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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Pedaging 

Sapi pedaging adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk 

penggemukkan sebagai penghasil daging karena karakteristiknya seperti 

tingkat pertumbuhan dan kualitas dagingnya yang baik. Sapi yang di 

usahakan sebagai ternak pedaging mempunyai ciri antara lain 1) Ukuran 

tubuh besar, berbentuk persegi panjang atau balok 2) Kualitas dagingnya baik 

3) Laju pertumbuhannya cepat 4) Cepat dewasa 5) Efisiensi pakannya tinggi. 

Kriteria pemilihan sapi dari bentuk luarnya adalah 1) Ukuran badan panjang 

dan dalam 2) Bentuk tubuh segi empat, pertumbuhan tubuh bagian depan, 

tengah dan belakang serasi dan garis badan atas dan bawah sejajar 3) Paha 

sampai pergelangan kaki penuh berisi daging 4) Dada lebar dan dalam serta 

menonjol 5) Kaki besar, pendek dan kokoh. Jenis sapi pedaging secara umu 

terbagi menjadi 3 yakni Bos Taurus (Sapi Eropa), Bos Indicus (Sapi India) 

dan Bos Sondaicus (Banteng) 

Populasi sapi pedaging di Indonesia terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, terlebih provinsi Jawa Timur yang menjadi provinsi dengan 

populasi sapi pedaging terbanyak di Indonesia mengalahkan provinsi 

Lampung yang menjadi lokasi perusahaan feedlot  berkembang. Populasi sapi 

pedaging 1 tahun terakhir berdasarkan Ditjennak (2017) yakni terjadi 

peningkatan populasi sapi pedaging di provinsi Jawa Timur dari tahun 

3.586.709 ekor pada tahun 2013  menjadi 4.545.780  ekor pada tahun 2017. 

Populasi diatas akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan daging 
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pada masyarakat yang juga meningkat karena kesadaran masyarakat akan 

kebutuhan makanan bergizi. 

Peningkatan populasi sapi pedaging ini memiliki dampak terhadap 

lingkungan yakni limbah peternakan yang mengganggu berupa bau dan 

tercemarnya air sungai akibat limbah yang tidak dikelola dan diolah dengan 

baik oleh peternak. Pengolahan limbah menjadi pupuk organik menjadi 

pemecahan masalah dari limbah peternakan yang sering menjadi kendala 

untuk peternak dalam mengembangan usaha peternakannya. Urin sapi 

pedaging yang biasanya diberikan secara langsung kepada tanaman tanpa 

melalui proses fermentasi terlebih dahulu untuk meningkatkan unsur hara 

urin sapi pedaging. Pengolahan limbah menjadi pupuk organik salah satunya 

adalah pupuk organik cair dengan memanfaatkan teknologi fermentasi dari 

urin sapi pedaging.  

2.2. Potensi Limbah Urin Sapi Pedaging 

Urin sapi mengandung senyawa perangsang tumbuh bagi tumbuhan, 

kemudian pemberian urin sapi pada tanaman memberikan efek positif yakni 

berfungsi sebagai pengendalian hama tanaman. Syarifuddin dkk (2015) 

menyatakan dalam penelitiannya satu ekor sapi dengan bobot badan 400–500 

kg dapat menghasilkan limbah padat dan cair sebesar 27,5-30 kg/ekor/hari, 

dan urin sapi per hari dapat mencapai 10-15 liter per ekor. 

Urin sapi yang melalui proses fermentasi memiliki kadar nitrogen, 

fosfor  dan kalium lebih tinggi dibandingkan dengan urin sapi yang belum 

difermentasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan unsur hara pada urin sapi 
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pedaging adalah dengan fermentasi. Rinekso dkk (2014) menyatakan bahwa 

urine sapi yang difermentasi selama 15 hari memiliki kandungan N, P dan K 

yang lebih tinggi dibanding urine sapi yang difermentasi selama 3, 6, 9 dan 

12 hari maupun urine sapi yang tidak difermentasi. 

