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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi perah 

Sapi perah merupakan ternak ruminansia yang dipelihara untuk diambil 

keuntungan berupa hasil utama yaitu susu. Sapi perah yang banyak dipelihara di 

Indonesia adalah jenis Fries Holland (FH). Saat ini populasi sapi perah FH kian 

meningkat setiap tahun. Tercatat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 

mencapai 528,32 ribu ekor (Kementan. 2016). Populasi sapi perah yang tinggi 

disebabkan karena susu merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat. 

Susu adalah sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan masyarakat 

selain daging dan telur ayam. Salah satu hewan penghasil susu terbanyak adalah 

sapi perah. Sapi perah merupakan ternak ruminansia penghasil susu yang populasi 

dan produksi susu mendominasi dunia peternakan dibanding ternak lain seperti 

kerbau perah dan kambing perah (Nurcahyanti, 2017). 

Peternakan sapi perah umum dilakukakn dengan jumlah yang banyak 

karena dipengaruhi oleh harga susu sapi di pasaran rendah yang mengakibatkan 

peternak tidak akan mendapat keuntungan. Produktivitas susu sapi ini berkisar 

2500-3000 liter per laktasi (Erlita,2017). Produktivitas sapi perah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah dipengaruhi 

oleh pakan ternak. 

2.2 Pakan 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam produksi  

peternakan, (Setiawan dan Arsa, 2005) menjelaskan bahwa bahan pakan 

merupakan bahan makanan ternak yang terdiri dari bahan kering dan air yang 
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harus diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

produksi ternak tersebut. Peternakan sapi perah memiliki ransum pakan yang 

berbeda. Ransum merupakan formulasi pakan yang diberikan terhadap ternak 

yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam.  Perbedaan ransum 

antara peternak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan 

produksi susu, hal ini sesuai dengan pendapat (Laryska dan Nurhajati, 2013) 

bahwa pemberian pakan yang memiliki nilai nutrisi tinggi ditujukan untuk 

memaksimalkan pertumbuhan dan produksi ternak.   

2.2.1 Hijauan 

Hijauan adalah pakan ternak rumunansia yang berasal dari tumbuhan. 

Hijauan pakan ternak bisa berasal dari limbah pertanian, tanaman yang di tanam 

untuk pakan atau berasal dari alam liar. Menurut (Sanjaya 2014) hijauan pakan 

ternak bisa dibedakan sebagai berikut : 

1. Jenis rerumputan. 

2. Jenis leguminosa (legum herba, semak dan pohon ). 

3. HMT lain yang memiliki potensi dimanfaatkan (meliputi hasil limbah 

pertanian). 

Sapi dewasa secara umum diberi pakan hijauan berupa rumput sebanyak 

10% dari bobot badan dan pakan tambahan sebanyak 1-2% dari bobot badan. Sapi 

yang sedang laktasi atau menyusui membutuhkan tambahan 25% pakan 

konsentrat dan hijauan dalam ransum pakan. Hijauan lain yang diberikan pada 

ternak salain rumput segar adalah legum atau jenis kacang-kacangan sebagai 

tambahan (Laryska dan Nurhajati, 2013). Menurut (Suhendra, 2014) sapi perah 

yang sedang laktasi harus diberi pakan hijauan lebih banyak dibandingkan 
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konsentrat untuk menaikkan kualitas susu, sebab kandungan serat kasar hijauan 

cukup tinggi tinggi. 

2.2.2 Konsentrat 

Pakan lain yang sangat penting diberikan pada sapi perah selain hijauan 

adalah konsentrat. Konsentrat adalah susunan bahan pakan yang dicampur jadi 

satu untuk memenuhi kebutuhan  tubuh ternak. Pakan konsentrat memiliki 

kandungan nutrisi dan protein lebih tinggi daripada hijauan yang diberikan pada 

ternak untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produksi ternak tersebut (Laryska 

dan Nurhajati. 2013). 

Konsentrat umum dijual di toko-toko pakan, selain itu konsentrat juga 

dijual oleh Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai layanan kepada anggota koperasi. 

Sistem penjualan di koperasi-koperasi umum dilakukan dengan 2 : 1, artinya 

setiap peternak yang menjual 2 liter susu diwajibkan  membeli 1 kg konsentrat di 

koprasi tersebut. Masing-masing KUD memiliki susunan bahan atau ransum 

berbeda. Koperasi “SAE” merupakan salah satu koperasi di Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang yang menjual pakan konsentrat sapi perah untuk peternak 

anggota koperasi. Komposisi konsentrat di koperasi “SAE” terdiri dari 25% wheat 

pollard.  
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Tabel 1. Formulasi Pakan Konsentrat Sapi Perah 

