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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Baku Mutu Limbah cair 

Limbah cair industry akan berbahaya dan mengganggu 

kesehatan serta ekosistem apabila dibuang langsung ke 

lingkungan, maka harus ada pengolahan sebelum 

pembuangan ke lingkungan. Untuk menghindari 

pencemaran maka harus ditentukan baku mutu air yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. Menurut PP No. 82 Tahun 2001 klasifikasi 

mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas, yaitu : 

a. Kelas satu, air yang diperuntukan dapat digunakan 

untuk air baku air minum dan atau yang 

memprasyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

b. Kelas dua, air peruntukan dapat digunakan untuk 

prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

memprasyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang peruntukan dapat digunakan 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 
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mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

memprasyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain 

yang memprasyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

Baku mutu yang digunakan dalam menganalisa hasil 

penelitian ini yaitu mutu air kelas III, yang mana diharapkan 

keluaran yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas tersebut.  

4.2  Fitoremediasi Sebagai Metode Alternatif Pengolahan   
Limbah 

Peningkatan kegiatan industry di Indonesia 

memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak 

positif dari kegiatan industry penyamakan kulit ini adalah 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar dengan 

membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatif 

dari peningkatan kegiatan industry penyamakan kulit ini 

adalah semakin buruknya kualitas air bersih dan lingkungan 

sekitar akibat limbah yang dihasilkan. Salah satu metode 

alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan fitoremediasi berbasis tanaman, 

dimana tanaman yang digunakan adalah tanaman jenis 

gulma air yaitu eceng gondok (Eichiornia Crassipes). 
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4.3 Karakteristik Limbah Cair Penyamakan Kulit Sebelum 
Perlakuan 

4.3.1  Karakteristik Fisik Limbah Cair Penyamakan Kulit 

Penelitian pendahuluan dilakukan terlebih dahulu 

sebelum melakukan penelitian utama. Penelitian 

pendahuluan dilakukan dengan mengujikan limbah yang 

diambil dari bak penampungan sementara dengan tujuan 

untuk mendapatkan data awal mengenai karakteristik dan 

kandungan limbah awal. Limbah yang diujikan adalah 

limbah cair penyamakan kulit. Sampel yang telah diuji 

selanjutnya digunakan sebagai data awal kandungan 

limbah cair penyamakan kulit. 

Karakteristik fisik limbah cair penyamakan kulit sebelum 

mendapatkan perlakuan fitoremediasi dengan eceng 

gondok (Eichornia Crassipes) dapat dilihat pada Tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 Karakteristik Fisik Limbah Cair Penyamakan  
Kulit Sebelum Perlakuan 

No. Materi Karakteristik Awal 

1 Warna Coklat Kehitaman 

2 Bau Berbau busuk 

3 Suhu 25,80 0C 

 

Limbah cair penyamakan kulit berwarna coklat 

kehitaman dan keruh, sebab limbah yang diambil dari bak 
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penampungan sementara. Bak penampungan sementara ini 

merupakan bak penampungan limbah hasil proses 

pengolahan penyamakan kulit yang mengandung 

chromium. Limbah cair ini berbau busuk yang disebabkan 

oleh aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan NH3. 

Limbah cair penyamakan kulit mempunyai suhu 25,80 0C. 

Suhu limbah cair penyamakan kulit cukup tinggi disebabkan 

oleh aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan panas 

(kalor). Menurut Purwandari (2009) menyatakan bahwa 

suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman air adalah 15 – 

350 C, sedangkan suhu optimumnya adalah 22 – 300 C. 

Limbah cair penyamakan kulit  memiliki suhu 25,80 0C 

sehingga suhu tersebut tergolong dalam suhu optimal dan 

suhu optimum sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman 

eceng gondok (Eichornia crassipes). 

4.3.2 Karakteristik Kimia Limbah Cair Penyamakan Kulit 

Karakteristik kimia limbah cair penyamakan kulit 

meliputi kandungan lemak, protein, mineral, pH, BOD, 

COD, TSS, DO, total nitrogen, total fosfor, total Chromium 

dan HCN. Namun karakteristik kimia limbah cair 

penyamakan kulit yang diukur pada penelitian ini dibatasi 

pada kandungan pH, DO dan Chromium. Karakteristik kimia 

limbah cair penyamakan kulit sangat berpengaruh besar 

terhadap lingkungan. Karakteristik kimia limbah cair 
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penyamakan sebelum perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

4.2 : 

Tabel 4.2  Karakteristik Kimia limbah Cair Penyamakan  
Kulit Sebelum Perlakuan 

No. Materi Karakteristik Awal 

1 Chromium 2,71 mg/L 

2 Oksigen Terlarut (DO) 0,87 mg/L 

3 Derajat Keasaman (pH) 12,48 

 

Limbah cair penyamakan kulit sebelum perlakuan 

mempunyai nilai oksigen terlarut (DO) limbah cair 

penyamakan kulit sebesar 0,87 mg/L. Rendahnya nilai 

oksigen terlarut (DO) disebabkan oleh faktor tingginya 

kandungan bahan organik dan anorganik yang terdapat 

pada air limbah dan mengindikasikan bahwa air limbah 

tersebut banyak memiliki bahan tercemar didalamnya 

sehingga memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Nilai 

oksigen terlarut (DO) limbah cair penyamakan kulit sebelum 

perlakuan masih belum memenuhi baku mutu limbah cair 

penyamakan kulit. 