Urin adalah hasil dari metabolisme tubuh yang dikeluarkan dari dalam 

tubuh guna membuang zat – zat yang berlebihan dari tubuh dan 

mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak dapat dipergunakan kembali oleh 

tubuh. Urin merupakan salah satu limbah cair yang dapat ditemukan di 

tempat pemeliharaan hewan. Urin di bentuk di daerah ginjal setelah 

dieliminasi dari tubuh melalui saluran kencing (urinary) dan berasal dari 

metabolisme nitrogen dalam tubuh (urea, asam urat, dan keratin)serta 90 % 

urine terdiri dari air. Urine yang dihasilkan ternak dipengaruhi oleh makanan, 

aktivitas ternak, suhu eksternal, konsumsi air, musim dan lain sebagainya 

Rinekso (2011). 

Limbah cair seperti urin secara alami dapat terurai di alam terutama 

wilayah perairan dan akan menimbulkan aroma yang tidak sedap akibat 

proses penguraian bahan organik yang berasal dari urin bereaksi dengan 

lingkungan. Pengolaan limbah seperti urin dapat menimbulkan masalah 

lingkungan yang serius, selain dapat menimbulkan aroma yang tidak sedap 

serta dapat mengundang nyamuk dan lalat berkembang biak disekitar 

peternakan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat 

sekitar peternakan.  
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Pakan yang diberikan di peternakan milik bapak Jumari berupa 

hijauan yakni rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang telah dipotong 

dengan mesin pemotong rumput. Hijauan berupa rumput yang diberikan 

berjumlah 30 sampai 40 kg, sedangkan konsentrat yang diberikan berupa 

campuran dedak padi 3 kg, polard 2 kg, dan ampas singkong. Susanti dan 

Marhaeniyanto (2013) bahwa kandungan nutrisi dalam hijauan pakan rumput 

gajah (Pennisetum purpureum) yakni bahan kering 92,18%, bahan organik 

91,76%,  protein kering 8,45. kandungan nutrisi pada pollard yakni bahan 

kering 90.10%, bahan organik 95,73%, dan protein kasar 17,98%. Erizal 

(2011) mengemukakan bahwa kandungan nutrisi pada dedak yakni bahan 

kering 88,67%, protein kasar 8,96%, serat kasar 11,89%, lemak kasar 5,14%, 

dan abu  5,49%.  

2.3. Fermentasi 

Prinsip dari fermentasi adalah pemecahan senyawa organik menjadi 

senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme sebagai bioaktivator. 

Mikroorganisme ini berfungsi menjaga keseimbangan antara N dan C yang 

merupakan faktor penentu keberhasilan fermentasi. Sedangkan menurut 

Suhastyo (2011) bahwa dalam proses fermentasi terjadi penguraian terhadap 

bentuk fisik padatan dan pelepasan beberapa unsur yang penting dalam 

bentuk senyawa-senyawa kompleks maupun senyawa-senyawa sederhana ke 

dalam larutan fermentasi. 

Fermentasi merupakan proses pemecahan bahan organik menjadi 

senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi adalah 
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proses metabolisme  yang melibatkan (enzim, jasad renik secara oksidasi, 

reduksi, hidrolisa, atau reaksi kimia lainnya) yang melakukan proses kimiawi 

pada suatu substrat organik guna menghasilkan produk (Huda, 2013). 

Proses fermentasi urin menjadi pupuk organik cair dapat 

dimaksimalkan dengan menambahkan starter dan memperkaya nutrisi berupa 

sumber energi untuk proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme 

atau starter. Pemberian starter dan memperkaya nutrisi dengan sumber energi 

dapat mempercepat waktu fermentasi air cucian beras. Pengaruh cepatnya 

waktu fermentasi diakibatkan oleh peningkatan aktivitas bakteri. Kunaepah 

(2008) menyatakan penambahan nutrisi pada proses fermentasi urin dengan 

pemberian glukosa sebagai sumber energi juga dapat mempengaruhi aktivitas 

mikroorganisme, karena glukosa merupakan sumber energi yang mudah 

dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme selama proses 

fermentasi.  Menurut penelitian Kurniadinata (2008) menunjukkan bahwa 

pupuk organik cair dari urin sapi harus melalui proses fermentasi terlebih 

dahulu, kurang lebih 7 hari pupuk organik cair urin sapi dapat diaplikasikan. 

