
  

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Unsur Hara P 

 

 

2.1.1 Ketersediaan Unsur Hara P dalam Tanah  

Di dalam tanah P terdapat dalam berbagai bentuk persenyawaan yang sebagian 

besar tidak tersedia bagi tanaman. Sebagian besar pupuk yang diberikan ke dalam 

tanah, tidak dapat digunakan tanaman karena bereaksi dengan bahan tanah 

lainnya, sehingga nilai efisiensi pemupukan P pada umumnya rendah hingga 

sangat rendah (Winarso, 2005).  Hasil penelitian Ismael (1995) menunjukkan 

bahwa efisiensi pupuk P oleh tanaman kedelai pada tanah Ultisol hanya 3 hingga 

4%.  Dengan demikian upaya ekstensifikasi tanaman pangan di tanah ini 

memerlukan upaya peningkatan ketersediaan P. Pemakaian bahan-bahan yang 

mampu memacu perkembangan perakaran tanaman diperlukan agar tanaman lebih 

mampu bertahan pada kondisi miskin P tersedia. Penggunaan asam humat sebagai 

bahan pemacu pertumbuhan akar tanaman telah  mulai  dikembangkan  Asam 

humat mengandung nitrogen dalam bentuk poliamina pada rantai alifatisnya. 

 

Fosfor juga tidak kalah pentingnya dalam pertumbuhan tanaman seperti halnya 

Nitrogen dan Kalium walaupun diabsorpsinya dalam jumlah yang lebih kecil dari 

kedua unsur tersebut. Sumber utama P larutan tanah, disamping dari pelapukan 

bebatuan/bahan induk juga berasal dari mineralisasi P organik hasil dekomposisi 
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sisa-sisa tanaman yang mengimmobilisasikan P dari larutan tanah dan hewan 

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan 

fosfor dalam tanah menurut Winarso (2005) adalah :  

a. Tipe liat  

Fiksasi P akan lebih kuat pada liat tipe 1: 1 daripada tipe 2 : 1. Tipe liat 1 : 1 

yang banyak mengandung kaolinit lebih kuat mengikat P. Disamping itu oksida 

hidrous dari Al dan Fe pada tipe liat 1 : 1 juga ikut menjerap P.  

b. Reaksi tanah  

Ketersediaan dan bentuk-bentuk P di dalam tanah sangat erat hubungannnya 

dengan kemasaman (pH) tanah. Pada kebanyakan tanah ketersediaan P 

maksimum dijumpai pada kisaran pH antara 5,5 – 7. Ketersediaan P akan 

menurun bila pH tanah lebih rendah dari 5,5 atau lebih tinggi dari 7. Adsorpsi 

P dalam larutan tanah oleh Fe dan Al oksida dapat menurun apabila pH 

meningkat. Apabila kemasaman makin rendah (pH makin tinggi) ketersediaan 

P juga akan berkurang oleh fiksasi Ca dan Mg yang banyak pada tanah- tanah 

alkalin. P sangat rentan untuk diikat baik pada kondisi masam maupun alkalin. 

Semakin lama antara P dan tanah bersentuhan, semakin banyak P terfiksasi. 

Dengan waktu Al akan diganti oleh Fe, sehingga kemungkinan akan terjadi 

bentuk Fe –P yang lebih sukar larut jika dibandingkan dengan Al –P. 

 

2.1.2 Peran Unsur Hara P bagi Tanaman 

Fosfor (P) merupakan unsur hara yang diperlukan  dalam jumlah besar (hara 

makro).  Jumlah fosfor dalam tanaman lebih kecil dibandingkan dengan nitrogen 

dan kalium. Tetapi fosfor dianggap sebagai kunci kehidupan (key of life). Unsur 
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fosfor di tanah berasal dari bahan organik, pupuk buatan dan mineral-mineral di 

dalam tanah (apatit). 

