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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rosela Merah 

Hibiscus sabdariffa L atau yang dikenal dengan nama  rosela merah   

merupakan tanaman semak belukar yang tumbuh di daerah berikim tropis dan 

subtropis. Tanaman  rosela merah   merupakan anggota famili Malvaceae, dan 

habitat asli dari tanaman ini terbentang dari India hingga Malaysia (FAO, 2004) 

Klasifikasi Tanaman  Rosela Merah   

 

Kingdom   : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio       : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas         : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas   : Dilleniidae 

Ordo          : Malvales 

Familia      : Malvaceae (suku kapas-kapasan) 

Genus        : Hibiscus 

Spesies      : Hibiscus sabdariffa L (Comojime, 2008) 

Gambar 1. Daun  Tanaman  Rosela 
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Daun tanaman   rosela merah    adalah  daun tunggal  berbentuk  bulat  oval,  

memiliki  tulang daun  menjari,  bagian  ujung  daun  menumpul, tepi  daun  

bergerigi  dan  pangkal  daun berlekuk (Gambar 1). Panjang  daun   rosela merah  

sekitar 6 sampai 15 cm dengan lebar 5 sampai 8  cm.  Tangkai  daun   rosela merah  

berbentuk  bulat dan berwarna hijau dengan panjang 4 sampai 7 cm (Mahadevan et 

al.2009). Daun   rosela merah  herbal  mengandung beberapa  senyawa  fitokimia  

yang  berfungsi sebagai  antioksidan  dan  antibakteri.  Senyawa antioksidan  yang  

terdapat  dalam  daun   rosela merah antara  lain  asam  neo  klorogenat,  asam 

klorogenat, asam  kripto klorogenat,  rutin,  dan isoquercitrin  (Wang  et  al.  2014).  

Mungole & Chaturvedi  (2011)  melaporkan  senyawa  bio aktif  yang  memiliki  

aktivitas  antioksidan  dan antibakteri terdapat di daun  rosela merah   terdiri  dari  

0,23  mg/g  flavonoid,  0,125  mg/g fenolik,  0,13  mg/g  saponin,  0,12  mg/g 

alkaloid,  dan  0,17  mg/g  tanin.  Disamping  itu kandungan  nutrisi  daun   rosela 

merah  herbal  berupa 86,2%  kadar  air,  1,7–3,2%  protein,  1,1% lemak, 10% 

serat, kalsium 0,18%, 54 mg/100 g asam askorbat (Mahadevan et al. 2009; 

DaCosta-Rocha et al. 2014). 

Buah   rosela merah  berbentuk  bulat  telur  atau bulat  yang  meruncing  di  

bagian  ujungnya menyerupai  kapsul,  berwarna  hijau,  dan  ukuran  buah   rosela 

Gambar 2. Buah  dan  kelopak  bunga  rosela 
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merah  13–22  mm x  11–20  mm  (Gambar  2).  Buah   rosela merah dibentuk 1–2 

hari setelah penyerbukan terjadi dan  umumnya  beruang  5.  Buah  muda 

diselubungi  oleh  kulit  tipis  yang  berwarna hijau  kuning  mengkilat,  dan  seluruh  

bagian buah  diselubungi  oleh  daun  kelopak (Mahadevan et al., 2009). Kalik  

rosela merah (kelopak bunga)  memiliki  beberapa  warna  tergantung dari jenis 

varietasnya. 

Kandungan  fitokimia  buah   rosela merah  herbal adalah  sebagai  berikut:  

α-terpinil  asetat,pektin,  anisaldehid,  asam  askorbat,  kalsium oksalat,  asam  

kaprilik,  asam  sitrat,  asam asetat, etanol, asam format, asam pelargonik, asam 

propionate, isopropyl alkohol, methanol, benzyl  alkohol,  3-metil-1-butanol,  

benzaldehid dan  mineral.  Disamping  itu  kandungan  nutrisi buah   rosela merah  

herbal  adalah  9,2%  kadar  air, 1,145%  protein,  2,61%  lemak,  12%  serat, 12,0% 

kalsium, 273,2 mg fosfor, 6,7 mg asam askorbat (Mahadevan et al. 2009). 

