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PENDAHULUAN 

 

 

Kekurangan unsur hara nitrogen (N) untuk tanaman 

merupakan masalah umum yang dihadapi dalam bidang pertanian. 

Kandungan hara N di dalam tanah semakin lama semakin berkurang 

karena rendahnya upaya untuk mengembalikan unsur hara yang 

sudah diserap tanaman dan terangkut sebagai hasil pertanian dari 

dalam tanah. Permintaan terhadap pupuk urea terus meningkat tajam 

tetapi tidak dapat diimbangi oleh produksi pupuk itu sendiri, karena 

tingginya biaya produksi dan harga bahan dasar pupuk urea setelah 

krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi yang berkepanjangan 

pada saat ini, mengharuskan pemerintah untuk melakukan 

penghematan di berbagai sektor termasuk sektor pertanian, salah 

satunya dengan menghapus subsidi pupuk. Hal ini mengakibatkan 

harga pupuk melambung tinggi dan tidak terjangkau petani. 

Salah satu upaya yang banyak dilakukan untuk mengatasi 

masalah kekurangan hara N adalah dengan pemberian masukan 

organik ke dalam tanah seperti pemberian pupuk kandang, kompos 

dan pupuk hijau. Masukan organik yang sampai saat ini belum 

banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian adalah limbah cair 
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hewan ternak (urine) utamanya sapi. Hal ini disebabkan minimnya 

informasi mengenai seberapa besar potensi urine sapi sebagai 

sumber alternatif pupuk N. Bahkan sebagian besar masyarakat 

menganggap urine sapi hanya sebagai limbah dan dibuang begitu 

saja. Selain dapat mencemari lingkungan sekitarnya, potensi besar 

ini sebenarnya dapat dimanfaatkan. Makalah ini membahas potensi 

urine sapi sebagai salah satu alternatif pupuk N. 

 

 

URINE SAPI SEBAGAI SUMBER ALTERNATIF PUPUK NITROGEN 

 

Urine merupakan metabolit hasil sekresi ginjal dalam bentuk 

cair dan memiliki sifat-sifat tertentu diantaranya adalah warna, bau, 

kejenuhan, pH dan berat jenis. Urine yang dihasilkan oleh ternak 

merupakan larutan konsentrat yang mengandung nitrogen, kalium 

dan sedikit mengandung natrium (Na), magnesium (Mg) dan kalsium 

(Ca) (Monaghan dan Barraclough, 1992). 

Di dalam urine sapi terkandung N yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 52% dari total N yang dikeluarkan (Elliot dan Mc Calla, 1973 

dalam Stevenson, 1982), dengan komponen penyusun utamanya 

adalah urea (Lynch, 1980) yaitu lebih besar dari 65% (Thomas dkk, 

1988). Komponen penyusun yang lain diantaranya air, asam sitrat, 

bahan organik dan alantoin (Iswahyudi dan Hadi, 1996). Kandungan 

urea dalam urine sapi berbeda-beda, tergantung dari jenis , umur 

dan kualitas hewan, jenis pakan, jumlah dan jenis alas kandang, cara 

pemeliharaan dan fungsi hewan. Santoso (1997) mengemukakan 

produksi rata-rata urine sapi pada berbagai keadaan dan bentuk 
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ransum adalah sekitar 3,7 liter/ekor/hari. Sebagai contoh kebiasaan 

masyarakat di Kota Mataram adalah memelihara hewan ternaknya 

secara bersama-sama dalam satu kandang kolektif. Untuk wilayah 

Kota Mataram saja, terdapat tidak kurang 18 kandang kolektif 

dengan jumlah sapi sebanyak 5.654 ekor (Dinas Peternakan NTB 

1996/1997), maka akan dihasilkan sebanyak 20.919,8 liter urine/hari 

atau 20,9198 m3/hari yang setara dengan 13.597,87 kg urea/hari.  

 

PROSES PERUBAHAN UREA DALAM URINE 

 DI DALAM TANAH 

 

 Sebelum dapat dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber 

pupuk N, urine harus melewati serangkaian proses dalam tanah oleh 

mikroorganisme. Proses awal yang terjadi setelah pemberian urine 

sapi di atas permukaan tanah yaitu hidrolisis urea secara enzimatik 

oleh enzim urease menjadi ammonium karbonat yang bersifat tidak 

stabil dan akan melepaskan amoniak bebas ke udara (Cooke, 1984). 

