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RINGKASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas biourin yang difermentasi 

dengan penambahan starter effective microorganism 4 (EM4). Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 

dan 4 ulangan. Perlakuan yang diterapkan adalah penambahan starter kedalam 

urin sapi dan difermentasi P0 (tanpa starter), P1 = EM4 1,25%, P2 = EM4 2,50%, 

P3 = EM4 3,75% dan P4 = EM4 5%. Peubah yang diamati adalah bentuk fisik 

meliputi warna dan bau, kandungan hara nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) 

serta pH. Hasil penelitian menunjukkan biourin P0 menghasilkan warna coklat 

kekuningan 75% dan warna coklat 25%, P1 menghasilkan warna coklat 

kekuningan 50% dan warna coklat 50%, P2 menghasilkan warna coklat 75% dan 

warna coklat kehitaman 25%, P3 menghasilkan warna coklat 25% dan warna 

coklat kehitaman 75% dan P4 menghasilkan warna coklat kehitaman 100%. Bau 

biourin pada perlakuan P0 menghasilkan bau menyengat 100%, P1 menghasilkan 

bau 75% menyengat dan 25% kurang menyengat, P2 menghasilkan bau 50% 

menyengat dan 50 kurang menyengat, P3 menghasilkan bau 25% menyengat, 

50% kurang menyengat dan 25% harum fermentasi dan P4 menghasilkan bau 

25% menyengat dan 75% harum fermentasi.  Penambahan starter EM4 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kandungan N dan P, tetapi 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan K serta pH. Kandungan 

kalium P0 1826,00 mg/L, P11390,25 mg/L, P2 1990,25 mg/L, P3 1783,50 mg/L 

dan P4 3736,75 mg/L dan pada pH P0 8,59, P1 8,11, P2 7,94, P3 7,88 dan P4 

7,81. Kesimpulan penelitian adalah warna biourin berwarna coklat kehitaman, 

serta memiliki aroma fermentasi. Biourin yang difermentasi dengan menggunakan 

EM4 dapat menurunkan pH dan meningkatkan kandungan K. 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan peternakan ramah lingkungan merupakan langkah 

strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas produk 

peternakan. Untuk mewujudkan pengembangan peternakan yang ramah 

lingkungan maka pengolahan limbah peternakan sangat diperlukan, karena limbah 

peternakan yang tidak diolah akan berdampak buruk terhadap kesehatan, baik 

kesehatan peternak ataupun ternak itu sendiri, dapat juga mengakibatkan 

pencemaran bagi tanah, udara, air ataupun lingkungan disekitar usaha peternakan. 

Salah satu limbah peternakan adalah limbah cair (urin). Urin dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan, kandungan nutrisinya berpotensi untuk 
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mendorong kehidupan jasad renik, sehingga apabila urin tergenang dapat 

menimbulkan bau menyengat, dapat merangsang lalat dan nyamuk untuk 

berkembang biak, akibatnya dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti disentri 

dan diare pada ternak ataupun peternaknya. 

Umumnya ternak sapi jantan dengan berat badan ± 300 kg menghasilkan 

urin sebanyak 8-12 liter per hari, sedangkan sapi betina dengan berat badan ± 250 

kg menghasilkan urin sebanyak 7,5-9 liter per hari (Adijaya, 2008). Sedangkan 

menurut Undang (2002), sapi mampu menghasilkan kotoran feses sekitar 23,6 kg 

per hari dan urin sekitar 9,1 liter per hari. Limbah yang berdampak negatif 

sebenarnya dapat ditanggulangi dan dimanfaatkan salah satunya memanfaatkan 

urin sapi menjadi biourin dengan melakukan fermentasi.  

Urin sapi dapat dimanfaatkan menjadi salah satu pupuk organik potensial 

sebagai sumber hara bagi tanaman karena kandungan N, P dan K. Kandungan 

unsur hara urin sapi adalah N sebesar 0,076%; P sebesar 0,014%; K sebesar 0,271 

dan C sebesar 0,106% dengan nilai C/N sebesar 1,39 (Pudjiarti et al., 2012). 

Unsur hara yang terdapat pada urin sapi memiliki kandungan hara yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kotoran padatnya (Lingga, 1991). 