Aktivitas antioksidan Salah satu kandungan dari bunga   rosela merah herbal  

yang  penting  adalah  senyawa antosianin  yang  berkhasiat  sebagai  antioksidan  

(Tsai  et  al., 2002).  Aktivitas  antioksidan antosianin  lebih  besar  jika  

dibandingkan dengan  alfa  tokoferol  (vitamin  E),  asam askorbat,  dan  beta  

karoten  (Kowalczyk  et  al. 2003).Senyawa  antosianin  mampu  menetralisir  

radikal  bebas.Aktivitas  antioksidan roselle  herbal  pada  dosis  1000µg  mampu 

menghambat  efek  radikal  anion  superoksida sebesar 70–80% (Mahadevan et al. 

2009). 

Diabetes  mellitus  (DM)  adalah  penyakit akibat  gangguan  metabolisme  

karbohidrat, lemak,  dan  protein  yang  disebabkan  oleh berkurangnya  sekresi  

insulin  atau menurunnya  sensitivitas  jaringan  terhadap insulin  (Mardiah  et  al.  
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2015).  Penyakit  ini ditandai  dengan  meningkatnya  kadar  gula dalam  darah.  

Menurut  Kowalczyk  et  al. (2003),  senyawa  antosianin  dapat menurunkan kadar 

glukosa darah dengan cara meningkatkan  sensitivitas  insulin  dan menghambat 

enzim α-glukosidase pada lumen intestinal.  Sedangkan  secara  in  vitro, antosianin  

dapat  menstimulasi  pelepasan insulin  (Galvano  2007;  Dianasari  &  Fajrin 2015). 

 Rosela merah tumbuh pada berbagai tipe tanah yang mempunyai tekstur 

dan drainase yang baik. Tanaman ini toleran pada tanah dengan kemasaman tinggi 

dan kadar garam yang cukup, tetapi tidak toleran dengan hilangnya air (Ahmad dan 

Vossen, 2003). Menurut Maryani dan Kristiana (2008) tanaman  rosela merah dapat 

diusahakan di segala macam tanah, tetapi paling cocok pada tanah yang subur dan 

gembur. Selama pertumbuhan,  rosela merah tidak tahan terhadap genangan air. 

Curah hujan yang dibutuhkan hanya berkisar 800-1670 mm/5 bulan atau 180 

mm/bulan. Tanaman  rosela merah dapat tumbuh berkembang serta berbuah dengan 

optimal pada suhu sekitar 23-28°C di siang hari. Kekurangan sinar matahari dapat 

menyebabkan penurunan hasil atau kurang sempurna (kerdil). Musim yang ideal 

untuk berbunga dan berbuah pada waktu musim kemarau yaitu sekitar bulan Mei - 

September. Mardiah et al. (2009) menambahkan tanaman  rosela merah toleran 

terhadap tanah masam dan agak alkalin, tetapi tidak cocok ditanam di tanah salin 

atau berkadar garam tinggi. Kemasaman tanah (pH) optimum untuk  rosela merah 

adalah 5.5- 7 dan masih dapat toleran pada pH 4.5-8.5. 

Ahmad dan Vossen (2003) menambahkan bahwa jarak tanam untuk 

produksi daun maupun kaliks  rosela merah ialah 60 cm x 100 cm dan 120 cm x 90 

cm. Menurut Mardiah et al. (2009) jarak tanam  rosela merah yang cocok untuk di 

Bogor adalah 100 cm x 100 cm atau 100 cm x 150 cm. Jarak tanam yang lebih rapat 
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menyebabkan kondisi lahan menjadi lembab sehingga memicu perkembangan 

penyakit. 

 Dinas Pertanian Jawa Timur (2005) merekomendasikan dosis pemupukan 

300 kg Urea/ha, 150 kg TSP/ha, dan 150 KCl/ha. kemudian dilakukan pemanenan 

sejak umur tiga minggu setelah berbunga dan dapat dipanen terus menerus dalam 

jangka waktu 3 bulan sebelum akhirnya diganti bibit baru. Mardiah et al. (2009) 

menambahkan pemupukan dapat menggunakan pupuk hijau (Mimosa invisa) yang 

dibenamkan pada saat pengolahan tanah, kemudian diikuti dengan pupuk buatan 

sebanyak 80 kg N/ha, 36-54 kg P₂O₅/ha, dan 75-100 kg K₂O/ha. 