Tanaman menyerap fosfor dalam bentuk ion ortofosfat (H2PO4
-
) dan ion ortofosfat 

sekunder (HPO4
-
).  Menurut Tisdale (1985) dalam Rosmarkam dan Yuwono 

(2002) unsur P masih dapat diserap dalam bentuk lain, yaitu bentuk pirofosfat dan 

metafosfat, bahkan menurut Thomson (1982) dalam Rosmarkam dan Yuwono 

(2002) bahwa kemungkinan unsur P diserap dalam bentuk senyawa oraganik yang 

larut dalam air, misalnya asam nukleat dan phitin.  Fosfor yang diserap tanaman 

dalam bentuk ion anorganik cepat berubah menjadi senyawa fosfor organik. 

Fosfor ini mobil atau mudah bergerak antar jaringan tanaman.  Kadar optimal 

fosfor dalam tanaman pada saat pertumbuhan vegetatif adalah 0.3% - 0.5% dari 

berat kering tanaman. 

Peran fosfor bagi tanaman untuk pembelahan sel, pembentukan albumin, 

pembentukan bunga, buah dan biji.  Selain itu fosfor juga berfungsi untuk 

mempercepat pematangan buah, memperkuat batang, untuk perkembangan akar, 

memperbaiki kualitas tanaman, metabolisme karbohidrat, membentuk 

nucleoprotein (sebagai penyusun RNA dan DNA) dan menyimpan serta 

memindahkan energi seperti ATP.  Unsur Fosfor juga berfungsi untuk 

meningkatkan ketahanan tanaman  terhadap penyakit. 
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2.2  Pupuk P 

 

2.2.1   Kebutuhan Pupuk P  

Kebutuhan pupuk P yang terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi 

pertanian.  Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menyatakan bahwa, 

produksi pupuk P diproyeksikan mencapai 580.000 ton pada 2011.  Dalam rangka 

mendukung rencana swasembada pangan pada tahun 2015, pemerintah akan 

melakukan peningkatan produksi pupuk P melalui program revitalisasi industri 

pupuk  yang akan dianggaran sebesar Rp 49,01 triliun.  Masalah utama berkaitan 

dengan memproduksi pupuk P-industri (seperti SP-36 dan NPK), adalah biaya 

bahan baku batuan fosfat yang diimpor dan harga gas.  Sebaliknya, harga jual 

pupuk sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui harga eceran tertinggi (HET) 

(SK Menteri Pertanian No. 107/Kepts/SR. 130/2/2004), yaitu sebesar Rp 1.050/kg 

atau sekitar US$100 per ton, sementara harga gas terus meningkat seiring  

meningkatnya harga minyak bumi (Balittanah, 2011). 

Tanaman membutuhkan fosfor untuk pertumbuhan, pemanfaatan gula dan pati, 

pembentukan fotosintesis, inti dan pembelahan sel, pembentukan lemak dan 

albumen. Senyawa fosfat terlibat dalam transfer dan penyimpanan energi di dalam 

tanaman. Energi dari fotosintesis dan metabolisme karbohidrat disimpan dalam 

senyawa fosfat untuk digunakan dalam pertumbuhan dan reproduksi. 
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Selain dari pupuk P-industri, kebutuhan pupuk P dapat dipasok dari batuan fosfat 

alam (BFA).  Pupuk BFA dapat diaplikasikan langsung ke tanah, tetapi pelarutan 

dari P lambat.  Kelarutan P meningkat jika diaplikasikan pada tanah masam.  

Reaksi batuan fosfat yang dipalikasikan secara langsung pada tanah masam: 

                              Tanah asam    

Ca3(PO4)2    Ca
2+

      + H2PO4
-1

 / HPO4
-2 

   
H

+
 

     

Proses ini berlangsung lambat. 

 

Penggunaan pupuk BFA yang diberikan secara langsung sebagai pupuk fosfat 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi mahalnya harga pupuk dan rendahnya 

efisiensi pemupukan menggunakan pupuk superfosfat (Adiningsih dkk, 1998). 

Namun demikian, sifat batuan fosfat yang sukar terlarut dalam air menyebabkan 

laju pelarutannya tidak berimbang dengan kebutuhan fosfat tanaman (Matunubun 

dkk., 1988).   

