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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

 

4.1.1 P-larut 

 

 

Hasil analisis P-larut batuan fosfat yang telah diasidulasi dapat dilihat pada Tabel 

9 (Lampiran), dan berdasarkan hasil analisis ragam pada Tabel 10 (Lampiran) 

menunjukkan bahwa asidulasi batuan fosfat dengan menggunakan kombinasi 

pelarut limbah cair industri tahu dan asam sulfat serta lama inkubasi berpengaruh 

sangat nyata terhadap kelarutan P-larut dari batuan fosfat.  Demikian juga waktu 

inkubasi terdapat interaksi yang nyata dengan kombinasi pelarut limbah cair 

industri tahu dan asam sulfat terhadap P-larut. 

 

Hasil uji lanjut BNT pada taraf uji 5% (Tabel 5) menunjukkan bahwa kombinasi 

pelarut limbah cair tahu dan asam sulfat dengan waktu inkubasi T1 memiliki P-

larut tertinggi pada kombinasi pelarut P5 dan berbeda nyata dengan P1, P2, P3, 

P4, sedangkan  P-larut terendah pada kombinasi pelarut P4.  Pada kombinasi 

pelarut limbah cair tahu dan asam sulfat dengan waktu inkubasi T2 memiliki P-

larut tertinggi pada kombinasi pelarut P5 dan tidak berbeda nyata dengan P2, P3, 

P4, tetapi berbeda nyata dengan P1 dan P-larut terendah pada kombinasi pelarut 

P1.  Pada kombinasi pelarut limbah cair tahu dan asam sulfat dengan waktu 
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inkubasi T3 memiliki P-larut tertinggi pada kombinasi pelarut P5 dan tidak 

berbeda nyata  dengan P1, P2, P3,P4.  Pada kombinasi pelarut limbah cair tahu 

dan asam sulfat dengan waktu inkubasi T4  memiliki P-larut tertinggi pada 

kombinasi pelarut P5 dan berbeda nyata dengan P1, P2, P3, P4, sedangkan P-larut 

terendah pada kombinasi pelarut P4 dan tidak berbeda nyata dengan P1.  

Waktu inkubasi yang menghasilkan P-larut tertinggi terjadi pada waktu inkubasi 

T3 (7 hari setelah perendaman) dan berbeda nyata dengan T1, T2, T4.  Sedangkan 

waktu inkubasi yang menghasilkan P-larut terendah terjadi pada waktu inkubasi 

T1 (3 hari setelah perendaman) dan berbeda nyata dengan T2,T3,T4.  Sehingga P-

larut tertinggi terjadi pada perlakuan P5T3 dan P-larut terendah terjadi pada 

perlakuan P4T1.  Namun perlakuan terbaik yang menghasilkan P-larut mendekati 

perlakuan P5T3 yaitu pada perlakuan P3T3.    

  

Tabel 5. Pengaruh interaksi perbandingan campuran limbah cair industri tahu dan 

asam sulfat dengan lama inkubasi batuan fosfat terhadap fosfat larut. 

 

Kombinasi 

Pelarut 

Waktu Inkubasi 

T1 T2 T3 T4 

P-larut (%P2O5) 

P1 6,93bc 8,92d 9,82cd 8,23d 

 (D) (B) (A) (C) 

P2 6,77bc 9,47bc 10,42ab 8,91c 

 (D) (B) (A) (C) 

P3 
7,26b 9,63ab 10,48ab 9,10bc 

 (D) (B) (A) (C) 

P4 6,68c 9,72ab 10,06bc 8,05d 

 (E) (BC) (AB) (D) 

P5 7,79a 9,91ab 10,80a 9,72a 

 (D) (B) (A) (C) 

BNT 0,05 = 0,508  

 
Keterangan:   Nilai tengah yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 

