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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Pupuk organik 

 

 

Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari 

hewan maupun tumbuhan yang berfungsi sebagai penyuplai unsur hara tanah 

sehingga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi 

lebih baik (Nurhidayati, dkk., 2008).  Pupuk organik dapat memperbaiki sifat 

fisik tanah karena pembentukan agregat yang lebih stabil, memperbaiki aerasi 

dan drainase tanah, dapat mengurangi erosi karena infiltrasi air hujan 

berlangsung baik serta kemampuan tanah menahan air meningkat.  Pupuk 

organik dapat memperbaiki sifat kimia tanah karena dapat meningkatkan 

unsur hara tanah baik makro maupun mikro, meningkatkan efisiensi 

pengambilan unsur hara, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan dapat 

menetralkan sifat racun Al dan Fe.  Pupuk organik juga dapat memperbaiki 

sifat biologi tanah karena pupuk organik menjadi sumber energi bagi jasad 

renik/mikroba tanah yang mampu melepaskan hara bagi tanaman. 

 

Pupuk dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu padat 

dan cair.  Bentuk onggokan, remahan, butiran atau kristal merupakan bentuk 

pupuk padat, sedangkan pupuk cair biasanya dibuat dalam bentuk konsentrat 

atau cairan.  Berdasarkan asalnya, pupuk organik dapat dibagi menjadi tiga, 
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yaitu pupuk kandang (kotoran hewan), pupuk kompos (bagian tanaman yang 

telah lapuk), pupuk hijau (bagian tanaman yang masih hijau) (Nurhidayati, 

dkk., 2008).  Pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa 

tanaman yang dibusukkan/fermentasi, pupuk ini berfungsi sebagai pemberi 

unsur-unsur hara tanah yang dapat memperbaiki struktur tanah.  Pupuk hijau 

merupakan pupuk yang berasal dari bagian-bagian tanaman yang masih hijau 

dimana pupuk ini mempunyai perimbangan C/N yang rendah dan dapat 

terurai cepat.  Pupuk ini dapat menjadi penambah unsur mikro (terutama 

nitrogen).  Menurut Pujiyanto (2009), pupuk granul yang dibuat dari kulit 

buah kakao yang diperkaya dengan mineral, memiliki retensi air, kapasitas 

tukar kation, kadar karbon organik, dan fosfor yang tinggi serta mampu 

menggantikan peranan pupuk buatan untuk meningkatkan pertumbuhan 

tanaman kakao dan kopi.  Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari 

kotoran hewan setelah mengalami pembusukan.  Semakin lama proses 

pembusukkannya maka perimbangan C/N semakin rendah.   

 

2.2. Pupuk organik granul 

 

 

Pemasaran pupuk organik dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk sesuai 

dengan biaya, penggunaan, dan aspek lainnya.  Bentuk pupuk organik dalam 

bentuk padat biasanya dijual dalam bentuk curah tablet, pelet, ataupun granul.  

Salah satu bentuk pupuk organik padat yang mulai digemari yaitu pupuk 

organik granul.  Pupuk organik granul merupakan pupuk organik yang 

dibentuk seperti butiran-butiran yang bersifat keras dan kering. Menurut 

Kuyik, dkk. (2013), respon tanaman jagung manis dengan perlakuan pupuk 
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kandang dan pupuk organik granul memberikan respon terbaik terhadap 

tinggi tanaman dan jumlah daun dibandingkan dengan perlakuan pupuk 

anorganik (NPK) dan perlakuan pupuk kandang saja.  

Granul yang baik adalah granul yang memiliki ukuran seragam, cukup keras, 

namun mudah larut apabila terkena air atau ditimbun tanah.  Aspek yang 

harus diperhatikan dalam pembuatan granul adalah ukuran granul yang 

diharapkan, kekerasan granul, dan kemudahan granul untuk pecah atau larut 

(Isroi dan Nurheti, 2009).  Menurut Wahyono, dkk. (2011), pupuk kompos 

yang berbentuk pelet atau granul memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan pupuk curah, yaitu: 

1. Memiliki kepadatan tertentu sehingga tidak mudah diterbangkan angin 

dan terbawa air. 

2. Tidak menimbulkan debu sehingga pengaplikasian pupuk dapat 

dilakukan dekat pemukiman penduduk. 

