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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 2/Pert/HK.060/2/2006, yang 

dimaksud dengan pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya 

terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau hewan yang telah 

mengalami rekayasa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok 

bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pengomposan atau 

pembuatan pupuk organik merupakan suatu metode untuk mengkonversikan bahan-

bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dengan menggunakan aktivitas 

mikroba, proses pembuatannya dapat dilakukan pada kondisi aerobic dan 

anaerobik.  

Daur ulang limbah ternak berperan dalam mencagah terjadinya 

pencemaran lingkungan, dan secara bersamaan juga meningkatkan produksi 

tanaman. Suatu hal yang cukup nyata bahwa limbah ternak yang cukup banyak 

dapat diubah menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk pertanian yang dapat 

memberikan unsur hara dalam tanah. Limbah perternakan dibedakan menjadi dua 

yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat (feses) dimanfaatkan menjadi pupuk 

kompos dan limbah dari peternakan, seperti limbah cair urin sapi dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Menurut Hadisuwito (2002), pupuk kandang cair 

merupakan dekomposisi bahan-bahan organik atau proses perombakan senyawa 

yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan bantuan mikroorganisme. 
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Urin sapi mengandung zat perangsang tumbuh yang dapat digunakan 

sebagai pengatur tumbuh diantaranya IAA. Lebih lanjut dijelaskan bahwa urin sapi 

juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan vegetatif tananaman. 

Karena baunya yang khas, urin sapi juga dapat mencegah datangnya berbagai hama 

tanaman, sehingga urin sapi juga dapat berfungsi sebagai pengendalian hama 

tananman serangga. 

Penambahan cairan rumen dapat mempersingkat waktu untuk mencapai 

puncak produksi gas metan dibandingkan substrat yang tidak diberi cairan rumen, 

selain itu bakteri metanogenik yang berperan penting dalam pembentukan gas 

metan dapat tumbuh baik dalam cairan rumen, bakteri tersebut antara lain genus 

Metanobacterium, Metanosarcina dan Metanospirillum. Cairan rumen dapat 

diperoleh dari limbah hewan potong ruminansia diantaranya sapi, kerbau dan 

kambing. Ketiga hewan tersebut mengkonsumsi sumber pakan yang sama yaitu 

pakan kaya selulosa, sehingga diperkirakan cairan rumen ketiganya mengandung 

mikroorganisme selulolitik yang berperan penting dalam tahap awal pembuatan 

pupuk organic padat maupun cair.  

EM4 mengandung beberapa mikroorganisme bakteri asam laktat 

(Lactobacillus sp.), Jamur fermentasi (Saccharomyces sp), bakteri fotosintetik 

(Rhodopseudomonas sp.) dan Actinomycetes. Mikroorganisme yang ada pada EM4 

memiliki fungsi masing- masing untuk saling menyeimbangkan. Bioaktivator 

tersebut digunakan untuk mempercepat proses pembuatan pupuk sampai siap 

digunakan. Pupuk organik cair lebih praktis digunakan dan pembuatannya relatif 

mudah dibanding pupuk padat. Pembuatan pupuk padat melalui proses 
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pengomposan dengan beberapa tahap yaitu: pemilahan sampah, pengecil ukuran, 

penyusunan tumpukan, pembalikan, penyiraman, pematangan, penyaringan, 

pengemasan dan penyimpanan. Kelebihan dari penggunaan pupuk organik cair 

adalah secara cepat dapat mengatasi defisiensi hara dan mampu menyediakan hara 

secara cepat. Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman 

walaupun digunakan sesering mungkin. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh dan interaksi Bioaktivator Cairan Rumen Sapi dan EM4 

(Effective Mikroorganism 4) terhadap proses penguraian Pupuk Organik Cair 

(POC) urine sapi. 

2. Berapakah dosis optimal pemberian Bioaktivator dalam proses penguraian  

Pupuk Organik Cair (POC) urine sapi. 

3. Bioaktivator jenis apa yang paling cepat dalam proses penguraian Pupuk 

Organik Cair (POC) urine sapi. 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan interaksi Bioaktivator Cairan Rumen Sapi 

dan EM4 (Effective Mikroorganism 4) terhadap proses penguraian Pupuk 

Organik Cair (POC) urine sapi. 

2. Untuk mengetahui dosis optimal pemberian Bioaktivator dalam proses 

penguraian Pupuk Organik Cair (POC) urine sapi. 

3. Untuk mengetahui Bioaktivator jenis apa yang mempercepat proses 

penguraian Pupuk Organik Cair (POC) urine sapi. 
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1.4 Hipotesa 

1. Diduga ada pengaruh dan interaksi Bioaktivator Cairan Rumen Sapi dan EM4 

(Effective Mikroorganism 4) terhadap kecepatan fermentasi Pupuk Organik 

Cair (POC) urine sapi. 

2. Diduga pemberian Bioaktivator dengan dosisi 15ml adalah dosis optimal 

dalam proses fermentasi Pupuk Organik Cair (POC) urine sapi. 

Diduga Bioaktivator EM4 15ml yang paling berpengaruh terhadap kecepatan 

fermentasi Pupuk Organik Cair (POC) urine sapi. 


