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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh bio urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil 

kedelai (Glycine max (L.) Merril). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) satu faktor  yaitu perbandingan  bio urin sapi dengan air  menggunakan 5 

taraf perlakuan yaitu A0 (Tanpa pemberian bio urin sapi), A1 (Pemberian bio urin sapi : air = 

1 : 4), A2 (Pemberian bio urin sapi : air = 1 : 3), A3 ( Pemberian  bio urin sapi : air = 1 : 2), A4 

(Pemberian bio urin sapi : air = 1 : 1). Kesimpulan penelitian ini adalah 1). Pemberian bio 

urin sapi berpengaruh terhadap, jumlah polong per tanaman dan Jumlah polong berisi, namun 

berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman,  jumlah cabang primer, umur berbunga, 

bobot 100 biji, dan hasil per plot dan 2). Hasil terbaik jumlah polong per tanaman dan jumlah 

biji per tanaman didapat dari tanaman kedelai yang diberi bio urin sapi dengan perbandingan 

bio urin : air = 1:2. 

Kata Kunci :Tanaman Kedelai, Bio Urin Sapi 

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Jambi merupakan salah 

satu daerah yang potensial untuk 

pengembangan kedelai, hal ini dapat 

dilihat dari kondisi iklim dan lahan 

yang tersedia. 

Produktivitas kedelai di Provinsi 

Jambi tergolong masih sangat rendah 

bila dibandingkan dengan potensi 

hasil. Berikut ini dapat dilihat Luas 

panen, produksi dan produktivitas 

kedelai di ProvinsiJambi. 

 

Tabel 1.Luas panen, produksi dan produktifitas kedelai di Provinsi Jambi 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Tahun Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton ha
-1

) 

2009 7238 9132 1,26 

2010 4243 5320 1,25 

2011 4563 5668 1,24 

2012 2809 3516 1,25 

2013 1877 2372 1,26 



 
 

Besarnya produktivitas kedelai 

diprovinsi jambi dari tahun 2009-2013  

tidak mengalami perubahan yaitu 

berkisar 1,24-1,26 ton ha
-1

. 

Produktivitas kedelai di provinsi jambi 

tergolong masih sangat rendah bila 

dibandingkan dengan potensi hasil 

varietas kedelai unggul yaitu 2,00-2,25 

ton ha
-1

(Adisarwanto, 2014).  

Pemupukan merupakan upaya 

yang dilakukan untuk memenuhi unsur 

hara tanah yang dibutuhkan tanaman. 

Marsono dan Sigit (2000), 

menyebutkan bahwa pemupukan 

bermanfaat untuk menambahkan unsur 

hara yang kurang di dalam tanah 

selama pertumbuhan tanaman. 

Pupuk organik adalah pupuk yang 

terdiri dari bahan organik dimana 

berasal dari tanaman atau hewan yang 

telah melalui proses penguraian. 

Berdasarkan keadaan fisiknya pupuk 

organik biasa dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu pupuk organik padat dan 

pupuk organik cair. Pupuk organik 

padat adalah jenis pupuk yang 

berbentuk berupa padatan seperti 

pupuk kandang, pupuk hijauan, 

kompos dan humus. Sementara itu 

pupuk organik cair adalah pupuk yang 

berbentuk cairan, contoh urin sapi, 

urin kambing, urin kuda, urin kerbau, 

urin domba, urin ayam dan urin babi 

(Parnata, 2010). 

Urin sapi merupakan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan 

ketersediaan, kecukupan, dan efisiensi 

serapan hara bagi tanaman yang 

mengandung mikroorganisme 

sehingga dapat mengurangi 

penggunaan pupukan organik (NPK) 

dan meningkatkan hasil tanaman 

secara maksimal. Adanya bahan 

organik dalam Bio urin mampu 

merangsang pertumbuhan akar dan 

menghalau hama (Sucipto, 2013). 

Pemberian pupuk organik cair seperti 

Bio urin merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan tanaman yang 

sehat dengan kandungan hara yang 

cukup dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam pembuatan. 

Pemberian bio urin sapi yang 

diaplikasikan kedaun juga 

mengandung zat pengatur tumbuh 

auksin yang merupakan senyawa 

organik yang bekerja aktif, 

ditransformasikan keseluruh bagian 

tanaman sehingga dapat 

mempengaruhi pengendoran atau 

pelenturan dinding sel. Auksin 

memacu protein tertentu yang ada di 

membran plasma sel tumbuhan untuk 

memompa ion H
+ 

ke dinding sel. 