 

2.2.2  Jenis Pupuk P dan Pembuatannya 

Proses industri pembuatan pupuk superfosfat dari batuan fosfat pada umumnya 

melalui proses asidulasi, yaitu melibatkan senyawa asam (asam fosfat, sulfat atau 

asam nitrat) untuk melarutkan fosfat yang terikat kuat pada batuan fosfat 

(Soelaeman, 2008). Proses ini berbiaya tinggi sehingga harga pupuk superfosfat 

ini menjadi mahal. 
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Batuan fosfat dengan proses asidulasi akan menghasilkan pupuk superfosfat. 

Proses  

Asidulasi 

Ca3(PO4)2            Ca 
2+ 

     H2PO4
-1    

 HPO4
-2    

                               Pupuk 

Industri                                                      Superfosfat  

Reaksi ini berlangsung cepat. 

 

Selanjutnya pupuk superfosfat bereaksi dalam tanah dapat dilihat dengan reaksi 

berikut:      

  

             Ca 
2+ 

       H2PO4
-1                   Dalam Tanah 

HPO4
-2                   

            H2PO4
-1 

+       

H2O          

 

                                              HPO4
-2

           

           Pupuk Superfosfat           P tersedia dalam tanah bagi tanaman

  

                               

Batuan fosfat umumnya terdapat dalam bentuk kalsium fosfat [Ca3(PO4)2] atau 

bentuk fluorapatit [3Ca3(PO4)2. CaF2], senyawa-senyawa ini umumnya lambat 

ketersediaannya (Sutejo, 1999). Kelarutan batuan fosfat dapat dipercepat dengan 

mengaplikasikannya pada tanah masam dan diaplikasikan dengan bahan organik, 

karena pengaruh positif dari batuan fosfat yang dikombinasikan dengan bahan 

organik tersebut dapat menyumbangkan ion H
-
 dan mengelat  Ca

2+
 pada tanah 

(Ardjasa, 1993, dalam Afrizal, 2007). (Menurut Widowati 2006, dalam Gintin, 

2004), ketersediaan hara P di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh jasad renik 

pelarut fosfat, untuk itu semakin banyak bahan organik yang dicampurkan dengan 

batuan fosfat, maka semakin menunjang lebih cepat terjadinya proses pelepasan 

hara P dari batuan fosfat. 



12 
 

Pupuk industri fosfat (P) dalam pupuk dinyatakan dalam bentuk oksidanya yaitu 

P2O5. Pupuk TSP mengandung P sebesar 44% P2O5. Untuk mengetahui kadar P 

(bukan P2O5) maka harus dikalikan dengan suatu bilangan konversi:   

Prosentase P       =  0.43 x prosentase P2O5    

            Prosentase P2O5  =  2.29 x prosentase P 

Angka 0.43 berasal dari berat molekul P2O5 dibagi berat 2P. Berat atom P=31 dan 

O=16, sehingga 144:62 = 2.29 atau sebaliknya 62:144 = 0.43. Kadar yang 

ditunjukkan umumnya P yang larut dalam asam sitrat 2%; jadi bukan P yang larut 

air (Sediyarso, 1998). Jenis pupuk fosfor adalah sebagai berikut: 

 

a.  Enkel Superfosfat (ESP) 

Sejak zaman Belanda ES sudah populer digunakan sebagai pupuk P. Sering 

disebut single superphosphate. Pupuk ini dibuat dengan menggunakan bahan baku 

batuan fosfat (apatit) dan diasamkan dengan asam sulfat untuk mengubah P yang 

tidak tersedia menjadi tersedia untuk tanaman. Reaksi singkat pembuatan ESP: 

