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Koko Pujianto 

 

Pupuk merupakan kebutuhan utama dalam menunjang produksi pertanian.  

Kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk bersubsidi dibandingkan 

dengan pupuk yang tidak disubsidi oleh Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah perlu 

melakukan penjatahan pupuk subsidi di tiap-tiap daerah. Hal ini menyebabkan 

terjadinya kelangkaan pupuk-pupuk anorganik bersubsidi dikarenakan jumlahnya 

yang belum sesuai dengan kebutuhan.  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. Salah satu 

contoh pupuk yang bahan bakunya tersedia secara lokal adalah pupuk fosfat. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh variabel 

penambahan limbah tahu terhadap kelarutan fosfat dari bahan baku batuan fosfat.  

Metode perendaman yang digunakan adalah perendaman batuan fosfat 

menggunakan limbah cair industri tahu dengan satu kali perendaman, perlakuan 

pengulangan perendaman, dan dengan perlakuan volume limbah yang berbeda.  

Batuan fosfat yang telah dihaluskan dengan ukuran 100 mesh dan 200 mesh 

direndam dengan limbah cair industri tahu sesuai dengan metode perendaman 

yang ditentukan kemudian dioven dan di analisis P terlarut dan reduksi ukuran 

yang dihasilkan. 

 

 

 



Hasil penelitian menunjukan bahwa pH terendah diperoleh dari air limbah 

tahu yang telah tercampur asam cuka yaitu  sebesar 3,71. Hasil analisis kadar P 

terlarut  batua fosfat, pada perlakuan satu kali perendaman dapat di ketahui bahwa 

terjadi peningkatan P terlarut sejak hari pertama perendaman. Rata-rata 

peningkatan P terlarut sebesar ± 35%. Dari analisis yang telah dilakukan, nilai P 

terlarut yang di peroleh masih sangat kecil di bandingkan dengan kandungan P 

total yang ada.  Hal ini dikarenakan pH Limbah Cair Industri Tahu setelah 

perendaman mengalami peningkatan. Upaya untuk meningkatkan kadar P terlarut 

batuan fosfat, dilakukan dengan cara menambah pengulangan rendaman.  

Kecenderungan kadar P terlarut sedikit meningkat.  Hal ini, dilihat dari pH larutan 

yang cenderung masih tinggi (mendekati netral) yaitu sebesar 6,63.  Kemudian 

dilakukan upaya penambahan volume air limbah perendaman untuk meningkatkan 

kadar P terlarut.  Hasil analisis kadar P terlarut Batu fosfat, setelah direndam 

dengan penambahan volume air limbah menunjukkan adanya peningkatan P 

terlarut.  Dari hasil pengukuran pH larutan diduga bahwa semakin banyak volume 

air limbah yang digunakan untuk merendam, pH larutan akan semakin menurun, 

dan P terlarut yang dihasilkan jauh lebih tinggi.  

 