Keunggulan biourin sapi sebagai sumber hara bagi tanaman telah 

dibuktikan dalam beberapa percobaan lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pemberian urin sapi dengan dosis 750 liter/ha mampu meningkatkan biomasa 

rumput raja sebesar 90,18% dibanding tanpa pemupukan dan berbeda tidak nyata 

pada pengamatan biomasa rumput raja yang diberi urea sebanyak 250 kg/ha 

(Adijaya dan Yasa, 2007). 

Sampai saat ini limbah cair peternakan sapi belum banyak dimanfaatkan, 

salah satu cara memanfaatkan urin adalah dengan mengolahnya menjadi biourin. 

Apabila urin disimpan saja masih memiliki beberapa kelemahan yakni kurangnya 

kandungan unsur hara yang dimilikinya dan unsur hara dapat menguap atau 

menjadi tidak tersedia, sehingga makin lama waktu disimpan maka dapat 

menyebabkan kualitas urin menurun. Menurut Sutedjo (1990) urin disimpan maka 

kualitasnya dapat menurun karena mengalami proses penguapan dan disamping 

itu selama penyimpanan terjadi interaksi yang menghasilkan senyawa kurang larut 

yang ditandai terbentuknya endapan atau kekeruhan dan menyebabkan unsur hara 

menjadi tidak tersedia. 

Memperbaiki kualitas urin sapi dapat dilakukan dengan cara fermentasi. 

Untuk melakukan fermentasi dibutuhkan starter guna mempercepat proses 

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

yang umum digunakan dalah Effective microorganism 4 (EM4).  EM4 merupakan 

kultur campuran berbagai jenis mikroorganisme yang bermanfaat, yaitu bakteri 

sintetik, bakteri asam laktat, ragi, actinomycetes dan jamur yang dapat 

dimanfaatkan inokulan untuk meningkatkan keragaman mikrobia tanah. 

Menurut Utomo (2007) EM4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan 

sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat (Lactobacillus Sp), bakteri 

fotosintetik (Rhodopseudomonas Sp), Actinomycetes Sp, Streptomycetes Sp, R. 

basillus/azotobahter dan ragi (yeast) atau yang sering digunakan dalam 

pembuatan tempe. Lama fermentasi dalam pembuatan biourin membutuhkan 

waktu berkisar 14 hari. Menurut Rahayu dan Nurhayati (2005), penggunaan 

mikrobia terpilih EM4 dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dari 3 

bulan menjadi 7-14 hari.  Penggunaan EM4 sebagai biodekomposer dalam 
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pembuatan pupuk organik telah banyak dilakukan dan pada umumnya 

memberikan hasil positif (Higa dan James, 1997). 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana kualitas pupuk organik cair (biourin) yang difermentasi dengan 

penambahan starter Effective microorganism 4 (EM4) dari urin sapi potong. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pupuk organik cair 

(biourin) yang difermentasi dengan penambahan starter Effective microorganism 4 

(EM4) dari urin sapi potong. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 9 September sampai dengan 28 

Oktober 2016, di kandang Sapi Potong Fapet Farm, Fakultas Peternakan, 

Universitas Jambi dan UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah, Badan 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi. 

Bahan yang digunakan dalam penilitian ini adalah urine sapi Bali yang 

diambil pada pagi hari sebagai bahan dasar pembutan pupuk cair (biourin), 

Effective microorganism 4 (EM4) serta empon-empon yang meliputi lengkuas, 

serai, jahe dan kunyit. Sedangkan alat yang digunakan adalah tong air, pengaduk, 

saringan, timbangan, pH meter, gelas ukur dan wadah pupuk cair. 

 Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan penyediaan 

bahan penelitian yaitu empon-empon yang terdiri atas lengkuas, serai, jahe dan 

kunyit. Penelitian ini berlangsung selama 21 hari, sebelum pembuatan pupuk 

organik cair (biourin) dilakukan proses pencacahan dengan cara memblender 

empon-empon, setelah itu dilakukan pencampuran urine, empon-empon dan 

starter EM4 serta terdapat kombinasi level pemberian EM4 yaitu 0%, 1,25%, 

2,5%, 3,75% dan 5% 

a. Persiapan Empon-empon  

 Empon-empon yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu dengan 

mencucinya mengunakan air yang mengalir. Selanjutnya bahan empon-empon 

dipotong dengan ukuran kecil dan dihaluskan menggunakan blender.  

b. Pembuatan  Biourin 

 Pengambilan urin sapi dilakukan pada pagi hari  jam 06.00 s/d 07.30 WIB 

dan menampung ketika sapi urinasi dengan menggunakan ember penampung di 

tempat penampungan, selanjutnya melakukan penyaringan pada urin yang sudah 

ditampung. 