Pemupukan pada  rosela merah umumnya dilakukan secara bertahap. Hal 

ini dimaksudkan agar unsur hara bagi tanaman tetap tersedia dan untuk 

mendapatkan kaliks yang besar. Pupuk yang diperlukan adalah pupuk kandang, 

urea dan NPK. Pupuk kandang diberikan sebelum tanah diolah dosisnya 10 ton/ha. 

Pupuk lanjutan diberikan 2 kali yakni pada umur 2-3 minggu dan 1.5 bulan setelah 

tanam. Pupuk susulan pertama menggunakan urea 20-30 g/lubang tanam dan yang 

kedua pupuk NPK 30-50 g/lubang tanam (Maryani dan Kristiana, 2008). 

Pemberian dosis pupuk kandang berpengaruh nyata tinggi tanaman, jumlah 

daun, jumlah cabang, jumlah bunga per tanaman dan berat bunga per tanaman, 

tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap berat bunga per plot. Pemberian pupuk 

kandang sampai dosis 10 ton/ha nyata meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, 

jumlah cabang, jumlah bunga per tanaman dan berat bunga per tanaman, dengan 

meningkatnya dosis pupuk kandang yang diberikan dari 0 ton/ha sampai 10 ton/ha. 

Interaksi jenis  rosela merah dan dosis pupuk kandang berpengaruh nyata 

terhadap jumlah bunga per tanaman. Jumlah bunga pertanaman terbanyak diperoleh 
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pada perlakuan J2D3 ( rosela merah dan dosis pupuk kandang 10 ton/ha), dan 

jumlah bunga pertanaman paling sedikit diperoleh pada perlakuan J1D0 ( rosela 

merah   Ungu dan dosis pupuk kandang 0 ton/ha) dan J1D1 ( rosela merah   Ungu 

dan dosis pupuk kandang 2 ton/ha) Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jenis  

rosela merah   membutuhkan dosis pupuk kandang yang lebih tinggi, karena 

pertumbuhan  rosela merah   yang lebih jagur dan produksi yang lebih tinggi 

membutuhkan unsur hara yang lebih banyak. Pertumbuhan  rosela merah   Darah 

memberikan respon yang baik terhadap pemberian pupuk kandang dengan dosis 

tinggi yaitu D3.  rosela merah akan lebih meningkat pertumbuhannya bila diberi 

pupuk kandang dengan dosis yang lebih tinggi, sebaliknya dengan pemberian dosis 

pupuk kandang yang lebih rendah maka pertumbuhan dan produksi lebih rendah 

(Nurhayati,2009). Tanah dicampur dengan pupuk dasar berupa pupuk kandang 

dengan dosis 10-20 ton/ha. Lahan dilarik dengan jarak antar larik 1,5 m. Dibuat alur 

atau bedengan setinggi 15-20 cm.  

Untuk  penggunaan  pupuk  tunggal  ditingkat  petani,  secara  umum  petani   

rosela merah    membutuhkan 40 kg N + 36 kg P₂O₅ + 50 kg K₂O setara dengan 

(200 kg Urea + 100 kg TSP + 100  kg  KCl)/ha  (Santoso  et  al.,  2012).  

 Menurut fauzia (2016) cara menghitung kebutuhan nutrisi yaitu : 

a.  Kebutuhan pupuk pada budidaya konvensional 

Urea   = 300 kg / hektar 

SP-36   = 150 kg / hektar 

KCl   = 150 kg / hektar 

b.  Kebutuhan hara tanaman per tanaman 

Jarak  tanam  pada  tanaman  rosela merah  adalah  40x40  cm,  sehingga  jumlah  

tanaman dalam 1 hektar adalah : 
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Jumlah tanaman/ha :  

1 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚
=

108𝑐𝑚2

60𝑥100 𝑐𝑚
= 16.666 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛  

i.  Kebutuhan N  = 300 kg / hektar x 46% N = 138 kg N / hektar 

Sehingga kebutuhan pupuk/tanaman :  

138000 𝑔𝑟𝑎𝑚

16666 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛
= 8.28 𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛  

ii.  Kebutuhan P = 150 kg / hektar x 46% P = 69 kg P / hektar  

Sehingga kebutuhan pupuk/tanaman :  