No Bahan baku Jumlah (kg) Presentasi % 

1 Dedak halus 225 17 

2 Bekatul 105 7 

3 Wheat pollar 375 25 

4 Wheat bran 225 15 

5 Bungkil kelapa 345 23 

6 Bungkil kelenteng 60 4 

7 Bungkil coklat 30 2 

8 Bungkil kacang 30 2 

9 Premix 75 5 

 Jumlah 1.500 100 

Sumber : Koperasi dalam Utami, 2008 

2.3.3 Pakan Tambahan 

Pakan tambahan adalah salah satu pakan yang diberikan pada ternak 

ruminan selain konsentrat dan hijauan. Pemberian pakan tambahan memiliki 

tujuan yang sama dengan pakan-pakan yang lain, yaitu untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produktifitas ternak. Manfaat lain dari pakan tambahan adalah 

untuk mengurangi biaya oprasional pakan hijauan dan konsentrat. Contoh pakan 

tambahan yang banyak diberikan oleh peternak pada sapi perah salah satunya 

adalah onggok ketela pohon. Onggok merupakan limbah tapioka hasil sampingan 

pembuatan tepung tapioka dengan bahan utama ubikayu atau singkong. Onggok 

ketela pohon selain memiliki kelebihan juga meiliki kekurangan, yaitu 

mempunyai faktor pembatas dalam pemberian pada ternak karena kandungan 

protein yang rendah dan serat kasar yang cukup tinggi (Kiramang, 2011). 

Pakan tambahan lain yang digunakan selain onggok ketela pohon adalah 

ampas tahu. Ampas tahu dapat meningkatkan produktivitas ternak, karena ampas 

tahu mengandung nilai nutrisi yang baik dan merupakan bahan pakan pelengkap 

protein dari hijauan. Pemberian ampas tahu pada sapi perah dapat meningkatkan 
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performa sapi perah. Kelebihan lain dari ampas tahu adalah mudah didapat dan 

juga dapat diawetkan atau disimpan (Laryska dan Nurhajati, 2013). 

Tabel 2. Kandungan Ampas Tahu dan Onggok Kering. 

No  Jenis bahan  BK % PK % LK % SK % TDN % 

1 Ampas tahu  10,788 25,651 5,317 14,527 76,000 

2 Onggok kering  90,170 2,839 0,676 8,264 77,249 

Sumber : Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan dalam Yusuf, (2015). 

Pakan berpengaruh terhadap kandungan limbah yang dihasilkan, seperti 

yang dijelaskan oleh (Oman, 2003) yaitu urin yang dihasilkan ternak dipengaruhi 

oleh makanan, aktivitas ternak, suhu eksternal, konsumsi air, dan musim. Limbah 

yang dihasilkan peternakan sapi perah dapat berupa feses dan urin. Masyarakat 

umum sudah mengetahui tentang manfaat dari feses sapi yang dapat digunakan 

untuk pupuk organik serta dapat diolah menjadi biogas, namun masyarakat belum 

menyadari tentang manfaat limbah lain yaitu urin sapi. Peternak sapi perah secara 

umum hanya membuang urin sapi ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu 

sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu pencemaran air sungai 

serta polusi bau. 

2.3 Urin sapi 

Urin merupakan cairan sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 

proses urinasi yang sebelum itu diekskresikan oleh ginjal. Eksreksi urin penting 

dilakukan tubuh untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang 

disaring oleh ginjal. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter (saluran) 

menuju kandung kemih, kemudian dibuang keluar tubuh melalui uretra. Jumlah 

urin yang dihasilkan oleh 100 ekor sapi sebanyak 1.500 hingga 2.000 liter per hari 
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(Badan Litbang Pertanian, 2011). Jumlah tersebut sangat besar mengingat urin 

sapi oleh peternak masih dianggap sebagai limbah yang sudah tidak dapat 

digunakan lagi. Urin dapat bermanfaat apabila diolah dengan baik seperti pada 

pembuatan pupuk cair organik. Pupuk cair organik merupakan pupuk yang dibuat 

dari proses penguraian subtrat-subtrat pada urin menjadi zat yang lebih sederhana 

lagi dan tanpa tambahan bahan anorganik. Proses pembuatan pupukcair dapat 

dilakukan dengan metode fermentasi. 

Tabel 3. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Cair Organik 

No Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C – organik % min 6 

2 Bahan ikutan : (plastik,kaca, 

kerikil) 

% maks 2 

3 Logam berat: 

 - As 

 - Hg 

 - Pb  

- Cd 

 

ppm 

 ppm  

ppm  

ppm 

 

maks 2,5 

maks 0,25 

maks 12,5 

maks 0,5 

 

4 Ph  4-9 

5 Hara makro: 

 - N  

- P2O5 

 - K2O 

 

%  

%  

% 

 

3 – 6 

 3 – 6 

 3 – 6 

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  

 

90 - 900  

5 - 50  

250 - 5000  

250 – 5000  

250 – 5000  

5 – 20  

8 Unsur lain :  

- La 

 - Ce 

 

ppm 

ppm 

 

0 

0 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 
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Standart pupuk cair organik tersebut menjadi patokan untuk pengolahan 

urin sapi perah yang akan dimanfaatkan menjadi pupuk cair bagi tanaman, pupuk 

mempunyai peranan yang sangat penting di bidang pertanian dalam meningkatkan 

kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman (Handayani, 2015). Pupuk untuk 

tanaman dapat berasal dari urin sapi. kandungan yang terdapat dalam urin sapi 

dapat di pengaruhi oleh pakan yang diberikan terhadap sapi tersebut. 