            Ca3(PO4)2 CaF + 7H2SO4 → 3Ca(H2PO4) + 7CaSO4 + 2HF 

Disamping mengandung dihodrofosfat juga mengandung gipsum. Kadar P2O5 = 

18-24%, kapur (CaO) = 24-28% . Bentuk pupuk ini berupa tepung berwarna putih 

kelabu. Sedikit larut dalam air reaksi, fisiologis netral atau agak masam. Syarat 

yang harus dipenuhi kadar (F2O3 + Al2O3) kurang dari 3%. Apabila terlalu banyak 

mengandung kedua oksida tersebut  yang bersifat meracun tanaman, kedua oksida 

juga dapat bereaksi dengan fosfat menjadi tidak tersedia bagi tanaman (terjadi 

fiksasi P oleh Fe dan Al). Dalam penyimpanan sering mengalami kerusakan fisik 

tetapi tidak mengalami perubahan khimianya. Dalam pemakaiannya dianjurkan 

sebagai pupuk dasar yaitu pemupukan sebelum ada tanaman agar pada saat 
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tanaman mulai tumbuh P sudah dapat diserap oleh akar tanaman. Pupuk ES masih 

mengandung gips (CaSO4) cukup tinggi dan untuk beberbagai jenis tanah sering 

menyebabkan struktur tanah menjadi menggumpal seperti padas dan kedap 

terhadap air. Hal ini yang sering dianggap sifat merugikan dari pupuk ES (Hakim 

dkk., 1986).  

 

b.  Double Superfosfat (DSP) 

Berbeda dengan ES, pupuk ini dianggap tidak mengandung gipsum, dalam 

pembuatannya digunakan asam fosfat yang berfungsi sebagai pengasam dan untuk 

meningkatkan kadar P. Garis besar reaksi pembuatannya sebagai berikut: 

            (Ca3PO4)2CaF + 4H3PO4+ 3H20 → 3Ca(H2PO4)2 + HF 

Kadar P2O5 + 38%. Pupuk ini telah lama digunakan di Indonesia baik oleh petani 

maupun di perkebunan besar. Sifatnya berupa tepung kasar berwarna putih kotor. 

Asam H3PO4 diperoleh dari:     Ca3 (PO4)3CaF + 3H2SO4  → 2H3PO4 + CaSO4  + 

HF. Asam fosfat dipisahkan dari larutannya.  Pupuk ini berwarna abu-abu coklat 

muda; sebagian P larut air; reaksi fisiologis: sedikit asam. Bahaya meracun sulfat 

relatif kecil dan sulfidanya yang berasal dari reduksi sulfat juga rendah. 

Bekerjanya lambat dan kemungkinan pelindian juga rendah. Bila diberikan pada 

tanah yang bayak mengandung Fe
3+

 dan Al
3+

 bebas akan terjadi sematan P oleh 

kedua unsur tersebut. Karena lambat bekerjanya pupuk ini diberikan sebagai 

pupuk dasar (Hakim dkk., 1986). 
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c.  Triple Superfosfat (TSP) 

Rumus kimianya Ca(H2PO4). Sifat umum pupuk Tripel superfosfat (TSP) sama 

dengan dengan pupuk DS. Kadar P2O5  pupuk ini sekitar 44-46% walaupun secara 

teoritis dapat mencapai 56 %. Pembuatan pupuk TSP dengan menggunakan 

sistem wet proses. Dalam proses ini batuan alam (rockphosphate) fluor apatit 

diasamkam dengan asam fosfat hasil proses sebelumnya (seperti pembuatan 

pupuk DS). Reaksi dasarnya sebagai berikut: 

            Ca3(PO4)2CaF  +  H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 + HF  (Nasih, 2006). 

Pupuk  fosfat buatan umumnya diklasifikasikan berdasarkan atas tiga golongan, 

yaitu: 

1. Pupuk fosfat yang larut dalam air.  Pupuk ini mempunyai fraksi yang mudah 

larut dalam air, dimana P2O5 tersedia untuk tanaman. 

2. Pupuk yang larut dalam asam sitrat.  Umumnya terdiri dari dikalsium fosfat.  

P2O5 nya mudah tersedia bagi tanaman 

3. Pupuk fosfat yang tidak larut dalam asm sitrat.  Fraksi ini terutama terdiri dari 

bentuk trikalsium fosfat dan dianggap tidak tersedia untuk tanaman. (Hakim 

dkk,. 1986). 
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Berikut ini merupakan kriteria pupuk P yang digunakan dalam persyaratan 

kualitas pupuk fosfat di Indonesia: 

Tabel  1. Persyaratan pupuk fosfat alam menurut SNI No. 02-3776 Tahun 1995. 

