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Pupuk tunggal

adalah jenis pupuk yang mengandung 1 macam unsur hara 
MAKRO saja di dalam produknya. 

Biasanya berupa unsur hara makro primer, misalnya:

Urea (46 % Nitrogen)

ZA ( 21 % Nitrogen ) + 24 % Sulfur ( disini sulfur bukan hara 
makro),

AN ( Amonium Nitrat) ( 35 % N)AN ( Amonium Nitrat) ( 35 % N)

SP-18 (Super Phosphate -18) ( 18 % P2O5 )

SP-36 (Super Phosphate -36) ( 36 % P2O5 ) atau TS-36 ( 36 
% P2O5 )

TSP (Triple Super Phosphate) ( 46 % P2O5 )

KCL ( 60 % K2O)

ZK ( 50 % K2O)



Pupuk Majemuk

adalah jenis pupuk yang mengandung lebih dari 1 macam 
unsur hara MAKRO di dalam produknya. 

Biasanya berupa unsur hara makro primer, misalnya:
NPK Pelangi ( 20.10.10 )
NPK Kuda Laut ( 15.7.8 )
NPK Kujang ( 30.6.8 )
NPK Ponska ( 15.15.15 )NPK Ponska ( 15.15.15 )
NPK Mutiara ( 16.16.16 )
NPK Mahkota ( 15 15.6 ) + 4 Sulfur
NPK MAHKOTA ( 12.12.17 ) + 2
NPK Kebomas ( 12.12.17 ) + 2
NPK Kebomas ( 15.15.6 ) + 4
NPK Pelangi ( 12.12.17 ) + 2
NPK Pelangi ( 15.15.6 ) + 4



Bila ada pabrik yang membuat pupuk NPK XXX dengan 

komposisi 30 : 15: 15, maka pupuk NPK ini adalah pupuk 

terbaik untuk tanaman padi yang pernah ada. Sebab 

kandungan hara NPK XXX ini sangat tinggi.

Kalau saya hitung, dalam 100 kg NPK XXX ini kandungan :

Ureanya 100/46 x 30 kg = 65,21 kg

SP-36 100/36 x 15 kg = 41,67 kg

KCL 100/60 x 15 kg = 25,00 kgKCL 100/60 x 15 kg = 25,00 kg

Hanya diperlukan 300 kg NPK XXX ini + 50 kg urea untuk 

dosis tanaman padi 1 hektar.



1. Pupuk Tunggal

Pupuk tunggal yaitu pupuk yang mengandung hanya satu jenis 
unsure hara sebagai penambah kesuburan. Contoh pupuk tunggal 
yaitu pupuk N, P, dan K.

a. Pupuk Nitrogen

Fungsi nitrogen (N) bagi tumbuhan adalah:

Mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah tinggi tanaman, 
dan merangsang pertunasan.

Memperbaiki kualitas, terutama kandungan proteinnya.Memperbaiki kualitas, terutama kandungan proteinnya.

Menyediakan bahan makanan bagi mikroba (jasad renik)

Nitrogen diserap dalam tanah berbentuk ion nitrat atau ammonium. 
Kemudian, didalam tumbuhan bereaksi dengan karbon membentuk 
asam amino, selanjutnya berubah menjadi protein. 

Nitrogen termasuk unsure yang paling banyak dibutuhkan oleh 
tanaman karena 16-18% protein terdiri dari nitrogen. Pupuk yang 
paling banyak mengandung unsure nitrogen adalah pupuk urea.



Macam-macam pupuk nitrogen sebagai berikut.

Pupuk urea(CO(NH2)2) yang mengandung 47% nitrogen 
(paling tinggi dibandingkan dengan pupuk nitrogen jeni 
lain). Urea sangat mudah larut dalam air dan juga mudah 
diubah menjadi ion nitrat (NO3-) yang mudah diserap oleh 
tumbuh-tumbuhan. FORMULA urea : 2NH3(g) +CO2(g) 
CO(NH2)2(s) +H2O (l)

pupuk ZA (Zwavel Ammonium) atau ammonium sulfat pupuk ZA (Zwavel Ammonium) atau ammonium sulfat 
((NH4)2SO4) yang mengandung 21% nitrogen.

Pupuk ammonium klorida (salmiak) atau NH4Cl, 
mengandung 20% nitrogen.

Pupuk ASN (ammonium Sulfat Nitrat) atau 
[(NH4)3(SO4)(NO3)], mengandung 23-26% nitrogen.

Pupuk natrium nitrat atau sodium nitrat (NaNO3), 
mengandung 15% nitrogen.



b. Pupuk Fosforus

Fosforus (P) bagi tanaman berperan dalam proses:

respirasi dan fotosintesis

penyusunan asam nukleat

pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah.

Perangsang perkembangan akar, sehingga tanaman akan 
lebih tahan terhadap kekeringan, dan,

Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi 
resiko keterlambatan waktu panen.

Unsure fosfor diperlukan diperlukan dalam jumlah lebih 
sedikit daripada unsure nitrogen. Fosfor diserap oleh 
tanaman dalam bentuk apatit kalsium fosfat, FePO4, dan 
AlPO4.



Macam-macam pupuk fosfor sebagai berikut :

pupuk superfosfat (Ca(H2PO4)2) yang sangat mudah larut 

dalam air sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. 

Contoh: Engkel superfosfat (ES) yang mengandung sekitar 

15% P2O5, Double superfosfat (DS) yang mengandung 

sekitar 30% P2O5, dan Tripel Superfosfat (TSP) yang 

mengandung sekitar 45%P2O5.

Pupuk FMP (Fused Magnesium Phosphate) atau Pupuk FMP (Fused Magnesium Phosphate) atau 

Mg3(PO4)2 yang baik digunakan pada tanah yang banyak 

mengandung besi dan aluminium.

Pupuk aluminium fosfat (AlPO4)

Pupuk besi (III) fosfat (FePO4)



c. Pupuk Kalium

Fungsi kalium bagi tanaman adalah

Mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di 
dalam tanaman.

