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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini cukup 

pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya industri 

yang memproduksi berbagai jenis kebutuhan seperti 

industri kertas, tekstil, penyamakan kulit, dan sebagainya.  

Industri merupakan salah satu penopang perekonomian 

daerah. Keberadaan industri di suatu wilayah dapat 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat. Namun akibat adanya proses industri, maka 

industri tersebut akan mengeluarkan hasil sampingan 

berupa limbah. 

Industri penyamakan kulit merupakan salah satu 

contoh industri yang menghasilkan limbah berbahaya 

karena menghasilkan sejumlah limbah, baik berupa 

padatan maupun cairan yang keduanya menimbulkan 

dampak pencemaran bagi lingkungan.  Industri 

penyamakan kulit sebagian besar menggunakan proses 

chrome tanning yang menghasilkan limbah cair yang 

mengandung chromium. Chrome tanning merupakan 

proses penyamakan kulit menggunakan chromium yang 

mengandung atom-atom chromium valensi 3+ (Cr3+) agar 

diperoleh kulit dengan kualitas yang baik. Larutan chromium 
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digunakan dalam jumlah yang cukup banyak, sekitar 60 % 

sampai 70 %. Namun tidak semua larutan chromium sulfat 

ini dapat diserap oleh kulit saat proses penyamakan. 

Sehingga limbah penyamakan kulit yang dihasilkan 

mengandung chromium. Di India, sekitar 2.000-32.000 ton 

unsur Chromiumterbuang ke lingkungan setiap tahunnya 

dan itu berasal dari industri penyamakan kulit (Shanker et 

al., 2005), sedangkan menurut Mustaniroh dkk.(2009), 

kandungan chromium pada limbah cair penyamakan kulit 

sekitar 1-6 mg/l, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah 

No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air chromium yang 

diperbolehkan adalah sebesar 0,5 mg/l. Dengan demikian, 

kualitas air limbah industri penyamakan kulit masih di atas 

baku mutu air limbah untuk industri penyamakan kulit yang 

ditetapkan dan perlu dilakukan treatment lanjutan untuk 

mengolah limbah tersebut.  

Logam berat tidak dapat didegradasi, sehingga untuk 

melakukan remediasi area yang tercemar oleh logam berat 

dilakukan secara fisik, kimawi ataupun biologis namun 

metode tersebut mahal, tidak efektif dan berdampak negatif 

bagi lingkungan (Lasat, 2002). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan pemulihan (remediasi) yang mudah, 

murah, dan efisien agar lahan yang tercemar logam berat 

dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan dengan 
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aman. Salah satu metode remediasi yang dapat digunakan 

adalah fitoremediasi. 

Fitoremediasi merupakan teknik pemulihan lahan 

tercemar dengan menggunakan tumbuhan untuk menyerap, 

mendegradasi, dan mentransformasi bahan pencemar, baik 

itu logam berat maupun senyawa organik. Metode ini 

mudah diaplikasikan, efisien, murah, dan ramah lingkungan 

(Schnoor and McCutcheon, 2003). Penelitian tentang 

berbagai macam tumbuhan telah banyak dilakukan untuk 

mengetahui potensi dari masing-masing tumbuhan tersebut 

dalam menyerap logam berat. Salah satu tanaman yang 

berpotensi menjadi fitoremediator logam berat dalam 

pengolahan limbah adalah eceng gondok (Eichornia 

crassipes). Tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) 

memiliki kelebihan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, cepat berkembang biak, dan mampu 

bersaing dengan kuat, sehingga dalam waktu yang singkat 

akan melimpah dan memenuhi perairan serta memiliki akar 

yang serabut dan lebat. Dengan memanfaatkan sifat 

pertumbuhannya yang cepat, bentuk akar dan mengapung 

di air maka, tanaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

penyerapan logam berat Chromium pada limbah cair 

industri penyamakan kulit. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Atas dasar pemikiran diatas maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah : 

1.  Apakah fitoremediasi dengan tanaman eceng gondok 

(Eichornia crassipes) dapat menurunkan kandungan 

logam Chromium limbah cair industri penyamakan kulit? 

2. Bagaimana pengaruh kerapatan tanaman eceng gondok 

(Eichornia crassipes) dalam menurunkan kandungan 

logam Chromium pada limbah cair industri penyamakan 

kulit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kemampuan fitoremediasi tanaman eceng 

gondok (Eichornia crassipes) untuk menurunkan 

kandungan logam Chromium pada limbah cair industri 

penyamakan kulit. 

2. Mengetahui pengaruh kerapatan tanaman eceng gondok 

(Eichornia crassipes) dalam menurunkan kandungan 

logam Chromium pada limbah cair industri penyamakan 

kulit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara 

lain adalah : 
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1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan terhadap 

kemampuan tanaman eceng gondok (Eichornia 

crassipes) dalam menurunkan kandungan logam 

Chromium pada limbah cair industry penyamakan kulit 

dan juga dapat menambah pengetahuan tentang 

pengolahan limbah cair. 

2. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan bahan masukan untuk penelitian ilmiah 

lainnya yang masih berhubungan dengan fitoremediasi 

untuk pengolahan limbah cair. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya membahas penurunan kandungan 

logam Chromium pada limbah cair industri penyamakan 

kulit.  

2. Parameter pendukung dalam penelitian ini adalah DO 

(oksigen terlarut), pH (derajat keasaman) dan suhu pada 

limbah cair industry penyamakan kulit. 

3. Hanya membahas kerapatan tanaman eceng gondok 

(Eichornia crassipes) pada limbah cair industry 

penyamakan kulit. 

4. Limbah yang digunakan diambil dari bak penampungan 

limbah sementara pada pabrik penyamakan kulit. 

5. Penelitian ini tidak memperhitungkan evaporasi yang 

terjadi. 
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6. Tidak membahas analisis biaya selama penelitian. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa 

semakin besar tingkat kerapatan tanaman maka semakin 

tinggi pula kemampuan menurunkan logam Chromium pada 

limbah cair industri penyamakan kulit. 