Selain hormon yang dikandung bio 

urin sapi yang dapat memacu 

pertumbuhan tanaman, unsur hara 

yang dikandungnya juga mempercepat 

pertumbuhan generatif tanaman (Foth, 

1994). 

Pemanfaatan urin sapi yang masih 

segar sebagai sumber hara tanaman 

jarang dilakukan karena baunya yang 

tidak sedap dan menimbulkan polusi 

sehingga harus terlebih dahulu 

dilakukan fermentasi selama tiga 

minggu. Ternyata hasil fermentasi 

selain mengurangi bau menyengat 



 
 

yang tak sedap juga kualitasnya lebih 

baik dari urin sapi segar (Murdowo, 

2004).  

Keunggulan bio urin sapi sebagai 

sumber hara bagi tanaman telah 

dibuktikan dalam beberapa percobaan 

lapang. Mardalena (2007), 

menunjukkan bahwa pemberian bio 

urin sapi dengan konsentrasi 25 ml 

/liter air, memberikan hasil terbaik 

pada tinggi tanaman, diameter batang, 

umur berbunga, umur panen dan bobot 

buah per plot tanaman mentimun. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Teaching and Research Farm Fakultas 

pertanian universitas jambi. Penelitian 

ini dilaksanakan selama ±3 bulan dari 

bulan Februari sampai dengan Mei 

2016. 

Rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

satu faktor yaitu pemberian bio urin 

sapi dengan berbagai perbandingan.    

perbandingan bio urin sapi dan air  

menggunakan 5 taraf perlakuan 

sebagai berikut: 

A0 = Tanpa pemberian  bio urin sapi 

A1 = 1 ; 4 

A2 = 1 ; 3 

A3 = 1 ; 2 

A4 = 1 ; 1 

Variabel yang diamati meliputi 

tinggi tanaman, jumlah cabang primer, 

umur berbunga, jumlah polong per 

tanam, jumlah biji per tanaman, bobot 

100 biji dan hasil per plot. data yang 

peroleh dianalisis secara statistik 

menggunakan analisis ragam, dan 

untuk melihat perbedaan antar 

perlakuan digunakan uji DNMRT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinggi tanaman 

Hasil anaslisis ragam terhadap 

tinggi tanaman menunjukkan bahwa 

pemberian bio urin sapi dengan 

perbandingan yang berbeda 

memberikan pengaruh  tidak nyata. 

Rata-rata tinggi tanaman yang telah 

diuji menggunakan DNMRT pada 

setiap perlakuan dapat dilihat Tabel 5. 

Tabel 5. Tinggi tanaman kedelai pada beberapa perlakuan perbandingan bio urin sapi  

dan air

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5%. 

Perbandingan bio urin sapi dan air  
Tinggi tanaman 

(cm) 

0 68.0 a 

1;4 69.0 a 

1;3 70.1 a  

1;2 

1;1 

67.6a 

68.3 a 



 
 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

pemberian bio urin sapi dengan 

perbandingan 1;4, 1;3, 1;2, 1;1 dan 

tanpa pemberian bio urin sapi 

menghasilkan tinggi tanaman dengan 

perbedaan yang tidak nyata. 

 

Jumlah Cabang Primer 

Hasil analisis ragam terhadap 

jumlah cabang primer menunjukkan 

bahwa perlakuan bio urin sapi dengan 

perbandingan yang berbeda 

memberikan  pengaruh tidak nyata. 

Rata-rata jumlah cabang primer 

yangtelah diuji menggunakan DNMRT 

pada setiap perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

 

 

Tabel 6. Jumlah cabang primer tanaman kedelai pada beberapa perlakuan 

perbandingan bio urin sapi dan air. 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5 %. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa 

jumlah cabang primer tanaman kedelai 

yang tidak di berikan bio urin sapi 

menghasilkan jumlah cabang yang 

paling sedikit. Pemberian bio urin sapi 

dan air dengan perbandingan 1;4, 1;3, 

1;2 dan 1;1 tidak mampu 

meningkatkan jumlah cabang primer. 

