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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas mata pencarian 

penduduknya di bidang pertanian.  Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013, 

jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja di bidang pertanian yaitu sebesar 

35,05% (Badan Pusat Statistik, 2013).  Hal ini menyebabkan kebutuhan akan 

pupuk terus meningkat baik untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil 

pertanian.  Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang harus 

terpenuhi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus 

menjaga ketahanan pangan.  Di antara unsur hara yang terpenting bagi tanaman 

adalah fosfor. 

 

Fosfor adalah salah satu nutrisi paling utama untuk pertumbuhan dan produksi 

tanaman (Bartow, 2010).  Fosfor (P) merupakan salah satu nutrisi esensial bagi 

tanaman selain unsur nitrogen dan kalium.  Peranan P yang terpenting bagi 

tanaman adalah memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran 

serta memacu pertumbuhan generatif tanaman.  Fosfor di alam berada sebagai 

batuan fosfat dengan komposisi trikalsium fosfat yang sedikit larut dalam air.  

Agar dapat dimanfaatkan tanaman, batuan fosfat alam harus diubah menjadi 

senyawa fosfat yang larut dalam air (Budi dan Purbasari, 2009).
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Sebagian besar pupuk P di dunia diproduksi dari sumber batuan fosfat.  Dahulu 

batuan fosfat telah digunakan sebagai sumber P untuk tanah masam.  Namun 

rendahnya ketersediaan P dalam bahan asli dan tanggapan tanaman kecil, 

sehingga saat ini sangat sedikit fosfat alam yang digunakan di bidang pertanian 

(Nurjaya, Kasno, dan Rachman, 2009).  Pupuk fosfat alam mempunyai kelarutan 

yang rendah sehingga pupuk P dalam tanah lambat tersedia.  Oleh karena itu, 

dalam pembuatan pupuk fosfat industri menjadi pupuk yang mudah larut 

dilakukan dengan cara pengasaman (asidulasi) menggunakan asam fosfat, sulfat, 

atau asam nitrat sehingga terbentuk super fosfat (Soelaeman, 2008).  Namun 

dalam pembuatan pupuk P-industri ini membutuhkan biaya yang tinggi.  Untuk itu 

perlu dilakukan suatu usaha agar batuan fosfat tersebut dapat dijadikan sumber P 

yang tersedia bagi tanaman dengan kandungan P yang tinggi.  Salah satu usaha 

untuk melarutkan batuan fosfat yaitu dengan pemanfaatan limbah cair tahu yang 

dikombinasikan dengan pelarut asam sulfat sehingga diperoleh P menjadi bentuk 

P yang tersedia bagi tanaman. 

 

Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang biasa dikonsumsi setiap hari 

oleh orang Indonesia.  Proses produksi tahu menghasilkan dua jenis limbah, 

limbah padat dan limbah cair.  Pada umumnya, limbah padat dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair dibuang langsung ke lingkungan.  

Limbah cair pabrik tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi.  

Tanpa proses penanganan dengan baik, limbah tahu menyebabkan dampak negatif 

seperti polusi air, sumber penyakit, bau tidak sedap, meningkatkan pertumbuhan 

nyamuk, dan menurunkan estetika lingkungan sekitar.  Dari pada limbah cair tahu 

mencemari lingkungan maka lebih baik kita manfaatkan di bidang pertanian 
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mengingat limbah tahu memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi.  

Limbah tahu cair yang dibuang ke lingkungan merupakan limbah organik yang 

mudah diuraikan oleh mikroorganisme secara alamiah.  Jika limbah tidak diolah 

dengan baik,  maka akan menimbulkan bau akibat proses pembusukan bahan 

organik oleh bakteri (Sadzali, 2010). 

 

Potensi keasaman limbah cair tahu dapat dimanfaatkan untuk asidulasi batuan 

fosfat.  Diharapkan kombinasi antara asam sulfat dan limbah cair tahu dengan 

perbandingan tertentu dapat mempercepat kelarutan batuan fosfat.  Dengan 

demikian limbah cair tahu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk P dengan 

biaya murah dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.  Oleh 

karena itu, ditemukan  suatu alternatif untuk mempercepat kelarutan fosfat dari 

batuan fosfat dengan memanfaatkan limbah cair tahu yang dikombinasikan 

dengan asam sulfat. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari kombinasi pelarut limbah cair tahu 

dengan asam sulfat serta lama inkubasi yang memiliki kelarutan P terbaik dari 

batuan fosfat. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Fosfat (P) merupakan salah satu nutrisi esensial bagi tanaman di samping unsur 

nitrogen dan kalium.  Untuk memenuhi kebutuhan fosfat bagi tanaman biasanya 

dilakukan pemupukan fosfat.  Pupuk fosfat yang sering digunakan oleh petani 

yaitu pupuk TSP, DSP, dan SP-36 yang diproduksi oleh pabrik-pabrik industri 
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pupuk.  Pupuk-pupuk tersebut dibuat dari batuan fosfat dengan menggunakan 

asam-asam konvensional.  Asam konvensional yang sering digunakan yaitu asam 

sulfat (H2SO4) (Subiksa dan Setyorini, 2009).  Berdasarkan penelitian Ridwan 

(2011), menunjukkan bahwa pada konsentrasi asam sulfat (H2SO4) 70% dalam 

pembuatan pupuk super fosfat memiliki kandungan P2O5 sebesar 27,75%.  Hal ini 

jelas bahwa asam sulfat dapat melarutkan fosfat  yang terikat kuat pada batuan 

fosfat dengan kelarutan yang cukup tinggi. 

