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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan di Farm Fakultas Peternakan Universitas Jambi pada tanggal 

18 Agustus – 29 September 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

urin sebagai sumber nitrogen dalam prses pengomposan serta mengetahui level urin 

terbaik. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan P0= kotoran sapi 67,5% + 10% dedak + 20% 

serbuk gergaji + 2,5% Trichoderma harzianum, P1= kotoran sapi 67,5% + 10% dedak + 

20% serbuk gergaji + 2,5% Trichoderma harzianum +1% urin, P2= kotoran sapi 67,5% 

+ 10% dedak + 20% serbuk gergaji + 2,5% Trichoderma harzianum + 2% urin, P3= 

kotoran sapi 67,5% + 10% dedak + 20% serbuk gergaji + 2,5% Trichoderma harzianum 

+ 3% urin. Hasil penelitian pengamatan bentuk fisik (warna, bau, dan tekstur) semua 

perlakuan mendapatkan hasil yang sama yakni warna coklat kehitaman, bau tanah, dan 

tekstur remah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan urin berpengaruh 

tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar phospor dan kalium, tetapi berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar nitrogen, karbon, pH dan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kadar C/N Rasio. Kadar nitrogen P0 11,32%, P1 0,93%, P2 0,91%, P3 0,71%. 

Kadar karbon P0 11,32% P1 15,76% P2 12,09% P3 9,77%. Nilai pH  P0 6,38, P1 6,43, 

P2 6,53, P3 6,58. Nilai C/N Rasio P0 11,05, P1 17,12, P2 13,30, P3 14,02. Kandungan 

unsur hara (C,N,P,KC/N Rasio) pada pembuatan kompos dengan penambahan urin 

sudah memenuhi standar (SNI 19-7030-2004), pH yang dihasilkan mendekati standar 

(SNI 19-7030-2004). Perlakuan terbaik dari penelitian ini adalah P0 sebagai kontrol. 

Kata kunci : urin, sumber nitrogen, unsur hara, kompos 

PENDAHULUAN 

Usaha sektor peternakan menghasilkan limbah diantaranya limbah padat (feses) 

dan limbah cair (urin), apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan masalah terhadap lingkungan. Populasi sapi di Indonesia terus 

meningkat dari 354.400 ekor pada Tahun 2001, menjadi 483.010 ekor pada Tahun 2014 

(BPS 2015). Menurut Adijaya (2008) urin ternak sapi jantan dengan berat ± 300 kg 

dapat menghasilkan 8-12 liter per hari, sedangkan sapi betina degan berat ± 250 kg 

dapat menghasilkan urin 7,5-9 liter per hari. Menurut Huda dan Wikanta, (2016) bahwa 

satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8 – 10 kg per hari atau 2,6 – 

3,6 ton per tahun atau setara dengan 1,5-2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik. 

Limbah kotoran sapi mempunyai potensi yang sangat baik sebagai penyedia unsur 

hara tanaman, oleh karena itu salah satu upaya penanganan yang dilakukan dengan 

memanfaatkan limbah kotoran ternak tersebut sebagai pupuk organik sehingga limbah 

tersebut tidak terbuang sia-sia. Pengolahan bahan organik menjadi kompos 

(pengomposan), dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk 

konservasi lingkungan, dan penggunaan kompos (pupuk organik) dapat mereduksi 
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penggunaan pupuk kimia dan pemberi nilai tambah pada peternak.  

Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara 

biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang akan mengontrol proses alami tersebut 

agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses pengomposan yaitu dengan membuat 

campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan 

penambahan aktivator. Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian 

di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya.  

Proses pengomposan untuk meningkatkan aktivitas mikroba perlu ditambahkan 

unsur nitrogen yang dapat berasal dari urin sapi. Urin sapi memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan feses yaitu nitrogen didalam urin sapi sebesar 1% sedangkan 

nitrogen yang terdapat pada feses sapi yakni 0,40 %. Menurut Haq et al., (2014) bahwa 

dengan adanya unsur nitrogen dalam pembuatan kompos akan digunakan oleh mikroba 

sebagai aktivitas hidupnya, semakin banyak kandungan nitrogen maka akan semakin 

cepat bahan organik terurai.  

Proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama/lambat. Untuk 

mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi 

pengomposan seperti dengan penambahan starter Trichoderma harzianum. Trichoderma 

harzianum berperan sebagai dekomposer dalam proses pengomposan yang dapat 

menghasilkan enzim untuk memecah selulosa menjadi glukosa. 

Selain starter diperlukan juga bahan tambahan seperti dedak dan serbuk gergaji 

dimana dedak sebagai sumber energi dan serbuk gergaji ini merupakan sumber carbon 

dalam proses pengomposan. 

Berdasarkan hal tersebut ingin diketahui adanya dampak penggunaan nitrogen 

dari urin terhadap bentuk fisik dan unsur hara kompos yang berasal dari kotoran sapi. 

METODE PENELITIAN 

Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kotoran sapi, dedak, serbuk 

gergaji, Trichoderma harzianum, urin. Sedangkan alat yang digunakan yaitu cangkul, 

sekop, terpal plastik, karung plastik, timbangan, pH meter, karet, penyemprot cairan,  

thermometer dan seperangkat alat pengukur unsur hara pupuk. Kotoran sapi dijemur 

dibawah sinar matahari sampai kadar air 50%.  

Adapun metode dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dan lakukan analisis bahan kering 

dari semua sampel bahan. 

2. Lakukan penimbangan bahan sesuai dengan persentase, lalu dilakukan 

pencampuran. 

3. Proses pencampuran dilakukan di atas terpal, dimulai dari bahan yang 

jumlahnya sedikit sampai yang terbanyak, diaduk sampai homogen.   

4. Kemudian dilakukan penambahan urin sesuai dengan perlakuan, lalu 

ditambahkan air, sesuai dengan kadar air bahan segar tersebut, pada  penelitian 

ini ditambahkan sebanyak 2 liter air. 

5. Bahan yang sudah tercampur rata dimasukkan ke dalam karung, lalu diikat. 

6. Selama proses dekomposisi dilakukan pengamatan suhu menggunakan 

thermometer dengan cara menusukkan thermometer melalui ujung ikatan karet 

sampai thermometer masuk sebagian kedalam kompos. Thermometer dibiarkan 

selama 1-2 menit kemudian diamati suhunya. Pengamatan dilakukan setiap hari 

pada jam 17.00 WIB. 
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7. Setiap minggu dilakukan pengadukan terhadap kompos dengan tujuan untuk 

meningkatkan aerasi. 

8. Setelah 21 hari didekomposisi maka dilakukan pemanenan untuk diamati bentuk 

fisik pupuk yaitu perubahan warna kompos (coklat, coklat kehitaman, hitam), 

tekstur (kasar, remah), aroma (bau menyengat, bau tanah), pH dan menganalisis 

kandungan unsur hara pupuk (N,C,P,K) yang dilakukan di Laboratorium tanah. 

9. Untuk pengamatan fisik dilakukan oleh 7 orang panelis dengan pengamatan 

seperti perabaan, penciuman dan penglihatan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Asngad dan Suparti (2015) bahwa kriteria organoleptik pupuk kompos meliputi 

warna, bau, tekstur dengan melibatkan 7 panelis. Pengukuran pH kompos 

dilakukan dengan menggunakan alat pH meter.  

10. Sedangkan pengukuran kandungan hara pupuk dilakukan analisis di 

laboratorium tanah.  