69000 𝑔𝑟𝑎𝑚

16666 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛
= 4.14 𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛  

iii.  Kebutuhan K  = 150 kg /hektar x 60% K = 90 kg K / h 

 

Sehingga kebutuhan pupuk/tanaman :  

90000 𝑔𝑟𝑎𝑚

16666 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛
= 5.40 𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛  

Jadi kebutuhan dosis pupuk bio slurry : 
D x 0,7% = 8,28 g/tan 

𝐷 =
8,28

0,7%
= 1182.8 𝑔/𝑡𝑎𝑛 atau ml/tan 

  

Cara  menghitung kebutuhan pupuk kandang per polybag yaitu : 

a. Jumlah tanaman / Ha 

1 hektar =10000 m² 

10000 𝑚²

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚
 =

108 𝑐𝑚²

60 𝑥 100 𝑐𝑚
 = 16.666 tanaman 

b. Kebutuhan pupuk / polibag 

Pupuk kandang 10 ton/ha 

=
10.000

16.666
= 0,6 kg      
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Tabel 1. Hasil Demplot Budidaya Tanaman  Rosela Merah   pada Luasan 0,5 Ha 

Hasil Produksi bunga  rosela merah 0,5 Ha 

Segar Segar 3300 batang x 1,5 kg bunga segar = 5 ton Bunga segar 

Kering 5 ton prod segar x 10% = 500 kg 

penjualan 500 kg produksi kering x Rp10.000,00 = Rp5.000.000,00 

(Ariyanto dkk,. 2009). 

 Produk Samping  rosela merah Biji  rosela merah merupakan produk 

samping yang dihasilkan dari proses mendapatkan kalik  rosela merah. Biji  rosela 

merah juga mengandung minyak dan protein dengan kadar yang tinggi. Total 

kandungan protein dalam biji  rosela merah adalah 25,20% (El-Adawy & Khalil, 

1994). Kandungan minyak dalam biji  rosela merah adalah 17%, minyak ini 

termasuk jenis minyak nabati karena rendah kolesterol dan banyak mengandung 

fitosterol dan tokoferol antara lain β-sitosterol dan γ-tokoferol. Minyak biji  rosela 

merah dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik dan pembuatan cat, 

selain itu juga minyak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati (biodiesel) 

(Islam et al.2016). 

2.2. Peranan Pupuk 

Pupuk didefinisikan sebagai material atau unsur hara yang ditambahkan 

kedalam tanah dan tumbuhan baik berupa  pupuk organik maupun pupuk anorganik 

dengan tujuan untuk melengkapi keadaan unsur hara dalam tanah yang tidak cukup 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Berdasarkan bentuknya, pupuk 

organik dibedakan menjadi dua yaitu pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk  cair 

memiliki banyak manfaat dan keunggulan seperti menjaga ketersediaan unsur hara 

di dalam tanah, meningkatkan kesuburan tanaman dan aktivitas mikroorganisme 

tanah yang menguntungkan, memperbaiki kualitas kandungan organik didalam 
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tanah, mengurangi adanya sampah organik dilingkungan sekitar, mudah dan murah 

harganya, tidak memiliki efek samping. Bahan baku pupuk cair yang sangat bagus 

yaitu bahan organik basah atau bahan organik yang mempunyai kandungan air 

tinggi seperti sisa buah-buahan dan sisa sayuran. Semakin besar kandungan selulosa 

dari bahan organik (C/N ratio) maka proses penguraian oleh bakteri akan semakin 

lama. Selain mudah terdekomposisi, bahan ini kaya nutrisi yang dibutuhkan 

(Marpaung, 2014). 

Bahan organik atau pupuk organik sudah tidak diragukan lagi dalam dunia 

pertanian salah satunya yaitu manfaat menggunakan pupuk organik adalah untuk 

meningkatkan hasil bagi tanaman. Di era modern ini banyak petani yang beralih 

menuju pertanian organik dengan tujuan yakni harga jual dari hasil produksi lebih 

tinggi. Setiap tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan 

unsur hara unsur hara baik  makro maupun mikro. Sehingga apabila tanaman 

kekurangan unsur hara, maka pertumbuhannya terhambat. Apabila hal ini terus 

berlanjut  tanaman akan tumbuh merana dan bahkan akan berakibat tanaman 

tersebut mati. Pemupukan yang baik dan benar seharus memperhatikan beberapa 

faktor sebelum melakukan pemupukan, seperti jenis pupuk, dosis pupuk, waktu 

pemupukan dan cara pemberian pupuk. Sehingga apabila kita akan  melakukan 

pemupukan  maka ke-empat faktor tersebut harus diperhatikan agar diperoleh hasil 

yang memuaskan.   