Mempercepat metabolisme unsure nitrogen,

Mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur.

Macam-macam pupuk kalium sebagai berikut:

pupuk kalium klorida atau potassium klorida (KCl). Ada 2 pupuk kalium klorida atau potassium klorida (KCl). Ada 2 
macam pupuk KCl yang beredar di pasaran, yaitu KCl 80 
(mengandung 50% K2O) dan KCl 90 (mengandung 53% K2O).

Pupuk ZK (Zwavel Kalium) atau kalium sulfat (K2SO4) yang baik 
digunakan pada tanaman yang tidak tahan te rhadap 
konsentrasi ion klorida tinggi. Ada 2 macam pupuk ZK yang 
beredar di pasaran, yaitu ZK 90 (mengandung 50% K2O) dan ZK 
96 (mengandung 53% K2O).



Pupuk Majemuk

Pupuk majemuk yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 
satu unsure hara yang digunakan untuk menambah 
kesuburan tanah. Contoh pupuk majemuk yaitu NP, NK, 
dan NPK. Pupuk majemuk yang paling banyak digunakan 
adalah pupuk NPK yang mengandung senyawa ammonium 
nitrat (NH4NO3), ammonium dihidrogen fosfat 
(NH4H2PO4), dan kalium klorida (KCL).

Kadar unsure hara N, P, dan K dalam pupuk majemuk 
dinyatakan dengan komposisi angka tertentu. Misalnya 
pupuk NPK 10-20-15 berarti bahwa dalam pupuk itu 
terdapat 10% nitrogen, 20% fosfor (sebagai P2O5)dan 15% 
kalium (sebagai K2O).



Penggunaan pupuk majemuk harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dari jenis tanaman yang akan dipupuk karena 

setiap jenis tanaman memerlukan perbandingan N, P, dan 

K tertentu. Di Indonesia beredar beberapa jenis pupuk 

majemuk dengan komposisi N, P, dan K yang beragam.



Pupuk Tunggal Pupuk Majemuk





















Pupuk Urea

adalah pupuk kimia yang mengandung Nitrogen 

(N) berkadar tinggi. Unsur Nitrogen merupakan zat 

hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk Urea 

berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, 

dengan rumus kimia NH2 CONH2, merupakan 

pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya 

sangat mudah menghisap air (higroskopis), karena 

itu sebaiknya disimpan di tempat kering dan 

tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur 

hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 

kg urea mengandung 46 kg Nitrogen.



Kegunaan pupuk Urea

Unsur hara Nitrogen yang dikandung dalam pupuk Urea 

sangat besar kegunaannya bagi tanaman untuk 

pertumbuhan dan perkembangan, antara lain:

1. Membuat daun tanaman lebih hijau segar dan banyak 

mengandung butir hijau daun (chlorophyl) yang 

mempunyai peranan sangat panting dalam proses 

fotosintesafotosintesa

2. Mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah 

anakan, cabang dan lain-lain)

3. Menambah kandungan protein tanaman

4. Dapat dipakai untuk semua jenis tanaman baik tanaman 

pangan, holtikultura, tanaman perkebunan, usaha 

peternakan dan usaha perikanan.



Gejala kekurangan unsur hara Nitrogen

1. Daun tanaman berwarna pucat kekuning-

kuningan

2. Daun tua berwarna kekuning-kuningan dan pada 

tanaman padi warna ini dimulai dari ujung daun 

menjalar ke tulang daun

3. Dalam keadaan kekurangan yang parah daun 3. Dalam keadaan kekurangan yang parah daun 

menjadi kering dimulai dari daun bagian bawah 

terus ke bagian atas

4. Pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil

5. Perkembangan buah tidak sempurna atau tidak 

baik, sering kali masak sebelum waktunya.



SIFAT PUPUK UREA

Pupuk urea bersifat:

1. Memiliki tekstur yang cukup kasar.

2. Berbentuk butiran-butiran seperti kristal berwarna putih.

3. Mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman.

4. Mudah berikatan dengan air (higroskopis) sehingga harus disimpan di tempat 
yang kering.

KEGUNAAN BAHAN

1. Gas Karbondioksida (CO2)

a. Untuk memadamkan api

b. Untuk membuat minuman ringan berkarbonat dan air sodab. Untuk membuat minuman ringan berkarbonat dan air soda

c. Untuk untuk pelarut sebagian besar zat organik

d. Untuk fotosintesis tumbuhan

e. Untuk bahan membuat pupuk urea

2. Amoniak (NH3)

a. Dalam bidang Agriculture sebagai bahan pupuk (Fertilizer) 

b. Sebagai catalyst, alkali & raw material, industri pembersih rumah 
tangga(household cleaner etc.) 

c. Produksi nitric acid, ammonium salts, sulfate, nitrate, carbonate & chloride.



PROSES PEMBUATAN

· Bahan baku : 

Gas CO2 dan Liquid NH3 yang di supply dari Pabrik Amoniak 

· Proses pembuatan Urea di bagi menjadi 6 Unit yaitu : 

1. Sintesa Unit 

Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik Urea, untuk mensintesa 
dengan mereaksikan Liquid NH3 dan gas CO2 didalam Urea Reaktor dan 
kedalam reaktor ini dimasukkan juga larutan Recycle karbamat yang 
berasal dari bagian Recovery. 

Tekanan operasi disintesa adalah 175 Kg/Cm2 G. Hasil Sintesa Urea dikirim 
ke bagian Purifikasi untuk dipisahkan Ammonium Karbamat dan kelebihan ke bagian Purifikasi untuk dipisahkan Ammonium Karbamat dan kelebihan 
amonianya setelah dilakukan Stripping oleh CO2. 

2. Purifikasi Unit 

Amonium Karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan Ammonia di Unit 
Sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan 
pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan, yaitu pada 17 Kg/Cm2 G. 
dan 22,2 Kg/Cm2 G. Hasil peruraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim 
kebagian recovery, sedangkan larutan Ureanya dikirim ke bagian Kristaliser.