Limbah cair penyamakan kulit bersifat basa karena nilai 

pH dari limbah cair penyamakan kulit sebesar 12,48, hal ini 

disebabkan penambahan bahan kapur (Natrium hidroksida) 

pada saat proses pelarutan protein dan lemak untuk 
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memudahkan proses penyamakan kulit. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001 nilai pH limbah cair 

penyamakan kulit yang aman untuk dibuang ke lingkungan 

adalah sebesar 6 – 9. Oleh karena itu perlu ada proses 

lanjutan untuk menurunkan kandungan pH dari limbah cair 

penyamakan kulit agar sesuai dengan baku mutu 

lingkungan. 

Kandungan chromium dalam limbah cair penyamakan 

kulit tergolong cukup tinggi, yaitu 2,71 mg/L, hal ini 

disebabkan karena hampir sebagian besar proses 

penyamakan kulit menggunakan chromium dioksida (pada 

proses chrom tanning) untuk mendapatkan hasil kualitas 

kulit yang baik. 

Parameter dan karakteristik mutu chromium, oksigen 

terlarut (DO), derajat keasaman (pH) dan suhu limbah cair 

penyamakan kulit di atas masih belum memenuhi baku 

mutu limbah cair penyamakan kulit yang telah ditetapkan 

oleh Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001. Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengolahan limbah cair penyamakan 

kulit lebih lanjut sebelum dibuang ke lingkungan sekitar.  
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4.4 Karakteristik Kualitas Limbah Cair Penyamakan Kulit  
Setelah Perlakuan 

4.4.1 Chromium 

Limbah yang dihasilkan dari pabrik penyamakan kulit 

terdapat kandungan chromium yang tinggi, hal ini 

disebabkan karena proses penyamakan (tanning) 

menggunakan krom untuk memberikan warna pada kulit, 

membuat kulit menjadi lemas dan tahan terhadap panas. 

Nilai chromium sangat penting untuk diketahui karena 

merupakan senyawa yang sangat beracun. Logam krom 

merupakan salah satu logam sangat beracun yaitu dapat 

mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan yang 

tidak pulih dalam jangka waktu singkat. BAPEDAL (1996) 

menyatakan bahwa, bahan kimia yang digunakan dalam 

industry limbah cair penyamakan kulit termasuk bahan 

berbahaya adalah : bahan korosif, bahan beracun, 

oksidator, dan cairan mudah terbakar. Apabila bahan 

tersebut terbawa bersama air buangan, maka akan 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Dalam 

jumlah yang sangat kecil chromium dapat menimbulkan 

kanker pada kulit dan saluran pencernaan. Nilai chromium 

awal sebelum diberi perlakuan adalah 2,71 mg/L. Penelitian 

ini dilakukan dengan cara permberian kerapatan tanaman 

yang berbeda pada bak-bak percobaan dengan perlakuan 2 
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individu/0,048 m2 (K1), 4 individu/0,048 m2 (K2) dan 6 

individu/0,048 m2 (K3). Sedangkan pengukuran chromium 

dilakukan dengan cara memanaskan sampel yang telah 

ditambahkan H2SO4 dan KmnO4, kemudian dilihat 

kandungan nilai chromiumnya dengan Spectrofotometer. 

Nilai chromium limbah cair penyamakan kulit mengalami 

penurunan yang cukup signifikan setelah mendapat 

perlakuan menggunakan tanaman eceng gondok.  Rata – 

rata penurunan nilai chromium setelah perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3  Rata – Rata Nilai Chromium Limbah Cair 
Penyamakan Kulit Setelah Perlakuan 

Kerapatan 

tanaman 

Pengamatan hari ke 

7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 

K1 2,35c 1,93c 1,64c 0,57c 

K2 2,22b 1,74b 1,25b 0,51b 

K3 2,09a 1,35a 0,76a 0,48a 

F hitung 41,49  715,36  760,01  36,87 

BNT 5% 0,0698 0,0383 0,0553 0,0258 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan  yang signifikan  

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan 

metode Oneway dengan tabel ANOVA dan nilai signifikansi 
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kurang dari alpha (0,05) dapat dilihat pada lampiran 4, 

menunjukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

dalam penurunan nilai chromium oleh tanaman eceng 

gondok pada limbah cair penyamakan kulit. Pada hari ke-7 

diperoleh perbandingan antar perlakuan menghasilkan nilai 

F hitung (41,49) dan lebih besar dari nilai F tabel pada 

alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 

Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata Chromium 

terbesar (2,35) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan 

perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata 

Chromium terkecil (2,09) dibandingkan pada perlakuan 

lainnya. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat 

kerapatan tanaman maka semakin besar pula kemampuan 

untuk menurunkan logam chromiumnya, hal serupa terjadi 

pada hari ke-14 diperoleh perbandingan antar perlakuan 

menghasilkan nilai F hitung (715,36) dan lebih besar dari 

nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan 

tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa 

perlakuan Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata 

Chromium terbesar (1,93) dibandingkan pada perlakuan 

lainnya, dan perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai 
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rata-rata Chromium terkecil (1,35) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya, hasil dengan nilai chromium terkecil 

