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ABSTRAK 

 

Lahan suboptimal daerah pasang surut  umumnya memiliki kesuburan tanah yang rendah, 

bersifat asam (pH < 5), keracunan besi, keracunan Al dan keracunan asam-asam organik, 

untuk dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan perlu dilakukan inovasi teknologi  yang 

mampu meningkatkan zat hara dan menetralisir keasaman dan racun yang terdapat pada 

lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari potensi formulasi CCBN dengan 

air limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebagai pupuk di daerah suboptimal pasang surut. 

Air limbah PKS mengandung zat hara yang cukup tinggi seperti Phosphor (P)  yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan biji dan buah, Pada penelitian ini dilakukan analisis 

kandungan Phospat (SNI 06-6989.31-2005) pada kolam anaerobik IPAL PKS.  Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa air limbah PKS pada kolam anaerobik mengandung 

unsur Posphat 25,57 mg/L ,  unsur ini dapat diserap oleh bentonit dengan daya serap rata 

rata 83,38%. Unsur hara yang terserap dikompilasi dengan CCBN yang bersifat alkalsis. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengkompilasi formula CCBN 

dengan air limbah IPAL PKS dapat menghasilkan formula yang  mengandung phospat dan 

berpotensi sebagai pupuk  untuk daerah suboptimal Pasang Surut. 

Kata kunci : CCBN, bentonit, phospat,  limbah PKS, Suboptimal pasang surut   

ABSTRACT 

Land suboptimal tidal areas generally have low soil fertility, acidic (pH <5), iron toxicity, 

Al toxicity and poisoning organic acids, to be used as a plantation necessary technological 

innovations that can improve nutrients and neutralize acidity and toxins contained in the 

land. This research aims to study the potential CCBN formulations with palm oil mill 

wastewater as fertilizer in suboptimal tidal areas. Palm oil mill waste water containing 

high enough nutrients such as Phosphorus (P) is needed for the growth of seeds and fruits. 

In this research, the analysis of the content of phosphate (SNI 06-6989.31-2005) in an 

anaerobic wastewater Pabri Palm Oil. The measurement results show that the palm oil mill 

waste water in the anaerobic ponds contains elements phosphate 25.57 mg / L, this element 

can be absorbed by the absorbent bentonite average of 83.38%. Nutrients are absorbed 

compiled by CCBN that are alkalis. From these results it can be concluded that the formula 

compile CCBN wastewater WWTP palm oil mill may yield formula containing phosphate 

and potentially as a fertilizer for the region suboptimal Tidal 

Keywords: CCBN, bentonite, phosphate, palm oil mill effluent, Suboptimal tidal 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi formulasi CCBN merupakan teknologi yang digunakan untuk penjernih 

air gambut untuk menjadi air bersih (Naswir, 2014).  Teknologi ini dapat dipergunakan 

oleh masyarakat yang brdomsili di di daerah lahan gambut. Teknologi formulasi CCBN 

disaamping mampu menginkat logam besi,mangan an zaat organik yang terdapat pada air 

gambut juga mampu menetralisir keasaman yang terdapat pada air gambut sebagaimana 

halnya pada lahan suboptimal daerah pasang surut yang sangat bersifat masam. Lahan 

suboptimal daerah pasang surut  umumnya memiliki kesuburan tanah yang rendah, bersifat 

asam (pH < 5), keracunan besi, keracunan Al dan keracunan asam-asam organik, untuk 

dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan perlu dilakukan inovasi teknologi  yang mampu 

meningkatkan zat hara dan menetralisir keasaman dan racun yang terdapat pada lahan 

tersebut.  

Untuk meningkatkan kesuburan tanah suboptimal daerah pasang surut perlu 

dilakukan penambahan unsur hara seperti Nitrogen, Kalium dan  Pospor. Salah satu 

sumber phsopat yang dapat dimanfaatkan adalah dari air Limbah Pabrik Kelapa Sawit, 

karena air limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) disinyalir banyak mengandung zat organik 

yang tersusun dari unsur Nitrogen, Pospor dan Kalium, dan berpotensi untuk dijadikan 

bahan baku pupuk. Jumlah limbah cair yang dihasilkan  rata-rata sekitar 60% dari 

kapasitas pabrik. jadi bila kapasitas pabrik CPO 45 ton TBS perjam, total jumlah limbah 

cairnya sekitar 27 ton per jam atau setara dengan 277 m
3
 hari  (Anonim, 2006) 

Salah satu sifat dari bentonit adalah mempunyai daya serapanya yang tinggi dan 

mampu menahan adsorben dalam waktu lama dan melepaskannya dalam waktu yang lama. 