Reaksi tersebut berlangsung sangat cepat (Haynes dan Williams, 

1992 ; Williams dan Haynes, 1994) yang sangat tergantung pada 

suhu dan kelembaban tanah (Doak, 1952). Whitehead dan Bristow 

(1990) melaporkan lebih dari 90% urea yang diberikan di dalam 

tanah akan berubah menjadi N-anorganik dalam waktu kurang dari 

10 hari. Sedangkan Holland dan During (1977) mengungkapkan 

bahwa reaksi hidrolisis urea terjadi secara sempurna dalam waktu 

kurang dari 3 hari setelah pemberian urea.  

Penelitian di tanah Entisol Lombok Barat mengenai 

mineralisasi urea dalam urine sapi dan kehilangannya melalui 
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volatilisasi amoniak (NH3
+) yang dilakukan dengan pemberian urine 

sapi (pada berbagai konsentrasi urea dalam urine) ke permukaan  

suatu kolom tanah dan selanjutnya diinkubasi selama 24 hari 

memberikan hasil bahwa kandungan NH4
+ tanah pada dua kedalaman 

meningkat tajam pada hari pertama inkubasi. Peningkatan masih 

terjadi sampai inkubasi hari ke-4 kecuali untuk perlakuan 0 ml 

urine/paralon (setara 0 g urea) dan 25 ml urine/paralon (setara 2,5 g 

urea) pada kedalaman 0-7,5 cm dan perlakuan 25 ml urine/paralon 

pada kedalaman 7,5-15 cm (Tarningsih, dkk., 2001).  

Kandungan NH4
+  tanah pada kedalaman 0-7,5 cm kembali 

meningkat sampai inkubasi hari ke-8 dan setelah itu menurun tajam 

sampai inkubasi hari ke-24. Untuk tanah pada kedalaman 7,5-15 cm, 

NH4
+  kembali meningkat sampai inkubasi hari ke-6 dan selanjutnya 

menurun sampai hari ke-24, kecuali pada perlakuan 0 ml 

urine/paralon. Sedangkan kandungan NO3
- tanah pada dua 

kedalaman mulai meningkat pada inkubasi hari ke-1 kemudian turun 

sampai inkubasi hari ke-4 pada kedalaman 0-7,5 cm dan sampai hari 

ke-3 pada kedalaman 7,5-15 cm, setelah itu meningkat tajam 

sampai inkubasi hari ke-24. Terhadap kemasaman tanah, pemberian 

urine sapi menyebabkan perubahan pH tanah sebesar 0,76-1,10 unit 

pH pada kedalaman 0-7,5 cm dan sebesar 0,33-0,36 unit pH pada 

kedalaman 7,5-15 cm. Dari data tersebut menunjukkan urea dari 

urine yang termineralisasi ke dalam bentuk amonium dan nitrat 

adalah sebesar 46% (Tarningsih, dkk., 2001).  

 

 Sedangkan tingkat kehilangan N dari urea dalam urine pada 

tanah yang sama  terutama melalui  volatilisasi NH3
+ sangat kecil 
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bahkan dapat diabaikan. Dari data diperoleh bahwa pada konsentrasi 

pemberian urine 25 ml, N yang tervolatilisasi sebanyak 0,06% NH3
+ 

dan pada konsentrasi pemberian urine 100 ml (setara 10 g urea), 

sebanyak 0,08% NH3
+ dengan kehilangan maksimum N terjadi pada 

inkubasi hari ke-4 (Sahreaini, dkk., 2000).  

 

PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat mineralisasi urea 

dari sumber urine sapi ke dalam bentuk N tersedia  cukup tinggi di 

dalam tanah (46 %), sedangkan  tingkat kehilangannya melalui 

volatilisasi sangat kecil. Sehingga urine sapi mempunyai potensi 

yang besar untuk dapat dimanfaatkan  sebagai salah satu sumber 

pupuk N, yang selama ini seumber daya lokal ini belum dimanfaatkan 

dengan baik. Untuk dapat memanfaatkannya masih diperlukan kajian 

lapangan yang mendalam untuk  mengetahui cara pemberian urine 

yang tepat dan efektif bagi tanaman. Disamping itu perlu dicari cara 

pengelolaan yang tepat untuk mengatasi masalah bau.  
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