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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Status Kebutuhan Pupuk di Indonesia 

 

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk 

mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik.  Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun 

non-organik (mineral).  Pupuk berbeda dari suplemen.  Pupuk mengandung bahan 

baku yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara 

suplemen seperti hormon pertumbuhan yaitu untuk membantu kelancaran proses 

metabolisme.  Meskipun demikian, sejumlah material suplemen dapat 

ditambahkan ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan (Anonim, 2014). 

 

Secara umum ada dua macam pupuk yaitu pupuk buatan (mineral) dan pupuk 

alam (pupuk organik).  Pupuk buatan adalah pupuk mineral yang di keluarkan 

oleh pabrik pupuk.  Pupuk buatan ini ada berbagai macam, tergantung dari 

kandungan unsurnya, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk.  Pupuk tunggal 

hanya mengandung satu unsur saja sedangkan pupuk majemuk mengandung lebih 

dari satu unsur (Aksi Agraris Kanisius, 2007). 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_tanam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Hara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suplemen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hormon_tumbuhan
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Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), produksi pupuk 

Fosfat/SP-36 di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani, 

baik di bidang pangan, serealia, kabi, hortikultura, kebun raya, maupun bidang 

peternakan. Sebagai contoh, produksi pupuk fosfat / SP-36 Indonesia pada tahun 

2012 adalah sebesar 521,486 ton.  Sedangkan, konsumsi pupuk fosfat / SP-36 di 

pasar Indonesia pada tahun yang sama adalah sebesar 858,719 ton (APPI, 2014). 

 Tabel 1. Produksi Pupuk Indonesia (ton/tahun) 

 APPI, 2014 

 

Tabel 2. Konsumsi Pupuk di Pasar Indonesia (ton/tahun) 

Konsumsi 

  

Tahun 

   Pupuk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.UREA 6,311,313 5,829,691 6,391,069 6,596,708 6,495,161 6,536,504 

2.SP-36 801,542 594,960 714,747 634,883 723,177 858,719 

3.ZA 746,892 774,172 936,161 739,198 969,344 1,051,281 

4. NPK 732,599 1,175,027 1,666,517 1,804,413 2,124,474 2,478,399 

5. ZK (K2SO4) - - - - - - 

5. Organik - 69,329 244,460 235,455 386,063 742,198 

 APPI,2014 

Prediksi kebutuhan pupuk fosfat/SP-36 oleh Departemen Pertanian RI tahun 2015 

masih mengalami kenaikan yaitu berkisar 300 ribu ton yaitu sebesar 4.355.919 

ton. Rata-rata kenaikan kebutuhan pupuk fosfat/SP-36 lima tahun terakhir (2011-

2015)  sebesar 7,6%.   

Produksi   
Tahun 

   
pupuk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Urea 5,865,856 6,213,292 6,874,630 6,721,947 6,743,422 6,907,237 

2. SP-36 660,653 478,829 742,986 636,207 441,223 521,486 

3. ZA/AS 652,486 692,604 767,837 792,917 816,377 812,123 

4. NPK 760,444 1,239,994 1,838,485 1,853,172 2,213,491 2,893,868 

5. ZK 

(K2SO4) 
3,593 4,718 7,568 8,662 2,954 8,447 

6. Organik 1,617 80,174 294,555 260,705 341,476 761,657 
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Tabel 3. Kebutuhan Pupuk Fosfat (SP-36) Tahun 2011 - 2015 

File:Perkiraan Kebutuhan pupuk 2011 - 2015 - Deptan - Deprin 080806 

 

B. Ketergantungan kepada pupuk anorganik 

 

Pupuk dalam arti luas adalah semua bahan yang ditambahkan ke dalam tanah 

untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Istilah 

pupuk biasanya berhubungan dengan pupuk buatan. Pupuk tidak berisi hara 

tanaman dalam bentuk unsur tunggal seperti nitrogen, fosfor, atau  

kalium; tetapi unsur-unsur tersebut ada dalam bentuk campuran yang memberikan 

bentuk-bentuk ion dari unsur hara yang dapat diadsorbsi tanaman (Foth, 1991). 