BNT 5%.  Huruf kecil dibaca arah vertikal dan huruf besar (dalam tanda kurung) 

dibaca arah horizontal.
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Berdasarkan Gambar 1 pengaruh perbandingan campuran limbah cair industri 

tahu dengan asam sulfat serta lama inkubasi batuan fosfat terhadap fosfat larut 

menunjukkan bahwa kelarutan P tertinggi terjadi pada perlakuan P5T3 (0% 

limbah cair tahu : 100% asam sulfat) dengan 7 hari inkubasi yaitu rata-rata 

sebesar 10,80% P2O5.  Pelarutan P terendah terjadi pada perlakuan P4T1 (75% 

limbah cair tahu : 25% asam sulfat) dengan 1 hari inkubasi yaitu rata-rata sebesar 

6,68% P2O5.  Perbandingan pelarut terbaik yang menghasilkan P-larut mendekati 

pelarut asam sulfat (P5) yaitu pada kombinasi pelarut P3 dengan perbandingan 

pelarut yaitu 85% limbah cair tahu : 15% asam sulfat dengan waktu inkubasi T3 

(7 hari setelah perendaman) yaitu menghasilkan P-larut sebesar 10,48% P2O5. 

 

 

Gambar 1.  Pengaruh perbandingan campuran limbah cair industri tahu dengan 

asam sulfat serta lama inkubasi batuan fosfat terhadap P-larut. 
 

Keterangan: P1= 100% limbah cair tahu : 0% asam sulfat(H2SO4 1 N), P2=  95% limbah cair tahu : 

5% asam sulfat (H2SO4 1 N), P3=  85% limbah cair tahu : 15% asam sulfat (H2SO4 1 

N), P4=  75% limbah cair tahu : 25% asam sulfat (H2SO4 1 N), P5=  0 % limbah cair 

tahu : 100% asam sulfat (H2SO4 1 N), T0= hasil analisis awal batuan fosfat, T1=  1 

hari setelah perendaman, T2=  3 hari setelah perendaman, T3=  7 hari setelah 

perendaman, T4=  14 hari setelah perendaman. 
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4.1.2 P-total 

 

 

Hasil analisis P-total batuan fosfat yang telah diasidulasi dapat dilihat pada Tabel 

11 (Lampiran) dan berdasarkan hasil analisis ragam pada Tabel 13 (Lampiran) 

menunjukkan bahwa asidulasi batuan fosfat dengan menggunakan kombinasi 

pelarut limbah cair industri tahu dan asam sulfat serta lama inkubasi berpengaruh 

sangat nyata terhadap P-total dari batuan fosfat.  Demikian juga waktu inkubasi 

terdapat interaksi yang sangat nyata dengan kombinasi pelarut limbah cair industri 

tahu dan asam sulfat terhadap P-total.  

 

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji BNT 5% terlihat bahwa P-total tertinggi terjadi pada 

kombinasi pelarut limbah cair tahu dan asam sulfat P1 dengan waktu inkubasi T1 

(1 hari setelah perendaman), dan berbeda nyata dengan P2, P3, P4, P5.  P-total 

terendah terjadi pada kombinasi pelarut P5 dengan waktu inkubasi T3 (7 hari 

setelah perendaman), dan berbeda nyata dengan P1, P2, P3, P4. 

 

Tabel 6. Pengaruh interaksi perbandingan campuran limbah cair industri tahu dan 

asam sulfat dengan lama inkubasi batuan fosfat terhadap P-total. 