Uraian Persyaratan 

 

Kualitas A Kualitas B Kualitas C 

Kadar Unsur Hara Fosfat sebagai P2O5 

  a. Total (Asam Mineral) min     28 % min   24 % min    18 % 

b. Larut dalam Asam sitrat 2 % min     10 % min     8 % min      6 % 

Kadar Ca dan Mg setara CaO min     40 % min   40 % min    35 % 

Kadar R2O3 (Al2O3 + Fe2O3) maks    3 % maks  6 % maks  15 % 

Kadar Air maks    3 % maks  3 % maks    3 % 

Kehalusan 

a. Lolos 80 mesh min     50 % min     50 % min     50 % 

b. Lolos 25 mesh min     80 % min     80 % min     80 % 

 

 

Tabel 2. Pupuk fosfat mutu I, menurut SII No. 0029 Tahun 1973. 

 

No.   Uraian                                                    Nilai 

1. Fosfat larut dalam asam mineral        P2O5 > 19 % 

2. Fosfat larut dalam asam sitrat 2 %     P2O5 > dari 80 % P2O5 yang larut    

                                                           dalam asam mineral 

3. Kehalusan 80 mesh                            > 90 % 

Sumber: http://pustaka.bogor.net/PupukFosfatAlamsebagaiPupukAlternatif. 

 

2.3  Limbah Cair Industri Tapioka 

 

2.3.1  Sifat Umum Limbah Cair Tapioka 

Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 

Contohnya antara lain : Limbah dari pabrik tapioka yang banyak mengandung 

mengandung bahan organik yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan apabila 

tidak diolah seperti menghasilkan gas CO2 dan gas metana (CH4).  Sifat-sifat 

limbah cair industri tapioka dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu : 
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a.  Sifat Fisik 

Penentuan derajat kekotoran air limbah tapioka sangat dipengaruhi oleh adanya 

sifat fisik yang mudah terlihat. Adapun sifat fisik yang penting adalah kandungan 

zat padat sebagai efek estetika dan kejernihan serta bau dan warna dan juga 

temperatur (Djatmiko, dkk., 2000).  Sifat-sifat fisik yang umum diuji pada limbah 

cair tapioka adalah : nilai pH, suhu, warna, bau, dan rasa, jumlah padatan, nilai 

BOD/COD, pencemaran mikroorganisme pathogen, serta kandungan minyak. 

b.   Sifat Kimia 

Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat merugikan 

lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat menghabiskan 

oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap 

pada penyediaan air bersih. Selain itu, akan lebih berbahaya apabila bahan 

tersebut merupakan bahan yang beracun. Bahan-bahan organik yang umumnya 

terkandung pada limbah cair tapioka adalah karbohidrat, protein, dan lemak 

(Achmad, 2004). 

c.   Sifat Biologis. 

Sifat biologi limbah dilihat dari mikroorganisme yang berada pada air limbah. 

Pada limbah cair yang dihasilkan dari pengelolahan air limbah tapioka terdapat 

bakteri-bakteri yang mungkin bahaya bila dibuang langsung ke lingkungan, 

karena akan mempengaruhi kesehatan pada manusia dan merusak organisme yang 

ada.  Sifat biologi lainnya dengan adanya penguraian atau penggabungan 
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substansi biologi dengan lumpur aktif (activated sludge) pada limbah cair tapioka 

(Sugiharto, 1987). 

2.3.2   Permasalahan dan Penanganan Limbah Cair Industri Tapioka  

Perkembangan agroindustri terhadap industri tapioka yang cepat dewasa ini dan di 

masa yang akan datang dapat menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas 

lingkungan. Kerugian terbesar akibat penurunan kualitas lingkungan ini adalah 

penurunan tingkat kesehatan, produktivitas, dan kebahagiaan masyarakat. Sifat 

mencolok limbah cair agroindustri adalah tingginya bahan organik dan bersifat 

biodegradable. Sifat ini mengindikasikan bahwa pengolahan secara biologi 

memberikan beberapa keuntungan.  Proses degradasi bahan organik yang 

terkandung dalam limbah berlangsung lambat dan tidak sempurna, sehingga 

dihasilkan senyawa organik berbau tajam (Zaitun, 1999).  