 

Sebagian besar petani di Indonesia ternyata masih banyak yang mengandalkan 

pupuk anorganik (Urea dan TSP). Alasan mereka didasarkan kepada 

penggunaannya yang praktis dan hasil panen yang memuaskan. Setiap musim  

tanam petani pasti menambahkan pupuk anorganik, terus dan terus. Pada 

akhirnya, unsure dalam pupuk anorganik ini akan terakumulasi dalam tanah dan 

menyebabkan kekurangan unsur hara.  

Kebutuhan 

(ton/tahun) 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Peningkatan 

penggunaan SP36 

(%) 

- 7,53 7,6 7,67 7,74 

1. Pangan 2.358.990 2.466.232 2.578.497 2.696.031 2.819.084 

2. Serealia 1.480.778 1.540.009 1.601.609 1.665.674 1.732.300 

3. Kabi 120.418 125.235 130.244 135.454 140.872 

4. Hortikultura 757.794 800.988 846.644 894.903 945.912 

5. Kebun Rakyat 1.046.448 1.151.093 1.266.202 1.392.822 1.532.104 

6. Peternakan 3.892 4.087 4.291 4.506 4.731 

Jumlah Pupuk 

SP36 
3.409.330 3.621.412 3.848.990 4.093.359 4.355.919 
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Dalam kenyataannya, tanah yang sering diberi pupuk anorganik, lama kelamaan 

akan menjadi keras. Keadaan ini akan menyebabkan beberapa kesulitan, 

diantaranya tanah menjadi sulit diolah dan pertumbuhan tanaman terganggu. 

Permasalahan tersebut sebenarnya tidak akan terjadi jika kita memperlakukan 

tanah dengan baik (Etdijarwanto, 2014). 

 

Dampaknya zat hara yang terkandung dalam tanah diikat oleh molekul2 kimiawi 

dari pupuk sehingga proses regenerasi humus tak dapat dilakukan lagi. Akibatnya 

ketahanan tanah / daya dukung tanah dalam memproduksi menjadi kurang hingga 

nantinya tandus. Tak hanya itu penggunaan pupuk kimiawi secara terus-menerus 

menjadikan menguatnya resistensi hama akan suatu pestisida pertanian. 

 

Masalah lain adalah penggunaan Urea biasanya sangat boros. Selama pemupukan 

Nitrogen dengan urea tidak pernah maksimal karena kandungan nitrogen pada 

urea hanya sekitar 40-60% saja. Jumlah yang hilang mencapai 50% disebabkan 

oleh penguapan, pencucian (leaching) serta terbawa air hujan (run off). 

Efek lain dari penggunaan pupuk kimia juga mengurangi dan menekan populasi 

mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanah yang sangat bermanfaat bagi 

tanaman (Simalango, 2009). 

 

C. Pupuk organik sebagai alternatif  

 

Kesuburan dan kegemburan tanah akan terjaga jika kita selalu menambahkan 

bahan organik, salah satunya kompos. Pemakaian kompos sangat dianjurkan 

karena dapat memperbaiki produktivitas tanah, baik secara fisik, kimia, maupun 
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biologi tanah. Secara fisik, kompos bisa menggemburkan tanah; memperbaiki 

aerasi dan drainase; meningkatkan pengikatan antar-partikel dan kapasitas 

mengikat air sehingga dapat mencegah erosi dan longsor; mengurangi tercucinya 

nitrogen terlarut; serta memperbaiki daya olah tanah. Keunggulan pupuk organik 

di bandingkan dengan pupuk anorganik adalah sebagai berikut. 

1. Mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap.  

2. Dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur.  

3.  Memiliki daya simpan air (water holding capacity) yang tinggi.  

4.  Beberapa tanaman yang di pupuk dengan pupuk organik lebih tahan terhadap 

penyakit/hama.  

5.  Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan.  

6.  Memiliki “residual effect” yang positif. Artinya pengaruh positif dari pupuk 

organik terhadap tanaman yang ditanam pada musim berikutnya masih ada 

sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya masih bagus (Asrul, 2009). 

Menurut Roidah (2013) Kelebihan pertanian organik bagi petani sebagai berikut:  

1. Dengan menerapkan sistem pertanian organik, maka keseimbangan tanah 

dapat terjaga karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia, tetapi 

menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk hijau dan sisa 

tanaman. 