Bentonit yang sudah diformulasi menjadi CCBN mempunyai kemampuan untuk 

meneteralkan sifat kemasaman dari tanah gambut. Dengan dasar pemikiran ini maka 

diduga material ini  dapat diformulasi dengan air limbah PKS yang mengandung unur 

Pospor (P) menjadi suatu formula yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk di 

daerah supoptimal pasang surut.  Bentonit sebagai adsoben juga mampu menjernihkan 

limbah dan mampu menghilangkan bau yang ada karena mampu menyerap gas dan 

partikel  yang terkandung dalam limbah cair, sehingga dapat dihasilkan olahan air yang 

ramah lingkungan.  

 

2. METODOLOGI  PENELITIAN 

1. Peralatan dan bahan  

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat pemanas listrik, labu 

kjeldah, labu erlenmeyer, penjepit, gelas beaker 100 ml, gelas beaker 250 ml, gelas ukur 

50 ml, gelas ukur 25 ml, gelas ukur 10 ml, pipet ukur 5 ml, erlenmeyer 50 ml, spatula, ball 

pipet, buret, statif, corong kaca, serbet, spectrofotometri UV-vis.  Bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel air limbah, aerobik dan an aerobik, 

Bentonit, KH2PO4,  Larutan HCl 0,02 N, Larutan H2SO4 pekat, Indikator methyl blue, 

Indikator methyl red, Indikator methyl orange, Aquadest,, Kalium antimonil tartrat, 

Ammonium molibdat, Asam askorbat, Reagen ammonium molibdat, Asam 

Nitrat,Aquades. 

 

2. Preparasi dan karakerisasi Bentonit 

Bentonit yang di jadikan sampel adalah bentonit yang terdapat di daerah 

Jambi, yaitu di daerah Sungai Puar Kabupaten Batang Hari. Setelah di ambil 

kelapangan bentonit  di preprasi dengan cara menghaluskan ukuran, 

dilanjutkan bentonit dicuci dengan aquades, Bentonit yang sudah dicuci, 
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dikering anginkan, kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105
0
C selama 

4 jam (Naswir dkk, 2013). Setlah itu bentonit didinginkan dan kemudian 

digiling dengan crusher  dan diayak (screening) untuk mendapatkan bentonit 

dengan ukuran 200 mesh. Sampel bentonit bersih disimpan dalam 

desikator.karakterisasi bentonit menggunakan instrumen XRD dan SEM-EDS.  

 

3. Aktivasi  Bentonit 

Aktivasi yang digunakan adalah acid actiavtion , dengan cara merendam 

bentonit dalam larutan asam kuat. Bentonit dimasukan beaker glass ukuran 

1000 mL kemudian ditambakan HCl 6% sampai terendam bentonitnya.  

direndam dan diaduk selama 4 jam, lalu dicuci dengan aquades dan disaring. 

Bentonit yang telah disaring selanjutnya panaskan di dalam oven pada suhu 

110-1700C selama 4 jam. Setelah dikeringkan maka bentonit  aktivasi telah 

terbentuk. (Naswir, dkk, 2014). 

 

4. Analisis penentuan kadar Phospat pada sampel air 

Penentuan kadar Phospat mengacu kepada cara kerja dari Standar Nasional 

Indonesia  (SNI 06-6989.31-2005. Pembuatan larutan standar Phospat dilakukan dengan 

pengenceran larutan induks Phospat 100 ppm menjadi  0.0 ppm; 0.2 ppm ;0.4 ppm; 0.8 

ppm dan 1.0 ppm. Kemudian dikukur dengan spektrofotometer UV Vis dengan panjang 

gelombang 880 nm  

Sebanyak 20 ml air limbah aerobik dan anaerobik dari IPAL PKS.  masing-masing 

dimasukkan kedalam gelas beker 100 ml yang telah berisi bentonit teraktivasi hasil dari 

langkah sebelumnya, kemudian diaduk selama 5 menit, setelah itu dipisahkan antara filtrat 

dan residunya lalu diambil 10 ml filtrat dilanjutkan dengan analisa kadar nitrogen 

menggunakan metode Kjeldahl, kadar fosfor dengan menggunakan spectrofotometri UV-

Vis pada λ 880 nm. 

 

4. Penentuan daya serap bentonit terhadap fospat 

Bentonit yang telah dipersiapkan digunakan sebagai adsorben 

untukproses adsorpsi dari limbah PKS secara batch. Phospat yang digunakan  

Penentuan daya serap bentonit dilakukan secara batch, yaitu dengan cara menambahkan 

0,1 gr bentonit teknis kedalam masing-masing 50 mL kalium,dengan variasi konsentrasi 5, 

10, 25, 50 dan 60 ppm sambil diaduk dengan Kecepatan 200 rpm selama 60 menit. 