 

Metode Analisis 

Kadar Air 

Kadar air ditentukan dengan metode oven caranya adalah bahan ditimbang dengan 

timbangan analisis dengan berat bahan dalam cawan telah diukur bobot keringnya 

secara teliti, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 12 jam. Bahan 

didinginkan dalam deksikator dan ditimbang kembali. Kadar air bahan dapat dihitung 

sebagai berikut:  %Kadar Air = 
(   )  

 
  x 100% 

Keterangan: C = Berat cawan setelah oven 

        D = Berat sampel 

                    E =  Berat cawan + sampel setelah oven 

Analisis Nitrogen  

Pengujian kadar Nitrogen dilakukan dengan menggunakan metode kjedahl. 1 

gram sampel ditambahkan 5 ml larutan H2SO4 pekat. Destilasi, tambahkan NaOH 40% 

dan dialirkan perlahan ke dalam labu destilata. Titrasi larutan destilata dengan HCL 

0,025 N standar dengan menggunakan buret. 

 

 

Analisis Karbon 

 Pengukuran karbon organik menggunakan metode Walkey & Black. Karbon 

yang terdapat  sebagai bahan organik di dalam tanah tereduksi dengan larutan kalium 

dikromat (K2Cr2O7) 1 N dalam suasana asam. Kemudian dikromat yang telah bereaksi 

dititrasi dengan larutan FeSO4 menggunakan difenilamain sebagai indikator. 
Analisis Phospor 

 Pengujian phospor dilakukan dengan menggunakan spektofotometer. Sampel 

dimasukkan ke dalam botol kocok dan ditambahkan 20 ml pengekstrak Bray 1 atau 

Bray 2, dikocok selama 5 menit,tambahkan aquades dan reagen B sebanyak 8 ml, 

diamkan 20 menit. Tetapkan absorban dengan spectronic 21 pada panjang gelombang 

882 nm demikian juga dengan deret standar P. 

Analisis Kalium 

 Pengujian kalium dilakukan dengan menggunakan metode pertukaran kation 

dengan cara dilakukan ekstraksi dengan larutan NH4OAc pH 7,0 N lalu diukur dengan 

instrumen Atomic Absorbsion Spetrophotometer (AAS) pada panjang gelombang 768 

nm, sebagai pembanding dilakukan penetapan deret standar dengan konsentrasi kalium 

0,1,2,3 ppm (AOAC, 1999).  
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Pengukuran C/N Rasio 

 Kandungan  rasio C/N diperoleh dari perbandingan antara nilai C organik dan 

nitrogen dengan metode kalkulasi (perhitungan). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Bentuk Fisik Kompos 

Hasil pengamatan bentuk fisik kompos berdasarkan perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Bentuk Fisik Kompos Berdasarkan Perlakuan Urin Selama Penelitian  

Pengamatan 

Fisik 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Warna     

1 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

2 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

3 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

4 Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Coklat 

Kehitaman 

Bau     

1 Tanah Tanah Tanah Tanah 

2 Tanah Tanah Tanah Tanah 

3 Tanah Tanah Tanah Tanah 

4 Tanah Tanah Tanah Tanah 

Tekstur     

1 Remah Remah Remah Remah 

2 Remah Remah Remah Remah 

3 Remah Remah Remah Remah 

4 Remah Remah Remah Remah 

Ket : P0 = Kontrol; P1 = Urin 1%; P2 = Urin 2%; P3 = Urin 3% 

Warna 

Berdasarkan Tabel.1 warna yang diperoleh pada semua perlakuan adalah dengan 

warna coklat kehitaman setelah proses dekomposisi 21 hari. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses pendekomposisian oleh mikroba pada pengomposan berjalan dengan 

baik. Herlina, (2013) menyatakan bahwa karakterisasi kompos yang sudah matang dapat 

dicirikan dengan salah satu sifat yakni kompos berwarna coklat tua hingga hitam.  

Warna yang dihasilkan pada penelitian ini sudah memenuhi standar (SNI 19-

7030-2004) yaitu kompos berwarna coklat kehitaman. 