Parameter pupuk organik cair yang baik adalah terlihat bewarna kehitaman 

dan bau yang harum dan tidak menyengat. Proses fermentasi urin sapi 

menggunakan 1% bioaktivator yang bertujuan untuk mempercepat proses 

fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair. 

Fermentasi dengan penambahan sumber energi dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul akibat mikroorganisme membutuhkan 

senyawa N untuk keberlangsungan hidupnya, dampak lain yang timbul adalah 
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senyawa N menguap selama proses fermentasi. Penambahan sumber energi 

pada proses fermentasi dilakukan untuk memperkaya nutrisi untuk proses 

fermentasi agar senyawa yang dibutuhkan tidak begitu banyak menguap 

selama proses fermentasi karena senyawa dari sumber energi akan digunakan 

bakteri untuk mempertahankan hidupnya selama proses fermentasi. 

Huda (2013) menyebutkan dalam pupuk cair N terdapat sebagai 

ureum CO(NH2)2, NH4, NO3 dan asam urine C3H4N4O3. Yang terpenting dan 

mempunyai nilai pemupukan tertinggi adalah ureum karena N yang sangat 

tinggi (48 %) banyak terdapat dalam air kencing sangat mudah dan cepat 

dirubah oleh bakteri-bakteri menjadi amonium karbonat. 

     CO(NH2)2 + 2 H2O            (NH4)2CO3 

      Ureum air            Amonium karbonat 

Mikroorganisme pemecah senyawa organik membutuhkan kondisi 

lingkungan dan bahan – bahan yang berbeda. Kondisi lingkungan dan bahan 

yang sesuai akan membuat mikroorganisme bekerja dengan baik untu 

memecah senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan dapat 

digunakan untuk pupuk tanaman. Menciptakan kondisi yang optimum untuk 

proses fermentasi sangat menentukan keberhasilan proses fermentasi itu 

sendiri.  

Peningkatan unsur hara pada urin yang telah difermentasi, akibat dari 

kerja mikroorganisme yang memecah bahan organik dari urin menjadi 

senyawa sederhana yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. 

Mikroorganisme mengandalkan bahan organik yang terdapat dalam substrat 
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fermentasi dan urin untuk proses pertumbuhannya serta mempercepat proses 

fermentasi pada pupuk organik cair. Sifat fisik dan kimia dari urin sapi yang  

telah difermentasi memperlihatkan peningkatan kadar unsur hara jika 

dibandingkan dengan urin sapi yang tidak difermentasi. Meningkatnya 

konsentrasi unsur-unsur tersebut tejadi karena adanya penguraian bahan 

organik yang terdapat dalam urin sapi oleh mikroorganisme anaerob yang 

terdapat dalam bioaktivator yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik 

cair (Naswir dkk, 2009). 

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pupuk 

organik cair antara lain : 

a. C/N Rasio 

Mikroorganisme membutuhkan senyawa C (karbon) untuk 

metabolisme tubuhnnya serta membutuhkan senyawa N (nitrogen) untuk 

proses pembelahan sel guna mengurai bahan organik dalam pupuk 

organik cair. Winani dkk (2013) berpendapat rasio C/N merupakan faktor 

paling penting dalam proses pembuatan pupuk organik. Hal ini 

disebabkan proses tersebut tergantung dari kegiatan mikroorganisme yang 

membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan nitrogen untuk 

membentuk sel. Pancapalaga (2011) berpendapat C/N rasio yang baik 

untuk pupuk cair berkisar 12 – 15, lebih lanjut dijelaskan bahan yang 

memiliki C/N rasio yang tinggi akan mengalami penguraian yang lebih 

lama dibandingkan dengan bahan yang memiliki C/N rasio rendah. 
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b. Suhu 