Selanjutnya disaring dan filtratnya diambil untuk dianalisa kadar nitrogen, fosfor, dan 

kalium sisa. Diulangi untuk replikasi sebanyak 3 kali. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.  Karakteristik Bentonit Sungai Puar Jambi 

Pada Penelitian ini untuk melihat bentuk permukaan dari bentonit 

dilakukan analisis dengan menggunakan SEM. Bentuk permukaan bentonit 

hasil pembesaran 500 kali dengan foto SEM dapat dilihat bahwa bentonit 

mempunyai permukaan yang halus dan mempunyai rongga-rongga dan 

berlapis lapis, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 



4 

 

 
 



5 

 

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa pada bentonit asal daerah Sungai Puar 

Kabupaten Batanghari tersusun dari unsur  Oksigen  64,61%, Alumunium 12,25%. Silikon 

20,29%, Kalium 0,68%, Titanium 0,25% dan Besi 1,91%. Dengan komposisi inilah 

bentonit mempunyai kemampuan untuk mengembang dan mengadsoprsi  zat organik yang 

ada pada air limbah PKS khususnya ion Phospat. 

 

2. Penentuan Kandungan Phospat 

Penentuan kandungan Phospat pada sampel air limbah PKS ditentukan dengan 

mengunakan instruent Spekrofotometer UVvis. Penghitungan hasil didasarkan kepada 

persamaan regresi linear yang diperoleh dari kurva standar. Kurva kalibrasi yang 

dihasilkan dari pengukuran larutan standar Phospat 0,02, 0,40, 0,60, 0,80, 1,00 ppm di 

peroleh absorban 0,085, 0,180, 0,256, 0,327, 0,417. Kurva kurva kalibrasi yang dihasilkan 

pada gambar 2. 

 

 

Gambar 3. Garis regresi linear standar phospat 

Dari kurva Gambar 3. diperoleh  persamaan garis regresi linear  Y = 0,337x + 

0,062, dengan nilai korelasi (R) baik yaitu 0,985. Persamaan ini kita gunakan untuk 

menghitung konsentrasi phospat yang terdapat pada sampel . Hasil analisis kandungan 

pospat yang terdapat pada sampel air Limbah PKS pada kolam aerobik dan aerobik 

sebagaimana tercantum pada Tabel 1. 

Tabel. 1. Kandungan Phospat pada air limbah PKS 

 

No  Sampel  Absorban Intercept Slope 

Kons 

(mg/L) FP 

Hasil 

(mg/L) 

1 air limbah anaerobik 0,218 0,0097 0,4055 0,514 50,0 25,684 

2 air limbah aerobik 0,165 

  

0,383 25,0 9,575 

3 Blanko -0,016 

  

0,063 1,0 -0,063 

4 SRM 0,534 

  

1,293 1,0 1,293 
Keterangan: 

1 = sampel air limbah pada kolam anaerobik 

2 = sampel air limbah pada kolam aerobik 
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3. Daya Serap Bentonit Terhadap  Phospat 

Dalam penentuan daya serap bentonit faktor yang sangat mempengaruhi adalah 

masa bentonit dan waktu kontak antara bentonit dengan larutan phospat. Hasil pengukuran 

daya serap bentonit  yang tidak diaktivasi dan yang diaktivasi terhadap posphat seperti dan  

hasil pengukuran daya serap bentonit terhadap psohspat dengan beberapa variasi waktu 

kontak seperti pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Penentuan daya serap bentonit dengan variasi massa bentonit dan waktu kontak 

 

 

Kurva pada Gambar 4. menunjukkan bahwa masa bentonit yang digunakan dan 

waktu kontak antara bentonit dengan larutan Phospat dapat mempengaruhi daya serap 

bentonit terhadap Phospat. Masa bentonit yang baik adalah 2 gr  dengan daya serap 72,5 % 

untuk bentonit yang tidak diaktivasi dan 83,38% untuk bentonit yang diaktivasi. 

Sedangkan waktu kontak tidak terlalu berpengaruh terhadap daya serap bentonit.Pada 

waktu kontak 30 menit sudah memberikan daya serap yang baik yaitu 82,03 % untuk 

bentonit yang tidak diaktivasi dan 87,85 % untuk bentonit yang diaktivasi.  

Aktivasi bentonit dilakukan secara kimia. Aktivasi secara kimia dilakukan dengan 

menggunakan asam mineral, karena asam mineral akan meningkatkan daya serap dan 

melarutkan pengotor-pengotor yang menutupi pori-pori adsorben, pengotor tersebut berupa 

karbonat (Supeno.2007). Perendaman dengan asam klorida yang menyebabkan oksida- 

oksida aluminium, kalsium, besi maupun magnesium yang tadinya mengisi pori menjadi 

larut dan pori menjadi kosong, selanjutnya permukaan bentonit akan mengikat ion H
+
 yang 

berasal dari asam (Ambarwati, 2004). 