 Setelah melakukan pengambilan urin, maka dilakukan pencampuran bahan 

empon-empon meliputi lengkuas, jahe, serai dan kunyit yang sudah dihaluskan 

dengan urin sapi. 

 Bahan sudah tercampur rata, kemudian ditambahkan starter EM4 sesuai 

kombinasi level perlakuan hingga homogen dan memasukan ke tempat pembuatan 

pupuk cair (biourin). Bahan yang sudah dicampur rata dengan starter dilakukan 

proses yang kedap udara dan ditutup dengan rapat atau secara anaerob. 

 Proses fermentasi berlangsung selama 21 hari dan pengamatan pH 

dilakukan dua kali yakni diawal dan diakhir proses pembuatan biourin serta alat 

yang digunakan adalah pH meter. Setelah proses fermentasi mencapai 21 hari 

maka dilakukan pemanenan. Pemanenan yang dianati adalah fisik meliputi warna 

dan bau, pH serta kandungan hara pada pupuk meliputi N, P dan K. 
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Pengamatan fisik berupa warna dapat mengunakan indra pengelihatan sedangkam 

pada bau dapat dilakukan dengan menggunakan indra penciuman. pH dapat 

dintentukan dengan pengukuran menggunakan pH meter. Kandungan hara biourin 

N, P dan K dilakukan analisis di UPTB Laboratorium 

 Analisis kandungan N menggunakan metode kjeldahl (AOAC, 1999), 

analisis kandungan P menggunakan metode spektrofotometri (AOAC, 1999), 

analisis kadar K menggunakan metode pertukaran kation selanjutnya diukur 

dengan Instrument Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) (AOAC, 1999), 

dan. Pengukuran nilai pH dilakukan dengan menggunakan pH meter (Mettler 

Toledo). 

 Penelitian ini menggunakan adalah Racangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan dan perlakuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

P0 : Urine sapi 500 ml + empon-empon 1% 

P1 : Urine sapi 500 ml + empon-empon 1% + 1,25% EM4 

P2 : Urine sapi 500 ml + empon-empon 1% + 2,50% EM4 

P3 : Urine sapi 500 ml + empon-empon 1% + 3,75% EM4 

P4 : Urine sapi 500 ml + empon-empon 1% + 5%      EM4 

Data yang diperoleh bentuk fisik seperti warna, bau dan pH di analisa 

secara deskriptif dan data kandungan unsur hara pupuk cair N, P dan K dianalisis 

dengan sidik ragam (ANOVA), jika analisis memperlihatkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05) maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Duncan (Steel 

dan Torrie, 1993) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fisik Biourin 

Hasil pengamatan fisik biourin berdasarkan perlakuan EM4 dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Fisik Biourin Berdassarkan Perlakuan EM4 

Pengamatan 

Fisik 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Ulangan Warna 

1 Coklat  

Kekuningan 

Coklat 

Kekuningan 

Coklat Coklat  Coklat 

Kehitaman 
2 Coklat 

Kekuningan 

Coklat 

Kekuningan 

Coklat Coklat 

Kehitaman  
Coklat 

Kehitaman 
3 Coklat 

Kekuningan 

Coklat Coklat  Coklat 

Kehitaman  
Coklat 

Kehitaman 
4 Coklat Coklat Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman  

Coklat 

Kehitaman 

Aroma (Bau) 

1 Menyengat Menyengat Menyengat Menyengat Menyengat 
2 Menyengat Menyengat Menyengat Kurang 

Menyengat 

Harum 

Fermentasi 

3 Menyengat Menyengat Kurang 

Menyengat  

Kurang 

Menyengat 

Harum 

Fermentasi 

4 Menyengat Kurang 

Menyengat 

Kurang 

Menyengat 

Harum 

Fermentasi 

Harum 

Fermentasi  

Keterangan: P0: Kontrol, P1: 1.25 % EM4, P2: 2.50 %, P3: 3.75 % EM4, P4: 5 % EM4 
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Warna Biourin 