 

 

Umur Berbunga 

Hasil analisis ragam terhadap umur 

berbunga tanaman kedelai 

menunjukkan bahwa pemberian bio 

urin sapi dengan perbandingan yang 

berbeda memberikan pengaruh tidak 

nyata. Rata-rata umur berbunga yang 

telah diuji menggunakan DNMRT 

pada setiap perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan bio urin sapi dan air Jumlah cabang primer 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

1;1 

3.7 a 

4.3 a 

4.6 a 

5.1 a 

4.0 a 



 
 

Tabel 7. Umur berbunga tanaman kedelai pada beberapa perlakuan perbandingan bio 

urin sapi dan air. 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5%. 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa 

tanaman kedelai yang diberikan bio 

urin sapi dan air dengan perbandingan 

1;4, 1;3, 1;2, 1;1 dan tanpa pemberian  

bio urin sapi menghasilkan umur 

berbunga dengan perbedaan yang tidak 

nyata.  

 

Jumlah Polong per Tanaman 

Hasil analisis ragam terhadap 

jumlah polong per tanaman kedelai 

menunjukkan bahwa pemberian bio 

urin sapi dengan perbandingan yang 

berbeda menunjukkan pengaruh 

berbeda nyata. Rata-rata jumlah 

polong per tanaman yang telah diuji 

menggunakan DNMRT  pada setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah polong per tanaman kedelai pada beberapa perlakuan 

perbandingan bio urin sapi dan air. 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5 %. 

 

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 

jumlah polong per tanaman kedelai 

yang tidak diberikan bio urin sapi dan 

air menghasilkan jumlah polong 

tanaman paling sedikit. Jumlah polong  

 

tidak akan bertambah walaupun 

ditambah bio urin sapi dan air dengan 

perbandingan 1;4 dan 1;3,  jumlah 

polong akan meningkat 35 % apabila 

kita berikan bio urin sapi dan air 

Perbandingan bio urin sapi dan air Umur berbunga 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

1;1 

32.9 a 

33.0 a 

32.6 a 

33.0 a 

33.0 a 

Perbandingan bio urin sapi dan air Jumlah polong per tanaman 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

1;1 

134.5   a 

152.2 ab 

161.6 ab 

182.1   b 

149.3 ab 



 
 

dengan perbandingan  1;2. Apabila 

kita tingkatkan lagi jumlah bio urin 

sapi dan air dengan perbandingan 1;1 

ternyata jumlah polong menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata apabila 

dibandingkan dengan jumlah polong 

tanaman kedelai yang diberikan bio 

urin sapi dan air dengan perbandingan 

1;2.  

 

Jumlah biji per tanaman 

Hasil analisis ragam terhadap 

jumlah biji per tanaman kedelai 

menunjukkan bahwa pemberian bio 

urin sapi dengan perbandingan yang 

berbeda memberikan pengaruh 

berbeda nyata. Rata-rata jumlah biji 

per tanaman yang telah diuji  

menggunakan DNMRT  pada 

setiap perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 

Tabel 9. Jumlah biji per tanaman kedelai pada beberapa perlakuan perbandingan 

bio urin sapi dan air. 

Keterangan : Angka yang di ikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5 %. 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa 

tanaman kedelai yang diberi bio urin 

sapi dan air dengan perbandingan 1;2 

menghasilkan jumlah biji per tanaman 

yang paling banyak, dan biji yang 

dihasilkan memiliki perbedaan yang 

tidak nyata bila dibandingkan dengan 

tanaman yang diberikan bio urin sapi 

dan air dengan perbandingan 1;3 dan 

tanaman yang tidak diberi bio urin 

sapi. Jumlah biji per tanaman akan  

 

 

 

menurun bila diberi bio urin sapi dan 

air dengan perbandingan 1;1 dan 1;4.   

 

Bobot 100 Biji 

Hasil analisis ragam terhadap bobot 

100 biji tanaman kedelai menunjukkan 

bahwa  pemberian bio urin sapi dengan 

perbandingan yang berbeda 

memberikan pengaruh tidak nyata. 

Rata-rata bobot 100 biji tanaman 

kedelai berisi yang telah diuji 

menggunakan DNMRT pada setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Perbandingan bio urin sapi dan air Jumlah biji per tanaman 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

1;1 

247.9  ab 

238.4   a 

253.7 ab 

315.3   b 

218.7  a 



 
 

Tabel 10. Bobot 100 biji tanaman pada beberapa perlakuan perbandingan  bio urin 

sapi dan air 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5 %. 

 

Tabel 10 di atas menunjukkan 

bahwa.pemberian bio urin sapi dengan 

perbandingan 1;4, 1;3, 1;2, 1;1 dan 

tanpa pemberian bio urin sapi 

menghasilkan bobot 100 biji dengan 

perbedaan yang tidak nyata. 