2.3. Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup yang 

diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai, seperti 

pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk dapat dibuat dari bahan 
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organik ataupun anorganik, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah 

(Agustina, 2014).  

Pemberian pupuk organik dapat menurangi dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pupuk kimia (Ma et al.2004; Martin et al., 2016), menyumbangkan 

unsur hara bagi tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara oleh tanaman 

(Wigati et al.2012 ; Taufiq et al., 2017). 

2.4. Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan 

organik yang berasal dari sisa sayuran, buah-buahan, kotoran ternak dan manusia 

yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik 

ini adalah mampu mengatasi defisiensi hara secara cepat, tidak bermasalah dalam 

pencucian hara, dan juga mampu menyediakan hara secara cepat. Jika dibandingkan 

dengan pupuk anorganik, pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan 

tanaman meskipun sudah digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga 

memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan 

tanah bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman (Hadisuwito, 2015). 

Pupuk cair adalah pupuk yang dibuat dalam bentuk cairan. Pupuk cair 

umumnya merupakan ekstrak bahan organik maupun anorganik yang sudah 

dilarutkan dengan pelarut seperti air, alkohol, atau minyak. Mekanisme pemberian 

pupuk cair umumnya dengan cara disemprotkan ke tanaman atau dengan cara 

disiram ke tanah (Agustina, 2014).  

Menurut Susetya (2013) bahwa pupuk cair dapat memperbaiki tanaman 

dengan memberikan  hara yang sesuai kebutuhan tanaman pada tanah, karena 



19 

 

 

 

bentuknya yang cair maka jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka 

dengan sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk 

yang dibutuhkan. Pupuk organik yang berbentuk cair (ekstrak) dalam pemupukan 

jelas lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat, 

dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara dan mampu menyediakan hara secara 

cepat. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar, namun daun juga punya 

kemampuan menyerap hara. Sehingga ada manfaatnya apabila pupuk cair berupa 

ekstrak tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi juga dapat diberikan dengan 

cara disemprotkan kepermukaan daun. 

2.5. Bio Slurry 

 Pupuk Cair Organik salah satunya didapatkan dari limbah Bio Slurry.  

Berdasarkan analisis berat basah kandungan dalam Limbah Bio Slurry yaitu C-

organik (48%), N-total (2,9%), C/N (15,8%), P₂O₅ (0,2%), K₂O (0,3%) (Program 

Biru, 2011) . 

 Bio-slurry biogas mengandung bahan organik 68,59%, C-organik 17,87%, 

N 1,47 %, P 0,52%, K 0,38%, dan C/N 9,09 % yang sangat diperlukan oleh 

tanaman. Nutrisi makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti 

Nitrogen (N), Phospor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur 

(S), serta nutrisi mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah sedikit seperti Besi 

(Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), dan Seng (Zn) (Agus, 2013).  

 Menurut Hadisuwito (2007) manfaat dari Limbah Bio Slurry adalah dapat 

memperbaiki sifat-sifat tanah, menghasilkan produk pertanian yang aman bagi 

kesehatan dan mengandung mikro organisme yang efektif menyuburkan tanah dan 

menambah nutrisi serta mengendalikan penyakit pada tanah menghasilkan  produk  
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pertanian  yang aman bagi kesehatan dan mengandung mikro  organisme  yang  

efektif menyuburkan  tanah  dan  menambah nutrisi  serta  mengendalikan  penyakit 

pada  tanah.  Limbah Bio Slurry  juga lebih  mudah  diserap  oleh  tanaman karena  

unsur-unsur  didalamnya  telah terurai.   

 Limbah Bio Slurry sapi dapat meningkatkan kesuburan tanah dari waktu ke 

waktu, sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. 