Bau 

         Bau yang terjadi setelah proses dekomposisi 21 hari pada kompos untuk semua  

perlakuan adalah bau tanah. Kondisi ini diduga bahwa proses dekomposisi oleh 

mikroorganisme sudah berjalan dengan baik dan menunjukan kompos sudah matang. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuliarti dan Isroi, (2009) bahwa jika proses 

pembuatan kompos berjalan dengan normal maka tidak menghasilkan bau yang 

menyengat tetapi berbau tanah. Hasil ini sudah sesuai dengan standar (SNI 19-7030-

2004) bahwa kompos matang berbau tanah. 
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Hasil dari pengamatan pada tekstur setelah dilakukan proses dekomposisi selama 

21 hari, seluruhnya 100% perlakuan (P0, P1, P2 dan P3) memiliki hasil yang sama yaitu 

tekstur berubah menjadi remah atau seperti tanah, tidak menyerupai bentuk komposisi 

awalnya lagi. Kondisi ini diduga karena bahan organik tersebut hancur akibat 

penguraian alami oleh mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Koivula et al., (2000) 

menyatakan bahwa kompos yang telah matang memiliki sifat fisik sama seperti tanah 

dan humus yaitu kehitaman dan remah. Hasil ini memenuhi standar (SNI 19-7030-

2004) bahwa kompos matang bertekstur remah seperti tanah. 

Hasil pengamatan bentuk fisik perlakuan kompos dengan penambahan urin 1%, 

2%, 3% tidak ada pengaruh jika dibandingkan terhadap kontrol karena hasil yang 

ditemukan relatif sama. 

2. Suhu Pengomposan  

Selama proses dekomposisi, suhu kompos mengalami peningkatan pada hari 

pertama dan selanjutnya menurun. Pada hari pertama, suhu kompos P0 mencapai suhu 

42,7ºC, P1 41,3
o
C, P2 40,75

o
C dan P3 45

o
C. Selama proses dekomposisi, dilakukan 

pengadukan kompos sebanyak 3 kali, yaitu pada minggu pertama, ke-dua dan minggu 

ke-tiga yang bertujuan untuk meningkatkan aerasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Sutanto, (2002) bahwa pembalikan timbunan kompos membantu pencampuran dan 

pelonggaran serta aerasi timbunan. Berikut merupakan grafik dari pengukuran suhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Suhu Selama Proses Dekomposisi 

         Berdasarkan Gambar.1 dapat dijelaskan bahwa suhu kompos diawal – awal 

pengamatan masih tinggi pada setiap perlakuan namun suhu mulai mengalami 

penurunan pada pengamatan hari ke-dua sampai dilakukannya pengadukan, setelah 

dilakukan pengadukan suhu kembali meningkat lalu turun kembali sampai pengamatan 

ke-21 hari.  

Selama proses pengomposan dilakukan pengukuran suhu setiap hari untuk melihat 

jalannya proses pengomposan. Suhu yang diukur adalah suhu yang ditengah tumpukan 

karena pada bagian ini lebih panas daripada suhu dipermukaan. Ketersediaan udara 

yang masuk dalam tumpukan kompos juga mempengaruhi perbedaan suhu yang terjadi. 

Sehingga akan mempengaruhi kebutuhan oksigen bagi aktivitas mikroorganisme 

pengurai. 

Pada pengadukan pertama, yaitu pada hari ke-8 suhu kompos kontrol (P0) 

diperoleh 32ºC kompos dengan perlakuan penambahan urin 1% (P1) 30,50ºC, 

penambahan urin 2% (P2) 31ºC dan penambahan urin 3% (P3) 31ºC. Namun suhu 

mengalami ketidaksetabilan pada minggu ini yaitu pada hari ke-12 suhu mengalami 

peningkatan yakni dengan rataan berkisar P0 35,50
o
C, P1 35ºC, P2 35,13

o
C dan P3 
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34ºC. Hal ini mungkin disebabkan oleh keaktifan mikroba dalam mengurai bahan 

kompos yang juga akan mempengaruhi suhu pada kompos itu sendiri. 