2.4 Fermentasi  

Fermentasi adalah proses penguraian senyawa-senyawa organik untuk 

menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh 

mikroba (Madigan, 2011). Berbeda dengan fermentasi pada proses pembuatan 

silase atau pupuk kompos, fermentasi pada urin lebih mudah karena dapat 

dilakukan dengan media yang sederhana. Penambahan sumber energi serta 

bioaktivator sangat penting karena di dalam bioaktivator banyak mikroorganisme 

pengurai yang memerlukan sumber energi untuk makanan sehingga mampu 

menguraikan subtrat-subtrat di dalam urin sapi tersebut. 

Faktor-faktor keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa 

hal antara lain media yang digunakan, kinerja dari mikroorganisme tersebut. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh (Yulianto, 2010) bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses fermentasi urin secara anaeob diantaranya adalah suhu dan 

pH, suhu pada saat proses fermentasi awal dapat 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 CO2, uap air dan panas. 

Setelah sebagaian besar bahan organik telah terjadi penguraian akan 
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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. 

Salah satu syarat untuk meningkatkan kinerja dari mikroorganisme 

pengurai yaitu penambahan sumber energi pada proses fermentasi. Sumber energi 

yang umum diberikan adalah molases, molasses berfungsi sebagai zat makanan 

mikroorgansie sehingga dapat bekerja secara maksimal dengan merombak subtrat 

dan dapat meningkatkan kualitas yang ada di dalam urin tersebut. Tetes tebu atau 

molasses membantu menyediakan nutrisi sumber energi bagi bakteri 

Sacharomyces cereviceae (Huda, 2013). Molasses adalah produk sampingan dari 

industri pengolahan gula tebu yang masih mengandung gula dan asam-asam 

organik. Untuk mempercepat atau membantu proses fermentasi urin sapi perah 

diberikan stater bakteri pengurai.  

Tabel 4.  Kandungan Cairan Tetes tebu 

Unsur Kandungan % 

Protein Kasar 3,1 

Serat Kasar 60,0 

Lemak Kasar 0,9 

Abu 11,9 

Kadar Air 11-25 

Sumber: Afriyanto (2011) 

2.5 Unsur hara Kalium (K) 

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 
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(Murniati,2013) kandungan yang terdapat dalam urin sapi tersebut dibutuhkan 

oleh tanah sebagai penyubur tanah sehingga diharapkan mampu mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik. Salah satu unsur yang terkandung dalam urin yaitu 

Kalium (K), kalium berfungsi sebagai kofaktor dalam sintesis protein, 

keseimbangan air, dan pergerakan stomata. Stomata merupakan pintu keluar 

masuk CO
2 

sebagai bahan fotosintesis. Stomata yang mampu memasukkan 

banyak CO
2 

akan dihasilkan banyak fotosintat yang dapat digunakan untuk 

pertumbuhan organ tanaman yang diekspresikan berupa bobot kering tanaman 

(Rosniawaty, 2015). 

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  

(2015) menambahkan kandungan Kalium dan C organik pada pupuk organik cair 

kambing sebesar 0,209 dan 6,18%. Berdasarkan penelitian Indrawaty (2016) 

penambahan urin pada proses pembuatan kompos tidak menunjukan pengaruh 

terhadap kadar kalium. Bahan baku urin fermentasi akan dapat mempengaruhi 

kandungan kalium didalam pupuk organik cair untuk aktivitas mikroba karena 

kalium merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroba menggunakan ion – ion 

K
+ 

bebas yang ada pada bahan pupuk organik cair untuk keperluan metabolisme.    

2.6 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 
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tanah. Pemberian senyawa karbon ke dalam tanah berfungsi untuk memperbaiki 

kualitas tanah yang terdegradasi oleh pengunaan pupuk anorganik. 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). 

Karbon organik merupakan bagian dari tanah yang merupakan suatu 

sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber dari sisa tanaman atau binatang 

yang terdapat dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, 

karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika dan kimia (supryono, 2009). 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya perbedaan kadar kalium (K) 

dan karbon (C-organik) pada urin terfermentasi dari ternak sapi perah FH yang 

diberi pakan berbeda.   

 