3. Overdosisnya tanaman terhadap pelepasan nutrisi yang mendadak 

(fertilizer burn) karena proses peluruhannya lebih lambat dibandingkan 

dengan pupuk curah (slow release).  Kecepatan pelepasan bahan aktif 

dari partikel-partikel halus akan lebih besar dibandingkan bentuk granul 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

4. Pengaplikasiannya lebih mudah dan lebih efektif. 

 

Menurut Sirappa dan Wahid (2012), perlakuan dengan pupuk organik granul 

dapat meningkatkan unsur hara K dan C-organik pada tanah bertekstur 

lempung berdebu yaitu dari 1,18% menjadi 2,00–3,00% dibandingkan dengan 

perlakuan pupuk kandang sapi dan petroganik. 
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Tabel 1. Persyaratan teknis minimal pupuk organik padat 

 

PARAMETER 

 

SATUAN 

STANDAR 
MUTU Granul/Pelet Remah/Curah 

Murni 
Diperkaya 
mikroba Murni 

Diperkaya 
mikroba 

C – organik % min15 min15 min15 Min15 
C / N rasio  15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 

Bahan ikutan 
(plastik,ka
ca, kerikil) 

 
% 

 
maks2 

 
maks2 

 
maks2 

 
maks2 

Kadar Air*) % 8 – 20 10 – 25 15 – 25 15 – 25 
Logam 
berat: 
A
s 
H
g 
P
b 
C
d 

 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

 
maks 

10 
maks1 
maks 

50 
maks 2 

 
maks 

10 
maks1 
maks 

50 
maks 2 

 
maks 10 
maks1 

maks 50 
maks 2 

 
maks 

10 
maks1 
maks 

50 
maks2 

pH - 4 – 9 4 – 9 4 – 9 4 – 9 

Hara makro 
(N + P2O5+ 
K2O) 

% min 4 

Mikroba 
kontaminan: 
- E.coli, 
- Salmonella sp 

 
 

MPN/g 
MPN/g 

 
 

maks 102 
maks 102 

 
 

maks 102 
maks 102 

 
 

maks 102 
maks 102 

 
 

maks 102 
maks 102 

Mikroba 
fungsional: 
- Penambat N 
- Pelarut P 

 
cfu/g 
cfu/g 

 
- 

 
min 103 
min 103 

 
- 

 
min 103 
min 103 

Ukuran butiran 
2-5 mm 

% min 80 min 80 - - 

Hara mikro : 
- Fe total atau 
- Fe tersedia 
- Mn 
- Zn 

 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

 
maks 
9000 

maks 500 
maks 
5000 
maks 
5000 

 
maks 
9000 

maks 500 
maks 
5000 
maks 
5000 

 
maks 9000 
maks 500 
maks 5000 
maks 5000 

 
maks 
9000 

maks 500 
maks 
5000 
maks 
5000 

Unsur lain : 
-La 
- Ce 

 
ppm 
ppm 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*)
Kadar air atas dasar berat basah 

 
Contoh Pupuk Organik 
‐ Kompos dari berbagai jenis bahan dasar : jerami, sisa tanaman, kotoran 

hewan, 

blotong,tandankosong,mediajamur,sampahorganik,sisalimbahindustri 

berbahan baku organik, 

‐ Tepung tulang, rumput laut, darahkering, 

‐Asam amino, asam humatdan asam fulvat, dan sebagainya. 

 

 

2.3. Granulasi 

 

 

Menurut Hadisoewignyo dan Fudholi (2013), granulasi merupakan suatu 

proses pembentukan partikel-partikel besar yang disebut granul dari suatu 

partikel serbuk yang memiliki daya ikat.  Proses granulasi bertujuan: 
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1. Mencegah segresi campuran serbuk. 

2. Memperbaiki sifat alir serbuk atau campuran. 

3. Meningkatkan densitas ruahan produk. 

4. Memperbaiki kompresibilitas serbuk. 

5. Mengontrol kecepatan pelepasan obat. 

6. Memperbaiki penampilan produk. 

7. Mengurangi debu. 

Efektivitas dan hasil granulasi bergantung pada beberapa sifat, yaitu: 

1. Besarnya ukuran partikel bahan aktif dan bahan tambahan. 

2. Tipe bahan pengikat yang digunakan. 

3. Jumlah bahan pengikat yang digunakan. 

4. Efektivitas dan lamanya proses pengadukan, pada saat pencampuran 

bahan pengikat. 