Setelah proses dekomposisi berlangsung selama dua minggu, dilakukan 

pengadukan kembali pada hari ke-15 dan masing-masing suhu pada setiap perlakuan 

yaitu P0 33
o
C, P1 33,50ºC, P2 32,75

o
C dan P3 32ºC. Kemudian suhu menurun secara 

perlahan hingga stabil. Meskipun pada hari pemanaenan (21 hari) suhu kompos yang 

diperoleh masih bisa dikatakan tinggi yakni P0 31,88
o
C, P1 31ºC, P2 31,75

o
C dan P3 

31,75ºC. Kondisi ini diduga seluruh tumpukan kompos sudah mengalami fase 

pendinginan dan fase pematangan yang ditandai dengan menurunnya temperatur dari 

temperatur puncak menuju kestabilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hartutik et all., 

(2009) bahwa kenaikan suhu diawal pengomposan terjadi karena adanya aktivitas 

mikroba dalam mendekomposisi bahan organik dengan oksigen sehingga menghasilkan 

energi dalam bentuk panas, C02 dan uap air. Panas yang ditimbulkan akan tersimpan 

dalam tumpukan, sementara dibagian permukaan terpakai untuk penguapan. Panas yang 

terperangkap dalam tumpukan akan menaikkan suhu tumpukan. Setelah mencapai suhu 

puncak, suhu tumpukan akan mengalami penurunan yang akan stabil sampai proses 

pengomposan berakhir. 

 Temperatur yang diperoleh pada penelitian ini belum baik karena sedikit diatas 

temperatur tanah dengan kisaran 26-30
o
C dan belum sesuai (SNI 19-7030-2004). 

3. Derajat Keasaman (pH) 

 Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

terhadap pH kompos (P<0,01). Nilai pH merupakan indikator yang baik dari aktivitas 

mikroorganisme. Rataan pH kompos yang dihasilkan adalah P0 6,38, P1 6,43 P2 6,53 

dan P3 6,58.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme adalah pH, 

sehingga nilai pH merupakan indikator yang baik dari aktivitas mikroorganisme. 

Herlina, (2013) menyatakan bahwa proses pengomposan yang baik adalah ketika pada 

awal proses, pH akan mengalami penurunan karena adanya dekomposisi bahan organik 

menjadi asam organik kemudian asam organik akan didekomposisi lebih lanjut 

sehingga bahan memiliki pH lebih tinggi dan mendekati netral (pH kompos yang sudah 

matang).  

 
Gambar 2. Grafik pH kompos 

Hasil uji jarak berganda duncan menunjukkan bahwa pH pada P3 tidak berbeda 

nyata (P>0,01) terhadap P2 tetapi berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 dan P1, P2 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 dan P1, P1 tidak berbeda nyata (P>0,01) 

terhadap P0. 
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Secara umum rataan pH kompos dari kotoran sapi adalah 6,48 dengan kisaran 

6,38 – 6,58. Hasil ini mendekati standar (SNI 19-7030-2004) bahwa pH kompos 

berkisar 6,80 – 7,49. 

4.Kandungan Hara Kompos 

Setelah kompos matang pada hari ke-21, dilakukan uji laboratorium untuk 

mengetahui karakteristik kandungan unsur hara kompos tersebut. Rataan kandungan 

unsur hara kompos penelitian berdasarkan perlakuan dapat dilihat pada Tabel.2. 

Tabel.2. Kandungan Unsur Hara N, C, P, K, C/N Rasio Kompos berdasarkan  

  Perlakuan Penambahan Urin 

Kandungan  

Hara 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Nitrogen (%) 1,04
Aa 

0,93
b 

0,91
Bc 

0,71
C 

Karbon (%) 11,32
B 

15,76
A 

12,09
B 

9,77
C 

Phosfor (%) 2,11 2,27 2,29 2,12 

Kalium (%) 0,53 0,52 0,50 0,44 

C/N Rasio 11,05
Cb 

17,12
A 

13,30
Ba 

14,02
B 

Ket: Superskrip huruf besar pada baris yang sama menunjukkan berbeda sangat nyata 

(P<0,01). Superskrip huruf kecil pada baris yang sama menunjukkan berbeda 

nyata (P<0,05). 