Suhu menjadi penentu dalam keberhasilan pembuatan pupuk 

organik cair, apabila suhu terlalu rendah mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh karena mikroorganisme memiliki suhu minimum untuk 

melakukan penguraian bahan organik dalam pupuk organik cair. Suhu 

optimum dalam  pembuatan pupuk organik cair adalah 35°C kemudian 

suhu akan menurun setelah pemecahan bahan organik oleh 

mikroorganisme serta aktivitas mikroorganisme akan menurun seiring 

fase stasioner selesai. Wijaya (2010) dalam penelitiannya suhu 

berpengaruh terhadap laju perombakan anaerob, suhu 32°C-36°C harus 

dipertahankan  di dalam digester . 

c. pH 

Fermentasi anaerob dipengaruhi oleh pH awal yang berkisar pada 

derajat keasaman pupuk organik cair yakni 6,3 dan akan menurun sampai 

menjadi netral karena aktivitas pemecahan bahan organik oleh 

mikroorganisme telah selesai dan bahan organik di dalam pupuk organik 

cair telah habis. Hasil pupuk organik cair cenderung asam mendekati 

netral karena adanya aktivitas mikrooganisme memecah bahan organik 

menjadi asam. Pendapat dari Huda (2013) bahwa penguraian bahan 

organik karena adanya aktivitas bakteri seperti asam laktat, asam asetat. 

Asam-asam organik berasal dari penguraian karbohidrat, protein dan 

lemak.  
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2.4. Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair merupakan istilah populer dikalangan para 

pengembang pertanian organik. Pupuk organik cair memanfaatkan urin yang 

diambil dari ternak, terutama ruminansia yang dapat menghasilkan urin dalam 

jumlah banyak, urin terlebih dahulu difermentasi sebelum digunakan. Urin 

sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair sehingga dapat menjadi 

produk pertanian yang lebih bermanfaat yang biasa disebut dengan pupuk 

organik cair (Rohani dkk, 2016).  

Standar kualitas unsur makro pupuk organik berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertanian dapat di lihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Cair 

No Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C – organik % >4 

2 C/N  >4 

3 Ph  4-8 

4 Hara makro: 

 - N  

- P2O5 

 - K2O 

 

%  

%  

% 

 

<2 

 <2 

< 2 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian No.28/Permentan/SR.130/5/2009. 

Pupuk organik memiliki ketersediaan hara makro dan mikro yang 

banyak untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan memperbaiki sifat fisik, 

biologi dan kimia pada tanah. Pupuk organik cair merupakan salah satu dari 

hasil proses fermentasi yang menghasilkan pupuk organik berupa cairan. 

Pupuk organik cair lebih mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsur 

organiknya telah terpecah melalui proses fermentasi. Keuntungan lainnya dari 

pupuk organik cair adalah berbentuk cair, sehingga mudah menyerap kedalam 
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tanah dan membawa unsur hara penting yang langsung terserap kedalam 

tanah. 

Reaksi yang terjadi pada proses anaerobik saat pembuatan pupuk 

organik cair :  

Bahan Organik + H2O + nutrisi → sel-sel baru + biomassa + CO2  + CH4 + 

NH3 + H2S  +  panas. 

2.5. Sumber Energi 

2.5.1. Air Kelapa 

 Air kelapa (Cocos nucifera L.) sebagai pengganti pupuk kimia bagi 

pertumbuhan tanaman. Air kelapa merupakan salah satu produk tanaman 

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Air 

kelapa yang sering dibuang oleh para pedagang di pasar, sedangkan air 

kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman (Tiweri. 

2014). 

Air kelapa berpotensi menjadi bahan fermentasi karena kaya akan 

kandungan zat gizi. Air kelapa muda juga mengandung sejumlah mineral 

yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, klorin, sulfur, dan besi. Air 

kelapa muda mengandung karbohidrat dalam bentuk sederhana seperti 

glukosa dan fruktosa yang dapat berperan sebagai  fermentable sugar  dan 

dapat menjadi sumber karbon bagi mikroorganisme (Rahmawati, 2011). 

Air kelapa memiliki hara  kalium yang cukup banyak dengan 

begitu selama proses fermentasi oleh mikroorganisme unsur hara dari urin 

sapi dapat tersimpan sampai akhir proses fermentasi ditambah sisa hara 
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dari air kelapa yang dapat meningkatkan kualitas dari pupuk organik cair 

dari sapi. Mikroorganisme akan menggunakan hara dari air kelapa sebagai 

sumber energinya selama proses fermentasi dengan begitu unsur hara 

pupuk organik cair dari urin sapi akan tetap atau bertambah. 