5. Kecepatan pengeringan. 

Kecepatan putar pan granulator (RPM) juga berpengaruh terhadap hasil 

granulasi.  Menurut Hardika (2013), kecepatan putar 28 RPM  merupakan 

kecepatan putar yang paling optimal dalam pembuatan butiran beras jagung 

yaitu sebesar 78,18%.  Proses granulasi menggunakan dua metode yaitu 

granulasi basah (wet granulation) dan granulasi kering (dry granulation).  

1.  Granulasi basah (wet granulation).  Metode granulasi basah dilakukan 

dengan cara membasahi massa dengan cairan pengikat sampai pada tingkat 

kebasahan tertentu lalu digranulasi.  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses granulasi basah diantaranya jumlah bahan pengikat yang 



11 

 

 
 

ditambahkan, waktu pencampuran bahan pengikat, dan lama pengeringan 

granul. 

2. Granulasi kering (dry granulation).  Metode granulasi kering dilakukan 

tanpa menggunakan bahan pengikat basah.  Pembuatan granul dilakukan 

secara mekanis menggunakan alat mesin, dimana massa dikempa dengan 

tekanan besar menjadi slug (bongkahan kompak)atau dengan alat roller 

compaction dimana massa yang dikempa dengan tekanan besar menjadi 

lempengan-lempengan.  

 

2.4. Bahan perekat 

 

 

Salah satu faktor penting dalam pembuatan granulyaitu perekat.  Perekat 

berfungsi untuk meningkatkan kekompakan bahan yang akan dibuat granul.  

Perekat juga berfungsi untuk merekatkan bahan dan juga memberikan sifat 

keras pada granul.  Selain untuk menjaga agar granul tidak mudah hancur, 

kekerasan juga mempengaruhi pelepasan hara tanaman dari granul.  Beberapa 

bahan yang bisa dan biasa digunakan sebagai perekat antara lain adalah a). 

bahan organik: molasses dan tepung tapioka; b). bahan mineral: bentonit, 

kaoline, kalsium untuk semen, dan gypsum; c). Tanah liat juga bisa 

digunakan sebagai perekat.  Bahan perekat yang digunakan tidak boleh 

membahayakan tanaman, relatif murah, dan ketersediaannya banyak (Isroi, 

2009).   

 

Menurut Hadisoewignyo dan Fudholi (2013), mekanisme perlekatan ada 

empat, yaitu: 
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1. Terbentuknya jembatan cair pada saat penambahan bahan pengikat dalam 

bentuk musilago maupun larutan. 

2. Pada saat pengeringan granul basah atau penambahan bahan tambahan 

yang mempunyai titik lebur rendah terbentuk jembatan padat.   

3. Terbentuknya interlocking pada saat terjadinya deformasi plastik. 

4. Adanya gaya elektrostatika antar partikel yang terjadi pada kondisi 

kelembapan yang rendah. 

Bahan perekat akan membantu mengikat serbuk menjadi granul-granul dan 

bahan perekat merupakan penentu terhadap keseragaman ukuran granul serta 

kekerasan.  Kualitas granul juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya bahan 

perekat yang ditambahkan pada bahan.  Apabila bahan perekat yang 

ditambahkan terlalu sedikit maka granul akan mudah hancur (rapuh) dan 

mempercepat waktu hancur.  Sebaliknya, apabila bahan perekat yang 

ditambahkan terlalu banyak maka granul akan menjadi keras dan 

memperlambat waktu hancur. 

Bahan perekat dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan asalnya, yaitu: 

1. Berasal dari alam, contoh: akasia, tragakan, gelatin, amilum, gum guar, 

gum xanthan, gum tara, dan pektin. 

2. Polimer sintetik/semisintetik, contoh: HPMC, PVP, PEG, dan CMC Na. 

3. Golongan gula, contoh: sukrosa dan larutan glukosa. 

 

 

2.5. Bahan pengikat 

 

 

Menurut Hadisoewignyo dan Fudholi (2013), bahan pengikat dalam bentuk 

cairan pada proses granulasi akan berfungsi sebagai pengikat yang akan 
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membasahi permukaan partikel dan membentuk jembatan cair antar partikel.  

Pada saat penambahan bahan pengikat akan terjadi beberapa tahapan hingga 

terbentuknya granul.  Penambahan jumlah cairan dan intensitas 

pencampurannya akan mempengaruhi kondisi dari tahapan tersebut.  Tahapan-

tahapan tersebut yaitu: 

1. Pendular, pada tahap ini terbentuk jembatan cair antar partikel yang 

disebabkan terisinya ruangan antar partikel oleh zat pengikat. 