2. Dengan menghindari pemakaian pestisida secara berlebihan akan dapat 

mengurangi resiko keracunan zat tersebut sehingga masyarakat dapat 

mengkonsumsi makanan yang sehat. 
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3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjamin kesehatan produk 

pertanian yang akan menaikkan jumlah yang ingin dibayar terhadap 

komoditi tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.  

4. Tanpa penggunaan pupuk dan pestisida dapat menghemat biaya 

operasional. Selain itu pengolahan tanah secara organik, misalnya 

pengolahan tanah secara minimum juga dapat mengurangi biaya 

operasional.  

 

D. Batuan fosfat 

 

Batuan fosfat merupakan sumber anorganik dari fosfor (P), salah satu nutrisi 

agronomi yang bersama dengan nitrogen (N) dan potassium (kalium/K) sangat 

penting bagi pertumbuhan tanaman.  Beberapa proses yang dipengaruhi oleh 

fosfor adalah pembentukan protein, perkembangan akar, mempercepat 

kematangan biji, meningkatkan produk biji-bijian dan umbi-umbian, serta 

memperkuat batang tanaman.  Kekurangan fosfor mengakibatkan tanaman 

menjadi kerdil, akar sangat sedikit, daun menguning sebelum waktunya dan 

secara keseluruhan pertumbuhan akan terhambat. Kekurangan P merupakan hal 

biasa pada tanah tropis disamping kekurangan kalsium (Ca), keasaman tanah 

tinggi, keracunan Al.  Sehingga, jika tidak cepat diatasi tanah akan menjadi 

tandus. 

 

Efektifitas batuan fosfat secara agronomik tergantung pada beberapa faktor, yaitu 

faktor batuannya sendiri, faktor kondisi tanah, jenis tanaman, dan pengaturan 

pemupukan.  Faktor batuan disebabkan oleh genesa dari berbagai batuan dan 
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mineral pembawa fosfat, antara lain endapan fosfat sedimen marin, magmatik, 

metamorfik, fosfat biogenik dan endapan fosfat karena pelapukan.  Masing-

masing jenis endapan fosfat dicirikan oleh sifat mineralogi, kimia dan struktur 

yang berbeda, sehingga kecepatan reaksi batuan terhadap tanahpun berbeda. 

Reaktivitas terbaik adalah batuan fosfat sedimen marin. Disamping itu, endapan 

fosfat marin ini pada umumnya terbentuk sebagai endapan yang ekonomis, 

sehingga hampir seluruh pupuk fosfat di dunia berasal dari sumber daya Batuan 

fosfat marin.  Pengembangan batuan fosfat untuk pupuk rata-rata 75% berasal dari 

endapan sedimenter atau batuan fosfat marin, 12-20% dari batuan beku dan 

endapan residu, dan hanya 1-2% dari sumber daya biogenik (fosfat guano).  

Hampir semua jenis sumber daya batuan fosfat terdiri dari berbagai bentuk 

mineral apatit.  Selain apatit, telah dikenal lebih dari 200 jenis mineral fosfat yang 

telah diketahui, akan tetapi kurang popular dan kurang bernilai ekonomis.  

 

Beberapa kelompok mineral fosfat primer di antaranya adalah: 

 Fluor-apatit (Ca10(PO4)6F2) terdapat di lingkungan batuan magmatik dan 

metamorf, termasuk karbonatit dan mika-piroksenit. 

 Hidroksi-apatit (Ca10(PO4)6(OH)2), terdapat pada lingkungan batuan 

metamorf dan batuan beku, tetapi juga dalam endapan biogenik, misalnya 

endapan tulang. 

 Karbonat-hidroksi-apatit (Ca10(PO4,CO3)6(OH)2) terutama dijumpai di pulau 

dan gua-gua sebagai bagian dari kotoran burung dan kelelawar, guano.  
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 Frankolit (Ca10-x-yNaxMgy(PO4)6-z(CO3)zF0-4zF2) merupakan apatit yang 

tersubstitusi oleh karbonat, terutama terjadi pada lingkungan marin, dan 

sedikit sekali sebagai hasil pelapukan, misalnya dari karbonatit.  