pada kerapatan tanaman K3 merupakan hasil terbaik pada 

hari ke-14. Pada hari ke-21 diperoleh perbandingan antar 

perlakuan menghasilkan nilai F hitung (760,01) dan lebih 

besar dari nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, 

diketahui bahwa perlakuan Kerapatan Tanaman K1 

mempunyai rata-rata Chromium terbesar (1,64) 

dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan perlakuan 

Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata Chromium 

terkecil (0,76) dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada 

hari ke-28 diperoleh perbandingan antar perlakuan 

menghasilkan nilai F hitung (36,87) dan lebih besar dari 

nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan 

tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa 

perlakuan Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata 

Chromium terbesar (0,57) dibandingkan pada perlakuan 

lainnya, dan perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai 

rata-rata Chromium terkecil (0,48) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya. Keseluruhan perlakuan pada penelitian 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kerapatan 
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tanaman maka semakin tinggi pula kemampuan 

penyerapan logam chromium oleh tanaman eceng gondok 

pada masing-masing hari. Hal tersebut dikarenakan pada 

kerapatan tanaman K3 jumlah tanamannya lebih banyak 

serta akar tanamannya lebih banyak sehingga proses 

penyerapan logam lebih maksimal pada kerapatan tanaman 

K3. Penyerapan logam chromium tertinggi adalah pada 

perlakuan K3 yaitu 6 individu/0,048 m2. Penurunan nilai 

chromium limbah cair penyamakan kulit setelah mendapat 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.1 : 

 

Gambar 4.1 Curva Nilai Chromium Limbah Cair 
Penyamakan Kulit 

Laju penurunan merupakan kecepatan yang diperlukan 

tanaman dalam menurunkan logam chromium pada limbah 

cair penyamakan kulit. Konsentrasi logam berat chromium 
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pada limbah cair penyamakan kulit setelah menggunakan 

tanaman eceng gondok mengalami penurunan yang cukup 

besar, dapat dilihat pada Gambar 4.1 terlihat laju 

penurunan yang paling efektif terdapat pada kerapatan 

tanaman K3, sampai dengan waktu selama 28 hari laju 

penurunannya sebesar 0.079 mg/L sedangkan pada 

kerapatan tanaman K3 laju penurunannya sebesar 0.078 

mg/L dan pada kerapatan tanaman K1 laju penurunan 

sebesar 0.076 mg/L. laju penurunan logam berat chromium 

oleh tanaman eceng gondok pada kerapatan tanaman K3 

lebih cepat dibandingkan dengan kerapatan tanaman K2 

dan kerapatan tanaman K1. 

Pada Gambar 4.1 menunjukan bahwa secara umum 

nilai kandungan chromium pada limbah cair penyamakan 

kulit pada tingkat kerapatan yang berbeda mengalami 

penurunan. Kerapatan tanaman berpengaruh terhadap 

penurunan nilai chromium. Semakin tinggi tingkat kerapatan 

tanaman yang ada maka semakin kecil pula nilai 

kandungan chromium, hal ini disebabkan karena 

kandungan chromium yang ada pada limbah cair telah 

diserap atau diikat pada akar tanaman eceng gondok 

dengan kerapatan yang berbeda. Selain itu setiap minggu 

nilai chromium mengalami penurunan. Akar tanaman eceng 

gondok mampu mengikat kadar bahan terlarut yang banyak 
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dikarenakan jumlah akar yang dimiliki eceng gondok 

merupakan tipe akar serabut yang lebat dan banyak, hal ini 

memudahkan bagi mikroba perombak untuk mendegradasi 

bahan organik yang telah diserap atau terikat oleh akar 

tanaman eceng gondok menjadi senyawa yang lebih 

sederhana sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan 

tanaman eceng gondok. Sel-sel akar tanaman umumnya 

mengandung ion dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari 

pada medium sekitarnya yang biasanya bermuatan 

negative. Penyerapan ini melibatkan energi, sebagai 

konsekuensi dan keberadaannya, kation memperlihatkan 

adanya kemampuan masuk ke dalam sel secara pasif ke 

dalam gradient elektrokimia, sedangkan anion harus 

diangkut secara aktif kedalam sel akar tanaman sesuai 

dengan keadaan gradient konsentrasi melawan gradient 

elektrokimia (Foth, 1991). 

Di dalam akar, tanaman biasa melakukan perubahan 

pH kemudian membentuk suatu zat khelat yang disebut 

fitosiderofor. Zat inilah yang kemudian mengikat logam 

kemudian dibawa kedalam sel akar. Agar penyerapan 

logam meningkat, maka tumbuhan ini membentuk molekul 

rediktase di membran akar, sedangkan model tranportasi 

didalam tubuh tumbuhan adalah logam yang dibawa masuk 

ke sel akar kemudian ke jaringan pengangkut yaitu xylem 
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dan floem, kebagian tumbuhan lain, sedangkan lokalisasi 

logam pada jaringan bertujuan untuk mencegah keracunan 

logam terhadap sel, maka tanaman akan melakukan 

detoksofikasi dengan menimbun logam kedalam organ 

tertentu seperti akar. 

Kemampuan eceng gondok dalam penyerapan karena 

adanya vakuola dalam struktur sel. Mekanisme penyerapan 

yang terjadi yaitu dengan adanya bahan-bahan yang 

diserap menyebabkan vakuola menggelembung, maka 

sitoplasma terdorong ke pinggiran sel sehingga 

protoplasma dekat dengan permukaan sel. Hal ini, 

menyebabkan pertukaran atau penyerapan logam 

chromium antara sebuah sel dengan sekelilingmya menjadi 

lebih efisien. 

