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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Potong 

 Sapi potong merupakan salah satu komoditas ternak sebagai penghasil 

daging. Pada umumnya sapi dipelihara secara intensif sehingga diperoleh 

pertambahan bobot badan yang di inginkan untuk dipotong. Menurut Sudarmono, 

(2008) ternak potong merupakan salah satu penghasil daging yang mempunyai 

nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain hasil utama dari sapi potong adalah daging, terdapat hasil 

limbahnya  seperti feses padat dan urine yang memiliki kandungan unsur yang 

baik bagi tanah dan tanaman. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rahayu, 

(2010) dalam Putri, (2013) bahwa untuk satu ekor sapi dengan bobot badan 400–

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

Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase 

padat (kotoran ternak, ternak yang mati atau isi perut dari pemotongan ternak). 

Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase 

cair (urin). Sebagai limbah organik yang mengandung lemak, protein dan 

karbohidrat, apabila tidak cepat ditangani secara benar, maka kota-kota besar 

tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala 

dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, udara, dan sumber 

penyakit. 

2.2  Urin 

 Beberapa sifat urin sapi yang difermentasi terlihat adanya peningkatan 

komposisi jumlah dari unsur yang dikandung dibandingkan dengan yang tidak 
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difermentasi dan juga urine sapi yang telah difermentasi dapat dijadikan sebagai 

nutrisi tanaman yang sebelumnya perlu dilakukan pengenceran (Aisyah dan 

Solfan. 2011). Sedangkan Ni’am, dkk (2015) menyatakan urine sapi mempunyai 

komposisi nitrogen 0,12%, c-organik 10,54%, kalium 1,124%, fosfor 0,042% dan 

pH 8. 

 Menurut Naswir dan Pawitan (2009) sifat fisik dan kimia dari urin sapi 

yang difermentasi memperlihatkan penambahan konsentrasinya jika dibandingkan 

dengan urin sapi non fermentasi. Meningkatnya konsentrasi unsur-unsur tersebut 

oleh adanya perombakan bahan organik yang terdapat dalam urine sapi oleh 

mikro organisme anaerob yang terdapat dalam aktivator. Begitu juga pH 

larutannya berubah dari sifat masam ke sifat basa. Hal ini disebabkan oleh telah 

terbebasnya beberapa unsur kation yang ada dalam larutan urine sapi dan bahan 

organik dari aktivator yang telah terurai oleh mikroorganisme anaerob. 

2.3 Biourin 

 Biourin merupakan istilah yang popular dikalangan para pengembang 

pertanian organik. Biourin merupakan urine yang diambil dari ternak, terutama 

ruminansia yang terlebih dahulu difermentasi sebelum digunakan. Biourin 

diperoleh dari fermentasi anerobik dari urine dengan nutrisi tambahan 

menggunakan mikroba pengikat nitrogen dan mikroba dekomposer lainnya. 

Dengan demikian kandungan unsur nitrogen dalam biourine akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pada urin (Misa, 2015). 

 Pupuk cair biasanya digunakan sebagai perangsang pertumbuhan tanaman 

atau sebagai pupuk untuk tanaman, selain itu pupuk organik cair juga dapat 
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berfungsi sebagai dekomposor dalam pembuatan pupuk kompos dan dapat 

digunakan sebagai pestisida organik (Kurniawan, 2017). 

 Ciri fisik pupuk cair yang baik adalah berwarna kuning kecokelat dan 

berbau bahan pembentuknya sudah membusuk. Penggunaan dosis tertentu pada 

pupuk kompos lebih berorientasi untuk memperbaiki sifat fisik serta kimia dan 

menyediakan unsur hara ( Elmi, dkk. 2012). 

 Menurut Indriani (2003), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada 

proses pembuatan pupuk cair antara lain: 

1. Komposisi bahan 

 Pembuatan pupuk cair dari beberapa macam bahan akan lebih baik dan 

lebih cepat. Pembuatan pupuk bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila 

ditambah dengan kotoran hewan. 

2. Jumlah mikroorganisme 

 Dengan semakin banyaknya jumlah mikroorganisme maka proses 

pembuatan pupuk cair diharapkan akan semakin cepat. 