2.5.2. Air Cucian Beras 

Air cucian beras merupakan air hasil dari pencucian beras yang 

biasanya dibuang, padahal didalam air cucian beras masih terdapat nutrisi 

yang larut dari pencucian beras dengan air. Air cucian beras terbukti masih 

mengandung beberapa unsur hara yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian Purnami dkk (2014) 

menunjukkan bahwa air cucian beras putih memiliki kandungan unsur hara 

nitrogen, fosfor, dan magnesium. Kandungan unsur hara dalam air cucian 

beras ini sudah sering dijadikan bahan untuk menjadi pupuk alami untuk 

tanaman, namun penggunaannya hanya berupa air cucian beras biasa tanpa 

terlebih dahulu diolah, sehingga kadar unsur hara air cucian beras terlalu 

sedikit dan tidak terserap secara maksimal. 

Air cucian beras sudah sangat umum dijadikan sebagai bahan untuk 

meningkatkan pertumbuhan karena terdapat nilai nutrisi yang baik bagi 

tanaman dan mengandung hormon pemicu pertumbuhan tanaman. Air 

cucian beras mengandung nutrisi yang melimpah di antaranya karbohidrat 

yang berupa pati 85 %, Protein, selulosa, fosfor dan vitamin serta bisa 

menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin (Nurhasanah, 

2011). Vitamin B1 merupakan kelompok vitamin B, yang mempunyai 
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peranan di dalam metabolisme tanaman dalam hal mengkonversikan 

karbohidrat menjadi energi untuk menggerakkan aktifitas di dalam 

tanaman G.M dkk (2012). 

Tabel 2. Hasil Analisis Kandungan Air Cucian Beras 

Kandungan  Beras Merah  Beras Putih 
Nitrogen (%)  0,014  0,015 
Fosfor (%)  14,452  16,306 
Kalium (%)  0,02  0,02 
Kalsium (%)  3,574  2,944 
Magnesium (%)  13,286  14,252 
Sulfur (%)  0,005  0,027 
Besi (%)  0,0698  0,0427 
Vitamin B1 (%)  0,056  0,043 

Sumber : Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, 

2011 dalam G.M dkk. 2012. 

Air cucian beras berasal dari pencucian beras yang jarang 

dimanfaatkan karena dianggap sebagai limbah. Air cucian beras mudah 

didapatkan yakni dengan merendam beras selanjutnya mencuci beras 

dengan air, kemudian hasil pencucian ditampung diwadah. Pemanfaatan 

air cucian beras sebagai pupuk dengan disemprotkan secara langsung pada 

tanaman. Penelitian Kalsum dkk (2011) menunjukan bahwa volume 

pemberian air cucian beras berpengaruh  terhadap lebar tudung maksimal 

jamur tiram putih. 

2.6. Nitrogen 

Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, 

yang ada secara umum sangat diperlukan untuk pembentukan atau 

pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. 

Nitrogen atau zat lemas diserap oleh akar tanaman dalam bentuk NO3 - 
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(nitrat) dan NH4 + (amonium) (Oktiawan dkk, 2015). Menurut Manan 

(2006), di alam nitrogen ditemukan di atmosfer bumi (78% volume) sebagai 

gas diatom dengan rumus molekul N2, tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

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

reaktif kecuali pada suhu tinggi. 

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. Mulyadi dkk (2013) menambahkan bahwa nilai N 

total pada tiap perlakuan tidak sama akibat kecepatan mikroba yang  

2.7. Fosfor 

Fosfor merupakan unsur hara yang terpenting bagi tumbuhan setelah 

nitrogen. Unsur ini merupakan bagian penting dari nukleoprotein inti sel yang 

mengendalikan pembelahan dan pertumbuhan sel, demikian pula untuk DNA 

yang membawa sifat-sifat keturunan organisme hidup. Fosfor terdapat dalam 

bentuk phitin, nuklein dan Fosforide, merupakan bagian dari protoplasma dan 

inti sel. Sebagai bagian dari inti sel sangat penting dalam pembelahan sel, 

demikian pula bagi perkembangan jaringan meristem. Fosfor diambil 

tanaman dalam bentuk H2PO4 - , dan HPO4 - . Kesetimbangan ion-ion ini 

dalam larutan tanah dikendalikan oleh pH tanah. Serapan Fosfor terbesar 

terjadi pada kisaran pH 4,0-8,0 dan di atas atau dibawah nilai ini akan 

menyusut (Oktiawan dkk, 2015). 
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Peran mikroorganisme pengurai selain memecah senyawa karbon dan 