Menurut Karki (2001), limbah bio-slurry cair dapat meningkatkan produksi 

pertanian karena kandungan hara yang terdapat didalamnya. Pupuk bio-slurry cair 

sapi memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti N 

2,92%, P 0,21%, K 0,26%, C-organik 47,99% dan C/N 15,77%. Menurut Tim Biru 

(2012), dosis yang digunakan 250 - 500 ml per tanaman untuk tanaman hortikultura 

kembang kol, tomat dan buncis 

2.6. Urin Kelinci 

Urine kelinci atau air kencing kelinci merupakan salah satu sumber bahan 

organik yang mempunyai kandungan dan manfaatnya yang tinggi bagi tanaman, 

didalam kandungan urine kelinci ini tersimpan unsur hara mikro dan makro 

melebihi kandungan yang dimiliki hewan ternak lainnya. Jika dibandingkan dengan 

hewan pemakan rumput lainnya, air kencing kelinci memiliki kadar Nitorgen yang 

tinggi dari kotoran ternak lain seperti sapi, kuda, kambing. karena kebiasaannya 

yang jarang minum air dan hanya mengkonsumsi hijauan saja.  

Beberapa penelitian menunjukan adanya pengaruh yang baik dari 

penggunaan urin kelinci dan urin sapi. Hasil penelitian C de Oliveira, dkk (2009) 

aplikasi urin sapi 1,25 % ke daun dan 1 % ke tanah direkomendasikan untuk 

tanaman lettuce (Lactuca sativa).Hasil Penelitian Nugraheni dan Paiman (2010) 
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pada tanaman tomat bahwa konsentrasi urin kelinci 3000 ppm dapat meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu berat segar tanaman, berat kering tanaman, 

berat kering daun dan berat kering batang, tetapi tidak berpengaruh pada 

pertumbuhan generatif tanaman. 

Pada penelitian Rosniawaty,dkk (2015) Terdapat pengaruh penggunaan urin 

kelinci dan urin sapi yang telah difermentasi terhadap luas daun, volume akar dan 

bobot kering bibit kakao pada umur 16 mst. Penggunaan urin sapi dengan 

konsentrasi 25 % dapat menyamai penggunaan pupuk anorganik NPK pada 

pembibitan kakao. Saran. Penggunaan urin sapi yang telah difermentasi dengan 

konsentrasi 25 % dapat menjadi alternatif pupuk cair pada pembibitan kakao.  

Pupuk organik cair yang berasal dari urin kelinci mempunyai kandungan 

unsur hara yang cukup tinggi yaitu N 4%; P₂O₅ 2,8%; dan K₂O 1,2% relatif lebih 

tinggi daripada kandungan unsur hara pada sapi ( N 1,21%; P₂O₅ 0,65%; K₂O 1,6%) 

dan kambing ( N 1,47%; P₂O₅ 0,05%; K₂O 1,96%) (Balittanah, 2006). Pupuk 

kelinci memiliki kandungan bahan organik C/N : (10–12%) dan pH 6,47–7,52 

(Sajimin, 2003). Manfaat pupuk organik dari urin kelinci yaitu membantu 

meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan produktivitas tanaman 

(Priyatna, 2011). 

Berdasakan hasil penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) tahun 2005 

dikutip Setyanto, dkk. (2014) menyatakan bahwa kandungan urine kelinci memiliki 

unsur N, P, K yang lebih tinggi (2,72%, 1,1%, dan 0,5%) dibandingkan dengan 

kotoran dan urine hewan ternak lainnya seperti kuda, kerbau, sapi, domba, babi dan 

ayam. Dalam penelitian lain yang dikemukakan oleh Marpaung, dkk. (2014) 

menyimpulkan teknik pemberian urine kelinci dengan cara disiram dapat 
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meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kentang, khususnya luas daun (51, 

94 mm2 ) 

pupuk cair (biourine) kelinci yang diproduksi dengan menggunakan jenis 

dekomposer MOL feses sapi Bali dan lama aerasi 48 jam memiliki kandungan 

unsur hara yang tinggi (Said,2017). 

 Pupuk organik cair urin kelinci dapat meningkatkan panjang tongkol karena 

unsur hara P dan K yang terkandung di dalamnya dapat mengoptimalkan unsur hara 

dan air secara maksimal pada saat pembentukan tongkol sehingga tongkol yang 

terbentuk besar dan panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat (Iskandar, 2003 ; 

Stenli et al., 2014). 


