
 

  1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kabupaten Malang termasuk penghasil susu yang dihasilkan dari peternakan 

sapi yang dipelihara oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. 

Sapi menjadi pilihan masyarakat untuk dipelihara dikarenakan memiliki beberapa 

keuntungan yang dapat diambil, seperti susu dan dagingnya. Populasi sapi perah 

di Kabupaten Malang mengalami peningkatan secara berturut dari tahun 2016 

sampai tahun 2018, yaitu 81.150 ekor, 83.660 ekor, dan 85.188 ekor (Badan Pusat 

Statistik, 2019). Peningkatan populasi sapi perah berdampak pada limbah yang 

dihasilkan. Populasi sapi di Kec. Dau, Malang menurut Badan Pusat Statistik 

(2019) sebanyak 559 ekor. Hasil samping peternakan sapi dapat berupa limbah 

padat (feses) dan cair (urin). Selama ini limbah urin sapi masih belum banyak 

dimanfaatkan oleh sebagian peternak. Selama ini urine sapi dibuang begitu saja 

karena dianggap sebagai limbah yang kotor dan bau. Rata-rata per ekor sapi 

menghasilkan urin sebanyak 9 liter. Banyaknya limbah urin sapi yang dibuang 

percuma dapat mencemari lingkungan sekitar.  

Urin sapi dapat digunakan sebagai salah satu pupuk organik dalam 

memenuhi nutrisi bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Kandungan 

unsur hara urin sapi lebih tinggi dibandingkan dengan unsur hara feses sapi (Hani 

& Geraldine, 2016). Menurut Santoso (2018) urine sapi terdiri dari air 92%, 

nitrogen 1,00%, fosfor 0,2%, dan kalium 0,35%, sedangkan kandungan hara 

makro pada feses sapi ternak terdiri dari nitrogen 0,33%, fosfor 0,11%, kalium 

0,13%, dan kalsium 0,26% (Badan Standarisasi Nasional, 2011). Urin sapi 

memiliki bau yang menyengat karena sebagian kandungan urin sapi berupa unsur 

nitrogen (N), sehingga pemanfaatan urin sapi sebagai sumber hara tanaman masih 

kurang. Urin sapi yang hanya disimpan saja memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

kurangnya kandungan unsur hara yang dimilikinya, unsur hara dapat menguap 

atau menjadi tidak tersedia, sehingga urin sapi yang disimpan dalam jangka waktu 

yang lama akan menyebabkan menurunnya kualitas urin. Menurut Sutedjo (1990) 
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urin disimpan dapat menyebabkan kualitasnya menurun karena mengalami proses 

penguapan dan selama penyimpanan terjadi interaksi yang menghasilkan senyawa 

kurang larut yang ditandai adanya endapan atau kekeruhan dan menyebabkan 

unsur hara menjadi tidak tersedia. Cara untuk menghilangkan bau menyengat dan 

memperbaiki kualitas urin sapi salah satunya dengan melakukan proses 

fermentasi. Proses fermentasi dapat mengurangi aroma yang menyengat dari urin 

sapi (Sari, Same, & Parapasan, 2017). 

Memperbaiki kualitas urin sapi dengan cara proses fermentasi yang 

membutuhkan starter / aktivator (mikroorganisme) guna mempercepat proses 

penguraian dan perombakan bahan organik dari urin terebut. Salah satu starter 

yang digunakan adalah Effective Microorganism 4 (EM4) sebagai inokulan 

berfungsi untuk meningkatkan keanekaragaman dan populasi mikroorganisme di 

dalam tanah dan tanaman yang selanjutnya dapat meningkatkan kesehatan 

pertumbuhan, kuantitas, dan kualitas produksi tanaman (Siswati, Theodorus, & 

Eko, 2009). EM4 juga berfungsi untuk mempercepat dekomposisi bahan organik 

dari 3 bulan menjadi 7-14 hari (Rahayu & Nurhayati, 2005). Menurut Nurlela, 

Budi, & Jeti (2016) penggunaan pupuk organik tidak meninggalkan sisa bahan 

kimia di dalam tanaman. Penggunaan pupuk organik cair dapat mengatasi 

defesiensi hara dan mampu menyediakan hara yang bisa langsung diserap oleh 

tumbuhan (Ratrinia, Maruf, & Dewi, 2014).  

Sayuran  merupakan produksi pertanian yang dikembangkan secara organik 

dan dimanfaatkan masyarakat untuk konsumsi atau bahan pangan. Seiring 

bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan bahan pangan sayuran juga 

terus meningkat salah satunya sayuran seledri (Fitrah & Amir, 2015). Menurut 

Aisyah, Sunarlim, & Solfan (2011) peningkatan permintaan bahan pangan 

didorong oleh gaya hidup sehat masyarakat dan kesehatan lingkungan. Salah satu 

sayuran yang populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena kaya 

akan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh yaitu seledri. Menurut 

(Kusumadewi & Widiyastuti, 2010) tanaman seledri memiliki kandungan minyak 

atsiri (alinin dan alisin), flavonoid, protein, vitamin A, vitamin C, vitamin B, besi, 

kalsium, sulfur dan fosfor. Seledri digunakan oleh masyarakat sebagai campuran 
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sup dan bahan makanan berkuah lainnya. Seledri juga dapat dimanfaatkan sebagai 

tanaman biofarmaka. 