2. Funikular, pada tahap ini akan terjadi kenaikan tegangan permukaan 

kurang lebih tiga kali dari tahap pendular. 

3. Kapiler, pada tahap ini akan terjadi pembentukan granul.  Seluruh ruang 

partikel akan diisi oleh zat pengikat, karena adanya gaya kapiler pada 

permukaan konkaf anatara cairan-cairan di permukaan granul makan 

terjadi pembentukan granul. 

4. Droplet, pada tahap ini tetesan cairan akan menutup seluruh partikel. 

 

Sifat-sifat cairan pengikat yang dapat memberikan pengaruh pada saat 

granulasi antara lain: 

1. Viskositas, dimana sifat ini akan mempengaruhi interaksi antar granul. 

2. Tegangan permukaan yang akan mempengaruhi gaya kapilaritas. 

3. Sudut kontak yang akan mempengaruhi proses pembasahan. 

 

 

2.6. Tepung tapioka 

 

 

Tepung tapioka merupakan pati atau zat tepung yang berasal dari karbohidrat 

umbi kayu (singkong).  Tepung tapioka juga merupakan senyawa glukosa 

yang terdiri dari komponen utama amilosa dan amilopektin.  Rasio amilosa-
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amilopektin pada 100 g ubi kayu yaitu 15,72% - 84,28% (Hidayat, dkk., 

2009).  Pada umumnya amilum bersifat elastik, yang berarti pada saat ada 

penekanan bentuk dari amilum akan kembali ke bentuk semula saat tekanan 

dihilangkan.  Pada umumnya konsentrasi amilum sebagai bahan penghancur 

yaitu 5%-10% (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013).  Pati banyak 

diaplikasikan untuk kebutuhan pangan maupun nonpangan.  Pati singkong ini 

antara lain digunakan untuk pada minuman dan confectionary, makanan yang 

diproses, kertas, makanan ternak, farmasi, dan bahan kimia serta industri 

nonpangan seperti tekstil, detergent, kemasan, dan sebagainya.  Kegunaan 

lainnya, pati dan turunannya dimanfaatkan sebagai bahan detergent yang 

bersifat nontoksik dan aman bagi kulit, pengikat, pelarut, biopestisida, 

pelumas, pewarna, dan flavor. 

 

Menurut Hardika, dkk., (2013), tepung tapioka mempunyai kemampuan 

untuk mengabsorbsi air yang menyebabkan melekatnya partikel satu dengan 

partikel yang lainnya pada bahan baku sehingga terbentuk granular. Jumlah 

granular akan semakin meningkat seiring dengan besarnya jumlah perekat 

yang memiliki kemampuan absorbsi.  Menurut Supriya, dkk., (2012) granular 

yang dibuat dari tepung dapat memperbaiki penampilan produk dengan 

tingkat distribusi yang seragam dan granular yang minim. 

 

Menurut Nurhidayati, dkk. (2008), zat yang mengandung amilum lebih 

mudah terdekomposisi.  Tingkat kemudahan terdekomposisinya senyawa 

organik dapat diurutkan sebagai berikut: 
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1. Gula, Amilum, dan protein sederhana  

2. Protein Kasar 

3. Hemicelulosa 

4. Cellulosa 

5. Lemak, wax, dan turunannya 

6. Lignin, dan senyawa fenol  

           Dekomposisi cepat 

 

 

 

 

           Dekomposisi lambat 

 

 

2.7. Tanah liat 

 

 

Menurut Hanafiah (2007), liat merupakan salah satu fraksi tekstur tanah yang 

menyusun massa tanah.  Tekstur adalah perbandingan relatif fraksi pasir, 

debu, dan liat dimana hal tersebut dapat menentukan tata air dalam tanah, 

berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi, dan kemampuan mengikat air oleh 

tanah.  Liat biasanya berwarna kelabu, putih atau merah, tergantung tipe dan 

proporsi mantel-besinya.  Melalui indra kulit, bila ditetesi air tanah liat dapat 

diperkirakan teksturnya yaitu terasa halus, lengket, dan dapat dibuat gulungan 

atau lempengan kontinu.  Tanah digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan 

kelas teksturnya, yaitu: 

1. Tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir yang berarti tanah mengandung 

minimal 70% pasir atau bertekstur pasir atau pasir lempung (3 macam). 