 

Hasil per Plot 

bahwa pemberian bio urin sapi 

dengan perbandingan yang berbeda 

memberikan pengaruh tidak  nyata. 

Rata-rata hasil per plot tanaman 

kedelaiberisiyangtelah diuji 

menggunakan DNMRT pada setiap 

perlakuan dapat dilihat pada tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil per plot tanaman kedelai pada beberapa perlakuan perbandingan bio 

urin sapi dan air. 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji 

lanjut Duncan dengan taraf 5 %. 

 

Tabel 11 diatas menunjukkan 

bahwa pemberian bio urin sapi dengan 

perbandingan 1;4, 1;3, 1;2, 1;1 dan 

tanpa pemberian bio urin sapi 

menghasilkan hasil per plot dengan 

perbedaan yang tidak nyata. 

 

Pembahasan 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi 

banyak faktor untuk berproduksi 

secara optimal begitu pula dengan 

tanaman kedelai untuk mendapatkan 

hasil tanaman yang baik. Perlu adanya 

upaya kultur teknis untuk menciptakan 

Perbandingan bio urin sapi dan air Bobot 100 Biji 

(g) 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

16.2 a 

14.9 a 

14.7 a 

15.5 a 

1;1 14.6 a 

Perbandingan bio urin sapi dan air Hasil per Plot 

(g) 

0 

1;4 

1;3 

1;2 

121.8 a 

114.6 a 

112.0 a 

123.4 a 

1;1 105.8 a 



 
 

keadaan yang mendukung 

pertumbuhannya, dengan harapan 

dapat memberikan keuntungan baik 

secara teknis maupun ekonomis. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan hasil tanaman kedelai 

yaitu melalui pengelolaan lingkungan 

tumbuh dan pemeliharaan tanaman 

seperti pemupukan. Salah satunya 

dengan memberikan pupuk organik bio 

urin sapi yang mendukung unsur hara 

makro maupun mikro. Bio urin sapi 

memiliki keunggulan tersendiri yaitu 

harga murah, pembuatannya mudah, 

bahannya mudah didapat, tidak 

membutuhkan waktu yang lama, 

penghalau hama, zat perangsang 

tumbuh. Urin sapi memiliki 

kandungan unsur Fosfor tinggi 

dibandingkan urin ternak yang lain 

seperti kuda, kerbau, domba, kambing, 

ayam dan babi (Lingga, 2013). 

Hasil sidik ragam menunjukkan 

bahwa pemberian bio urin sapi dan air 

dengan berbagai perbandingan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah 

polong per tanaman dan jumlah biji 

per tanaman. Hal ini disebabkan 

adanya pemberian bio urin sapi dan air 

dengan berbagai perbandingan  

mampu menambahkan ketersediaan 

unsur hara bagi tanaman.  

Pemberian bio urin sapi pada 

tanaman kedelai diaplikasikan ke daun 

juga mengandung zat pengatur tumbuh 

auksin yang merupakan senyawa 

organik tanaman yang bekerja aktif, 

ditransformasikan keseluruh bagian 

tanaman sehingga dapat 

mempengaruhi pengendoran atau 

pelenturan dinding sel. Auksin 

memacu protein tertentu yang ada 

dimembran plasma sel tumbuhan 

untuk memompa ion H
+
 ke dinding 

sel. Selain hormon yang dikandung bio 

urin sapi yang dapat memacu 

pertumbuhan tanaman, unsur hara juga 

mempercepat pertumbuhan generatif  

tanaman (Abidin, 1992). 

Hasil analisis ragam pada variabel 

tinggi tanaman, jumlah cabang primer, 

umur berbunga, bobot 100 biji dan 

hasil per plot  menunjukkan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata. Keadaan ini 

diduga kemungkinan unsur hara yang 

berasal dari bio urin sapi tidak 

sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

tanaman. Unsur  N kemungkinan 

menguap ke udara. Artinya unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman tidak 

tercukupi sehingga proses fisioligis 

tanaman terganggu dan akibatnya akan 

berpengaruh terhadap jumlah cabang 

primer, umur berbunga, bobot 100 biji 

dan hasil per plot.   