Untuk menangani limbah cair industri tapioka, maka limbah ditampung di dalam 

kolam (lagoon) kemudian pada bagian atas di tutup dengan HDPE (High Density 

Poly Etane).  Limbah akan mengalami proses fermentasi oleh bakteri metan, dan 

akan menghasilkan gas metan yang akan terkumpul pada bagian atas permukaan 

lagoon.  Gas metan memiliki tekanan yang membuat HDPE akan 

menggelembung, kemudian akan di salurkan melalui pipa ke penampungan gas 

(reservoir).  Gas metan ini yang nantinya digunakan untuk bahan bakar 

pembangkit sebagai pengganti batu bara (Sugiharto, 1987). 
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Hanifah (1999) melaporkan bahwa limbah cair hasil industri tapioka yang 

mengandung senyawa organik dan anorganik dapat dijadikan sebagai suatu bahan 

bakar alternatif pembangkit listrik yaitu dengan memanfaatkan gas metan hasil 

fermentasi dari kandungan organik limbah.  Limbah cair tapioka berasal dari 

industri yang bahan bakunya banyak mengandung karbohidrat, sehingga jumlah 

rasio C/N dapat diperkirakan jumlahnya lebih dari 30. Keadaan tersebut tidak 

menghambat limbah cair tapioka untuk menghasilkan biogas karena dalam limbah 

cair tersebut banyak mengandung bakteri pengurai Hanya saja gas metana yang 

dihasilkan jumlahnya sedikit. 

 

2.4 Potensi Pelarutan P dari Batuan Fosfat dengan Limbah Cair Tapioka  

 

Batuan fosfat yang berkadar P rendah maupun tinggi menjadi sumber utama 

pembuatan pupuk super fosfat (TSP, SP36).  Batuan fosfat secara alami dapat 

melepaskan ion-ion fosfat (H2PO4
1-

 , HPO4
2-

), yang tersedia bagi tanaman tetapi 

umumnya sangat lambat.  Pelepasan ion fosfat dipercepat jika tersedia ion H+ 

(suasana asam).  Dalam proses industri pelepasan ion fosfat dari batuan fosfat 

melalui asidulasi dengan asam kuat yang berbiaya mahal, sedangkan di dalam 

tanah jika batuan fosfat diaplikasikan langsung hanya efektif pada tanah masam. 

 

Limbah cair tapioka akan mengalami dekomposisi secara alami di badan–badan 

perairan dan menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut dihasilkan dari proses 

penguraian senyawa organik yang mengandung nitrogen, sulfur dan fosfor dari 

bahan berprotein. Salah satu masalah industri tapioka adalah limbah cair tapioka 

adalah  kemasamannya yang tinggi, dengan pH 3-5.  Sifat masam pada limbah 
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cair tapioka diharapkan mempunyai potensi yang sama dengan pelarut asam yang 

digunakan sebagai pelarut fosfat.  

Tetapan kesetimbangan pelarutan fosfat dari batuan fosfat yang diasidulasi 

(direndam) dengan limbah cair tapioka sebagai berikut:  

 Ca3(PO4)2       +                 H
+
                                      H2PO4

-
  +   3Ca

2+  
 

Batuan fosfat        Hasil dekomposisi                 P-larut 

alam                     limbah cair tapioka 

   

 

Apabila pelarutan fosfat dari batuan fosfat dirancang dengan perendaman 

menggunakan limbah cair industri tapioka dalam waktu perendaman (asidulasi) 

yang memadai, maka kemungkinan pelepasan P dari batuan fosfat terjadi secara 

signifikan dan tidak berbeda dengan hasil asidulasi dengan pelarut asam kuat 

(Soelaiman, 2008). 
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