2.  Tanah bertekstur halus atau tanah berliat yang berarti tanah yang 

mengandung minimal 37,5% liat atau bertekstur liat, liat berdebu, atau liat 

berpasir (3 macam). 

3. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, terdiri dari: 
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a). Tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar meliputi tanah yang  

bertekstur lempung berpasir dan lempung berpasir halus. 

b). Tanah bertekstur sedang meliputi yang bertekstur lempung berpasir 

sangat halus, lempung, lempung berdebu, atau debu. 

c). Tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencakup lempung liat, 

lempung liat berpasir, atau lempung liat berdebu. 

Tanah yang bertekstur liat memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 

1. Sebagai agen perekat partikel-partikel dalam proses pembentukan 

agregat tanah karena adanya mineral-mineral koloidal (partikel 

berdiameter <1 µm) yang bermuatan negatif.  Molekul-molekul air 

yang dapat bertindak secara dipolar (bermuatan + dan -) terjerat ke 

permukaan koloid liat tersebut.  Lempengan liat akan berdekatan dan 

dibantu oleh agen perekat pada saat air menguap sehingga terjadi 

agregasi. 

2. Mempunyai ruang pori yang cukup sehingga daya pegang terhadap air 

sangat kuat.  Kondisi ini dikarenakan dominasi fraksi liat menyebab-

kan terbentuknya banyak pori-pori mikro sehingga luas permukaan 

sentuhnya menjadi sangat luas. 

3. Mempunyai permeabilitas (tingkat kesarangan tanah untuk dilalui 

aliran massa air) atau perkolasi (kecepatan aliran air untuk melewati 

massa tanah) yang lambat sehingga bahan-bahan amelioran (penyubur 

tanah, seperti kapur dan pupuk organik) yang diberikan tidak akan 

cepat hilang. 
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Menurut Puspitasari (2009), dari hasil pengujian dalam briket batu bara, 

tegangan tekan yang tertinggi yaitu pada konsentrasi lem (tepung tapioka) 2% 

dan konsentrasi tanah liat 18%.  Apabila konsentrasi tanah liat yang 

digunakan sebagai bahan perekat semakin tinggi daripada penggunaan lem 

maka briket batu bara akan mempunyai tegangan yang semakin tinggi pula.  

Hal tersebut juga akan berakibat pada jumlah potongan briket batu bara ketika 

dijatuhkan dari ketinggian 2 meter.  Pengaplikasian lem dengan konsentrasi 

yang lebih tinggi daripada konsentrasi tanah liat (8% : 6%) mempunyai 

jumlah pecahan yang lebih banyak (3,6) dibandingkan dengan konsentrasi 6% 

: 10% yaitu 3,2 potongan. 

 

2.8.  Peralatan dalam pembuatan pupuk organik granul 

 

 

Menurut Isroi (2009), alat-alat yang digunakan untuk membuat pupuk 

organik granul, antara lain: 

1. Granulator, yaitu alat utama untuk membuat pupuk granul.  Bentuk pan 

yaitu lingkaran mendatar dengan kemiringan tertentu. 

2. Pengering, berfungsi untuk mengeringkan granul atau mengurangi kadar 

air granul.  Pengeringan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara alami 

dengan penjemuran langsung di bawah sinar matahari atau secara buatan, 

seperti dengan menggunakan batch dryer, rotary dryer, dan lain-lain. 

3. Ayakan, berfungsi untuk mensortir granul berdasarkan ukurannya.  Pada 

umumnya butiran-butiran granul dibuat dengan rata-rata diameter 3-5 mm. 

Ayakan yang digunakan dapat berupa ayakan pasir.  Bentuk ayakan yang 

lain yaitu ayakan berputar (rotary screener) dan ayakan bertingkat. 
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2.9. Kadar air 

 

 

Kadar air untuk pelet atau granul yaitu 4-12% (Simanungkalit, dkk., 2006).  

Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2011), standar mutu kadar air untuk 

pupuk organik padat  dalam bentuk pelet atau granul yaitu 8%-20%.  Kadar air 

yang sedikit akan membunuh mikroorganisme yang berada di dalam pupuk 

karena kelembaban sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup 

mikroorganisme.  Sebaliknya, jika kadar air berlebih maka waktu 

penyimpanan akan singkat.  


