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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas ternak merupakan sebagai salah satu potensi dalam 

memberikan kontribusi yang besar dalam memehuhi kebutuhan pangan dan 

kebutuhan gizi protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Perlu di ketahui dari 

data yang di peroleh provinsi Jawa Timur memiliki peningkatan jumlah populasi 

ternak yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini di tunjukan dengan data dari 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2017) yang menyatakan bahwasannya 

jumlah kelinci yang  mencapai 344.597 ekor, untuk kambing 3.279.732 ekor dan 

domba 1.370.878 ekor dengan begitu peningkatan limbah dari ternak yang berupa 

limbah padat maupun cair juga meningkat. Salah satu peluang yang dapat 

digunakan yaitu kotoron dan limbah urine sebagai bahan baku pembuatan pupuk 

organik cair yang dapat bermanfaat untuk aspek pertanian. 

Biourin di buat dari urin segar untuk dapat meningkatkan ketersediaan 

serapan unsur hara bagi tanaman secara organik yaitu melakukan pengolahan urin 

ternak dengan melakukan proses fermentasi yang dapat mengandung 

mikroorganisme sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik 

dikalangan masyarakat. Pengolahan urin ternak bertujuan untuk meningkatkan 

unsur hara dengan meningkatnya unsur hara urin maka di perlukan proses 

fermentasi dengan penambahan molasses untuk sumber energi bagi bakteri 

Sacharomyces cereviceae pada proses fermentasi, Sistem pamanfaatan limbah cair 

organik yang berasal dari urin ternak semakin lama akan semakin dikembangkan 

karena memiliki bahan organik yang memiliki kandungan nilai N, P, K yang dapat 
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menghasilkan kualitas pupuk cair yang di fermentasi bagus untuk pertumbuhan 

dan produksi tanaman. 

Urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang kaya akan 

unsur hara terutama unsur hara N atau sering kita kenal dengan urea, urin kelinci 

ini dapat diaplikasikan ketanaman bisa secara langsung ataupun melalui proses 

fermentasi. Manfaat yang dihasilkan dari urin kelinci dapat membantu 

pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif untuk pembentukan akar, daun, dan 

batang, jika diaplikasikan ke tanaman padi, selain dari pada itu manfaat urin 

kelinci juga dapat membantu membentuk zat hijau pada daun yang berfungsi 

untuk proses fotosintesis. 

 Urin kelinci mempunyai kandungan unsur hara yang cukup tinggi jika 

dibandingkan hewan ternak lainnya, menurut hasil riset penelitian Badan 

Penelitian Ternak (Balitnak) di Bogor yang dilakukan pada tahun 2005 telah 

diketahui bahwa kandungan rata-rata yang terdapat didalam urin kelinci seperti 

unsur hara N, P dan K yaitu untuk Nitrogen (N) 2,72%, Fosfor (P) 1,1%, dan 

kandungan Kalium (K) 0,5%. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan urin 

ternak lainnya masih tinggi kandungan urin kelinci, namun jika dikombinasikan 

dengan kotorannya, persentase unsur hara yang terdapat didalam urin kelinci ini 

bisa lebih meningkat menjadi 2,20% untuk Nitrogen, 87% untuk Fosfor, 2,30%, 

untuk Potasssium, 36% untuk Sulfur 1,26% untuk Kalsium dan 40% untuk 

Magnesium. 

 Potensi jumlah urin kelinci dapat menghasilkan urin sebanyak 2 liter 

perhari dari jumlah 10 ekor kelinci, jadi perhari 1 ekor kelinci mengeluarkan 

jumlah urin 200 ml. 
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Mikroorganisme lokal (MOL) merupakan salah satu dekomposer yang 

dapat digunakan untuk mendekomposisi dan merupakan salah satu dekomposer 

yang sedang berkembang pesat pada sistem pertanian organik saat ini. Penelitian 

tentang mikroorganisme lokal sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan 

karya ilmiah yang dapat diterapkan sebagai teknologi tepat guna bagi petani dan 

untuk menerapkan sistem pertanian organik untuk menciptakan produk pertanian 

yang berkualitas dan sehat serta menciptakan pertanian berkelanjutan. ( Sumarsih, 

2003) 

Mikroorganisme lokal bonggol pisang mempunyai kandungan pati 45,4% 

dan kadar protein 4,35%. Bonggol pisang mengandung mikrobia pengurai bahan 

organik. Mikrobia pengurai tersebut terletak pada bonggol pisang bagian luar 

maupun bagian dalam jenis mikroba yang telah teridentifikasi pada 

mikroorganisme lokal bonggol pisang antara lain Bacillus sp., Aeromonas sp., dan 

Aspergillus nigger. Mikrobia biasa mendekomposisi bahan organik. Berdasarkan 

hal tersebut maka penggunaan mikroorganisme lokal bonggol pisang sebagai 

dekomposer dan diduga mampu meningkatkan unsur hara dalam urin. (Budiyani, 

2016 ). 

Penambahan Mikrooganisme lokal bonggol pisang berfungsi sebagai 

dekomposer untuk meningkatkan unsur hara di dalam urin. Oleh karena itu perlu 

kajian lebih dalam untuk penggunaan bonggol pisang sebagai dekomposer biourin 

kelinci terhadap jumlah bakteri Bacillus sp dan Aeromonas sp Minimnya 

informasi tentang mikroorganisme lokal bonggol pisang sebagai dekomposer 

dalam fermentasi urin maka perlu kajian terkait penambahan bonggol pisang 

sebagai mikroorganisme lokal untuk dekomposer pembuatan biourin kelinci. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penambahan mikroorganisme 

lokal bonggol pisang dalam fermentasi terhadap jumlah bakteri Salmonella sp dan 

Escherichia coli dengan standart SNI.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

1. Apakah penambahan mikroorganisme lokal bonggol pisang dalam 

fermentasi berpengaruh terhadap jumlah bakteri Salmonella sp dan 

Escherichia coli urin kelinci ? 

2. Berapa persen penambahan mikroorganisme lokal bonggol pisang dalam 

fermentasi yang terbaik menurunkan jumlah bakteri Salmonella sp dan 

Escherichia coli urin kelinci ? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui pengaruh penambahan mikroorganisme lokal bonggol pisang 

dalam fermentasi terhadap jumlah bakteri Salmonella sp dan Escherichia 

coli urin kelinci. 

2. Menemukan persentase penambahan mikroorganisme lokal bonggol 

pisang dalam fermentasi yang terbaik untuk menurunkan jumlah bakteri 

Salmonella sp dan Escherichia coli urin kelinci. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Menambah kasanah ilmu pengetahuan tentang penggunaan 

mikroorganisme lokal bonggol pisang sebagai bioaktivator dalam 

fermentasi urin kelinci. 

2. Memberikan informasi pada peternak kelinci untuk meningkatkan kualitas 

urin kelinci dengan menggunakan MOL bonggol pisang. 

 