3. Kristaliser Unit 

Larutan Urea dari unit Purifikasi dikristalkan di bagian ini 
secara vacum, kemudian kristal Ureanya dipisahkan di 
Centrifuge. Panas yang di perlukan untuk menguapkan air 
diambil dari panas Sensibel Larutan Urea, maupun panas 
kristalisasi Urea dan panas yang diambil dari sirkulasi Urea 
Slurry ke HP Absorber dari Recovery. 

4. Prilling Unit 

Kristal Urea keluaran Centrifuge dikeringkan sampai menjadi Kristal Urea keluaran Centrifuge dikeringkan sampai menjadi 
99,8 % berat dengan udara panas, kemudian dikirimkan 
kebagian atas prilling tower untuk dilelehkan dan 
didistribusikan merata ke distributor, dan dari distributor 
dijatuhkan kebawah sambil didinginkan oleh udara dari 
bawah dan menghasilkan produk Urea butiran (prill). Produk 
Urea dikirim ke Bulk Storage dengan Belt Conveyor. 



5. Recovery Unit 

Gas Ammonia dan Gas CO2 yang dipisahkan dibagian 
Purifikasi diambil kembali dengan 2 Step absorbasi 
dengan menggunakan Mother Liquor sebagai 
absorben, kemudian direcycle kembali ke bagian 
Sintesa. 

6. Proses Kondensat Treatment Unit 

Uap air yang menguap dan terpisahkan dibagian Uap air yang menguap dan terpisahkan dibagian 
Kristalliser didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah 
kecil Urea, NH3 dan CO2 ikut kondensat kemudian 
diolah dan dipisahkan di Stripper dan Hydroliser. Gas 
CO2 dan gas NH3 nya dikirim kembali ke bagian 
purifikasi untuk direcover. Sedang air kondensatnya 
dikirim ke Utilitas. 
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PUPUK DAN PEMUPUKAN

Pupuk : suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, biologi tanah   

sehingga menjadi lebih baik bagi tanaman

Pemupukan : penambahan bahan tersebut ke tanah agar tanah menjadi lebih subur

Termasuk : - pengapuran 

- pemberian legin

- pemberian pembenah tanah (soil conditioner)

- pemberian urea dll

Mengapa harus memupuk

- Alam : perkembangan tanaman seimbang dengan pelapukan batuan dan pelapukan 

sisa organisme

- Usaha pertanian : penghanyutan, pencucian, terbawa pada saat panen

Panen : 

4000 kg padi kering terangkut N, P, K sebanyak :

N = 32 kg

P2O5 = 36 kg

K2O = 21 kg



Per ha / tahun : 325 kg N            7  kuintal urea

175 kg P2O5 4  kuintal TSP

535 kg K2O          11 kuintal KCl

- Pengikisan :

kemiringan (sloping) pengikisan top soil (35 cm)

hara makro hara mikro

Pencemaran lingkungan- Pencemaran lingkungan

limbah beracun           mikrobia mati

- Bencana alam 

Banjir, longsor, atau accelerated (proses dipercepat)

hutan gundul, penggalian, penebangan liar

shifting cultivation (ladang berpindah)



Klasifikasi Pupuk 

a. Berdasarkan asalnya:

- pupuk alam         terdapat di alam/ dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang

berarti

contohnya : kompos, pupuk kandang, pupuk hijau dll

- pupuk buatan      dibuat oleh pabrik

contohnya : TSP, Urea, dll

oleh pabrik dengan mengubah sumber alam melalui proses kimia dan fisika

b. Berdasarkan senyawanya :

- pupuk organik           berupa senyawa organik

kebanyakan pupuk alam, kecuali rock fosfat

batuan apatit [ Ca3 (PO4) 2 ]

- pupuk anorganik / mineral senyawa anorganik

semua pupuk buatan



c. Berdasarkan fasenya : 
- Pupuk padat           kelarutan beragam            mudah larut dalam air

sukar larut dalam air
- Pupuk cair berupa cairan / dilarutkan terlebih dahulu

Banyak mengandung hara (makro / mikro) harga mahal
Contohnya : pupuk amoniak (N tinggi) 83%            injeksi ke tanah 

d. Berdasarkan cara penggunaannya : 
- Pupuk daun         dilarutkan, disemprotkan ke daun
- Pupuk akar / tanah           diberikan ke dalam tanah / sekitar akar

e. Berdasarkan reaksi fisiologi : e. Berdasarkan reaksi fisiologi : 
- Reaksi fisiologis asam           tanah akan kecendrungan lebih masam (pH rendah)

contohnya : Za dan Urea
- Reaksi fisiologis basis           pH kecendrungan naik

contohnya : Chili salpeter, Calnitro, Kalsium sianida

f. Berdasarkan hara yang dimiliki : 
- Pupuk tunggal           mengandung satu unsur hara

contohnya : Urea            mengandung N           CO(NH2)2
TSP             mengandung P (sebetulnya juga Ca)             Ca(H2PO4)

- Pupuk majemuk          mengandung dua / lebih unsur hara       Contonya NPK



g. Berdasarkan macam hara

- Pupuk makro : mengandung hara makro         contoh; NPK, nitrophoska, 
gandasil

- Pupuk mikro : mengandung hara mikro           contoh; mikrovet, 
mikroplek, metalik

- Campuran makro dan mikro           contoh: gandasil, bayfolan, rustika

Sering dicampur zat pengatur tumbuh (hormon tumbuh)

Pupuk Buatan

Jumlah dan macam banyakJumlah dan macam banyak

Bahan pupuk         - hara tanaman

- bahan lain,  yakni :

a. Zat pembawa (carrier)