3. Suhu 

 Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan pupuk karena 

berhubungan dengan jenis mikroorganisme yang terlibat. Suhu optimum untuk 

pembuatan pupuk adalah 30-50℃. Bila suhu terlalu tinggi mikroorganisme akan 

mati. Bila suhu relatif rendah mikroorganisme belum dapat bekerja atau dalam 

keadaan dorman. 
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4. Keasaman (pH) 

 Jika bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan 

cara menambahkan kapur. Sebaliknya, jika nilai pH tinggi (basa) bisa diturunkan 

dengan menambahkan bahan yang bereaksi asam (mengandung nitrogen) seperti 

urea atau kotoran hewan. 

 Persyaratan teknis minimal pupuk organik cair telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang pupuk 

organik, pupuk hayati dan pembenahan disajikan pada berikut ini: 

Tabel 1. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Cair Organik  

No. Parameter   Satuan    Standara Mutu 

1. C-Organik   %    min 6 

2. Bahan ikutan (kerikil)  %    min 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    %    3 – 6  

 - P205    %    3 – 6  

  - K20    %    3 – 6  

6. Mikroba kontaminan 

 - Escherchia coli  MPN/ml   maks 10
2
 

 - Salmonella sp  MPN/ml   maks 10
2
 

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  
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8. Unsur lain: 

 - La    ppm    0 

 - Ca    ppm    0 

Sumber: Permentan, (2011). 

2.4 Fermentasi Urin 

 Fermentasi adalah reaksi dengan menggunakan biokatalis untuk mengubah 

bahan baku menjadi produk. Proses fermentasi dilakukan dalam media fermentasi 

yang disebut bioreaktor atau fermentor. Umpan yang masuk dalam fermentor 

disebut substrat. Substrat utama adalah sumber karbon yag diguankan oleh 

mikroorganisme untuk memberikan energi untuk pertumbuhan dan dan produksi 

produk akhir. Mikroorganisme juga membutuhkan nutrient lainnya. Fermentasi 

dengan menggunakan bakteri anaerobik dilakukan dengan tidak adanya udara. 

Mikroorgainsme ini mendapatkan oksigen dari bahan substrat yang memiliki 

ikatan kimia dengan oksigen (Budi, dkk. 2011). 

2.5 Sumber Energi 

 2.5.1 Molases  

 Molases atau tetes tebu merupakan hasil samping (by product) pada proses 

pembuatan gula. Molases berwujud cairan kental yang diperoleh dari tahap 

pemisahan kristal gula. Molases mengandung sebagian besar gula, asam amino 

dan mineral. Sukrosa yang terdapat dalam tetes bervariasi antara 25 – 40 %, dan 

kadar gula reduksinya 12 – 35 % (Periyasamy, dkk. 2009). 

 Molases merupakan sumber karbon dan nitrogen bagi ragi. Prosesnya 

merupakan  proses  fermentasi.  Prinsip  fermentasi adalah  proses  pemecahan 

senyawa organik menjadi senyawa sederhana  yang melibatkan mikrorganisme. 

Mikroorganisme ini berfungsi untuk  menjaga keseimbangan  karbon  (C)  dan 
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nitrogen   (N)   yang   merupakan   faktor   penentu   keberhasilan   dalam   proses 

fermentasi. Tetes tebu berfungsi untuk fermentasi urin sapi dan menyuburkan 

mikroba  yang  ada  di  dalam  tanah,  karena  dalam  tetes  tebu (molasse)  

terdapat nutrisi bagi Sacharomyces cereviceae merupakan kelompok mikroba 

yang tergolong dalam khamir (yeast) (Mappanganro. 2013). 

 Berikut ini adalah tabel data yang diambil berdasarkan jumlah rata-rata 

produksi tetes tebu (molases) yang diproduksi dari berbagai daerah menurut 

Academic Press Inc dalam Huda, (2013): 

Tabel 2. Komposisi (molases) 

Komponen Interval Nilai Presentasi % 

Air 17-15 20 

Sukrosa 30-40 35 

Dextrose (glukosa) levulosa (fruktosa), 

other reducing 

4-9 7 

Substance other carbohydrates ash 5-12 9 

Nitrogen Coumpound 1-5 3 

Asam Non Nitrogen 2-5 4 

Was, sterol, and phospholipids 7-15 12 

Pigmen 2-6 4,5 

Vitamin – vitamin 2-6 5 

 Sumber: Huda, (2013). 

2.5.2 Air Kelapa 

 Kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman serba guna karena setiap 

bagian tanaman bermanfaat bagi manusia, sehingga tanaman kelapa dijuluki “Tree 

of Life”, karena di beberapa Negara berkembang banyak yang menggantungkan 

hidupnya pada tanaman kelapa. Bagian tanaman kelapa yang paling bernilai 

ekonomis sampai saat ini adalah bagian airnya (Tenda dan Kumaunang, 2007). 

