber dari sisa mahkluk hidup yang terdapat dalam tanah secara terus 

menerus mengalami perubahan bentuk, disebabkan oleh faktor biologi, fisika dan 

kimia. (Supryono dkk, 2009). Keberadaan bahan organik dalam tanah terhadap 
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tanaman mampu mendorong pertumbuhan tumbuhan oleh kandungan auksin dan 

hormon pertumbuhan, menyuplai energi bagi organisme tanah, dan meningkatkan 

organisme saprofit dan menekan organisme parasit bagi tanaman (Madjid, 2010) 

Bahan organik merupakan formulasi 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 dari jenis kotoran hewan (pupuk 

kandang) secara umum mudah terurai karena C/N rasio rendah (Rachman, 2008). 

 Menurut Adiatma (2016) hubungan antara jenis mikroorganisme lokal dan 

lama fermentasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan nilai 

kandungan C Organik pupuk organik cair karena selama proses fermentasi 

berlangsung mikroorganisme memerlukan unsur karbon (C) sebagai formulasi. 

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 formulasi terutama pada unsur C yang ada pada urin fermentasi 

dalam mendegradasi bahan organik 

Fermentasi pada urin sapi dapat dilakukan seperti pada fermentasi silase 

yaitu dengan metode anaerob, lama fermentasi yang ideal yaitu 14 hari, jika 

fermentasi terlalu lama justru akan merusak kandungan yang terdapat dalam urin 

tersebut khususnya kandungan C organik. Hal tersebut didukung oleh hasil 

penelitian dari Indriani, dkk. (2013) menyatakan fermentasi selama lebih dari 14 

hari justru mengakibatkan kandungan C organik menurun drastis, karena 
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dipengaruhi oleh 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. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian 

dari Ni’am, dkk. (2015) yang menyatakan fermentasi yang terlalu lama justru 

mengakibatkan penurunan kandungan C organik pada pupuk cair urin sapi. 

Penurunan kandungan C organik ini disebabkan karena terjadi proses dekomposisi 

bahan organik mikroorganisme anaerob selama berlangsungnya proses 

fermentasi. 

Peningkatan kandungan C organik sangat diharapkan pada proses 

fermentasi dengan penambahan bahan formulasi yang digunakan untuk sumber 

makanan dari mikro organisme pengurai, jika C organik meningkat maka dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk digunakan sebagai pupuk organik. 

2.6 C/N rasio 

Salah satu hal penting dalam pengolahan pupuk organik yaitu menghitung 

nilai C/N rasio, C/N rasio merupakan rasio dari massa karbon terhadap massa 

nitrogen di suatu zat.  Nilai ini dapat dapat berfungsi untuk mencari  keberadaan 

tumbuhan karena unsur nitrogen diserap oleh tumbuhan dan mikroorganisme, dan 

tumbuhan dan mikroorganisme akan meninggalkan sedimen karbon apabila telah 

mati. Semua bahan organik mempunyai nilai C/N rasio yang berbeda. Apabila 

nilai C/N rasio suatu bahan semakin tinggi maka akan menimbulkan waktu 

penguraiannya semakin lama sedangkan kandungan karbon terlalu rendah maka 

sisa Nitrogen akan berlebihan dan dapat menghasilkan amonia (NH3), kandungan 
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amonia yang berlebihan dapat meracuni bakteri dan menyebabkan Nitrogen yang 

diperlukan hilang. 

Cara untuk menghitung C/N rasio yaitu dari perbandingan antara nilai C 

organik dan nitrogen dengan metode perhitungan (Indrawaty, 2016). Urin sapi 

pedaging memiliki kandungan nitrogen dan karbon organik yang diperoleh dari 

hasil pengujian laboratorium guna menghasilkan pupuk organik cair yang 

berkualitas tinggi. C/N ini berkaitan langsung dengan unsur nitrogen, nitrogen 

digunakan sebagai sumber makanan dan sumber nutrisi mikroba dalam proses 

fermentasi. Mikroba memecah senyawa C sebagai formulasi dan menggunakan N 

untuk sintesis protein (Yulianto, 2009). Perubahan nilai N Total pada tiap reaktor 

tidak sama akibat kecepatan mikroba yang mengurai bahan fermentasi berbeda-

beda. Dwicaksono dkk, (2013) menyatakan bahwa mikroorganisme selain 

merombak bahan organik menjadi lebih sederhana, juga menggunakan bahan 

organik untuk aktivitas metabolisme hidupnya.  

2.7 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian adalah diduga ada pengaruh formulasi 

penggunaan antara air kelapa dan air cucian beras dalam pembuatan pupuk 

organik cair dilihat dari nilai C organik dan C/N rasio 

 