Nilai chromium terendah didapatkan pada lama 

penyerapan 28 hari. Penyerapan chromium tertinggi yaitu 

oleh K3 (kerapatan tanaman 6 individu/0,048 m2) sebesar 

0,48 mg/L, sedangkan pada K2 (kerapatan tanaman 4 

individu/0,048 m2) sebesar 0,51 mg/L dan K1 (kerapatan 

tanaman 2 individu/0,048 m2) sebesar 0,57 mg/L. Pada hari 

ke 28 penyerapan nilai chromium telah memenuhi baku 

mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 82 

Tahun 2001, sedangkan pada hari ke 7, hari ke 14 dan hari 
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ke 21 nilai chromium belum memenuhi baku mutu yang 

ditentukan oleh pemerintah. 

 
4.4.2 Oksigen Terlarut (DO) 

Nilai oksigen terlarut (DO) limbah cair penyamakan kulit 

berpengaruh dalam menentukan kualitas air limbah. 

Menurut Mahida (1984) oksigen terlarut merupakan faktor 

utama yang menentukan apakah perubahan-perubahan 

biologis yang dihasilkan oleh organisme aerobik atau 

anaerobik. Nilai DO dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah air sudah tercemar atau tidak. Nilai oksigen terlarut 

(DO) limbah cair penyamakan kulit sebelum perlakuan 

adalah 0,87 mg/L, setelah mendapat perlakuan dengan 

tanaman eceng gondok nilai oksigen terlarut mengalami 

kenaikan. Rata – rata kenaikan nilai oksigen terlarut (DO) 

limbah cair penyamakan kulit setelah mendapatkan 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.4  Rata – rata Nilai Oksigen Terlarut (DO) Limbah 
Cair Penyamakan Kulit Setelah Perlakuan  

Kerapatan 

tanaman 

Pengamatan hari ke 

7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 

K1 1,34
c 

3,05
c 

4,31
c 

5.24
c 

K2 1,92
b 

3,84
b 

4,85
b 

5,84
b 

K3 2,36
a 

4,41
a 

5,19
a 

6,86
a 

F hitung 294,14  625,92  220,01  400,11  

BNT 5% 0,1033 0,0386 0,3261 0,1414 

Keterangan :  Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang signifikan  

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan 

metode Oneway dengan tabel ANOVA dan nilai signifikansi 

kurang dari alpha (0,05) dapat dilihat pada lampiran 5, 

menunjukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

antar perlakuan dengan kenaikan nilai oksigen terlarut (DO) 

dan kerapatan tanaman berpengaruh terhadap nilai oksigen 

terlarut. Pada hari ke-7 diperoleh perbandingan antar 

perlakuan menghasilkan nilai F hitung (294,14) dan lebih 

besar dari nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan tersebut, sehingga kerapatan tanaman memiliki 

pengaruh terhadap kenaikan oksigen terlarut pada hari ke-

7. Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa 
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perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata DO 

terbesar (2,36) dan perlakuan Kerapatan Tanaman K1 

mempunyai rata-rata DO terkecil (1,34). Dari data tersebut 

diketahui bahwa kerapatan tanaman K3 dapat 

meningkatkan nilai DO paling baik. Pada hari ke-14 

diperoleh perbandingan antar perlakuan menghasilkan nilai 

F hitung (652,92) dan lebih besar dari nilai F tabel pada 

alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 

Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata DO terbesar 

(4,41) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata DO terkecil 

(3,05) dibandingkan pada perlakuan lainnya, sehingga pada 

hari ke-14 kerapatan tanaman memberikan pengaruh 

terhadap kenaikan nilai oksigen terlarut. Pada hari ke-14 

nilai DO telah sesuai dengan baku mutu lingkungan yaitu 

pada kerapatan tanaman K3 sebesar 4.41 mg/L namun 

kerapatan tanaman K1 dan K2 belum memenuhi baku mutu 

lingkungan. Pada hari ke-21 diperoleh perbandingan antar 

perlakuan menghasilkan nilai F hitung (22,01) dan lebih 

besar dari nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, 
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diketahui bahwa perlakuan Kerapatan Tanaman K3 

mempunyai rata-rata DO terbesar (5,19) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya, dan perlakuan Kerapatan Tanaman K1 

mempunyai rata-rata DO terkecil (4,31) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya. Pada hari ke-21 kerapatan tanaman K1 

dan kerapatan tanaman K2 telah memenuhi baku mutu 

lingkungan yaitu >4 yaitu sebesar 4.31 mg/L dan 4.85 mg/L. 

