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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Usaha ternak sapi perah di Indonesia sebagian besar masih merupakan 

usaha peternakan rakyat yang dipelihara secara tradisional. Populasi sapi perah 

setiap tahun semakin meningkat, tercatat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 

mencapai 528,32 ribu ekor (Kementan, 2016). Produktivitas sapi perah dapat 

dipengaruhi pakan yang diberikan oleh peternak. 

Pemberian pakan di beberapa peternakan sapi perah berbeda-beda 

mengikuti faktor lingkungan, pada dataran tinggi pakan yang diberikan berbeda 

dengan dataran rendah. Faktor lain selain lingkungan adalah cara pemberian 

pakan seperti yang telah dijelaskan oleh Sidqi (2014) bahwa ransum konsentrat 

tanpa air diharapkan dapat meningkatakan efisiensi dalam produksi dan efisiensi 

ransum sehingga akan berpengaruh pada keuntungan usaha peternakan. Pakan 

yang dikonsumsi akan berpengaruh pada kandungan urin yang dihasilkan.  

Semakin berkembang usaha peternakan maka akan mengakibatkan 

semakin meningkat jumlah limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan tersebut. 

Sihombing (2000), menyatakan bahwa total limbah yang dihasilkan usaha 

peternakan tergantung dari spesies ternak, besar usaha maupun tipe usaha. Limbah 

sapi yang terdiri dari feses dan urin merupakan limbah ternak yang terbanyak 

dihasilkan dalam usaha peternakan. Urin sapi adalah sisa sekresi dari metabolisme 

yang dilakukan oleh sapi, seekor sapi dewasa dalam usaha peternakan mampu 

menghasilkan urin sebanyak 8 liter/hari, sehingga bagi industri peternakan urin 

merupakan komoditas yang sangat potensial untuk menghasilkan nilai ekonomis 



2 
 

yang tinggi (Irfan, 2013). Urin sapi perah bermanfaat untuk tanaman sebagai 

pupuk cair organik. Beberapa kandungan urin yang sangat bermanfaat bagi 

tanaman dan tanah adalah Kalium (K) dan Karbon (C-Organik). K pada tanaman 

bermanfaat untuk perkembangan buah, sedangkan C-Organik bermanfaat untuk 

menyuburkan tanah. Kandungan K dan C-Organik pada urin dapat ditingkatkan 

dengan proses fermentasi.  

Fermentasi adalah proses penguraian senyawa-senyawa organik untuk 

menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh 

mikroba (Madigan, 2011). Fermentasi urin ini diharapkan kandungan yang 

terdapat di dalam urin dapat meningkat sehingga menjadi produk pupuk organik 

cair berkualitas tinggi yang bermanfaat pada tanaman. Proses peningkatan kualitas 

urin tersebut memerlukan mikroorganisme pengurai yang dapat di peroleh dari 

produk EM4 yang bekerja dengan menguraikan subtrat yang semakin sederhana 

lagi. Mikroorganisme pengurai tidak dapat bekerja jika tidak mendapatkan asupan 

makanan yang di peroleh dari sumber energi yang ditambahkan pada proses 

fermentasi.   

Penjelasan di atas menjadi latar belakang sehingga dilakukan penelitian 

untuk mengetahui nilai Kalium (K) dan Karbon (C-Organik) yang terkandung 

pada pupuk organik cair pada sapi perah FH dengan menggunakan pakan yang 

berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

ini yaitu : 
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1. Apakah ada perbedaan kadar Kalium (K) dan Karbon (C-Organik) urin 

terfermentasi dari ternak sapi perah FH yang diberi pakan berbeda. 

2. Manakah kadar Kalium (K) dan Karbon (C-Organik) urin terfermentasi 

yang terbaik dari ternak sapi perah FH yang diberi pakan berbeda.  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui perbedaan kadar Kalium (K) dan Karbon (C-Organik) urin 

terfermentasi dari ternak sapi perah FH yang diberi pakan berbeda. 

2. Menemukan kadar Kalium (K) dan Karbon (C-Organik) urin 

terfermentasi terbaik dari ternak sapi perah FH yang diberi pakan 

berbeda. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang kadar Kalium (K) dan Karbon 

(C-Organik) yang tinggi pada urin terfermentasi dari ternak sapi perah FH 

yang diberi pakan berbeda. 

2. Memberikan pengetahuan pada peternakan tentang kadar Kalium (K) dan 

Karbon (C-Organik) yang tinggi pada urin terfermentasi dari ternak sapi 

perah FH yang diberi pakan berbeda. 

 