 Tabel 5 menunjukan terjadi perubahan warna setelah mengalami proses 

fermentasi selama 21 hari. Pada perlakuan P0 menghasilkan warna coklat 

kekuningan 75% dan warna coklat 25%. Perlakuan P1 menghasilkan warna coklat 

kekuningan 50% dan warna 50%. Perlakuan P3 menghasilkan warna coklat 25% 

dan warna coklat kehitaman 75%. Perlakuan P4 menghasilkan warna coklat 

kehitaman 100%. Namun jika dilihat dari seluruh perlakuan, P3 (EM4 3,75%) 

mendapatkan hasil yang terbaik dibandingkan perlakuan lainnya yakni dari empat 

ulangan menghasilkan warna coklat kehitaman. Hal ini tersebut sesuai dengan 

pendapat Huda (2013) bahwa pupuk organik cair (biourine) yang telah matang 

yang memiliki sifat bentuk warna yaitu coklat kehitaman. 

 Biourin yang baik berwarna sampai hitam tergantung dari bahan yang 

digunakan dalam pembuatan pupuk cair. Perubahan warna menjadi coklat atau 

hitam disebabkan oleh aktivitas mikrooorganisme yang bekerja selama fermentasi. 

Penambahan EM4 yang menjadi perlakuan dalam pembuatan pupuk cair ini 

memberikan pengaruh yang baik utuk mempercepat proses fermentasi dan 

perubhan warna hijau kekuningan sampai hitam. Menurut Kurniadinata (2008), 

bahwa pupuk cair dari urine sapi harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu, 

kurang lebih tujuh hari. Pupuk cair urin sapi dapat digunakan dengan indikator 

pupuk cair terlihat warna kehitaman dan bau yang tidak terlalu menyengat.        
  

Bau Biourin 

 Tabel 5 menunjukan terjadi perubahan bau setelah mengalami proses 

fermentasi selama 21 hari. Pada perlakuan P0 menghasilkan bau 100% 

menyengat. Perlakuan P1 menghasilkan bau 75% menyengat dan 25% kurang 

menyengat. Perlakuan P2 menghasilkan bau 50% menyengat dan 50% kurang 

menyengat. Perlakuan P3 menghasilkan bau 25% menyengat, 50% kurang 

menyengat dan 25% harum fermentasi. P4 menghasilkan bau 25% menyengat dan 

75% harum fermentasi. 

 Kondisi tersebut menunjukan bahwa selama proses fermentasi 

mikroorganisme mengurai bau ammonia dengan baik sehingga hasil fermentasi 

tidak berbau menyengat (ammonia) Jemy (2013) menyatakan bahwa dalam 

biourin juga ditambahkan empon-empon dengan tujuan untuk mengurangi bau 

urin.  Kondisi ini diduga dalam proses fermentasi mikroba mampu memecah 

ikatan nitrogen dalam bentuk ammonia menjadi nitrogen bebas.  

 Nitrogen bebas dimanfaatkan oleh mikroba sebagai unsur penyusun 

protein sehingga bau menyengat ammonia biourin setelah mengalami fermentasi 

menjadi berkurang dan hilang. Menurut Sungguh (1993), bahwa fermentasi adalah 

penguraian unsur organik kompleks terutama karbohidrat untuk menghasilkan 

energi melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang biasanya 

terjadi dalam keadaan anaerob dan diiringi dengan pembebasan gas, hal ini 

bertujuan untuk menekan pertumbuhan mikroba pathogen agar proses degradasi 

berjalan dengan baik. Murdowo (2004) menyatakan bahwa pupuk cair dari urine 

sapi sebelum fermentasi memiliki bau menyengat sedangkan sesudah mengalami 

fermentasi bau kurang menyengat.   
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pH Biourin 

Rataan pH biourin sapi yang di fermentasi dengan EM4 masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata Nilai pH Biourin yang Diberi Perlakuan EM4 

 

Perlakuaan 

Ulangan Rataan  

1 2 3 4 

P0 8,78 8,76 8,12 8,68 8,59 
a
 ± 0,31 

P1 7,86 7,69 7,84 8,14 8,11 
b
 ± 0,19 

P2 8,17 7,89 8,15 8,22 7,94 
b
 ± 0,15 

P3 8,03 7,91 7,78 8,04 7,88 
b
 ± 0,12 

P4 8,03 7,84 7,95 7,43 7,81 
b
 ± 0,27 

Keterangan : Superskrip dengan hurup kecil yang berbeda pada kolom yang sama  

          menunjukkan berbeda sangat nyata (P< 0,01) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas biourin yang difermentasi 

dengan penambahan starter EM4 berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pH. 