 Menurut syahid (2012) menyatakan bahwa kandungan dari air kelapa 

sangatlah banyak di antaranya sebagai berikut : vitamin C 4.50, riboflavin 0.25. 
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vitamin B5 0.62. isotol 2.21, biotin 21.50, P 12.50, K 15.35, Mg 7.52, Fe 0.32, Na 

20.55, Zn 3.18, Ca 26.50, sukrosa 3.45. dalam mg/100ml. 

 Hasil penelitian Sholikhah, U & Hayati, A (2017) menunjukkan bahwa, 

produk hormon dari air kelapa ini mampu meningkatkan hasil kedelai hingga 

64%, kacang tanah hingga 15% dan sayuran hingga 20-30%. Dengan kandungan 

unsur kalium yang cukup tinggi, air kelapa juga dapat merangsang pertumbuhan 

pada anggrek seperti dendrobium dan phalaenopsis. Pemanfaatan hormon 

tumbuhan yang terdapat pada air kelapa sangat efisien. Selama ini air kelapa 

banyak digunakan di laboratorium sebagai nutrisi tambahan di dalam media kultur 

jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan sebagai 

campuran media tumbuh, dengan tujuan peningkatan pertumbuhan. 

 2.5.3 Air Cucian Beras 

 Air cucian beras merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan 

beras yang akan dimasak. Limbah cair ini biasanya dibuang percuma, padahal 

kandungan senyawa organik dan mineral yang dimiliki sangat beragam 

kandungannya antara lain karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, 

sulfur, besi, Vitamin B1 (Wardiah, dkk. 2015). 

 Air cucian beras memiliki kandungan nutrisi diantaranya karbohidrat 

berupa pati sebesar 89%-90%, protein glutein, selulosa, hemiselulosa, gula dan 

vitamin B yang banyak terdapat pada pericarpus dan aleuron yang ikut terkikis. 

Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi pada air cucian beras dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan glukosa (Asngad, dkk. 2013). 
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2.6 Bakteri 

 2.6.1 Bakteri Escherchia coli 

 Menurut Bergey’s Manual of Systemic Biology dalam Jewetz, (2008), 

klasifikasi taksonomi Escherchia coli: 

Kingdom  : Bacteria 

Divisi   : Proteobacteria 

Kelas   : Gamma Proteobacteria  

Bangsa (ordo)  : Enterobacteriles 

Sukun (familia) : Enterobacteriaceae 

Marga (genus)  : Escherchia 

Jenis (spesies)  : Escherchia coli. 

 Bakteri E.coli merupakan jenis bakteri patogen penyebab diare akut yang 

menyebabkan kematian sebagian besar bayi didunia. Sedangkan bakteri 

S.epidermidis merupakan koloni bakteri yang menyerang selaput lendir dan kulit 

manusia (Talaro, et al. 2009). 

 Escherchia coli merupakan bagian famili Enterobacteriaceae, berbentuk 

batang pendek (coccobasil), gram negatif, ukuran 0,4-0,7 um x 1,4 um, sebagian 

bergerak positif dan beberapa strain memiliki kapsul dan tidak membentuk spora  

serta bersifat anaerob fakultatif, kebanyakan bersifat motil (dapat bergerak) 

dengan menggunakan flagella. Escherchia coli dapat tumbuh di media manapun. 

Sebagian besar strain Escherchia coli bersifat mikroaerofilik yaitu butuh oksigen 
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namun tanpa oksigen masih dapat hidup. Beberapa strain lainya bersifat hemolisis 

sehingga ketika ditanam di media agar darah akan terlihat hemolisis B (hemolisis 

total) sedangkan jika ditanam di media Easin Methylen Blue (EMB) akan tampak 

warna yang khas yaitu hijau metalik dan akan terlihat koloni berwarna kilat logam 

jika ditanam dalam media Endo Agar (Nygren, et al. 2012). 

 Menurut Purwiyatno, dkk (2009) setiap mikroorganisme pasti berupaya 

untuk dapat bertahan hidup, dibutuhkan lingkungan yang baik untuk dapat 

bertahan hidup lebih lama. Escherchia coli juga mempunyai faktor –faktor yang 

mendukung untuk mempengaruhi pertumbuhanya antara lain suhu, aktivitas air, 

pH, dan tersedianya oksigen.  