 

Kombinasi 

Pelarut 

Waktu Inkubasi 

T1 T2 T3 T4 

P-total (%P2O5) 

P1 28,50a 26,22f 25,10d 25,32d 

 (A) (B) (D) (C) 

P2 28,32bc 26,42de 25,42c 25,87c 

 (A) (B) (D) (C) 

P3 27,67ef 26,42cd 27,65a 26,99a 

 (A) (D) (B) (C) 

P4 28,29cd 27,11a 25,65b 24,78e 

 (A) (B) (C) (D) 

P5 25,54gh 26,82b 24,58e 26,76b 

 (C) (A) (D) (B) 

BNT 0,05 = 0,162 

 

Keterangan: Nilai tengah yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 

BNT 5%.  Huruf kecil dibaca arah vertikal dan huruf besar dibaca arah horizontal. 
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Berdasarkan Gambar 2 pengaruh perbandingan campuran limbah cair industri 

tahu dengan asam sulfat serta lama inkubasi batuan fosfat terhadap P-total 

menunjukkan bahwa P-total tertinggi terjadi pada perlakuan P1T1 (100% limbah 

cair tahu : 0% asam sulfat) dengan 1 hari inkubasi yaitu rata-rata sebesar 28,50% 

P2O5.  P-total terendah terjadi pada perlakuan P5T3 (0% limbah cair tahu : 100% 

asam sulfat) dengan 7 hari inkubasi yaitu rata-rata sebesar 24,58% P2O5.  

 

 
 

Gambar 2. Pengaruh perbandingan campuran limbah cair industri tahu dengan  

asam sulfat serta lama inkubasi batuan fosfat terhadap P-total.  
 

Keterangan: P1= 100% limbah cair tahu : 0% asam sulfat(H2SO4 1 N), P2=  95% limbah cair tahu : 

5% asam sulfat (H2SO4 1 N), P3=  85% limbah cair tahu : 15% asam sulfat (H2SO4 1 

N), P4=  75% limbah cair tahu : 25% asam sulfat (H2SO4 1 N), P5=  0 % limbah cair 

tahu : 100% asam sulfat (H2SO4 1 N), T1=  1 hari setelah perendaman, T2=  3 hari 

setelah perendaman, T3=  7 hari setelah perendaman, T4=  14 hari setelah 

perendaman. 

 

 

4.1.3 pH 

 

 

Hasil analisis pH batuan fosfat yang telah diasidulasi dapat dilihat pada Tabel 14 

(Lampiran) menunjukkan bahwa dari setiap pemberian perbandingan kombinasi 

pelarut yang terdiri dari limbah cair tahu dan asam sulfat pada batuan fosfat tidak 
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terjadi peristiwa perubahan pH yang signifikan pada kombinasi pelarut P1, P2, P3, 

dan P4 (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Grafik perubahan pH batuan fosfat dengan menggunakan kombinasi 

pelarut limbah cair industri tahu dengan asam sulfat serta lama 

inkubasi terhadap P-larut. 

 
Keterangan: P1= 100% limbah cair tahu : 0% asam sulfat(H2SO4 1 N), P2=  95% limbah cair tahu : 

5% asam sulfat (H2SO4 1 N), P3=  85% limbah cair tahu : 15% asam sulfat (H2SO4 1 

N), P4=  75% limbah cair tahu : 25% asam sulfat (H2SO4 1 N), P5=  0 % limbah cair 

tahu : 100% asam sulfat (H2SO4 1 N), T1=  1 hari setelah perendaman, T2=  3 hari 

setelah perendaman, T3=  7 hari setelah perendaman, T4=  14 hari setelah 

perendaman. 

 

 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa pada kombinasi pelarut P5 (0% 

limbah cair tahu : 100% asam sulfat) memiliki pH yang lebih rendah 

dibandingkan pada kombinasi pelarut P1, P2, P3, dan P4.  Namun waktu inkubasi 

tidak berpengaruh terhadap penurunan pH. 

 

4.1.4 Korelasi antara P-larut dengan P-total dan pH 

 

 

Berdasarkan hasil korelasi (Tabel 7) terjadi korelasi negatif yang sangat nyata 

antara P-larut dengan P-total.  Artinya semakin tinggi P-total maka P-larut 

semakin rendah.  Sedangkan korelasi antara  P-larut dengan pH tidak nyata.  