DS (double superfosfat)         hara (P), carier CaSO4

b. Senyawa lain (kotoran / impurities)           relatif sedikit

ZA (zwavelzuur amoniak)          kotoran 3%

Klor, asam bebas (H2SO4)



c. Bahan mantel (coated)          bahan yang melapisi pupuk

kelarutan berkurang, nilai higroskopis lebih rendah, penampilan menarik

aspal, lilin, malem, wax dan sebagainya

d. Pengisi (filler)

Pupuk majemuk / campuran dosis tinggi, diberi filler ratio feltilizer tepat

dan agar mudah disebar (merata)

Istilah Khusus dalam Praktek Pupuk

a. Mutu Pupuk (grade fertilizer)           kadar hara tanaman N,P,K yang terkandung 
dalam persen N total, P2O5, K2O

Contoh: Rustika Yellow 15 – 10 – 12           N=15%,       P2O5=10%,       K2O=12%

b. Perbandingan pupuk (ratio fertilizer)          perbandingan N,P,K dalam 

N total,     P2O5,       K2O

Contoh: grade fertilizer 16 – 12 – 20

ratio fertilizer 4  :  3  :  5



c. Pupuk campuran (mixed fertilizer)          berasal dari berbagai pupuk yg dicampur

Contoh: Urea, TSP, KCl dengan perbandingan tertentu

Cara Pemberian Pupuk
Rekomendasi tidak mudah           banyak faktor

Ditentukan oleh:  - waktu terutama pada saat 

- cara pupuk terbatas

Cara pemupukan yang terbaik tergantung :

- jenis tanah, kadar lengas, daya serap terhadap berbagai hara, pengolahan, 

macam tanaman, sistem perakaran, kemampuan tanaman mengekstrak haramacam tanaman, sistem perakaran, kemampuan tanaman mengekstrak hara

dalam tanah, macam pupuk

Pada tanah kering           tanaman sukar menyerap hara

Tanaman semusim          sedini mungkin, agar permulaan tumbuh cepat

a. Pemupukan dengan cara disebar:

Dilakukan dengan cara disebar diseluruh areal lahan yang akan ditanami

Dilakukan sebelum dan sesudah ada tanaman (top dressing)

dalam larikan atau tidak



Kerugian:

- Penyebaran / pencampuran tidak merata pada semua lapisan olah
- Harus dalam jumlah besar
- Harus dilakukan dengan alat / tangan
Pemberian pupuk susulan           daun tidak basah 

karena bahaya terbakar khusus untuk pupuk N dan K

b. Pemupukan dengan cara dibenam
Negara maju          alat (bajak / garu)

1. Pembenam lapis bajak
Pada alur bajak, Pada alur bajak, 
Sedalam 30 cm – 50 cm
Mengurangi penyematan P dan K

2. Pembenaman dalam pupuk N pada sawah
Tidak cocok : tanah abu vulkano, gambut, tanah pasir           pelindian

Cara :
Disebar, kemudian dibalik waktu membajak sebelum dialiri
Air segera dimasukkan untuk mengurangi nitrifikasi oleh bakteri aerob, mengubah 
amonia menjadi nitrit yang mudah terlindi. 

Sedang ammonium dijerap tanah tetapi mudah diserap tanaman padi



3. Pembenaman setempat
untuk tanaman pada guludan atau barisan, dekat tanaman (setempat)

Kerugian terbesar: dekat benih sedang bersemai          kerusakan tanaman muda
kepekaan yang tinggi dari garam laut

4. Pemupukan melalui daun
Penyerapan melalui daun lebih cepat dan sempurna

Kerusakan penyemprotan: 
- Pinggir daun terbakar           larutan terlalu pekat
- Hara diberi rendah          diberi beberapa kali
- Biaya persatuan hara tinggi- Biaya persatuan hara tinggi

5. Pemupukan melalui udara
Pupuk cair/padat dapat diberikan melalui udara dengan pesawat udara

pada lahan curam, sukar dilewati, pemupukan hara mikro untuk tanah yang 
luas atau wilayah hutan dan padang rumput

Atau untuk tanah yang sukar dipupuk dengan mesin lewat permukaan tanah
Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru



6. Pupuk dengan injeksi ke tanah

Pupuk organik cair yang kadar sangat tinggi  (83%)

mengurangi kehilangan N           penguapan

Injeksi ke dalam tanah           15 – 20 cm dari permukaan

7. Pemupukan Sprinkle Irrigation
Untuk pengairan sekaligus pemupukan dilarutkan

Pupuk dilarutkan ditampung, dipompa, disemprot ke udara, sehingga membasahi 

tanaman sekitartanaman sekitar

Di Indonesia           pada kebun kopi di Jawa Timur



PUPUK ORGANIK

Khawatir memakai pupuk pabrik             polusi tanah

Kesehatan manusia (mengkonsumsi hewan dan tumbuhan)

Diharapkan tanaman dapat hidup tanpa masukan dari luar 

(siklus hara tertutup)

Contoh: Kawasan hutan Kalimantan Timur            tanah kuarsa (quartzipsamment)

Miskin terhadap permadani hijau          daun, dahan, ranting (serasah)Miskin terhadap permadani hijau          daun, dahan, ranting (serasah)

Mineral hara Meneralisasi Dekomposisi

(N,P,K,Ca,Mg,S dan Hara mikro) Diserap tanaman                

Membentuk jaringan sebagai senyawa organik



Sifat Baik Pupuk Organik

a. Mineralisasi melepas hara tanaman lengkap

b. Memperbaiki struktur tanah            ringan untuk diolah, mudah ditembus akar

c. Mempermudah pengolahan tanah berat

d. Meningkatkan daya penahan air (water holding capacity)   

kelengasan tanah terjaga

e. Permeabilitas tanah lebih baik

- menurunkan permeabilitas tanah pasiran

- meningkatkan permeabilitas tanah lempungan- meningkatkan permeabilitas tanah lempungan

f. Meningkatkan KTK            mengikat kation lebih tinggi

hara tidak mudah tercuci

g. Memperbaiki biologi tanah           tersedianya pakan 

h. Meningkatkan daya sangga (Buffering capacity) terhadap goncangan drastis

sifat tanah

i. Mikroba banyak          proses dekomposisi berjalan dengan baik



Sifat Kurang Baik Bahan Organik

a. Mentah (C/N tinggi)           akan diserang mikroba, jamur       aktivitas perlu hara

persaingan

hara tidak tersedia (unavailable)