 2.6.2 Bakteri Salmonella 

 Menurut Cox, dkk (2000) genus Salmonella termasuk dalam famili 

Enterobacteriaceae, adalah bakteri Gram-negatif berbentuk batang langsing (0.7 – 

1.5 x 2-5 μm), fakultatif anaerobik, oxidase negatif, dan katalase positif. Sebagian 

besar strain motil dan memfermentasi glukosa dengan membentuk gas dan asam. 

 Menurut Jay, (2000) secara epidemiologis salmonella dapat dibedakan 

menjadi tiga grup: 

1. Salmonella yang hanya menginfeksi manusia 

    Diantaranya S. typhi, S.paratyphi A, S. paratyphi C. Kelompok ini 

termasuk agen yang menyebabkan demam typhoid dan paratyphoid, yang menjadi 

penyebab sebagian besar serangan salmonella. Demam typhoid memiliki masa 

inkubasi terpanjang, menghasilkan suhu badan yang tertinggi, dan memiliki angka 

mortalitas yang tertinggi. S. typhi dapat diisolasi dari darah dan kadang-kadang 



16 

 

feses dan urin penderita yang menderita demam enterik. Sindrom paratyphoid 

lebih lemah dibanding typhoid. 

 2. Serovar yang beradaptasi dengan host  

     Beberapa patogen untuk manusia dan mungkin disebarkan dari makanan 

diantaranya S. galinarum (ayam), S.dublin (sapi), S. abortus-equi (kuda), 

S.abortus-ovis (domba), dan S.choleraesuis (babi). 

 3. Serovar yang belum beradaptasi (tidak membutuhkan host)  

     Salmonella ini sangat patogen pada manusia dan hewan, diantaranya 

termasuk seluruh foodborne serovar. Cox, dkk (2000) menjelaskan berdasarkan 

model skema antigen Kauffmann-White, serovar salmonella dapat dikelompokkan 

berdasarkan perbedaan reaksinya terhadap antibodi yang spesifik. Berdasarkan 

tipe minor permukaan sel antigen dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Perbedaan komponen epitope lipopolisaccharida (LPS), yaitu suatu    

komponen major membran luar bakteri Gram-negatif yang membentuk 

somatik antigen (O antigen) dan diberi simbol angka (1-67),  

b) Variasi flagellinnya (H antigen) yaitu subunit protein flagella, beberapa 

serovar hanya membentuk satu bentukan flagelin (monophasic) dan 

yang lainnya diphasic bahkan triphasic. Phase 1 H antigen diberi kode 

huruf kecil atau kombinasi huruf kecil dan angka, sedangkan phase 2 H 

antigen diberi kode angka. Dengan dasar tersebut, sejak tahun 1996 

diketahui ada 2.435 serovar Salmonella enterica dan sebanyak 58,9% 

termasuk kedalamsubspesies enterica. 



17 

Menurut Poeloengan, dkk (2014) bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 

antara 5-47 
0
C, dengan suhu optimum 35-37 

0
C. Beberapa sel tetap dapat hidup

selama penyimpanan beku. Salmonella dapat tumbuh pada pH 4,1- 9,0 dengan pH 

optimum 6,5-7,5. Nilai pH minimum bervariasi bergantung kepada serotype, suhu 

inkubasi, komposisi media, aw dan jumlah sel. Pada pH dibawah 4 dan diatas 9 

salmonella akan mati secara perlahan. 

2.7 pH 

Menurut penelitian Sundari, dkk (2014) bahwa pengaruh terhadap pH pada 

pupuk sangat penting gunanya untuk menentukan penyerapan ion-ion unsur hara 

oleh tanaman. Umumnya unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6-7, 

karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air. 

Apabila pupuk diaplikasikan dan menyebabkan tanah menjadi asam maka akan 

banyak ditemukan unsur alumunium (Al) yang dapat meracuni tanaman dan 

mengikat fosfor sehingga tidak dapat diserap tanaman, sedangkan dalam kondisi 

basa akan banyak ditemukan unsur Na (Natrium) dan Mo (Molibdenum) yang 

dapat meracuni tanaman. Kondisi pH juga menentukan perkembangan 

mikroorganisme, pada pH 5,5 – 7 jamur dan bakteri pengurai bahan organik akan 

tumbuh dengan baik. 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis ini diduga terdapat pengaruh penambahan jenis sumber energi 

terhadap nilai pH dan jumlah bakteri (Escherchia coli dan Salmonella) biourin 

sapi potong 