 

Tabel 7. Hasil korelasi antara P-larut dengan P-total dan pH. 
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Korelasi Koefisien Nilai r 

P-larut 
P-total pH 

-0,457
**

 -0206
tn

 
 

Keterangan:  *= berbeda nyata pada taraf 5%    tn =tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis awal batuan fosfat (Tabel 3) terlihat bahwa kelarutan 

batuan fosfat masih rendah yaitu sebesar 6,08% P2O5.  Untuk melarutkan P dari 

batuan fosfat dilakukan dengan cara asidulasi menggunakan senyawa asam seperti 

asam sulfat 1 N yang memiliki pH 1 (Tabel 4).  Akan tetapi dalam pembuatan 

pupuk P dengan menggunakan asam sulfat membutuhkan biaya tinggi.  Oleh 

karena itu diperlukan alternatif pupuk P yang murah yaitu dengan memanfaatkan 

limbah cair tahu sebagai pelarut batuan fosfat.  Berdasarkan hasil analisis awal 

limbah cair tahu (Tabel 2) terlihat bahwa limbah cair tahu memiliki pH yang 

rendah yaitu 3,76 sehingga limbah cair tahu tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

melarutkan fosfat dari batuan fosfat.  Namun kelarutan batuan fosfat ternyata 

masih lebih tinggi dengan menggunakan pelarut asam sulfat.  Sehingga limbah 

cair tahu perlu dikombinasikan dengan pelarut asam sulfat untuk memperoleh P-

larut terbaik. 

 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa P-larut terus mengalami peningkatan 

sampai pada 7 hari setelah perendaman, setelah itu menurun pada 14 hari setelah 

perendaman dan didukung oleh kenaikan pH pada 14 hari setelah perendaman 

(Gambar 3).  Hal ini diduga ketersediaan H
+
 pada pelarut batuan fosfat semakin 

menurun yang diikuti dengan kenaikan pH pada 14 hari setelah perendaman.  Jika 
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dilihat dari perbandingan pelarut, maka perbandingan pelarut yang terbaik yang 

menghasilkan P-larut mendekati pelarut asam sulfat (P5) yaitu pada kombinasi 

pelarut P3 dengan perbandingan pelarut yaitu 85% limbah cair tahu : 15% asam 

sulfat.  Namun pada perlakuan P4 (75% limbah cair tahu : 25% asam sulfat) 

mengalami penurunan P-larut.  Hal ini disebabkan  kesetimbangan reaksi 

kombinasi pelarut dalam pelarutan batuan fosfat telah dicapai atau telah jenuh 

sehingga konsentrasi produk berupa H2PO4
-
 dan HPO4

2-
 telah mencapai 

maksimum, seperti diduga dengan reaksi: 

 

Ca3(PO4)2          +         H2SO4        +         H
+

                    3Ca
2+

 +     H2PO4
-   

     + 

SO4
2- 

 

                                                                        Keq 
                                  

HPO4
-2       

 

batuan fosfat      asam sulfat    dekomposisi LCT 

Dengan Ksp = (3Ca
2+

)    H2PO4
- 
    telah sama dengan Keq dari Ca3(PO4)2 

       HPO4
-2 

 

 

Reaksi di atas menggambarkan suatu keadaan dimana kecepatan reaksi pada 

kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut (telah 

terjadi kesetimbangan).  Pada keadaan kesetimbangan yang terjadi di dalam suatu 

wadah tertutup (sistem) dengan suhu dan tekanan yang sama maka reaksi akan 

terjerap dan bergerak kembali kekiri sehingga produk                           akan 

berikatan kembali dengan Ca
2+

 membentuk trikalsium fosfat [Ca3(PO4)2] 

menyebabkan konsentrasi produk menurun.  Sehingga pada 14 hari inkubasi 

mengalami penurunan P-larut karena kesetimbangan telah dicapai pada 7 hari 

inkubasi. 