 Kelompok krandalit, variskit, dan strengit yang merupakan Fe- dan Al-fosfat 

yang ditemukan pada lingkungan sekunder pelapukan. 

 

Endapan fosfat yang ditemukan di Indonesia adalah fosfat guano, yang terbentuk 

dari tumpukan sekresi (kotoran) burung atau kelelawar yang larut oleh air (hujan) 

atau air tanah.  Kemudian, endapan ini meresap ke dalam tubuh batu gamping, 

bereaksi dengan kalsit untuk membentuk hidroksil fluorapatit atau 

Ca5(PO4)3(OH,F) dalam rekahan atau menyusup di antara perlapisan batu 

gamping, maupun terendapkan di dasar batu gamping.  Endapan fosfat umumnya 

terdapat secara terbatas dalam gua-gua gamping, terutama di Pegunungan Selatan 

Jawa, Gresik, Cepu dan Pati, serta di Pulau Madura.   

 

Pada umumnya endapan fosfat kurang bernilai komersial karena hanya merupakan 

urat-urat memanjang yang tidak menerus, dengan ketebalan beberapa cm sampai 

20 cm, walaupun pada beberapa lokasi dapat mencapai 50 cm.  Akan tetapi, 

endapan jenis ini termasuk Batuan fosfat yang cukup reaktif, sehingga dapat 

sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan lokal, atau dikembangkan dalam skala 

kecil. Endapan fosfat tipe guano yang telah teridentifikasi di Indonesia tersebar di 

60 lokasi, sekitar 48 lokasi di antaranya ditemukan di Pulau Jawa dan Madura.  

Kadar P2O5 tercatat antara 4-40%, akan tetapi pada umumnya diatas 15%. Jenis 

endapan fosfat guano jarang ditemukan dalam jumlah besar, bahkan di dunia total 
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sumber dayanya hanya 2% dari seluruh sumber daya fosfat yang ada. Fosfat 

guano yang bernilai komersial di dunia baru diketahui di Pulau Christmast dan 

Pulau Nauru.  Produksi fosfat Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan 

domestik, sehingga produsen pupuk harus mengimpor fosfat dari beberapa negara 

produsen fosfat, seperti USA, Maroko, dan Cina (Wahyudi, 2008). 

 

E. Pupuk Fosfat 

 

Unsur fosfat merupakan salah satu nutrisi utama yang sangat esensial bagi 

tanaman disamping unsur nitrogen, kalium dan sulfur. Fosfot sangat membantu 

perkembangan perakaran dan mengatur pembungaan dan pembuahan sehingga 

fosfor-lah yang yang menentukan tepatnya pembuahan dan begitu pula yang 

berhubungan dengan mutu buah (Aksi Agraris Kanisius, 2007). 

 

Fosfat merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah besar (hara makro). 

Jumlah fosfat dalam tanaman lebih kecil dibandingkan dengan nitrogen dan 

kalium, tetapi fosfat dianggap kunci kehidupan. Tanaman menyerap fosfat dalam 

bentuk ion ortofosfat primer (H2PO4
-
) dan ion ortofosfat sekunder (H2PO4

=
). 

Fosfat di temukan relative dalam jumlah lebih banyak dalam buah dan biji  

tanaman. Fungsi P yang lain adalah mendorong pertumbuhan akar tanaman. 

Kekurangan unsure P umumnya menyebabkan volume jaringan tanaman menjadi 

lebih kecil dan warna daun menjadi lebih gelap. (Rosmarkam dan Yuwono, 2011). 
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Superfostat adalah campuran antara monocalsium, monohidrat, dan gipsum yang 

dibuat dengan mereaksikan asam sultat dengan batuan apatit ( batuan fostat ). 

Superfosfat merupakan pupuk yang telah dihasilkan sejak pertengahan tahun  

1800.  Bahan baku superfostat adalah batuan fostat (Ca
3
(PO

4
)CaF

2
), dimana 

batuan fostat ini merupaka sumber penghasil senyawa foster yang digunakan 

sebagai bahan penting untuk pembuatan pupuk superfosfat. 