Dari anorganik menjadi organik jaringan mikroba

Immobilisasi; pengikatan hara tersedia menjadi tidak tersedia dalam waktu singkat

b. Berasal dari limbah kota / industri

logam berat, mikroba patogen

bahaya bagi tumbuhan, hewan, manusia



Berdasarkan asal pupuk digolongkan

- Sisa hasil pertanian           daun, kulit biji, jerami padi dan jagung

C/N sedang (± 35) legum

C/N tinggi (> 60) non legum/kayu

- Pupuk kandang             padat : peces

cair : urine

- Pupuk hijau : dari sisa tanaman legum

diberikan dekat penanaman tanpa pengomposan

- Gambut : hamparan tanah juga bahan organik

fibris : masih mentah, C/N > 30             kuning

hemist : sedang proses dekomposisi, C/N 15 – 30            kecoklatan

saprist : sudah matang C/N < 15            hitam



Pupuk organik

hasil akhir peruraian serasah, kompos, bungkil, tepung tulang guano

Syarat pupuk organik

a. Zat N (lemas)           harus terdapat dalam persenyawaan organik

Harus mengalami peruraian

Dapat diserap tanaman

b. Tidak meninggalkan sisa asam organik dalam tanah

c. Harus mempunyai kadar C organik tinggi           contoh: Hidrat arang

Fungsi : - menggemburkan tanah (top soil)
- mempertinggi daya serap dan daya simpan air

- meningkatkan populasi jasad renik

- keseluruhan meningkatkan kesuburan tanah

kadar mineral rendah          perlu pelapukan



1 hektar diberi pupuk organik 1000 kg

40 kg N, 32kg P2O5, 19 kg K2O

2 kuintal ZA, 2/3 kuintal TSP, 1/3 kuintal ZK  (saling menggantikan)

Pupuk anorganik

Umumnya mengandung hara tinggi

Sifat : - sangat praktis dalam pemakaian

- ongkos angkut ringan / murah- ongkos angkut ringan / murah

- mudah didapat

- dapat disimpan lama, konsentrasi zat tinggi

Pupuk kandang

Kondisi          segar = bercampur urine + sisa makanan

busuk = telah mengalami pembusukan

Jenis yang menurunkan : sapi, kuda, kerbau, ayam, kambing, babi

susunan pakan ternak yang baik          baik pula nilai pupuk kandangnya



Van Dijk : kadar rata-rata unsur hara pada ternak di Indonesia

- Sapi  segar : 7,5 ton/tahun
matang : 5 ton/tahun

15 kg N/th, 5 kg P/th, 25 kg K/th
- Kerbau segar : 10 ton/tahun

matang : 6,5 ton/th
19,5 kg N/th, 6,5 kg P/th, 19,5 kg K/th

Tisdale dan Nelson pupuk kandang

Padat                             cair
(peces, tinja) (urine/air kencing)(peces, tinja) (urine/air kencing)

Contoh : pupuk sapi            padat : 44%
cair : 6,3%

pupuk kambing            padat : 67%
cair : 33%

pupuk kuda             padat : 5,7%
cair : 46,7%

N dan K tinggi pada urine dan P pada padatan
Kendala : pengumpulan urine sulit
Biasanya, pupuk kandang pada sebidang tanah N tinggi

cocok ditanam tanaman diambil hasil vegetasinya



Uraian macam-macam pupuk kandang

a. Pupuk sapi

- Banyak mengandung air dan lendir       apabila kena udara mudah mengeras

Sehingga pelapuk (air, udara) sukar menembus/merembes

Renik juga mengalami kesukaran

- Dalam perubahan jarang terbentuk panas (pupuk dingin)

Sebaiknya dibenam 3 – 4 minggu sebelum tanam

b. Pupuk kambing

- Padatan tinggi  

Merangsang jasad untuk melakukan perubahan 

Terbentuk panas (pupuk panas)

Sebaiknya di benam 1 -2 minggu 



c. Pupuk kuda (pupuk panas)

- Cairan banyak mengandung N             bakteri berkembang aktif

Dibuktikan  oleh NH3 tinggi di kandang

- Karena cepat terurai           pembenaman 1 minggu sebelum tanam, supaya

tidak cepat hilang

d. Pupuk babi

- Makanan mudah dicerna            pupuk dingin          perubahan lambat

- Kandungan as fosfat, as belerang, zat kapur rendah- Kandungan as fosfat, as belerang, zat kapur rendah

� Pupuk dingin perubahan lambat, cocok untuk tanah ringan

� Pupuk panas perubahan cepat, cocok untuk tanah berat/padat



KOMPOS

Pada dasarnya mengaktifkan kegiatan mikrobia untuk mempercepat 

dekomposisi

Mikrobia : bakteri, fungi, jasad renik lain

Bahan baku : jerami, sampah kota, limbah pertanian, kotoran hewan/ternak

a. Cara Garis Besar Pengomposan

Tergantung : - tempat pembuatan,budaya orang, mutu yang diinginkan, jumlah kompos,

macam bahan tersedia, selera

Perlu diperhatikan:

1. Kelembaban cukup untuk mikrobia

2. Aerasi timbunan            kelengasan

- Terlalu anaerob            mikro aerob mati / terhambat

- Terlalu aerob            nitrogen hilang          menguap (NH3)