4.1. Nitrogen (N) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urin dalam 

proses pembuatan kompos dari kotoran sapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar nitrogen. Hasil uji jarak berganda duncan menunjukkan bahwa kadar 

nitrogen pada P0 berbeda nyata (P<0,01) terhadap P1, dan berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap P2, dan P3, sedangkan P1 berbeda nyata (P<0,01) terhadap P2 dan 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P3, P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

P3. Kandungan nitrogen yang tertinggi terdapat pada perlakuan P0 (kontrol) sebesar 

1,04% dan kandungan nitrogen terendah pada perlakuan P3 (2% urin) yaitu sebesar 

0,71%. Hal ini disebabkan karena ketidak seimbangan sumber energi bahan organik dan 

urin sapi mengakibatkan bakteri yang terdapat pada urin sapi memiliki sumber makanan 

yang banyak sehingga bakteri tersebut mengubahnya menjadi gas amonia yang akan 

berikatan dengan oksigen menghasilkan nitrit. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Yuwono, (2005) menyatkan bahwa bahan organik yang mempunyai kandungan karbon 

terlalu tinggi memyebabkan proses penguraian terlalu lama, sementara jika kandungan 

karbon bahan terlalu rendah maka sisa Nitrogen akan berlebihan sehingga menyebabkan 

terbentuknya amonia (NH3), kandungan amonia yang berlebihan dapat meracuni bakteri 

dan menyebabkan Nitrogen yang diperlukan hilang. 

Secara umum rataan kandungan nitrogen kompos dari kotoran sapi pada 

penelitian ini diperoleh sebesar 0,90% dengan adanya penembahan urin sapi. Hasil ini 

sudah tergolong baik dan memenuhi standar (SNI 19-7030-2004) bahwa kandungan 

nitrogen kompos minimum 0,40%. 

4.2. Karbon (C) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urin dalam 

proses pembuatan kompos dari kotoran sapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar karbon.  

 Kandungan karbon tertinggi terdapat pada perlakuan P1 sebesar 15,76% dan 

terendah pada perlakuan P3 sebesar 9,77%. Kondisi ini diduga bahwa pada saat proses 

dekomposisi mikroba menggunakan karbon sebagai sumber energi. Proses dekomposisi 
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pada P1 lebih banyak dibanding P3 sehingga kandungan karbon lebih rendah pada P3. 

Hal ini karena semakin banyak mikroba yang terdapat dalam bahan organik yang 

terurai, maka semakin cepat pengurangan kadar karbon yang ada dalam bahan organik. 

Isroi dan Widiastuti, (2008) menyatakan bahwa pada proses pengomposan, mikroba 

membutuhkan karbon untuk pemenuhan energi. Populasi mikroba yang tinggi akan 

mempercepat penguraian bahan organik dan menurunkan kadar karbon organik.  

Hasil uji jarak berganda duncan menunjukkan bahwa kadar karbon pada P1 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P0, P2, dan P3, sedangkan P2 tidak berbeda 

nyata (P>0,01) terhadap P0, sedangkan P2 berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P3, 

P0 berbeda sangat nyata (P>0,01) terhadap P3.  

Secara umum rataan kandungan karbon kompos dari kotoran sapi adalah 12,24% 

dengan kisaran 9,77% - 15,76%. Hasil ini sudah tergolong baik karena menurut (SNI 

19-7030-2004) bahwa kandungan karbon kompos berkisar 9,80% - 32%. 

4.3. Phospor (P) 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urin dalam 

proses pembuatan kompos dari kotoran sapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kadar phospor. 

