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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan produksi pertanian melalui kegiatan intensifikasi tidak terlepas dari 

kontribusi dan peranansarana produksi, antara lain pupuk. Selama ini untuk 

mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan 

dan hortikultura, pemerintah menyediakan dana untuk subsidi pupuk 

tunggal (urea, SP-36, ZA, dan KCl). Namun dengan memburuknya situasi 

perekonomian di Indonesia, Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan 

penghapusan subsidi pupuk secara bertahap. Akibat langsung yang dihadapi 

petani adalah melonjaknya harga pupuk secara tidak terkendali dan terjadinya 

kelangkaan pupuk pada awal musim tanam. (Suriadikarta, Setyorini dan Hartatik, 

2004). 

 

Pengembangan pupuk-pupuk alternatif dengan bahan baku yang tersedia secara 

lokal dapat menjadi solusi yang dapat diandalkan.  Dengan memanfaatkan bahan 

baku berbasis lokal, maka harga produksi pupuk dan transportasi menjadi lebih 

rendah sehingga petani akan tertolong untuk mendapatkan pupuk dengan harga 

yang terjangkau.   
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Salah satu contoh pupuk yang bahan bakunya tersedia secara lokal adalah pupuk 

fosfat.  Unsur fosfor  merupakan salah satu nutrisi utama yang esensial bagi 

tanaman di samping unsur nitrogen dan kalium.  Peranan fosfor yang terpenting 

bagi tanaman adalah  membantu perkembangan perakaran, mengatur pembungaan 

dan pembuahan (Aksi Agraris Kanisius, 2007).  

 

Provinsi Lampung memiliki lokasi tambang batuan fosfat yang berpotensi sangat 

besar untuk digunakan sebagai bahan baku produksi pupuk fosfat.  Pemberian 

batuan fosfat alam dapat meningkatkan kandungan P tersedia tanah dan P total 

(Maryanto dan Ismangil, 2010). Pada tanah masam, unsur hara (Fosfat)  yang 

diberikan ( batuan fosfat alam) pada tanaman berada dalam bentuk ikatan kimia 

yang tidak dapat diserap langsung oleh tanaman sehingga dapat menyebabkan 

tanaman kekurangan fosfat (Deden, Alfredi dan Eviyati, 2011) 

 

Industri pembuatan pupuk fosfat biasanya menggunakan asam sulfat untuk 

meningkatkan daya larut fosfat pada batuan fosfat.  Asam sulfat yang digunakan 

pada proses ini dapat diperoleh dari proses kontak ataupun proses kamar timbal, 

namun yang sering digunakan adalah asam sulfat yang berasal dari proses kontak, 

karena asam sulfat yang dihasilkan lebih pekat sehingga memudahkan 

pencampuran dengan batuan fosfat.  Selain itu, larutan asam fosfat (H
3
PO

4
) 

biasanya ditambahkan pada proses pembuatan pupuk fosfat untuk meningkatkan 

kadar fosfat yang rendah 
 
pada Batuan fosfat alam dengan proses acidulasi ( Budi 

dan Purbasari. 2009.). 
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Limbah industri tahu dapat menimbulkan pencemaran yang cukup berat karena 

mengandung polutan organik yang cukup tinggi. Dari beberapa hasil penelitian, 

konsentrasi COD (Chemical Oxygen Demand) di dalam air limbah industri tahu-

tempe cukup tinggi yakni berkisar antara 7.000 - 10.000 ppm, serta mempunyai 

keasaman yang rendah yakni pH 4-5. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, air 

limbah industri tahu-tempe merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan 

yang sangat potersial (BPPT, 1997).  

 

Rendahnya pH air limbah industri tahu ini disebabkan oleh penggunaan asam 

cuka, selain sebagai dampak dari perombakan bahan organik di dalam air limbah.  

Di dalam proses pembuatan tahu, air cuka digunakan untuk menggumpalkan 

protein dari kedele yang kemudian menjadi tahu.  Jika sifat asam air limbah 

industri tahu dapat dimanfaatkan untuk melarutkan fosfat dari serbuk batuan 

fosfat sebagai pengganti asam sulfat, maka hal ini akan menghasilkan dua 

keuntungan yaitu: membantu pengadaan pupuk fosfat dan mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh variabel penambahan 

limbah cair tahu terhadap kelarutan fosfat dan reduksi ukuran dari bahan baku 

batuan fosfat yang bersal dari  Desa Bangun Rejo Kecamatan Padang Ratu, 

Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini berupa pupuk fosfat padat yg diharapkan dapat bermanfaat 

dalam pengembangan pembuatan pupuk fosfat dari bahan-bahan baku alternatif 

yang tersedia secara lokal sehingga produk yang dihasilkan berpotensi berharga 

lebih murah. 

 

D. Hipotesis 

 

 Air limbah industri tahu dapat meningkatkan kelarutan fosfat dari Batuan 

fosfat.  

 Kandungan fosfat pada limbah indusrti tahu dapat  meningkatkan kadar fosfat 

pupuk yang dihasilkan. 

 

 


