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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urine sapi sering juga disebut pupuk organik cair. Urine sapi mengandung

unsur hara N, P, K dan bahan organik yang berperan memperbaiki struktur tanah.

Urine sapi dapat digunakan langsung sebagai pupuk baik sebagai pupuk dasar

maupun pupuk susulan (Murniati, 2012). Phrimantoro (2002), mengatakan

penambahan urine sapi sampai hingga beberapa batas tertentu dapat mengaktifkan

proses pemanjangan dan pembelahan sel. Samekto (2006), urine sapi adalah

bahan organik yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair bagi tanaman.

Pembuatan pupuk cair dari urine sapi ini cukup mudah dan tidak

membutuhkan waktu yang lama, bahan mudah didapat, biayanya relatif murah,

serta baik untuk tanaman. Selain itu bahan baku urine sapi yang digunakan

merupakan limbah dari peternakan yang selama ini juga sebagai bahan buangan,

karena baunya yang khas urine sapi juga dapat mencegah datangnya berbagai

hama tanaman sehingga urine sapi juga dapat berfungsi sebagai pengendalian

hama tanaman. Setelah mengalami fermentasi, urine sapi dapat digunakan dengan

cara menyemprot pada tanaman (Naswir, 2003).

Pupuk cair ini mengandung protein yang menyuburkan tanah dan tanaman

seperti padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. Urine sapi

juga mengandung auksin yang terdiri dari auksin-a (auxentriollic acid), auksin-b

dan auksin lain (hetero auksin) yang merupakan IAA (Indol Acetic Acid) (Adrian,

2007). Agusuryani (1995) cit. Mardalena (2007), mengatakan bahwa urine sapi

yang diaplikasikan pada saat tanaman mentimun berumur 1 minggu setelah
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tanam, pengaruhnya mulai nampak nyata bahkan sangat nyata terhadap panjang

tanaman, karena konsentrasi urine sapi yang disemprotkan lewat daun mampu

menstimulasi panjang batang utama. Menurut Setiyowati (2010), menunjukan

bahwa pupuk organik cair berpengaruh terhadap peningkatan jumlah umbi dan

berat basah umbi bawang merah dan konsentrasi 4 ml/l menghasilkan jumlah

umbi terbanyak dan konsentrasi 5 ml/l menghasilkan berat basah umbi tertinggi.

Dilihat dari fungsinya urine sapi dapat dikatakan sebagai bahan amelioran yang

akan mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk tanaman jagung.

Jagung merupakan komoditas pangan sumber karbohidrat kedua setelah

beras, sangat penting untuk ketahanan pangan. Jagung juga berperan penting

dalam industri pakan ternak dan industri pangan. Di Indonesia rata-rata produksi

tanaman jagung per hektar dinilai masih rendah yaitu sekitar 2,8 ton/ha.

Sementara jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil jagung di Asia

seperti RRC 4,6 ton/ha, Korea Selatan 4,1 ton/ha dan Thailand 3,7 ton/ha.

Rendahnya produksi jagung di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor

penyebab antara lain, kurangnya penggunaan benih varietas unggul, petani belum

memahami penggunaan pupuk secara tepat dan benar (Nurlaili, 2010).

Pengembangan usaha tani ke lahan menjadi tidak dapat diolah mengingat

luasnya sebaran tanah tersebut. Contohnya gambut yang ukuran pH yang rendah

dan kelebihan air dan sangat rentan oleh pengelolaan, sehingga dalam

pemanfaatannya butuh tindakan konservasi. Salah satu bentuk pengolahan tanah

untuk menciptakan kondisi yang mendukung di lahan gambut pada tanaman

jagung, pengolahan dilakukan dengan pemberian mulsa.
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Mulsa adalah bahan organik atau material dihamparkan di permukaan

tanah atau lahan pertanian untuk melindungi tanah dari kerusakan yang

disebabkan oleh faktor luar (Mu’minah, 2009). Pemberian mulsa didaerah tropik

terutama untuk mencegah air tanah yang hilang akibat penguapan, memperkecil

perbedaan suhu tanah antara siang dan malam hari, mencegah penyinaran

langsung dari matahari yang menyebabkan kerusakan pada tanaman terutama

pada saat perkecambahan dan tanaman yang memiliki perakaran yang dangkal,

dan mulsa dapat mencegah terjadinya erosi di permukaan (Ramli, 2009).

Menurut Purwowidodo (1982) cit. Sudjianto (2009), penggunaan mulsa

jerami sampai 15 ton per hektar dapat meningkatkan hasil dan kualitas nenas,

sedangkan pada tanaman kedelai pemulsaan jerami 4 ton per hektar dapat

meningkatkan hasil 12,5%, sedangkan penggunaan mulsa plastik hitam perak

pada cabai dapat menurunkan tingkat serangan lalat buah sebesar 15,92%

populasi larva juga turun 4,77% sehingga hasil cabe meningkat (Kaleka 1991 cit.

Sudjianto, 2009). Mulsa serbuk kayu atau disebut juga mulsa organik yang

fungsinya selain seperti di atas, juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan

gulma, dan menambah unsur hara dari hasil pelapukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis telah melakukan penelitian tentang

”Pemupukan Urine Sapi dengan Konsentrasi yang Berbeda dan Pemberian

Mulsa Serbuk Kayu Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung

Manis (Zea mays sacharata Sturt.)”
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1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan konsentrasi urine sapi yang tepat dan mengetahui

pengaruh mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang budidaya

jagung manis dengan tambahan mulsa dan penggunaan pupuk urine sapi.

1.4. Hipotesis

Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis akan meningkat dengan

penggunaan mulsa pada konsentrasi urine sapi tertentu.