 

Asal mula penggunaan senyawa fostat dimulai sekitar tahun 1669 setelah 

penelitian seorang ahli kimia Jerman yang bernama Brand.  Penemuannya 

memperkenalkan kegunaan senyawa fosfat sebagai pupuk.  Hingga pada 

pertengahan abad XIX, sumber utama fosfat didapatkan dari tulang belulang.  

Namun hal ini sungguh tidak mungkin untuk diteruskan, mengingat adanya 

kesulitan dalam hal penyediaan sumber fosfat yang sangat terbatas.  Pada tahun 

1842, negara Inggris mengeluarkan ketetapan mengenai hak paten bagi Jhon A. 

Lawes untuk mengolah abu tulang dengan asam sulfat . Hak paten inilah yang 

menjadi dasar berdirinya industri pupuk.  Perkembangan selanjutnya terjadi cukup 

pesat yakni dengan ditemukannya banyak tambang fosfat di Inggris, Amerika, 

Rusia dan Perancis.  

 

Dari hasil penambangan akan diperoleh Batuan fosfat atau juga disebut batuan 

apatit yang merupakan bahan dasar bagi senyawa fostat.  Rumus kimianya adalah 

CaF
2
.3Ca(PO

4
)
2
.  Pengolahan terhadap batuan-Batuan fosfat akan meningkatkan 

kegunaan dan efisiensi penggunaan fosfat itu sendiri dalam dunia pertanian. 

Batuan fosfat tidak digunakan langsung namun harus mendapat perlakuan lanjut 

dari dalam industri.  
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Ada beberpa macam superfosfat, antara lain:  

 Normal Superfosfat ( OSP = Ordinary SuperPHosfat )  

Normal superfosfat (OSP) dapat dihasilkan dari reaksi stokiometri antara 

batu fosfat (Ca
5 

(PO
4
)
3
F

2
) dengan asam sulfat (H

2
SO

4
) dan penambahan 

air (H
2
O). 

 Double Superfosfat ( DSP = Double SuperpHosfpat )  

Double Superfosfat adalah suatu fosfat yang tidak mengandung gips 

(tidak terbentuk gips pada akhir proses). Disebut double karena kadar 

P
2
O

5 
jauh lebih besar dari kadar superfosfat yang normal, 42- 45% P

2
O

5
. 

Double Superfosfat diperoleh melalui reaksi antara batu fosfat dengan 

asam fosfat dan air.  

 

 Triple Superfosfat (TSP = Triple SuperpHospHat)  

Triple Superfosfat dibuat dengan mengasamkan Batuan fosfat oleh asam 

fosfat. Triple superfosfat mengandung P2O5 berkisar 46-50%. Dalam 

triple superfosfat ini tidak berbentuk gips (CaSO
4
) (Sinaga, 2004). 

 

F. Proses pembuatan pupuk fosfat 

 

Pada proses pembuatan superfosfat dengan menggunakan asam sulfat 

menghasilkan produk superfosfat yang biasa/normal, sering disebut ordinar/ 

Normal Superfosfat.  
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Reaksinya :  

Ca(PO
4
)
2   

+   2H
2
SO

4   
+   4H

2
O   →   CaH

2
(PO

4
)
2    

+    2(CaSO
4
.2H

2
O)  

   

CaF
2
+ H

2
SO

4 
+ 2H

2
O → CaSO

4
- 2H

2
O + 2HF ↑  

4HF + SiO
2 

→ SiF
4
↑ + 2H

2
O  

3SiF
4 

+ 2H
2
O → SiO

2 
+ 2H

2
SiF

6 
 

Reaksi utama lebih tepat dituliskan sebagai berikut :  

CaF
3
.3Ca

3
( PO

4
)

2 
+7H

2
SO

4
+3H

2
O → 3CaH

4
( PO

4
)

2 
.H

2
O+2 HF↑+7CaSO

4 

 

 

Langkah-langkah pembuatan Superfosfat 

1. Persiapan bahan fostat  

Sumber fosfat umumnya diperoleh dari Batuan fosfat. Batuan fosfat ini 

tidak dapat digunakan langsung sebagai pupuk karena sifat daya larutnya 

yang terlalu kecil dalam air.  Batuan fosfat harus diubah menjadi 

senyawa fosfat yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh akar 

tanaman.  Batuan fosfat ini dimasukkan ke deism reaktor dalam ukuran 

yang sangat kecil (berbentuk butiran-butiran halus ), tidak berupa abu, 

untuk menghindari terhembus atau terbawa oleh gas lain. 