Dan pada hari ke-28 diperoleh perbandingan antar 

perlakuan menghasilkan nilai F hitung (400,11) dan lebih 

besar dari nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, 

diketahui bahwa perlakuan Kerapatan Tanaman K3 

mempunyai rata-rata DO terbesar (6,86) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya, dan perlakuan Kerapatan Tanaman K1 

mempunyai rata-rata DO terkecil (5,24) dibandingkan pada 

perlakuan lainnya. Dari hasil penelitian diatas diketahui 

bahwa semakin tinggi tingkat kerapatan tanaman semakin 

tinggi pula kemampuan dalam menaikkan nilai oksigen 

terlarut. Hal tersebut sebanding dengan lama waktu 

pengamatan dimana semakin lama waktu yang digunakan 

maka nilai oksigen terlarut telah memenuhi baku mutu 

lingkungan yaitu >4. Kenaikan nilai oksigen terlarut (DO) 



65 

 

limbah cair penyamakan kulit setelah mendapatkan 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut : 

 

Gambar 4.2 Curva Nilai Oksigen Terlarut (DO) 
Limbah Cair Penyamakan Kulit 

Gambar 4.2 menunjukan bahwa secara umum nilai 

oksigen terlarut (DO) pada limbah cair penyamakan kulit 

pada tingkat kerapatan yang berbeda mengalami kenaikan. 

Pada lama penyerapan 7-14 hari nilai DO mengalami 

kenaikan dan telah sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 

yaitu >4 karena tanaman eceng gondok telah melakukan 

proses penyerapan melalui akar  yang dimilikinya secara 

maksimal sehingga memudahkan mikroba perombak bahan 

logam berat pada air limbah penyamakan kulit. Proses 

perombakan yang dilakukan oleh mikroba aerob 

membutuhkan oksigen guna merombak bahan logam berat, 

dan tanaman eceng gondok mampu meningkatkan 
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persediaan oksigen dalam limbah cair penyamakan kulit 

sehingga oksigen yang terdapat pada limbah cair 

penyamakan kulit digunakan oleh mikroba perombak untuk 

proses pendegradasian senyawa sederhana menjadi 

amonia, nitrat, nitrit dan nitrogen. Kebutuhan oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroba perombak untuk mendegradasi 

bahan organik telah dipenuhi oleh tumbuhan eceng gondok. 

Lama penyerapan hari ke-7 sampai dengan hari ke-28 

nilai DO cenderung naik. Kenaikan nilai DO disebabkan 

karena tanaman eceng gondok telah melakukan proses 

absorpsi melalui akar yang dimilikinya secara maksimal 

sehingga memudahkan mikroba perombak bahan logam 

berat pada limbah cair penyamakan kulit. Terpenuhinya 

kebutuhan akan amonia dan nitrogen hasil perombakan 

bahan organik oleh mikroba perombak akan mempercepat 

keluarnya tunas akar yang baru sehingga mempercepat 

penyaringan atau pengikatan logam berat pada limbah cair 

penyamakan kulit, hal ini berdampak pada peningkatan 

jumlah oksigen yang dihasilkan oleh tanaman eceng 

gondok. Oksigen dipenuhi oleh tanaman eceng gondok 

melalui proses fotosintesis yang didistribusikan melalui 

akar-akar yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

bagi perombak, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Sugiharto (1987), bahwa secara alami oksigen terlarut 
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berasal dari proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan air. 

Kenaikan DO juga disebabkan karena proses perombakan 

oleh mikroba diperkirakan telah berlangsung sempurna 

sehingga jumlah oksigen yang diperlukan sedikit.  

Berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, air yang memiliki nilai oksigen terlarut (DO) 

kurang dari 4 mg/L dapat dikatakan tercemar atau tidak 

layak dibuang secara langsung ke lingkungan. Limbah cair 

penyamakan kulit sebelum mengalami perlakuan bernilai 

0,87 mg/L, setelah mendapat perlakuan dengan 

menggunakan tanaman eceng gondok pada hari ke-14 nilai 

oksigen terlarut (DO) sudah memenuhi syarat baku mutu 

limbah yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 yaitu sebesar 4,41 mg/L pada kerapatan 

tanaman K3 (Kerapatan tanaman 6 individu/0,048 m2) 

sedangkan pada K2 (Kerapatan tanaman 4 individu/0,048 

m2) sebesar 3,84 mg/L dan K1 (Kerapatan tanaman 2 

individu/0,048 m2) sebesar 3,05 mg/L nilai oksigen terlarut 

masih belum memenuhi ketetapan pemerintah. Mulai hari 

ke-21 nilai DO pada masing-masing perlakuan telah 

memenuhi baku mutu lingkungan, sedangkan nilai oksigen 

terlarut (DO) terbaik didapatkan pada waktu detensi 28 hari 

dengan kerapatan tanaman K3 (Kerapatan tanaman 6 

individu/0,048 m2) yaitu sebesar 6.86 mg/L. 
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4.4.3 Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan organisme air sehingga sering digunakan 

sebagai petunjuk untuk menyatakan baik buruknya 

lingkungan perairan (Sugiharto, 1987). 

Nilai pH menunjukan intensitas keasaman atau 

alkalinitas dari suatu cairan dan mewakili konsentrasi ion 

hydrogen. Pengukuran nilai pH sangat penting karena 

banyak reaksi kimia dan biokimia yang terjadi pada tingkat 

pH tertentu dalam lingkungan pH yang sempit (mahida, 

1984). Nilai pH juga merupakan salah satu factor yang 

mempengaruhi produktivitas suatu limbah (Pescod, 1973). 