Hasil uji jarak berganda Duncan  menujukkan bahwa pH antara P0 dengan P1, P2, 

P3 dan P4 berbeda nyata, sementara P1, P2, P3 dan P4 berbeda tidak nyata. 

Perlakuan P0 (kontrol) tanpa starter lebih tinggi dibandingkan dengan P1, P2, P3 

dan P4 yang diberi starter, hal ini pH berada pada kisaran SNI yaitu 4-9. 

Derajat keasaman (pH) yang tinggi disebabkan pH biourin masih dalam 

keadaan basa, kemungkinan proses fermentasi sudah selesai, waktu fermentasi 

yaitu 21 hari serta adanya aktivitas mikroorganisme yang tinggi dalam mengurai 

bahan organik. Peningkatan dan penurunan pH menandakan adanya aktivitas 

penguraian bahan organik oleh mikrorganisme. pH asam yang cocok untuk 

pertumbuhan mikroba pengurai dalam mendegrasi bahan-bahan organik (Firdaus, 

2011; Prahesti dan Dwipayanti, 2011). 

Terjadinya penurunan pH pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 yang diberi 

starter dikarenakan oleh C-organik terurai di dalamnya menjadi asam-asam 

organik serta menurunkan pH yang semula basa menjadi asam (Huda, 2013; 

Dwicaksono et al, 2013). Selain Penguraian bahan organik karena adanya 

aktivitas bakteri seperti asam laktat, asam asetat. Asam-asam organik berasal dari 

penguraian karbohidrat, protein dan lemak. Suriawiria et al., (2003) menyatakan 

bahwa penguraian bahan organik karena adanya aktivitas bakteri asam laktat yang 

menghasilkan asam seperti asam laktat dan asetat. Asam-asam organik yang 

diperoleh dari penguaraian karbohidrat, protein dan lemak. 

Menurut Campbell dan Reece (2008), bahwa pH merupakan faktor 

penting karena berpengaruh terhadap ketersediaan mineral yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan dan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme 

didalam media penguraian bahan organik adalah pH. 
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Komposisi Kimia Biourin 

Kandungan Nitrogen Biourin 

Kandungan nitrogen memegang peranan penting sebagai merangsang 

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya pada batang, cabang daun 

maupun sebagai penyusun klorofil, yang menjadikan daun berwarna hijau. 

Kandungan nitrogen sebagai komponem utama dalam sintesa protein yang 

dilakukan oleh sel tumbuhan, sedangkan protein merupakan senyawa yang sangat 

penting bagi organisme untuk pertumbuhan tanaman. Rataaan nitrogen biourin 

sapi yang di fermentasi pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata Kandungan Nitrogen Biourin yang Diberi Perlakuan EM4 

 

Perlakuaan 

Ulangan 
Rataan (ppm) 

1 2 3 4 

P0 212 200 244 191 211,75 ± 23,16 

P1 207 166 194 216 195,75 ± 21,79 

P2 214 222 190 221 211,75 ± 14,93 

P3 224 223 167 194 202,00 ± 27,17 

P4 220 220 209 204      213,25  ± 8,06 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas biourin yang difermentasi 

dengan penambahan starter EM4 berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

nitrogen biourin. Rataan kandungan nitrogen biourin adalah 206,90 ppm dengan 

kisaran 166-244 ppm. Kandungan nitrogen biourin yang dihasilkan belum 

memenuhi Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/SR.140/10/2011 akan  

pupuk organik  cair (POC) yaitu 0,30-0,60%. Hal ini diduga aktivitas yang 

penurunan kualitas bahan organik setiap konsentrasi starter yang digunakan secara 