 

2.  Pencampuran dengan asam sulfat 

Asam sulfat yang digunakan pada proses ini dapat diperoleh dan proses 

kontak ataupun proses kamar timbal, namun yang sering digunakan  

Monokalsium 

Fosfat 
Gipsum 

Batuan fosfat 

(Fluoropatit) 

Monokalsium 

Fosfat 
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adalah asam sulfat yang berasal dan prose kontak, karena asam sulfat 

yang dihasilkan lebih pekat sehingga memudahkan pencampuran dengan 

Batuan fosfat. 

 

3. Pembentukan superfosfat 

Secara lengkap proses pembentukan superfostat dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

Mula-mula Batuan fosfat dari tangki penyimpanan di bawa ke surge 

hopper, dimana dalam alat ini Batuan fosfat dihancurkan (dihaluskan) 

sampai ukuran partikelnya kurang dari 100 mesh. Lalu partikel-partikel 

batuan fostat yang telah dihaluskan tersebut lalu dibawa ke weight feeder 

dengan menggunakan mastering screw.  

Dari weight feeder, sejumlah tertentu partikel partikel Batuan fosfat 

dimasukkan kedalam cone mixer dan bersamaan dengan itu juga 

dimasukkan asam sulfat 93% dan sejumlah tertentu air. Lalu campuran 

itu tersebut dipanaskan sampai terjadi reaksi pembentukan superfosfat. 

Superfosfat yang terbentuk bersamaan dengan hasil-hasil samping dari 

reaksinya dialirkan melalui slat conveyor. 

 

Biasanya membutuhkan waktu 1 jam agar larutan superfosfat yang dihasilkan 

menjadi padat selama berada di slat conveyor.  Zat – zat yang tidak menjadi 

padatan ( biasanya berupa asam sultat, fluor dan gas-gas hasil reaksi lainnya ) 

dialirkan ke scrubber ( penyerap ) untuk mendapatkan kembali asam sultat dan 

fluor, sedangkan gas-gas yang tidak diiinginkan dibuang ke atmosfir.  
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Sedangkan superfosfat yang telah padat dihancurkan menjadi butiran-butiran 

halus dengan memakai desintegrator, lalu butiran-butiran (berupa superfosfat ) 

tersebut dibawa ke tangki penyimpanan dengan memakai conveyor (Sinaga, 

2004). Skema proses pembuatan tahu dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan proses pembuatan pupuk fosfat 
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Dihaluskan dalam surge hopper 

dalam surge hopper. 

 Partikel batuan fosfat  berukuran <100 mesh 

 

Persiapan 

bahan fosfat 

Disimpan  ke weight feeder 

dengan menggunakan mastering 

screw 

Sejumlah tertentu partikel partikel 

batuan fosfat dimasukkan 

kedalam cone mixer 

Pencampuran 

dengan asam 

sulfat 

Asam Sulfat 

93% dan air 
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G. Proses Pembuatan tahu 

 

Industri tahu di indonesia berkembang pesat sejalan dengan peningkatan jumlah 

penduduk. Namun di sisi lain industri ini menghasilkan limbah cair yang 

berpotensi mencemari lingkungan. Industri tahu membutuhkan air untuk 

memprosesnya, yaitu untuk proses sortasi, perendaman, pengupasan kulit, 

pencucian, penggilingan, perebusan, dan penyaringan. Secara umum skema proses 

pembuatan tahu dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Air buangan dari proses pembuatan tahu ini menghasilkan limbah cair yang 

menjadi sumber pencemaran bagi manusia dan lingkungan. Limbah tersebut, bila 

dibuang ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat mengakibatkan 

kematian mahluk hidup dalam air termasuk mikro organisme  

(jasad renik) yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan biolosis air, 

oleh karna itu penanganan limbah cair secara dini mutlak perlu dilakukan (Husin, 

2008). 