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa unsur posphor yang terdapat pada 

air limbah PKS di serap oleh bentonit sampai 87,85 % sehingga bentonit kaya dengan 

unsur phospor, mempunyai kandungan hara yang baik. Phospor adalah salah satu unsur 

yang dibutuhkan oleh tanaman, maka air limbah PKS berpotensi dijadikan sebagai pupuk 

dengan kompilasi dengan bentonit. Masalah berikutnya adalah untuk dijadikan pupuk 

lahan suboptimal daerah pasang surut, pupuk yang digunakan harus bersifat alkalis untuk 

mentralisir kemasaman tanah pada lahan pasang surut tersebut. Solusi yang digunakan 

pada inovasi teknologi ini adalah dengan memformulasi bentonit menjadi CCBN5651 

50,50%

58,06%

72,25%

42,47%
47,80%

83,38%

0.1 (gr) 0.5 (gr) 1 (gr)
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85,16%
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yang bersifat alkalis kemudian di kompilasi dengan air limbah PKS, sehingga formula 

yang dihasilkan disamping dapat meningkatkan unsur hara pada tanaman sekaligus dapat 

pula menetralisir keasman dan racun alumunium yang terapat  pada tanah daerah pasang 

surut. 

Beban BOD pada air limbah PKS mencapai ± 85% dari jumlah bahan pencemar 

yang ada dalam limbah cair tersebut. Berdasarkan kandungan senyawa organik yang tinggi 

dalam limbah cair pabrik PKS maka sistem pengolahan limbah cair pabrik CPO 

didominasi oleh pengolahan secara biologis (Anonim, 2006, 2013). Dalam pengolahan 

limbah cair secara biologis dikenal dua macam proses, yaitu aerobik dan anaerobik.. 

Proses kedua adalah ada kolam anaerobik , waktu tinggal limbah di kolam ini ) adalah Td 

= 40 hari , kualitas BOD dari air limbah yang keluar dari proses anaerobik ini sekitar 3000 

ppm dengan pH antara 5 – 6. Hasil uji laboratorium terhadap parameter air limbah pada 

kolam anerobic memiliki  pH 8,59,  COD = 214,8 mg/L,  N-Total 742 mg/l,  (Naswir, 

213). Dengan kandungan unsur hara yang tinggi maka limbah cair dari PKS berpotensi 

untuk digjadikan sebagai bahan baku pupuk untuk lahan suboptimal daerh pasang surut.  

Sumber bahan baku dari air limbah PKS cukup banyak, setiap PKS menghasilkan 

limbah cair yang banyak dan dapat menimbulkan pencemaran air dan udara apabila 

pengolahan pada IPALnya tidak berjalan dengan baik. Inovasi teknologi formulasi CCBN 

ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang bersumber dari 

air limbah PKS dan dapat memanfaatkan air limbah menjadi bahan baku pembuatan 

pupuk untuk lahan yang bersifat masam.. Pada proses pengolahan air limbah PKS unsur 

hara yang tinggi terdapat di kolam anerobik karena di kolam ini terjadi proses diskompisisi 

senyawa organik menjadi unsur hara yang menghasilkan unsur nitrogen, pospor dan 

kalium yang tinggi (Nugro Rahardjo, 1997) 

Pupuk fosfat adalah kunci untuk kehidupan dalam bidang pertanian dan 

peranannya bagi tanaman adalah sebagai berikut:Pemecahan karbohidrat untuk energi, 

penyimpanan perearannya keseluruh tanaman dalam bentuk ADP & ATP Pembelahan sel 

melalui peranan nukleoprotein yang ada dalam inti sel meneruskan sifat-sifat kebakaran 

dari generasi ke generasi melalui peranan DNA  Menentukan pertumbuhan akar, 

mempercepat kematangan, dan produksi buah serta biji (Indonesiakimia. blogspot. co. id/ 

2011/06/pupuk-phosphat) 

 

 

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bentonit mempunyai daya serap yang baik terhadap kandungan Phosfat yang 

terdapat pada air limbah pabrik kelapa sawit, dengan daya soprsinya 83,38 %,  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa air limbah PKS pada kolam anaerobik mengandung unsur 

Posphat 25,57 mg/. Phospat yang terdapat dalam air limbah PKS ini dapat diserap oleh 

bentonit, dan dilepaskan kembali secara lambat. Dengan mengkompilasi air limbah PKS 

dengan bentonit yang sudah diformulasi menjadi CCBN yang bersifat alkalis, dapat 

digunakan untuk meningkatkan zat hara tanah dan dapat menetralkan keasaman lahan 

gambut. Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai langkah awal untuk 

menciptakan pupuk daerah suboptimal daerah pasang surut yang bersifat asam dan punya 

kandungan Fe, Mn dan Al yang tinggi dari formulasi CCBN berbasis air limbah PKS.  dan 

perlu penelitian lanjutan untuk aplikasi di lapangan. 
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