Nilai pH pada suatu perairan mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap organisme perairan sehingga seringkali 

dijadikan petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu 

perairan (Oddum, 1971). Biasanya angka pH dalam suatu 

perairan dapat dijadikan indicator dari adanya unsure-unsur 

hara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan vegetasi 

akuatik. Tinggi rendahnya pH dipengaruhi oleh fluktuasi 

kandunngan karbondioksida. Nilai derajat keasaman (pH) 

limbah cair penyamakan kulit sebelum perlakuan adalah 

12,48, kemudian setelah diberi perlakuan dengan tanaman 

eceng gondok dengan kerapatan yang berbeda nilai pH 

limbah cair penyamakan kulit mengalami penurunan. Rata – 
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rata penurunan nilai derajat keasaman (pH) limbah cair 

penyamakan kulit setelah mendapatkan perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5  Rata–Rata Nilai Derajat Keasaman (pH) Limbah 
Cair Penyamakan Kulit Setelah Perlakuan 

Kerapatan 

tanaman 

Pengamatan hari ke 

7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 

K1 11,96c 11,43c 9,12b 7,76c 

K2 11,35b 10,80b 8,64a 7,46b 

K3 10,71a 10,14a 8,33a 7,06a 

F hitung 77,86  53,26  42,61  151,24  

BNT 5% 0,2451 0,3074 0,2116 0,0980 

  Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang signifikan  

 
Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan 

metode oneway dengan tabel ANOVA dan nilai signifikansi 

kurang dari alpha (0,05) dapa dilihat pada lampiran 6, 

menunjukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

antar kerapatan tanaman dalam menurunkan pH dan 

lamanya waktu pengamatan berpengaruh pada nilai pH. 

Pada hari ke-7 diperoleh perbandingan antar perlakuan 

menghasilkan nilai F hitung (77,86) lebih besar dari nilai F 

tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 
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Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata pH terbesar 

(11,96) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan 

perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata pH 

terkecil (10,71) dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada 

hari ke-7 pH limbah cair penyamakan kulit telah mengalami 

penurunan hal tersebut karena tanaman eceng gondok 

memanfaatkan CO2 sebagai bahan fotosintesis. Menurut 

Effendi (2000), menyebutkan bahwa karbondioksida 

berkaitan erat dengan pH yaitu semakin tinggi kadar 

karbondioksida maka nilai pH semakin rendah. Pada hari 

ke-14 diperoleh perbandingan antar perlakuan 

menghasilkan nilai F hitung (53,26) lebih besar dari nilai F 

tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 

Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata pH terbesar 

(11,43) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan 

perlakuan Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata pH 

terkecil (10,14) dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada 

hari ke-14 pula nilai pH turun karena tanaman eceng 

gondok telah melakukan fotosintesis dan beradaptasi 

dengan air limbah dengan maksimal. Begitu pula pada pada 

hari ke-21 diperoleh perbandingan antar perlakuan 
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menghasilkan nilai F hitung (42,61) lebih besar dari nilai F 

tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 

Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata pH terbesar 

(9,12) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan perlakuan 

Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata pH terkecil 

(8,33) dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada hari ke-

28 diperoleh perbandingan antar perlakuan menghasilkan 

nilai F hitung (151,24) dan lebih besar dari nilai F tabel pada 

alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. 

Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa perlakuan 

Kerapatan Tanaman K1 mempunyai rata-rata pH terbesar 

(7,76) dibandingkan pada perlakuan lainnya, dan perlakuan 

Kerapatan Tanaman K3 mempunyai rata-rata PH terkecil 

(7,06) dibandingkan pada perlakuan lainnya. Nilai pH 

limbah cair penyamakan kulit mengalami penurunan setiap 

minggunya. Pada masing-masing kerapatan tanaman nilai 

pH turun namun pada kerapatan tanaman K3 pH limbah 

cair penyamakan kulit memiliki tingkat penurunan pH yang 

paling baik, hal tersebut karena semakin banyak tanaman 

maka proses fotosintesis berlangsung dan menghasilkan 

karbondioksida dalam proses respirasi dengan jumlah yang 
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banyak. Jika karbondioksida di dalam air limbah tinggi maka 

nilai pH akan turun. Pengaruh lamanya waktu penyerapan 

terhadap penurunan nilai pH dapat dilihat pada Gambar 4.3 

berikut : 

 

   Gambar 4.3 Curva Nilai pH Limbah Cair Penyamakan Kulit 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa kerapatan 

tanaman sangat berpengaruh terhadap penurunan nilai pH 

limbah cair penyamakan kulit. Sugiharto (1987) 

mengemukakan bahwa lama penyerpan sangat 

berpengaruh karena merupakan waktu yang diperlukan 

oleh suatu tahap pengolahan untuk memberikan 

kesempatan (waktu) pada mikroorganisme dalam proses 

pendegradasian agar diperoleh effluent dengan kualitas 

yang baik, sehingga semakin lama waktu penyerapan untuk 
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proses pendegradasian limbah cair, maka semakin baik 

kualitas effluent yang dihasilkan. 

Penurunan nilai pH effluent disebabkan karena bahan 

logam berat telah diserap atau diikat oleh akar tanaman 

eceng gondok sehinggga memudahkan mikroba perombak 

dalam proses pendegradasian. Bahan organic yang telah 

diserap atau diikat oleh air tanaman eceng gondok 

didegradasi pleh bakteri Bacillus subtilis menjadi senyawa 

yang sederhana yaitu, asam amino dan asam lemak (asam 

organik) hingga diperoleh ammonia, nitrat, nitrit dan 

nitrogen dengan terbentuknya asam organic hasil 

pemecahan protein dan lemak, maka pH akan terus 

menurun mendekati pH netral. Sedangkan bahan anorganik 

pada limbah cair penyamakan kulit diserap atau diikat oleh 

akar tanaman eceng gondok sehingga kadar bahan logam 

berat pada limbah dapat dikurangi. Kadar pH yang baik 

adalah kadar yang masih memungkinkan kehidupan 

biologis didalam air dapat berjalan dengan baik (Ginting, 

1995). 