berbeda, pernyataan ini sesuai dengan Suhesy dan Adriani (2014), yang 

menyatakan pada proses pengomposan dengan starter yang berbeda tidak 

mempengaruhi kandungan nitrogen pupuk, karena aktivitas mikroorganisme yang 

terjadi penurunan bahan organik pada starter relatif sama, sehingga diperoleh hasil 

akhir yang sama. Setelah proses fermentasi selesai maka mikroba mati dan 

menjadi sumber nitrogen, hal ini sesuai pendapat Makiyah (2013) menyatakan 

bahwa bakteri telah bereaksi mencapai fase stasioner mengalami penurunan bahan 

organik mengalami kematian pada mikroba dan berdasarkan hasil penelitian pH 

yang dihasilkan dari biourin cenderung asam. Menurut Polprasert (1989) bahwa 

pH tinggi, amonium yang terbentuk dari proses penguraian urea semakin mudah 

menguap. Akibatnya, kandungan N semakin berkurang tidak hanya melalui 

penguapan amoniak. tetapi juga melalui pengambilan sumber N oleh inokulum.  

   

Kandungan Fosfor (P) 

Fosfor merupakan unsur hara yang terpenting bagi tumbuhan setelah 

nitrogen, kandungan fosfor merupakan bagian penting dari nukleoprotein inti sel. 

Yulipriyanto (2010) menyatakan bahwa senyawa fosfor mempuyai peranan dalam 

merangsang pertumbuhan awal pada akar, pemasakan buah, transport energi 
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dalam sel, pembentukan buah dan produksi biji. Fosfor dalam tanaman berfungsi 

mempercepat pertumbuhan akar semai, dapat mempercepat serta memperkuat 

pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, dapat mempercepat 

pembungaan dan pemasakkan buah, dapat meningkatkan biji-bijian. Sumber zat 

fosfat berada dalam tanah sebagai fosfat mineral. (Sutedjo, 1990). Hal ini sejalan 

dengan peryataan  Winarso (2005) yang menyatakan bahwa fungsi fosfor di dalam 

tanaman yaitu dalam proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan 

energi, pembelaan dan pembesaran sel serta proses didalam tanaman lainnya. 

Rataan kandungan fosfor biourin yang di fermentasi dengan EM4 pada masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rataan Kandungan Fosfor Biourin yang Diberi Perlakuan EM4 

 

Perlakuaan 

Ulangan 
Rataan (ppm) 

1 2 3 4 

P0 0,774 3,49 3,65 3,32 2,81 ± 1,36 

P1 6,64 2,20 2,42 2,65         3,48 ± 2,12 

P2 1,75 5,29 6,08 2,71         3,98 ± 2,06 

P3 2,03 3,21 5,01 2,09         3,09 ± 1,39 

P4 1,97 1,92 4,79 4,22         3,23 ± 1,50 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas biourin yang difermentasi 

dengan penambahan starter EM4 berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kandungan fosfor. Rataan kandungan fosfor biourin adalah 3,31 ppm, dengan 

kisaran 0,774-6,64 ppm. Kandungan fosfor biourin yang dihasilkan belum 

memenuhi Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/SR.140/10/2011 akan 

pupuk organik cair (POC) yaitu 0,30-0,60%. Terdapat kecendrungaan 

penambahan starter EM4 meningkat kandungan fosfor biourin pada perlakuan P1, 

P2 dan P0, kemudian turun kembali pada perlakuan P3 dan P4. 

Pada perlakuan P0 dan P1, P2, P3 dan P4 yang diberi starter kosentrasi 

yang berbeda tidak mempengaruhi kandungan fosfor biourin yang dihasilkan. 

Dilihat pada Tabel 8 setiap perlakuaan mengalami peningkatan, kondisi ini diduga 

kandungan fosfor dalam substrat digunakan oleh sebagian besar mikroorganisme 

untuk membangun selnya, sehingga menyebabkan unsur fosfor biourin pada 

perlakuaan mengalami tinggi. 