Tanaman seledri dapat tumbuh dengan baik jika didukung dengan kondisi 

lingkungan yang sesuai dan cara pembudidayaan yang benar. Faktor – faktor yang 

memengaruhi pertumbuhan tanaman seledri diantaranya kondisi tanah dan iklim. 

Seledri membutuhkan suhu sekitar 16-21
o
C dan tanah yang sesuai dengan 

pertumbuhan seledri adalah tanah yang mampu menahan air, berdrainase baik, 

serta pH tanah antara 5,8-6,7 (Tani, 2011). Menurut Putri (2006) tanaman seledri 

dapat tumbuh di tanah yang agak kering, gembur dan subur. Seledri lebih suka 

tanah yang lembut (tidak keras). Pertumbuhan seledri selain dipengaruhi oleh 

kondisi tanah dan iklim, dapat dipengaruhi oleh pemupukan. Menurut Haryanto, 

dkk (2006) tanaman sayuran daun membutuhkan pupuk yang memiliki kandungan 

unsur nitrogen yang cukup tinggi untuk merangsang pertumbuhan vegetative 

tanaman, seperti akar, batang, dan daun. 

Hasil penelitian terdahulu mengenai pemberian urin sapi terhadap 

pertumbuhan tanaman selada yang dilakukan oleh (Novriansyah, Armaini, & 

Rusli, 2017) menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 45% dapat memberikan 

pertumbuhan dan hasil yang lebih baik terhadap tinggi dan jumlah daun, 

sedangkan penelitian dari (Rizki, Rasyad, & Murniati, 2014) dengan konsentrasi 

20%-40% urin sapi dapat memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi yang 

lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nurlela et al., (2016) 

mengenai pengaruh pemberian kombinasi pupuk kompos kotoran domba dan 

ampas teh terhadap pertumbuhan tanaman seledri, dan konsentrasi yang optimal 

untuk pertumbuhan tanaman seledri yaitu kombinasi pada perlakuan D tanah 25%, 

pupuk kompos kotoran domba 25%, dan ampas teh 50%, namun pada penelitian 

Maunte, Jafar, & Darmawan (2018) jika pupuk organik cair bonggol pisang dan 

ampas tahu berdasarkan data penelitian tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap fase vegetative tanaman (tinggi tanaman dan jumlah daun). Oleh karena 

itu, saya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian pupuk organik 

cair urin sapi yang ditambahkan dengan EM4 terhadap pertumbuhan tanaman 

seledri. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Urin Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair 

dengan  Penambahan EM4 Terhadap Pertumbuhan Tanaman Seledri 

(Apium graveolus L.) Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi”. Hasil 

penelitian dapat dikembangkan sebagai sumber belajar biologi berupa handout.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh urin sapi sebagai pupuk organik cair dengan penambahan 

EM4 terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolus L.)? 

2. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh urin sapi sebagai pupuk organik cair dengan 

penambahan EM4 terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolus 

L.). 

2. Untuk menganalisis pemanfaatan hasil penelitian pemanfaatan urin sapi 

sebagai pupuk organik cair dengan  pemberian EM4 terhadap pertumbuhan 

tanaman seledri (Apium graveolus L.) dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan dan teknologi mengenai usaha 

meningkatkan pemanfaatan urin sapi sebagai pupuk organik cair dengan  

pemberian EM4 terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolus L.) 

untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produksi holtikultur di Indonesia. 
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1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti Lanjutan  

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya 

yang berkaitan dengan pemanfaatan urin sapi sebagai pupuk organik cair 

dengan  pemberian EM4 terhadap pertumbuhan tanaman lainnya. 

2. Bagi Masyarakat  

Melalui hasil dari kegiatan penelitian ini, dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat pemanfaatan urin sapi sebagai pupuk 

organik cair dengan  pemberian EM4 terhadap pertumbuhan tanaman 

seledri (Apium graveolus L.). 

3. Bagi Instansi Pendidikan  

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup melalui pertanian 

organik, dan sebagai sumber pengetahuan pengolahan urin sapi dengan 

pemberian EM4 dapat menjadi pupuk kompos cair.  

 

1.5 Batasan Masalah  

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan pada pembuatan pupuk organik cair berasal dari 

urin sapi. Urin sapi diperoleh dari peternak sapi di Desa Gadingkulon, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  

2. Bahan aktivator yang digunakan dalam proses dekomposisi adalah EM4 

(Effective microorganism 4) yang berguna untuk mempersingkat waktu 

fermentasi. 

3. Tanaman seledri yang digunakan yang berumur ±1 bulan siap tanam. 

4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini, yaitu tinggi tanaman. 

5. Konsentrasi urin sapi yang diberikan pada tanaman seledri adalah pupuk 

Mutiara untuk kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 30%, 35%, 

40%, dan 45%. 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun batasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Urin sapi merupakan kotoran ternak yang berbentuk cair (Aisyah et al., 2011). 

2. Pupuk organik cair larutan dari hasil pembusukkan bahan-bahan organik yang 

berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur 

haranya lebih dari satu unsur (Nur, Noor, & Elma, 2016). 

3. EM4 merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk 

organik dan meningkatkan kualitasnya (Nur et al., 2016). 

4. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume yang irreversible (tidak 

dapat balik) karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel, dapat 

pula disebabkan oleh keduanya.  

5. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang 

(Jailani & Hamid, 2016). 

. 