Nilai pH erat kaitannya dengan nilai karbondioksida, 

semakin tinggi nilai karbondioksida didalam air limbah maka 

nilai pH akan rendah. Tanaman eceng memerlukan 

karbondioksida dalam proses fotosintesis kemudian akan 

dirubah menjadi monosakarida, sehingga kebutuhan 
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karbondioksida didalam limbah  tinggi maka nilai pH akan 

rendah. Proses fotosintesis yang maksimal menyebabkan 

keefektifan tanaman eceng gondok dalam mendegradasi 

polutan yang terdapat pada limbah cair penyamakan kulit.  

Nilai pH terbaik diperoleh dari perlakuan K3 (Kerapatan 

tanaman 6 individu/0,048 m2) pada hari ke 28 dengan nilai 

sebesar 7,06 mg/L. sedangkan pada K2 (Kerapatan 

tanaman 4 individu/0,048 m2) diperoleh nilai suhu sebesar 

7,46 mg/l dan pada K1 (Kerapatan tanaman 2 

individu/0,048 m2) diperoleh nilai pH sebesar 7,76 mg/L. 

Sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001, baku mutu pH yang 

diperbolehkan yaitu antara 6-9, dari hasil penelitian pada 

hari ke-21 nilai pH sudah memenuhi baku mutu yang 

ditentukan pemerintah dengan nilai K3 sebesar 8,33 mg/l, 

K2 sebesar 8,64 mg/l dan K1 sebesar 9,12 mg/l. Jadi pada 

hari ke-21 nilai pH telah memenuhi baku mutu yang 

ditetapkan pemerintah. 

4.4.4 Suhu 

Suhu merupakan faktor fisika yang dapat 

mempengaruhi proses kimia dari tanaman air maupun 

medianya (limbah cair). Suhu perairan juga mempengaruhi 

proses produksi laju pertumbuhan, pencapaian seksual dan 

tingkah laku. Dalam limbah cair, suhu akan mempengaruhi 

proses perombakan bahan organic. Selain itu suhu juga 
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mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

dan pertumbuhan tanaman air. Suhu air dapat berpengaruh 

terhadap beberapa fungsi fisiologi tanaman air seperti 

bukaan stomata, laju transpirasi, fotosintesis, respirasi, 

metabolisme, laju penyerapan dan nutrisi. Nilai suhu limbah 

cair penyamakan kulit sebelum perlakuan adalah 25.8 0C, 

setelah mendapat perlakuan dengan tanaman eceng 

gondok suhu limbah cair penyamakan kulit selama 

penelitian didapatkan kisaran suhu antara 26,30 0C – 26,53 

0C. nilai ini masih dalam kisaran yang optimum untuk 

proses dekomposisi sesuai dengan pernyataan Effendi 

(2000) bahwa aktivitas mikroorganisme memerlukan suhu 

optimum yang berbeda-beda, akan tetapi proses 

dekomposisi biasanya terjadi pada kondisi udara yang 

hangat, sedangkan menurut Purwandari (2009), suhu yang 

optimal untuk pertumbuhan tanaman air adalah 15 0C - 35 

0C sedangkan suhu optimalnya adalah 22 0C – 30 0C. Rata 

– rata nilai suhu limbah cair penyamakan kulit setelah 

mendapatkan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.6 : 
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Tabel 4.6  Rata–Rata Nilai Suhu Limbah Cair 
Penyamakan Kulit Setelah Perlakuan 

 

Kerapatan 

tanaman 

Pengamatan hari ke 

7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 

K1 26.53 26.49 26.47 26.42 

K2 26.47 26.44 26.40 26.37 

K3 26.43 26.39 26.33 26.30 

F hitung 0.78 0.23 0.26 1.00 

BNT 5% 0.200 0.371 0.485 0,176 

Keterangan :  Tidak terdapat notasi yang berbeda pada 
kolom menunjukkan tidak ada perbedaan yang 
signifikan  

 

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan 

metode oneway dengan tabel ANOVA dan nilai signifikansi 

kurang dari alpha (0,05) dapat dilihat pada lampiran 7, 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antar perlakuan kerapatan tanaman untuk suhu dan lama 

waktu pengamatan. Pada hari ke-7 diperoleh perbandingan 

antar perlakuan menghasilkan nilai F hitung (0.78) lebih 

kecil dari nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga 

dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antar perlakuan tersebut. Pada hari ke-14 diperoleh 

perbandingan antar perlakuan menghasilkan nilai F hitung 

(0,23) dan lebih kecil dari nilai F tabel pada alpha 5% 
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(5,143), sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antar perlakuan tersebut. Pada hari 

ke-21 diperoleh perbandingan antar perlakuan 

menghasilkan nilai F hitung (0.26) lebih kecil dari nilai F 

tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan 

tersebut, dan pada hari ke-28 diperoleh perbandingan antar 

perlakuan menghasilkan nilai F hitung (1.00) lebih kecil dari 

nilai F tabel pada alpha 5% (5,143), sehingga dinyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antar 

perlakuan tersebut. Nilai suhu pada tingkat kerapatan 

tanaman yang berbeda tidak menunjukan perbedaan yang 

signifikan, sehingga kerapatan tanaman eceng gondok tidak 

berpengaruh nyata terhadap suhu air limbah industry 

penyamakan kulit pada bak-bak percobaan, hal tersebut 

disebabkan karena kedalaman bak-bak percobaan yang 

digunakan untuk penelitian sangat dangkal sehingga 

penyebaran suhunya relative homogen atau seragam.  