 

Dalam pembuatan pupuk P  dari batuan fosfat dengan menggunakan pelarut asam 

sulfat cukup mahal, sehingga diperlukan alternatif pupuk P yang murah yaitu 

dengan memanfaatkan limbah cair tahu.  Limbah cair tahu merupakan limbah 

berupa cairan yang dihasilkan dari proses pengolahan kedelai menjadi tahu.  Jika 

dilihat dari karakteristiknya, limbah cair tahu mengandung BOD 6.586 mg l
-1

; 

COD 8.640 mg l
-1

; ammonium 11,2 mg l
-1

; dan nitrat 25,355 mg l
-1

.  Sedangkan 

berdasarkan Baku Mutu PP No. 82 Tahun 2001 golongan IV limbah cair tahu 

mengandung BOD 500 mg l
-1

, COD terlarut 100 mg l
-1

, nitrat 20 mg l
-1

 

(Myrasandri dan Syafila, 2012).  Berdasarkan penelitian Fithriyah (2011), limbah 

cair tahu juga mengandung unsur hara makro seperti N-total 69,28 mg l
-1

; P-total 

39,83 mg l
-1

; dan K sebesar 616 mg l
-1

.  Untuk itu limbah cair tahu harus dikelola 

dengan baik agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. 

 

Diketahui bahwa limbah cair tahu dapat melarutkan fosfat dari batuan fosfat 

sebesar 11,75% (%P2O5) pada 30 hari inkubasi.  Walaupun limbah cair tahu dapat 

melarutkan batuan fosfat, namun tetap saja kelarutannya masih lebih tinggi 

dengan menggunakan pelarut asam sulfat (H2SO4) yaitu dengan kadar P2O5 
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sebesar 14,70% pada 30 hari inkubasi (Woro, 2012).  Berdasarkan penelitian 

Fithriyah (2011), limbah cair tahu memiliki pH berkisar  3–5.  Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Woro (2012), pH limbah cair tahu yaitu sebesar 4,36 

sedangkan asam sulfat memiliki pH sebesar -0,30.  Oleh karena itu, kelarutan 

fosfat dari batuan fosfat lebih tinggi dengan menggunakan pelarut asam sulfat 

dibandingkan dengan limbah cair tahu, sehingga dalam melarutkan batuan fosfat 

dengan menggunakan pelarut limbah cair tahu perlu ditambah asam sulfat dengan 

persentase tertentu agar diperoleh pH pelarut mendekati asam sulfat sehingga 

pelarut tersebut dapat melarutkan batuan fosfat dengan cepat. 

 

Pupuk fosfat alam mempunyai kelarutan yang rendah sehingga pupuk P dalam 

tanah lambat tersedia.  Oleh karena itu, dalam pembuatan pupuk fosfat industri 

menjadi pupuk yang mudah larut dilakukan dengan cara pengasaman (asidulasi) 

menggunakan asam fosfat, sulfat atau asam nitrat sehingga terbentuk super fosfat 

(Soelaeman, 2008).  Namun dalam pembuatan pupuk P-industri tersebut 

membutuhkan biaya yang tinggi, menyebabkan harga pupuk di pasaran menjadi 

mahal.  Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk menghasilkan pupuk P 

dengan biaya yang murah yaitu dengan memanfaatkan limbah cair tahu sebagai 

pelarut batuan fosfat. 

 

Potensi keasaman limbah cair tahu dapat dimanfaatkan untuk asidulasi batuan 

fosfat, namun tetap saja kelarutannya masih tinggi dengan menggunakan asam 

sulfat yang harganya cukup mahal.  Untuk itu limbah cair tahu perlu 

dikombinasikan dengan pelarut asam sulfat dan diharapkan pelarutan P dari 

batuan fosfat dengan menggunakan pelarut limbah cair tahu yang dikombinasikan 
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dengan asam sulfat tersebut mendekati pelarut asam sulfat.  Dengan demikian 

limbah cair tahu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk P dengan biaya 

murah dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 

 

Reaksi kelarutan fosfat dari batuan fosfat dengan menggunakan pelarut limbah 

cair tahu yang dikombinasikan dengan pelarut asam sulfat diduga: 

 

Ca3(PO4)2          +         H2SO4        +         H
+

                  3Ca
2+

 +      H2PO4
-   

   + SO4
2-

 

      HPO4
-2

 

batuan fosfat          pelarut          hasil dekom-        P-larut 

                              asam kuat      posisi LCT 

 

 

1.4 Hipotesis 

 

 

1. Kelarutan P dari batuan fosfat tertinggi terjadi pada pelarut asam sulfat. 

2. Terdapat kombinasi pelarut asam sulfat dengan limbah cair tahu yang 

menghasilkan P-larut terbaik dari batuan fosfat mendekati pelarut asam 

sulfat. 

3. Terdapat lama inkubasi terbaik terhadap P-larut dari batuan fosfat. 

4. Terdapat interaksi antara perbandingan campuran (limbah cair tahu dan 

asam sulfat) dengan lama inkubasi perendaman batuan fosfat terhadap fosfat 

larut. 

 

 

 

 

 

 