3. Temperatur (max 60°C)

Pengomposan           timbul panas

Untuk mengurangi          pembalikan



4. Suasana

Pengomposan           menghasilkan asam-asam

pH turun

Pembalikan : netralisasi keasaman

5. Netralisasi

pengapuran (dolomit), abu          menambah hara Ca, K, Mg

6. Kualitas kompos

Penambahan pupuk P         mengaktifkan mikrobiaPenambahan pupuk P         mengaktifkan mikrobia

penambah hara P

Residu sukar tercuci/tidak menguap



Sifat Umum Pupuk Buatan

a. Kadar unsur hara

Makin tinggi kadar         makin baik

b. Higroskopisitas          mudah tidaknya menyerap air udara

higroskopis         tidak baik

mudah menjadi basah/mencair

kelembaban menurun          mudah mengering menjadi bongkahan besar

perubahan kelembaban nisbi 80%          urea cepat rusak

Solusi : butiran           memperkecil bidang penyerapan

dilapisi selaput

c. Kelarutan          mudah tidaknya larut dalam air

mudah tidaknya diambil oleh tanaman

N, K mudah larut dalam air

P         larut dalam air (super fosfat, amophos)

larut dalam asam sitrat (ammonium sitrat netral, 

FMP (Fused Magnesium Phosphate)

larut dalam asam keras (fosfat alam)



d. Kemasaman

Dapat bereaksi fisiologis masam, netral, alkalis

Eqivalen kemasaman = jumlah CaCO3 (kg) untuk meniadakan kemasaman oleh       
penggunaan 100 kg jenis pupuk

Contoh : ZA Eq 110 = untuk menghilangkan kemasaman yang disebabkan oleh 100 kg ZA

perlu ditambah 110 CaCO3 ke tanah

Eqivalen kebasaan : banyaknya CaCO3 (kg) yang dapat menyamai 100 kg jenis pupuk

dalam mengurangi kemasaman

Contoh : Kalsium sianida Eq 63 artinya 100 kg kalsium sianida menaikkan pH

63 kg CaCO363 kg CaCO3

e. Bekerjanya

waktu yang diperlukan hingga pupuk tersebut diserap tanaman

cepat, sedang, lambat

f. Salt indeks 

meningkatkan konsentrasi garam dalam larutan tanah diukur berdasarkan

kenaikan tekanan osmosis



Kenaikkan tekanan osmotik karena penambahan 

100 g pupuk

Salt indeks   =        x 100%

Kenaikkan tekanan osmotik karena penambahan 

100 g NaNO3

Dasar-Dasar Pemupukan

� Tanaman yang dipupuk

Jenis tanah� Jenis tanah

� Jenis pupuk

� Dosis pupuk

� Waktu

� Cara pemupukan



Jenis Pupuk

Tumbuhan dapat tegak berdiri karena kokohnya
perakaran di dalam tanah

Di dalam tanah, akar-akar tumbuhan
menyerap unsur-unsur hara

Agar tanah tetap subur, perlu dilakukan usahaAgar tanah tetap subur, perlu dilakukan usaha
penyuburan tanah

Penyuburan tanah dapat dilakukan dengan
pemberian pupuk

Kita mengenal jenis-jenis pupuk sebagai
berikut:



� Pupuk hijau, yaitu pupuk yang berasal dari
sisa-sisa tumbuhan hijau. Misalnya daun, 
ranting, dan batang

� Pupuk kompos, yaitu pupuk yang berasal dari
sampah dan daun-daunan yang dibusukkan di
dalam tanah.

� Pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal
dari kotoran hewan. Misalnya kotoran kambing, dari kotoran hewan. Misalnya kotoran kambing, 
kotoran sapi, kotoran kerbau, dan sebagainya.

� Pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat di
pabrik-pabrik pupuk. Misalnya pupuk UREA, 
NPK, TSP, ZA, dan sebagainya.
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PENGAPURAN

Kapur         banyak mengandung Ca

Pemberian pada umumnya        bukan tanah kekurangan Ca, tapi tanah terlalu masam

- Unsur hara P mudah diserap pH perlu dinaikkan

- Keracunan Al dapat dihindari

Tujuan/Guna Pengapuran:Tujuan/Guna Pengapuran:

1. Menaikkan pH tanah

2. Menambah unsur-unsur Ca dan Mg

3. Menambah ketersediaan P dan Mo

4. Mengurangi keracunan Fe, Mn, Al

5. Memperbaiki kehidupan mikroorganisme dan memperbaiki bintil akar

Tanah masam          pH rendah          karena ion H   tinggi

Banyak ditemukan ion Al     , dengan air H

Al       + 3 HOH            Al(OH)      + 3H

+

3+
3

+
+3+



Di daerah berawa pada kondisi tergenang pH netral

Mengandung FeS      (ferit) dan H   S    (sulfida)

Tanah tersingkap ke udara             air terdrainase           teroksidasi (O     )

Menjadi asam sulfat (as. Kuat)      pH 2-< 4

kelarutan Fe dan Al sangat tinggi meracuni tanaman

Hujan Asam

Penyebab utama : - gas Sulfur dioksida (SO    )          industri/pabrik dengan bahan 
bakar fosil yang mengandung sulfur        batubara

2 2

2

2
bakar fosil yang mengandung sulfur        batubara

- Nitrit/nitrogen oksida (NO   )         panas pembakaran
bersatunya nitogen dan oksigen yang ada di udara

Gas-gas tersebut bereaksi dengan air, oksigen dan berbagai zat kimia di atmosfer

menghasilkan asam : asam sulfat (H   SO    ) 

asam nitrat (HNO    )

Dampak: - merusak tanaman

- meracuni organisme air

- melarutkan logam-logam dalam tanah dan terakumulasi            endapan 
logam beracun seperti oksida merkuri dan aluminium oksida

2

2 4
3



Bentuk-bentuk Kapur

Umum (pertanian)            CaCO      dan [ Ca Mg (CO    )      ]

Sedikit CaO dan Ca (OH)   