Nilai suhu pada masing-masing perlakuan hampir sama 

atau stabil dan tidak menunjukan perubahan yang fluktuatif, 

artinya dari awal sampai akhir pengamatan nilai perubahan 

suhu tidak jauh berbeda. Pengaruh lamanya waktu 

penyerapan terhadap nilai suhu dapat dilihat pada Gambar 

4.4 berikut : 
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        Gambar 4.4  Curva Nilai Suhu Limbah Cair 

Penyamakan Kulit 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 kerapatan tanaman tidak 

memberikan pengaruh terhadap nilai suhu limbah cair 

penyamakan kulit, dapat dilihat bahwa nilai suhu oleh 

masing-masing perlakuan terjadi penurunan suhu dari 

waktu ke waktu. Suhu terendah terjadi pada lama 

pengamatan 28 hari yaitu rata-rata sebesar 26.30 0C pada 

kerapatan tanaman K3. 

Perubahan suhu selama pengamatan tersebut 

disebabkan perubahan cuaca yang terjadi selama 

penelitian, setelah hari ke-7 mulai terjadi musim hujan 

sehingga intensitas sinar matahari menjadi kurang karena 

tertutup oleh suhu disekitarnya. Hal lain yang 
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mempengaruhi adalah kerapatan tanaman pada masing-

masing bak percobaan, semakin tinggi tingkat kerapatan 

tanaman akan mempengaruhi intensitas sinar matahari 

yang masuk ke dalam air limbah, sehingga semakin tinggi 

tingkat kerapatan tanaman eceng gondok maka suhu 

limbah cair penyamakan kulit juga semakin rendah. 

Suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman air karena akan mempengaruhi metabolisme sel. 

Suhu dibawah 30 0C pada umumnya merupakan suhu yang 

optimal bagi kebanyakan jenis tanaman air (Anonimb,1990). 

Suhu air juga mempengaruhi pertukaran (metabolisme) dari 

makhluk hidup dan jumlah oksigen yang larut di dalam air 

limbah, suhu akan mempengaruhi proses perombakan 

bahan organic, pembusukan aerobic dan pertumbuhan 

organisme, suhu juga dapat mempengaruhi sensitifitas 

organisme perairan sehingga ikut mempengaruhi proses 

penyerapan logam berat oleh tanaman air (Effendi,2003). 

Rata-rata suhu pada bak-bak percobaan berkisar antara 

26,30 0C - 26,53 0C, hal ini dapat dikatakan bahwa suhu 

tersebut masih berada dalam kisaran normal bagi 

pertumbuhan tanaman eceng gondok. Berdasarkan baku 

mutu yang ditetapkan oleh pemerintah suhu yang 

diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan adalah kurang 

dari 35 0C, sehingga kisaran suhu dari hasil penelitian 
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sebesar 26.30 0C – 26,53 0C tersebut telah layak untuk 

dibuang ke lingkungan. 

4.5 Upaya Penanggulangan (Ameliorasi) Kandungan 
Chromium Pada Tanaman Eceng Gondok 

Tanaman eceng gondok yang telah digunakan untuk 

penelitian menyerap limbah cair penyamakan kulit yang 

mengandung logam berat chromium sangat berbahaya bagi 

kesehatan dan lingkungan jika dibuang begitu saja. Logam 

chromium termasuk dalam limbah B3 yang dapat 

menyebabkan kanker kulit dan gangguan pada saluran 

pencernaan.  

Untuk menghilangkan logam berat chromium yang 

terdapat pada tanaman eceng gondok perlu dilakukan 

tindakan pencegahan, jika tanaman eceng gondok 

langsung dibuang ke lingkungan maka sama saja dengan 

mencemari lingkungan kembali sehingga bertolak belakang 

dengan tujuan dari penelitian ini. 

Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan 

adalah dengan menyerap kembali kandungan chromium 

yang terdapat pada tanaman eceng gondok. Chromium 

merupakan logam langka sehingga dengan penyerapan 

logam kembali maka logam dapat digunakan kembali, 

sehingga kelangkaan logam chromium dapat teratasi dan 

tanaman eceng gondok aman untuk dibuang ke lingkungan. 
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Selain itu tanaman eceng gondok yang telah mendapatkan 

perlakuan selama penelitian dapat diberikan kepada 

pengrajin dari tanaman eceng gondok sehingga dapat 

kembali dimanfaatkan sebagai bahan baku. Tindakan 

pencegahan lainnya adalah dengan menghilangkan 

chromium pada tanaman eceng gondok yaitu dengan 

proses pelepasan menggunakan media aquades atau 

memusnahkan tanaman eceng gondok dengan cara 

dikeringkan dan dibakar.   