Berdasarkan hasil data penunjang 

penelitian iklim dari bulan Februari 

hingga Mei 2016, menunjukkan suhu 

udara rata-rata 27.3-28.0
0
C, 

kelembaban udara rata-rata selama 

penelitian 85-87%. Curah hujan rata-

rata pada fase vegetatif mencapai 237 

mm /bulan, memasuki fase generatif 

curah hujan mencapai 138 mm /bulan, 

dan pada fase pemasakan polong curah 

hujan 173 mm /bulan. Iklim rata-rata 

curah hujan pada saat penelitian 

tergolong ber intensitas tinggi,  pada 



 
 

umumnya kondisi iklim paling cocok 

untuk kedelai adalah daerah-daerah 

yang mempunyai kelembapan udara 

berkisar antara 75-90 % (Adisarwanto, 

2014). Curah hujan paling optimal 

1.000-2.500 mm /tahun atau 100-200 

mm /bulan (Rukmana dan 

Yudirachman, 2014). Hujan dengan 

intensitas tinggi membuat beberapa 

tanaman yang sudah besar menjadi 

roboh/tumbang dan membuat tanaman 

yang sudah disemprotkan dengan bio 

urin sapi ikut tercuci dibawa air 

sehingga tanaman tidak dapat 

menyerap unsur hara yang terdapat di 

pupuk cair bio urin sapi. 

Suhu juga merupakan salah satu 

faktor abiotik yang mempengaruhi 

pertumbuhan kedelai. Suhu yang 

optimum akan meningkatkan proses 

metabolisme tanaman kedelai dan 

sebaliknya suhu yang tidak optimum 

akan menghambat pertumbuhan 

tanaman kedelai. Tanaman kedelai 

menginginkan suhu antara 21-34
0
C, 

akan tetapi suhu optimum bagi 

pertumbuhan kedelai 23-27
0
C. Pada 

proses perkecambahan benih kedelai 

memerlukan suhu yang cocok sekitar 

30
0
C (Irwan, 2006). 

Menurut Adisarwanto (2007), 

mengatakan bahwa banyaknya cabang 

pada kedelai tergantung pada 

Varietasnya, tetapi umumnya cabang 

pada tanaman kedelai berjumlah antara 

1-5 cabang. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi percabangan pada 

tanaman kedelai dari genotifnya, 

fotoperiode dan temperatur, air dan 

mineral, sedangkan untuk jumlah 

polong pertanaman semakin banyak 

percabangan maka jumlah polong yang 

dihasilkan juga semakin banyak. 

Jumlah polong pertanaman yang 

terbentuk beragam. Jumlah polong 

pertanaman dikendalikan oleh faktor 

lingkungan, antara lain yaitu 

kelembaban udara, suhu udara, curah 

hujan dan penyinaran matahari. 

Setiap tanaman yang diberikan 

perlakuan berbeda akan 

mempengaruhi besar kecilnya 

kandungan hara dalam tanaman 

tersebut, tetapi belum dapat dijamin 

bahwa semakin besar konsentrasi yang 

diberikan akan semakin meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. Sebab tanaman 

juga memiliki batas dalam penyerapan 

hara untuk kebutuhan hidupnya. 

Pemberian pupuk konsentrasi tinggi 

sampai batas tertentu akan 

menyebabkan hasil semakin 

meningkat, dan pada konsentrasi yang 

melebihi batas tertentu pula akan 

menyebabkan hasil menjadi menurun 

dan juga tanaman akan tumbuh dengan 

baik apabila unsur hara yang diberikan 

berada dalam jumlah yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan tanaman 

(Mappanganro et al., 2011). 

Menurut Parnata (2010) 

penggunaan pupuk cair dari hewan 

berupa urin sapi cukup baik untuk 

digunakan, namun, fungsinya hanya 

sebagai pupuk pelengkap bukan untuk 

pupuk utama. Hal ini disebabkan 

kandungan senyawa organik yang 

terdapat  pada pupuk cair sangat tidak 



 
 

stabil atau mudah menguap saat 

musim pada dan tercuci saat musim 

hujan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang “Pengaruh Pemberian Bio urin 

sapi terhadap pertumbuhan dan hasil 

kedelai (Glycine max (L.)Merril)” 

maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pemberian bio urin sapi 

berpengaruh nyata terhadap, 

jumlah polong per tanaman dan 

jumlah biji per tanaman, namun 

berpengaruh tidak nyata terhadap 

tinggi tanaman,  jumlah cabang 

primer, umur berbunga, bobot 100 

biji, dan hasil per plot. 

2. Hasil terbaik jumlah polong per 

tanaman dan jumlah biji per 

tanaman didapat dari tanaman 

kedelai yang diberikan bio urin 

sapi dengan perbandingan bio urin; 

air = 1;2. 
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