1. Kapur kalsit (CaCO     ) ditumbuk halus

2. Kapur dolomit [Ca Mg (CO     )     ]

3. Oksida kapur/kapur bakar/quick lime (CaO)

CaCO       +  panas           CaO + CO

Ca Mg (CO    )        +   panas         CaO + MgO + 2 CO 

Kelemahan: - gampang mengikat air          hidroksida

3 3 2

3

2

3 2

3 2
23 2

Kelemahan: - gampang mengikat air          hidroksida

- menjadi karbonat karena CO     dari udara

4. Hidroksida kapur/kapur mati/slaked lime [Ca (OH)    ]

penambahan air pada kapur bakar 

CaO + MgO + 2H   O         Ca (OH)      + Mg (OH)      + panas

Hidroksida mudah menjadi karbonat

Ca (OH)     + CO           CaCO     + H   O

Mg (OH)    + CO           MgCO    + H   O

2
2

2 2 2

2 2 3 2
2 2 3 2



Mutu Kapur - garansi kimia, - garansi fisik

� Garansi kimia

- Kalsium karbonat eqivalen (daya menetralkan)

CaCO    murni         100%

Kapur lain juga bisa dinyatakan dalam kalsium karbonat eqivalen

% CaCO     eq dari CaO murni

BM CaCO 100

x 100% x100%  =  178,6%

BM CaO 56

Dalam berat yang sama kemampuan CaO menetralkan tanah adalah

3

3

3

Dalam berat yang sama kemampuan CaO menetralkan tanah adalah

1,786 kali lebih besar dari CaCO

% CaCO       eq dari MgCO      murni

100

x100%   =   119                MgCO       1,19 kali > CaCO3

84

3

3 3

3



- Kalsium Oksida eq

% CaO eq dari CaCO      murni

BM CaO 56

=                      x 100%               = x 100%  =  56%

BM CaCO 100

CaCO      0,56 kali dari CaO

- Prosentase unsur   - Ca, - Mg

Ca dalam CaCO  

BM Ca 40

% Ca    =                           x 100%      =                   x 100 %  = 40%

3

3
3

3

% Ca    =                           x 100%      =                   x 100 %  = 40%

BM CaCO                                   100

� Garansi fisik

- makin halus            makin mudah larut dan bereaksi

- kapur kasar           kerjanya kurang cepat, tinggal dalam tanah lebih lama

berpengaruh pada tanaman berikutnya

- sangat halus cepat hilang

halus         10 mesh (1,75 mm), 50% 100 mesh (0,15%)

1 inci = 2,5 cm

3



Reaksi Pengapuran
1. Dengan CaCO3

CaCO3 + H2O + CO2 Ca (HCO3)2

Ca bicarbonat                 pH 
Ca(HCO3)2 Ca++ + 2HCO3 (dapat diserap tanaman)
HCO3 + H+ H2CO3 H2O + CO2

2. Dengan CaO atau Ca(OH)2

CaO + H2O              Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2H2CO3 Ca(HCO3)2 + 2H2O
pH tinggi

Menentukan Kebutuhan Kapur
1. Metode SMP (Schoemeker, Mclean, dan Pratt)

Larutan SMP buffer
Ukur pH           kocok tanah + air destilasi          lakmus
Bila tanah masam + lar SMP buffer         ukur pH         

cocokkan pada tabel



2. Berdasarkan kandungan Al dd tanah

Kamprath (1970)         Al dd (Al dapat dipertukarkan)

Kejenuhan Al 60% dan kelarutan juga tinggi             toksik

Kebutuhan kapur setara 1,5 x Al dd          setiap 1 me Al dd

1,5 me kapur

Jika kalsit (CaCO3) BM = 40+12+3(16) = 100        valensi = 2

1 me Al dd = 1,5 me CaCO3 = 75 mg CaCO3 / 100g tanah

1 ha = 2000000 kg/ha, BD = 1, kedalaman 20 cm

= 750 mg x 2000000 = 1,5 ton CaCO3 / ha

Misal areal akar efektif 50%, tebal 10 cmMisal areal akar efektif 50%, tebal 10 cm

1,5 ton/ha x 50% x 10/20 = 375 kg / ha

Yang lain :

Schofield larutan penyangga paranitrofenol

Mehlich trietanolamin

Brown amonium asetat

Wooddurff             Ca-asetat paranitrofenol

Catatan: kg – hg – dag – gram – dg – cg - mg



Cara Pengapuran
Pengapuran dilakukan dua minggu sebelum tanam
Kapur ditabur di atas tanah yang telah diolah, kemudian dicampur dengan 

tanah dengan pencangkulan kembali

Umum         disebar hingga kedalaman 15 cm
Akan lebih baik          dengan penggemburan tanah hingga kedalaman > 30cm
Terutama tanah Al tinggi dan perakaran tanaman > 30cm

Pemberian  Kapur BerlebihPemberian  Kapur Berlebih
- Penurunan ketersediaan : Zn, Mn, Cu, Fe        tanaman menjadi defisiensi 

unsur tersebut
- Pengambilan dan penggunaan Bo dapat terhalang
- Tersedianya fosfat dapat berkurang          pembentukan kalsium fosfat 

tidak larut
- Absorpsi fosfor oleh tanaman terhambat       metabolisme terganggu
- Perubahan pH yang melonjak dapat merugikan
- Dapat mengalami keracunan Mo (toksik)



Tanah Sodik kejenuhan Na > 15%

Na bukan hara esensial           pH 8,5 – 10         tanaman budidaya tidak mampu

beradaptasi

Perlu gypsum (CaSO4.2H2O, BM = 172)

1 me Na dd = 0,086 g / 100 g atau 1,72 ton / ha

CaSO4.2H2O            Ca(OH)2 + H2SO4 2H+ + SO2-

mengendap pH turun

Logam Ca dan Mg            paling sesuai mengurangi asam tanah

4

Biasanya bersama sehingga perlu penambahan melalui pengapuran

H+ dan Al3+

Anion yang tergabung juga (as. Kuat : SO4 )            perlu dipertimbangkan

Contoh : H diabsorpsi diganti ion garam

H

+ CaSO4 Ca + 2H+ + SO4

H

menurunkan pH

Maka gypsun dan kalsium klorida jarang digunakan

misel misel



Kecuali : perlu penambahan garam tanpa peningkatan pH

Yaitu meniadakan garam dari  asam kuat

Garam dengan asam lemah oksida dan hidroksida

Ex : karbonat

H

+ CaCO3  Ca                       + CO2 + H2O

H

H

misel misel

H

+ CaO                      Ca                      + H2O

H

Reaksi bergeser ke kanan               terjadi peniadaan H dan peningkatan

kalsium dd

kejenuhan basa            pH

misel misel



Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam pengapuran :