 

Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian 

mengumpulkannya, sehingga terbentuk padatan protein. Cara penggumpalan susu 

kedelai umumnya dilakukan dengan cara penambahan bahan penggumpal berupa 

asam. Bahan penggumpal yang biasa digunakan adalah asam cuka (CH3COOH), 

batu tahu (CaSO4nH2O) dan larutan bibit tahu (larutan perasan tahu yang telah 

diendapkan satu malam). 

Secara umum tahapan proses pembuatan tahu adalah sebagai berikut : 

 Kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan disortasi. Pembersihan 

dilakukan dengan ditampi atau menggunakan alat pembersih.  
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 Perendaman dalam air bersih agar kedelai dapat mengembang dan cukup 

lunak untuk digiling. Lama perendaman berkisar 4 - 10 jam.  

 Pencucian dengan air bersih. Jumlah air yang digunakan tergantung pada 

besarnya atau jumlah kedelai yang digunakan.  

 Penggilingan kedelai menjadi bubur kedelai dengan mesin giling. Untuk 

memperlancar penggilingan perlu ditambahkan air dengan jumlah yang 

sebanding dengan jumlah kedelai.  

 Pemasakan kedelai dilakukan di atas tungku dan dididihkan selama 5 

menit. Selama pemasakan ini dijaga agar tidak berbuih, dengan cara 

menambahkan air dan diaduk.  

 Penyaringan bubur kedelai dilakukan dengan kain penyaring. Ampas 

yang diperoleh diperas dan dibilas dengan air hangat. Jumlah ampas 

basah kurang lebih 70% sampai 90% dari bobot kering kedelai.  

 Setelah itu dilakukan penggumpalan dengan menggunakan air asam, 

pada suhu 50
o
C, kemudian didiamkan sampai terbentuk gumpalan besar. 

Selanjutnya air di atas endapan dibuang dan sebagian digunakan untuk 

proses penggumpalan kembali.  

 Langkah terakhir adalah pengepresan dan pencetakan yang dilapisi 

dengan kain penyaring sampai padat. Setelah air tinggal sedikit, maka 

cetakan dibuka dan diangin-anginkan.  

 

Diagram neraca masa untuk proses pembuatan tahu dan diagram proses 

pembuatan tahu ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 (BPPT,1997). 
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Gambar 2. Diagram neraca masa proses pembuatan tahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan proses pembuatan tahu 

Kedelai 60 Kg 

Air 2700 Kg 

“whey” 

2610 Kg 

Ampas tahu 

 70 Kg 

Tahu 80 Kg 

Bahan 

baku 

(input) 

 

Teknologi 

 

Hasil 

(output) 
Energi 

proses 

Manusia 

Ternak 

Limbah 

Perendaman 

Pencucian 

Kedelai bersih 

 

Kedelai rendaman 

 

Ditiriskan kemudian digiling 

dengan ditambah air 

Bubur kedelai 

 

Air limbah 

 

Air untuk pencucian 

 

Kedelai 

 

Air untuk perendaman 

 

Air limbah 

 

Susu kedelai 

 

Ditambah larutan pengendap (asam cuka) sedikit 

demi sedikit sambil diaduk perlahan 

Campuran padatan tahu dan cairan 

 

Tahu 

 

Air limbah 

 

Pembuangan cairan 

pencetakan 

Air  

 
Ampas tahu 

 

Disaring 

Dimasak 
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H. Limbah Cair Industri Tahu 

 

Limbah cair industri pangan merupakan salah satu sumber pencemaran 

lingkungan. Jumlah dan karakteristik air limbah industri bervariasi menurut jenis 

industrinya. Contohnya adalah industri tahu dan tempe. Industri tahu dan tempe 

mengandung banyak bahan organik dan padatan terlarut. Untuk memproduksi 1  

ton tahu atau tempe dihasilkan limbah sebanyak 3.000 – 5.000 Liter. Sumber 

limbah cair pabrik tahu berasal dari proses merendam kedelai serta proses akhir 

pemisahan jonjot-jonjot tahu (Nurman, 2007) 

 

Limbah tahu terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan padat. Dari kedua jenis 

limbah tersebut, limbah cair merupakan bagian tersebar dan berpotensi mencemari 

lingkungan. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan bersumber dari cairan 

kental yang terpisah dari gumpalan tahu pada proses tahap penggumpalandan 

penyaringan yang disebut air dadih atau whey. Sumber limbah cair lainya berasal 

dariproses sortasi dan pembersihan, pengupasan kulit, pencucian, penyaringan, 

pencucian peralatan proses dan lantai. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh 

industri pembuat tahu sebanding dengan penggunaan air untuk memprosesnya. 