Kondisi ini diduga karena mikroba membutuhkan phospor untuk metabolisme dan 

berproduksi. Mineralisasi P dengan bantuan enzim fosfatase sehingga mikroba yang 

terdapat dalam kompos tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini sejalan dengan 

Miftahul (2003) bahwa tinggi rendahnya kandungan phospor dalam kompos 

kemungkinan disebabkan karena banyaknya phospor yang terkandung dalam bahan 

baku yang digunakan dan banyaknya mikroba yang terlibat dalam pengomposan. Secara 

umum rataan kandungan phospor kompos dari kotoran sapi adalah 2,20% dengan 

kisaran 2,11% - 2,29%. Hasil ini tergolong baik karena menurut (SNI 19-7030-2004) 

bahwa kandungan phospor kompos minimum 0,10%. 

4.4. Kalium (K) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urin dalam 

proses pembuatan kompos dari kotoran sapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kadar kalium. 

Kondisi tersebut mungkin karena bahan baku yang digunakan dalam bahan 

kompos, juga sangat mempengaruhi kandungan kalium pada pengomposan untuk 

aktivitas bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agustina (2004), bahwa kalium 

merupakan senyawa yang dihasilkan oleh metabolisme mikroba, dimana mikroba 

menggunakan ion-ion K+ bebas yang ada pada bahan baku pupuk untuk keperluan 

metabolisme. 

Unsur kalium pada bahan baku kompos berfungsi dalam metabolisme mikroba 

dan sebagai katalisator (Sutedjo, et al., 1991). 

Secara umum rataan kandungan kalium kompos dari kotoran sapi adalah 0,50% 

dengan kisaran 0,44% - 0,53%. Hasil ini baik karena menurut (SNI 19-7030-2004) 

bahwa kandungan kalium kompos minimum 0,20%. 

4.5. C/N Rasio 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan urin dalam 

proses pembuatan kompos dari kotoran sapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar 

C/N rasio.  

Kandungan C/N tertinggi pada penelitian ini diperoleh pada perlakuan P1 sebesar 

17,12% sedangkan kandungan C/N terendah pada perlakuan P0 sebesar 11,05%. Dalam 

hal ini aktivitas mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik berjalan baik. 
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Nitrogen yang bersumber dari urin sapi digunakan oleh mikroorganisme dalam 

membentuk karbon untuk pertumbuhan dan nitrogen untuk sintesis protein. 

Murbandono (1992) menyatakan bahwa kompos yang baik adalah kompos yang 

memiliki C/N rasio 10–20. Menurut Nuryani dan Sutanto (2002), prinsip pengomposan 

menurunkan nilai C/N rasio hingga sama dengan nilai C/N rasio tanah yaitu 10-12 atau 

kurang dari 20. 

Hasil uji jarak berganda duncan menunjukkan bahwa kadar C/N rasio pada P1 

berbeda nyata (P<0,05) dengan P0, P2, dan P3, tetapi P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap P2, dan berbeda nyata (P<0,05) terhadap P0, sedangkan P2 berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap P0. 

Secara umum rataan kandungan C/N rasio kompos dari kotoran sapi adalah 13,87 

dengan kisaran 11,05 – 17,12. Hasil ini tergolong baik karena sesuai dengan (SNI 19-

7030-2004) bahwa kandungan C/N rasio kompos minimum 10. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pada bentuk fisik (warna, bau, 

tekstur) kompos dari setiap perlakuan sudah memenuhi standar (SNI 19-7030-2004), 

yaitu warna kehitam-hitaman, bau seperti bau tanah, dan bertekstur remah. Kematangan 

kompos terjadi pada suhu 31 - 31,88
o
C. Kandungan unsur hara (N, C, P dan K) sudah 

sesuai dengan standar (SNI 19-7030-2004). Namun pH yang dihasilkan dengan rataan 

6,48 mendekati standar (SNI 19-7030-2004). Perlakuan terbaik dari penelitian ini 

adalah P1 dengan penambahan urin 1 %. 
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