1. Kebutuhan kapur oleh tanaman untuk menurunkan Al

2. Kualitas kapur

3. Cara penempatan kapur di hamparan

Pengapuran dilakukan dengan “ empat tepat “

- Tepat cara

- Tepat dosis

- Tepat waktu

- Tepat kondisi

Dosis pengapuran sangat ditentukan oleh beberapa hal :

- Jenis tanaman yang akan dibudidayakan dan toleransi tanaman terhadap

keracunan Al

- Jenis kapur yang dipakai, jenis dan jumlah unsur hara yang tersedia

- Jenis tanah, terutama tekstur dan struktur, serta kondisi aktual kemasaman

tanah

- Lamanya pergiliran

- Kehalusan batu kapur



Kandungan Al > 1 ppm dalam tanah langsung dapat menurunkan hasil tanaman karena 
keracunan Al dapat merusak dan membatasi perkembangan akar, yakni akar 
menjadi tebal, busuk, bercak hitam buruk

Kepekaan tanaman terhadap keracunan Al berbeda-beda :

- Jagung hidup dan berproduksi            kejenuhan Al 60%

- Kentang, gandum, sorgum akan terganggu

Efektivitas Penyebaran Kapur ke Dalam Tanah

Dipengaruhi :

- Tekstur ; berpasir dan berlempung lebih mudah dilewati larutan kapur daripada - Tekstur ; berpasir dan berlempung lebih mudah dilewati larutan kapur daripada 
liat

- Berstruktur ; gembur dan remah lebih mudah diterobos kapur dari gumpal dan 
lempeng

Jenis mineral kapur yang dapat digunakan :

- Kalsit (CaCO3) karbonat - kapur tohor

- Dolomit [ CaMg (CO3)2 ] - kapur tembok

- Gypsun (CaSO4) - kulit kerang



Aplikasi Pengapuran

Anjuran pengapuran :

1. Menambah unsur hara seperti : Ca dan Mg

2. Menurunkan kemasaman tanah

Secara tidak langsung berfungsi sebagai berikut :

1. Mengefektifkan unsur hara lain oleh tanaman di dalam tanah

2. Mengefektifkan pemupukan tanah

penyerapan N, P, K meningkatpenyerapan N, P, K meningkat

penyerapan pupuk dapat 100%

3. Menambah mikroorganisme tanah

4. Meningkatkan dekomposisi dan mineralisasi bahan organik

5. Memperbaiki struktur tanah (gembur / remah)



Hilangnya Kapur dari Tanah

- oleh erosi

- terbawa dengan tanaman pada waktu panen

- pelindian (leaching)

Kehilangan Ca > Mg          koloid tanah mengandung Ca lebih besar

EFEK KAPUR PADA TANAH fisik

kimia

biologi

� Fisik

Tanah berat         kecendrungan butir-butir halus bergabung terlalu rapatTanah berat         kecendrungan butir-butir halus bergabung terlalu rapat

menghambat gerakan air dan udara

Pembutiran (granulasi) menjadi remah dengan pengapuran

Efek tidak langsung        gaya biotik besar (dekomposisi) dan sintesa humus tinggi

� Kimia

- Konsentrasi ion H akan menurun

- Kelarutan Al, Fe, Mn menurun

- Tersedianya Mo dan P akan bertambah besar

- Ca dan Mg tertukar meningkat

- kejenuhan basa meningkat

� Biologi: kapur menstimulir organisme heterotrof



Persyaratan Kapur :

- Ukuran butir : 100 % lolos 40 mesh

50% lolos 60 mesh

- Kadar air  : maksimum 5%

- Pengilingan : tanpa dibakar

- Kadar Al2O3 + Fe2O3 : maksimum 3%

Kadar SiO2 : maksimum 3%

- Kemasan : 

- 50 kg tiap kemasan- 50 kg tiap kemasan

- plastik kedap air

- tiap kemasan tertulis kriteria mutu kapur, produsen, tulisan 50 kg netto

- tertutup rapat / tidak boleh digancu

Tanah yang perlu dikapur:

- Tanah mineral bereaksi masam

- Tanah organik (gambut) bereaksi masam



Pengaruh Kapur Terhadap Tanaman

Pertumbuhan dan perkembangan akar membaik          memungkinkan serapan hara

dan bobot kering tinggi

Perbaikan akar dan bagian atas serta serapan hara tinggi

produksi tanaman tinggi

Tanah masam kelarutan Al tinggi          racun bagi tanaman

juga keracunan Fe dan Mn

Kekurangan Ca, P, Mo, dan hambatan penambatan N

Keracunan Al menyebabkan :

- Pembelahan sel terhambat

- Fosforilasi, serapan hara dan pertumbuhan akar terhambat

Pengapuran :

- Memperhatikan dosis

- Penebaran, pembenaman, pencampuran harus merata

- Dilakukan musim labuhan : akhir musim kemarau menjelang musim hujan

2 – 4 minggu sebelum musim tanam



Kapur diberikan musim labuhan

Untuk tanaman peka terhadap Al dan Mn          2 – 4 minggu sebelum tanam

Tanaman tunggal dan pergiliran

Padi gogo – kedelai – jagung

Kapur diberikan sebelum padi gogo / setelah jagung

karena terjadi pengolahan tanah

Tanaman gandaTanaman ganda

pada yang melakukan pengolahan tanah dan tingkat kepekaan terhadap Al :

- polong (paling peka),

- jagung, padi, ubi jalar, ubi kayu