 

Pada kondisi di atas merupakan suatu kondisi dimana konsentrasi larutan dalam 

keadaan jenuh yaitu larutan yang mengandung zat terlarut dengan jumlah 

H2PO4
-
    

HPO4
-2
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maksimum, dalam artian tidak dapat meningkat kembali.  Pada larutan jenuh 

terdapat kesetimbangan antara partikel yang melarut dan partikel yang tidak 

melarut (Sumardjo, 2009).   

 

Pengaruh interaksi antarperlakuan tertinggi terjadi pada 7 hari setelah 

perendaman.  Kombinasi pelarut P5  yaitu dengan menggunakan 100% asam 

sulfat dengan waktu inkubasi T3 (7 hari setelah perendaman) menghasilkan P-

larut tertinggi dengan nilai 10,80% P2O5.  Kombinasi pelarut P5 dengan waktu 

inkubasi T1 (1 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 7,79% 

P2O5.  Kombinasi pelarut P5 dengan waktu inkubasi T2 (3 hari setelah 

perendaman) yang menghasilkan P-larut sebesar 9,91% P2O5.  Kombinasi pelarut 

P5 dengan waktu inkubasi T4 (14 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut 

sebesar 9,72% P2O5.  Kombinasi pelarut P5 dengan waktu inkubasi (T1, T2, T3, 

T4) menghasilkan P-larut diatas 7% P2O5.  Sehingga kombinasi pelarut P5 dengan 

waktu inkubasi tersebut memenuhi syarat mutu pupuk P-alam untuk pertanian 

(SNI 02-3776-2005) pada kategori kualitas A, dimana nilai P-larut minimal 7% 

P2O5 (Tabel 1).   

 

Kombinasi pelarut P1 (100% limbah cair tahu : 0% asam sulfat) dengan waktu 

inkubasi T1 (1 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut dengan nilai 6,93% 

P2O5.  Kombinasi pelarut P1 dengan waktu inkubasi T2 (3 hari setelah 

perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 8,92% P2O5.  Kombinasi pelarut P1 

dengan waktu inkubasi T3 (7 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut 

sebesar 9,82% P2O5.  Kombinasi pelarut P1 dengan waktu inkubasi T4 (14 hari 

setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 8,23% P2O5.  Kombinasi 
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pelarut P1 dengan waktu inkubasi (T2, T3, T4) menghasilkan P-larut diatas 7%, 

sehingga kombinasi pelarut P1 dengan waktu inkubasi tersebut memenuhi syarat 

mutu pupuk P-alam untuk pertanian (SNI 02-3776-2005) pada kategori kualitas 

A, dimana nilai P-larut minimal 7% P2O5.  Namun pada kombinasi pelarut P1 

dengan waktu inkubasi T1 menghasilkan P-larut kurang dari 7% P2O5 dan lebih 

dari 6% P2O5 sehingga masuk dalam kategori kualitas B. 

 

Kombinasi pelarut P2 (95% limbah cair tahu : 5% asam sulfat) dengan waktu 

inkubasi T1 (1 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut dengan nilai 6,77% 

P2O5.  Kombinasi pelarut P2 dengan waktu inkubasi T2 (3 hari setelah 

perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 9,47% P2O5.  Kombinasi pelarut P2 

dengan waktu inkubasi T3 (7 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut 

sebesar 10,42% P2O5.  Kombinasi pelarut P2 dengan waktu inkubasi T4 (14 hari 

setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 8,91% P2O5.  Kombinasi 

pelarut P2 dengan waktu inkubasi (T2, T3, T4) menghasilkan P-larut diatas 7% 

P2O5, sehingga kombinasi pelarut P2 dengan waktu inkubasi tersebut memenuhi 

syarat mutu pupuk P-alam untuk pertanian (SNI 02-3776-2005) pada kategori 

kualitas A, dimana nilai P-larut minimal 7% P2O5.  Namun pada kombinasi 

pelarut P2 dengan waktu inkubasi T1 menghasilkan P-larut kurang dari 7% P2O5 

dan lebih dari 6% P2O5 sehingga masuk dalam kategori kualitas B. 