Menurut Chapelle (2001) bahwa pertumbuhan mikroorganisme 

membutuhkan fosfor untuk membangun sel, seperti pembentukan protoplasma 

dan inti sel dan diperkuat oleh Yuli et al. (2011) menyatakan bahwa semakin 

tinggi nitrogen maka multiplikasi mikroorganisme yang merombak fosfor akan 

meningkat, sehingga kandungan fosfor meningkat. Dimana mikroorganisme 

memiliki fase stasioner pada fase ini mengalami pertumbuhan yang berpengaruh 

signifikan dan lama waktu fermentasi tidak mempengaruhi akan meningkatnya 

kadar fosfor (Makiyah, 2013). 
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Kandungan Kalium (K) 

Kalium merupakan unsur kedua terbanyak setelah nitrogen dalam 

tanaman dan dibutuhkan oleh tanaman untuk memperkuat tanaman pada 

pembentukan karbohidrat, pengerasan bagian batang, peningkatan kualitas biji 

dan daun. Unsur K diserap dalam bentuk K+, terutama pada tanaman muda 

(Mulyani, 1994). Pranata (2004) menyatakan bahwa kekurangan kalium dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman, daun tampak keriting dan mengkilap dan 

dapat menyebabkan tangkai daun lemah sehingga mudah terkulai dan kulit biji 

keriput. Rataan dalam kandungan kalium biourin yang difermentasi dengan EM4 

pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rataan Kandungan Kalium (K) yang Diberi Perlakuan EM4 

Perlakuan Ulangan  Rataan (ppm) 

1 2 3 4 

P0 2191 2226 1503 1384 1826,00 
b
 ± 444,57 

P1 1825 905 1957 874 1390,25 
b
 ± 580,86 

P2 1493 2315 2409 1747 1991,00 
b
 ± 441,46 

P3 1345 1835 1965 1989 1784,50 
b
 ± 300,06 

P4 3304 3775 4335 3533 3737,75 
a
 ± 443,78  

Keterangan : Superskrip dengan hurup kecil yang berbeda pada kolom yang sama   

menunjukkan berbeda nyata (P< 0,01) 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa biourin yang di fermentasi dengan 

penambahan starter EM4 berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 

kalium. Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukan bahwa kandungan nitrogen 

pada P4 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P2, P0, P3 dan P1, sementara P2, 

P0, P3 dan P1 berbeda tidak nyata. Kandungan kalium pada P4 yang diberikan 

konsentrasi 5% lebih tinggi dibandingkan dengan P0 (kontrol), P1 (EM4 1,25%), 

P2 (EM4 2,50%), dan P3 (EM4 3,75%) yang diberi konsentrasi berbeda, namun 

tidak tampak mengalami perbedaan yang signifikan antara pemberian starter. 

Biourin pada perlakuan P4 menghasilkan kandungan kalium lebih tinggi 

yaitu 3736,75 ppm, hal ini disebabkan oleh terbentuknya asam organik selama 

proses penguraian pada biourin P4 lebih banyak dan menyebabkan daya larut 

unsur-unsur hara seperti Ca, P dan K menjadi lebih tinggi, sehingga lebih banyak 

kalium bagi tanaman (Donahue, 1970). Diperkuat oleh Makiyah (2013) 

menyatakan bahwa N dan P semakin ditambahkan starter dengan maka semakin 

tinggi akan kandungan K pada sampel sehingga berlangsungnya proses 

penguraian pada mikroorganisme maka mempengaruhi kadar K. 

Menurut Makiyah (2013) bahwa mikroorganisme dapat bekerja secara 

optimum jika dalam lingkungan kedap udara (anaerob), sehingga ada udara masuk 

maka mikroorganisme tidak dapat bekerja dengan maksimal. Hidayati et al., 

(2008) menyatakan bahwa kehadiran bakteri dan aktivitasnya sangat 

mempengaruhi peningkatan kandungan kalium, mikroorganisme mengunakan 

kalium dalam bahan substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran bakteri dan 

aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kalium, kalium dapat 

diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur, jika penguraian kembali 

maka kalium akan menjadi tersedia kembali. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik adalah P4 karena menghasilkan pH dan K tinggi dengan kualitas fisik 

yang baik. Warna biourin berwarna coklat kehitaman serta memiliki aroma berbau 

fermentasi, sedangkan perlakuan yang berpengaruh nyata menurunkan pH dan 

mempengaruhi kandungan K, tetapi tidak berpengaruh terhadap kandungan N dan 

P. Saran untuk penelitian ini yaitu perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kandungan N dan P pada biourin dengan memberikan penambahan bahan lain 

yang dapat meningkatkan kandungan N dan P. 
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