Menurut Nuraida (1985) dalam Husin (2008) jumlah kebutuhan air proses dan 

jumlah limbah cair yang dihasilkan berturut-turut sebesar 45 dan 43,5 liter untuk 

tiap kilogram bahan baku kacang kedelai.Perincian penggunaan air dalam setiap 

tahapan proses ditunjukan  pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Perkiraan kebutuhan air pada pengolahan tahu dari 3 kg kedelai 

 

Tahap Proses Kebutuhan Air (Liter) 

 Pencucian 10 

 Perendaman 12 

 Penggilingan 3 

 Pemasakan 30 

 Pencucian ampas 50 

 Perebusan  20 

Jumlah 135 

Sumber : Nuraida (1985) 

 

Beberapa karakteristik Limbah Cair Industri Tahu yang penting antara lain : 

 Padatan Tersuspensi, yaitu bahan-bahan yang melayang dan tidak larut dalam 

air. Padatan tersuspensi sangat berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan 

air, semakin tinggi kandungan bahan tersuspensi tersebut, maka akan semakin 

keruh. 

 Biochemical Oxygen Demand (BOD), merupakan parameter untuk menilai 

jumlah zat organik  yang terlarut serta menunjukan jumlah oksigen yang 

diperlukan oleh aktivitas mikroba dalam menguraikan zat  

 organik secara biologis di dalam limbah cair. Limbah Cair Industri Tahu 

mengandung bahan-bahan organik terlarut yang tinggi. 

 Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi 

merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator (misal kalium 

dikhromat) untuk mengoksidasi seluruh meterial baik organik maupun 

anorganik yang terdapat dalam air. Jika kandungan senyawa organik dan 

anorganik cukup besar, maka oksigen terlarut di dalam air dapat mencapai nol 
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sehingga tumbuhan air, ikan-ikan, dan hewan air lainnya yang membutuhkan 

oksigen tidak memungkinkan hidup.  

 Nitrogen-Total (N-Total) yaitu fraksi bahan-bahan organik campuran 

senyawa kompleksantara lain asam-asam amino, gula amino, dan protein 

(polimer asam amino). Dalam analisis limbah cair, N-Total terdiri dari N-

organik, N-amino, nitrat, dan nitrit. Nitrogen organik dan nitrogen amino 

dapat ditentukan secara analitik menggunakan metode Kjeldahl, sehingga 

lebih lanjut kosentrasi total keduanya dapat dinyatakan sebagai Total Kjeldahl 

Nitrogen (TKN). Senyawa-senyawa N-Total adalah senyawa-senyawa yang 

mudah terkonveksi menjadi amonium (NH4
+
) melalui aksi mikroorganisme 

dalam lingkungan air atau tanah (MetCalf dan Eddy, 2003 dalam Husin, 

2008).  

 

Menurut Kaswinarni (2007) Karakteristik air buangan yang dihasilkan 

berbeda karena berasal dari proses yang berbeda. Karakteristik buangan 

industry tahu meliputi dua hal, yaitu karakteristik fisika dan kimia. 

Karakteristik fisika meliputi padatan total, padatan tersuspensi, suhu, warna, 

dan bau. Karakteristik kimia meliputi bahan organik, bahan anorganik dan 

gas. Suhu air limbah tahu berkisar 37-45°C; kekeruhan 535-585 FTU; warna 

2.225-2.250 Pt.Co; amonia 23,3-23,5 mg/1; BOD5 6.000-8.000 mg/1 dan 

COD 7.500-14.000 mg/1. 

 

 

 