 

Kombinasi pelarut P3 (85% limbah cair tahu :15% asam sulfat H2SO4 ) dengan 

waktu inkubasi T1 (1 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut tertinggi 

dengan nilai 7,26% P2O5.  Kombinasi pelarut P3 dengan waktu inkubasi T2 (3 

hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 9,63% P2O5.  Kombinasi 



36 

 

pelarut P3 dengan waktu inkubasi T3 (7 hari setelah perendaman) yang 

menghasilkan P-larut sebesar 10,48% P2O5.  Kombinasi pelarut P3 dengan waktu 

inkubasi T4 (14 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 9,10% 

P2O5.  Kombinasi pelarut P3 dengan waktu inkubasi (T1, T2, T3, T4) 

menghasilkan P-larut diatas 7% P2O5.  Sehingga kombinasi pelarut P3 dengan 

waktu inkubasi tersebut memenuhi syarat mutu pupuk P-alam untuk pertanian 

(SNI 02-3776-2005) pada kategori kualitas A, dimana nilai P-larut minimal 7% 

P2O5. 

Kombinasi pelarut P4 (75% limbah cair tahu : 25% asam sulfat) dengan waktu 

inkubasi T1 (1 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut dengan nilai 6,68% 

P2O5.  Kombinasi pelarut P4 dengan waktu inkubasi T2 (3 hari setelah 

perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 9,72% P2O5.  Kombinasi pelarut P4 

dengan waktu inkubasi T3 (7 hari setelah perendaman) menghasilkan P-larut 

sebesar 10,06% P2O5.  Kombinasi pelarut P4 dengan waktu inkubasi T4 (14 hari 

setelah perendaman) menghasilkan P-larut sebesar 8,05% P2O5.  Kombinasi 

pelarut P4 dengan waktu inkubasi (T2, T3, T4) menghasilkan P-larut diatas 7% 

P2O5, sehingga kombinasi pelarut P4 dengan waktu inkubasi tersebut memenuhi 

syarat mutu pupuk P-alam untuk pertanian (SNI 02-3776-2005) pada kategori 

kualitas A, dimana nilai P-larut minimal 7% P2O5.  Namun pada kombinasi 

pelarut P4 dengan waktu inkubasi T1 menghasilkan P-larut kurang dari 7% P2O5 

dan lebih dari 6% P2O5 sehingga masuk dalam kategori kualitas B. 

 

Namun apabila kita mencari kombinasi pelarut terbaik yang digunakan untuk 

melarutkan batuan fosfat yaitu pada kombinasi pelarut P3 (85% limbah cair tahu 
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:15% asam sulfat H2SO4 ) karena tidak berbeda nyata dengan kombinasi pelarut 

P5 (0% limbah cair tahu :100% asam sulfat H2SO4 ) atau menghasilkan P-larut 

mendekati P5.  Dari hasil penelitian terlihat bahwa kombinasi pelarut P3 dengan 

waktu inkubasi T1,T2,T3, dan T4 menurut SNI 02-3776-2005 masuk dalam 

kategori kualitas A.  Hal ini sama seperti kombinasi pelarut P5 yaitu dengan 

waktu inkubasi T1,T2,T3, dan T4 masuk kedalam kualitas A .  

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa asidulasi batuan fosfat dengan menggunakan 100% 

asam sulfat memiliki pH yang rendah, namun pada kombinasi pelarut limbah cair 

tahu dan asam sulfat tidak mengalami perubahan pH yang signifikan, akan tetapi 

tetap mengalami peningkatan P-larut.  Hal ini disebabkan limbah cair tahu 

merupakan limbah organik.  Limbah organik termasuk kedalam golongan asam 

lemah yaitu asam yang hanya sebagian terurai menjadi ion (terionisasi sebagian).  

Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan, dimana laju reaksi 

maju dan reaksi balik sama besar dan konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi 

berubah seiring berjalannya waktu (Chang, 2004).  Selain itu, reaksi asam dan 

basa yang sama kekuatannya (limbah cair tahu termasuk kedalam golongan asam 

lemah dan batuan termasuk dalam golongan basa lemah) akan menghasilkan 

larutan netral atau pH netral (Keenan, Kleinfelter, dan Wood, 1984) dan reaksi 

antara asam lemah atau basa lemah dengan garamnya juga berfungsi sebagai 

larutan penyangga yang dapat mengikat baik ion H
+ 

maupun ion OH
-
.  Sehingga 

penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah pH-nya secara 

signifikan (Hidayatullah, 2013).  Oleh karena itu pada kombinasi pelarut tidak 

mengalami perubahan pH yang signifikan.  
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Asidulasi batuan fosfat dengan menggunakan 100% asam sulfat memiliki pH 

yang rendah (nilai pH ± 5) karena asam yang dihasilkan lebih kuat daripada basa 

yang dihasilkan sehingga diperoleh larutan asam lemah dengan nilai pH berkisar 5 

(Keenan, Kleinfelter, dan Wood, 1984).  Akan tetapi pada kombinasi pelarut terus 

mengalami peningkatan P-larut, disebabkan pada kombinasi pelarut masih 

menggunakan tambahan pelarut asam sulfat sesuai dengan perbandingan.  Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Subiksa dan Setyorini (2009) bahwa penambahan asam 

dimaksudkan untuk menghancurkan mineral apatit sehingga fosfat membentuk 

ikatan yang lebih lemah sehingga mudah larut dan pada akhirnya lebih tersedia 

bagi tanaman.  Namun jika dilihat dari waktu inkubasi pada T4 (14 hari setelah 

perendaman) mengalami kenaikan pH karena adanya Ca
2+

 dari batuan fosfat yang 

bereaksi dengan air pada kondisi asam (pelarut asam), maka akan terbentuk OH
-
 

yang menjadikan pH meningkat seperti pada reaksi di bawah ini (Salam, 2012): 

Ca3(PO4)2 + 2H2O + 2H
+
                      3Ca

2+
 +  2H2PO4 + 2OH

- 

 

 

Dalam penelitian ini limbah cair tahu mengandung BOD dan COD yang cukup 

tinggi (Tabel 2) sehingga suplai karbon melimpah menyebabkan kecepatan 

pertumbuhan mikroorganisme akan berlipat ganda.  Artinya semakin tinggi BOD 

dan COD maka jumlah mikroorganisme juga akan semakin banyak sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk melarutkan fosfat karena mikroorganisme pelarut fosfat 

yang ada di dalam limbah cair tahu dapat mengeluarkan enzim fosfatase yang 

dapat melarutkan fosfat yang terikat oleh senyawa-senyawa organik menjadi 

bentuk yang tersedia.  Dengan kata lain, semakin tinggi BOD dan COD maka 

pelarutan fosfat juga akan semakin tinggi. 
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Hasil uji korelasi (Tabel 7) menunjukkan korelasi negatif yang sangat nyata antara 

P-larut dengan P-total.  Artinya semakin tinggi P-total maka P-larut semakin 

rendah.  Hal ini disebabkan karena batuan fosfat yang berasal dari PTPN Bergen 

memiliki kandungan P-total yang tinggi yaitu sebesar 25,09% P2O5 dan P-larut 

sebesar 6,08% P2O5.  Namun setelah diberi perlakuan batuan fosfat mengalami 

peningkatan P-larut dengan kandungan P-total tetap stabil.  Hal tersebut yang 

menyebabkan semakin tinggi nilai P-total maka nilai P-larut semakin rendah. 