nitrogen ternyata dapat meningkatkan kadar fosfor dalam proses fermentasi 

yang diberikan molases sebagai sumber energinya. Dalam penelitian Huda 

(2013) menyatakan bahwa sampel yang mengalami penambahan EM-4 

mengalami peningkatan kadar P yang drastis hal ini menunjukkan bahwa di 

dalam EM-4 memiliki kandungan P yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tanaman, kadar P pupuk organik cair tidak lebih dari standar yakni sebesar < 

3-6 %. Penambahan bioaktivator EM4 meningkatkan nilai kadar fosfor 

semakin meningkat dengan bertambahnya volume bioaktivator EM4 begitu 

juga dengan kadar kalium dan nitrogen, dan akan mengalami penurunan pada 

penambahan sebanyak 12,5 mL. Nilai kadar P yang tertinggi yaitu pada 

penambahan bioaktivator EM4 sebanyak 10 mL dengan bahan baku sampah 

organik 300 gr sebesar 0,378% (Marlinda, 2015). Pendapat lain Hidayati dkk 

(2011) bahwa kandungan fosfor juga dipengaruhi oleh tingginya kandungan 

nitrogen, dimana semakin tinggi nitrogen yang dikandung maka proses 

pembelahan sel pada mikroorganisme yang merombak fosfor akan 

meningkat, sehingga kandungan fosfor juga meningkat. Penelitian Oktiawan 

(2015) menunjukan bahwa suhu yang relatif hangat menyebabkan 

ketersediaan fosfor akan meningkat karena penguraian bahan organik juga 

meningkat serta sebaliknya, apabila suhu rendah akan membuat kada fosfor 

menipis. 
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Penelitian Mudhita dan Saparudin (2014) menunjukkan bahwa 

penambahan kapur dalam proses fermentasi aerasi  selama 14 hari 

mempengaruhi kadar fosfor  yakni 0,02 % urin sapi.  

2.8. Kalium 

Kalium termasuk kedalam salah satu dari tiga unsur hara yang paling 

penting dan paling dibutuhkan oleh tanaman, selain nitrogen dan fosfor. 

Kalium membantu tanaman sebagai pertahanan terhadap suhu dan 

peningkatan daya tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Kalium 

digunakan tanaman sebagai pengatur mekanisme fotosintesis, sintesis protein, 

pembukaan stomata, dan pasokan karbondioksida. Tanaman yang mengalami 

kekurangan kalium dapat ditandai dengan ruas daun memendek, pinggiran 

daun berwarna coklat dan tanaman tidak bisa bertambah tinggi (Sundari dkk. 

2014). 

Kalium yang terlalu banyak pada tanaman dapat membuat 

pertumbuhan tanaman terganggu bahkan terhambat, sehingga jumlahnya 

perlu diperhatikan agar tidak merusak proses pertumbuhan tanaman. 

Penambahan limbah ikan dalam pembuatan pupuk organik cair dari urin sapi 

dapat meningkatkan kadar kalium pupuk organik dari urin sapi mencapai 1,72 

% dari kadar kalium sebelum fermentasi 0,42% (Indriani dkk, 2013). 
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2.9. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini diduga : 

a. Ada pengaruh penggunaan formulaasi dan komposisi kombinasi air

cucian beras dan air kelapa terhadap peningkatan kadar nitrogen,

fosfor dan kalium pupuk organik cair urin sapi pedaging.

b. Penggunaan kombinasi air cucian beras dan air kelapa terbaik dalam

meningkatkan kadar nitrogen, fosfor, dan kalium air cucian beras dari

urin sapi pedaging.
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