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II TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Limbah 

Limbah adalah benda sisa yang keberadaannya sudah 

tidak dipergunakan lagi karena tidak mempunyai nilai 

ekonomis. Limbah dapat mengandung bahan pencemar 

yang bersifat racun dan berbahaya. Oleh karena itu perlu 

dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gangguan, 

baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang 

ada (Sugiharto, 2005). 

Limbah digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan 

sifatnya, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. 

Limbah padat adalah limbah yang sesuai dengan sifat 

benda padat yang merupakan hasil samping dari proses 

produksi berupa padatan, lumpur, dan bubur. Limbah cair 

adalah limbah yang bersumber dari pabrik yang biasanya 

banyak menggunakan air dalam prosesnya air harus 

dibuang. Air yang terikut dalam proses pengolahan, air 

yang ditambah dengan bahan kimia tertentu, setelah 

digunakan kemudian dibuang. Semua perlakuan tersebut 

dapat mengakibatkan buangan berupa limbah cair, 

sedangkan limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan 

udara sebagai media. Pabrik mengeluarkan gas, asap, 

partikel, debu melalui udara dengan dibantu angin 
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memberikan jangkauan pencemaran yang luas (Wardhana, 

2004). 

 
2.2  Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit 

Kulit jadi adalah kulit hewan yang disamak (diawetkan) 

atau kulit bebas bulu dan urat daging dibawah kulit. 

Pekerjaan penyamakan kulit mempergunakan air dalam 

jumlah yang relatif banyak dan beberapa jenis bahan kimia, 

sehingga usaha ini akan menghasilkan limbah cair yang 

mengandung berbagai polutan organik dari bahan baku dan 

polutan kimia dari bahan pembantu proses (BPPT, 2002). 

Proses dalam industri penyamakan kulit bertujuan 

untuk merubah kulit hewan menjadi lembaran-lembaran 

kulit jadi yang siap untuk dipergunakan menjadi bahan baku 

produk kulit seperti sepatu, tas, dan kerajinan kulit lainnya 

(BPPT, 2002). Purnomo (1991) menjelaskan bahwa proses 

dalam industri penyamakan kulit dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu beamhouse process (perendaman, pengapuran, 

pembuangan kapur, pengikisan protein, dan pengasaman), 

tanhouse (penyamakan) dan finishing process (penetralan, 

pengecatan dasar dan perminyakan serta pengecatan 

tutup). Dari ketiga proses tersebut dihasilkan tiga macam 

limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. 

Limbah cair berasal dari air buangan dari proses 
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penyamakan kulit itu sendiri yaitu perendaman, 

penghilangan bulu, pemberian bubur kapur, perendaman, 

pengasaman, penyamaan, pemucatan, pemberian warna 

coklat dan pewarnaan, bekas cuci tetesan serta tumpahan. 

Limbah padat berupa pangkasan kulit, bulu, daging dan 

lainnya, sedangkan limbah gas berasal dari pemrosesan 

kulit. 

 
2.2.1  Proses Penyamakan Kulit dan Terbentuknya Limbah 

Proses penyamakan kulit adalah proses pengawetan 

terhadap kulit binatang dengan berbagai bahan kimia 

pembantu proses. Bahan baku yang digunakan adalah kulit 

binatang (sapi, kerbau, kambing, dll) terutama hasil dari 

rumah potong hewan. Secara garis besar proses 

penyamakan adalah sebagai berikut (BPPT, 2002) : 

1. Pra penyamakan (beamhouse) 

Proses yang ada pada pra penyamakan adalah sebagai 

berikut : 

 Pencelupan kulit dalam air selama satu malam untuk 

menghilangkan darah, kotoran, larutan garam dan 

protein. 

 Menghilangkan bulu dengan perendaman dalam 

kapur kembali (reliming). 



10 

 

 Pencukuran dan penghilangan mekanis jaringan 

ekstra dari sisi daging kulit, selanjutnya pemisahan 

(menggunakan kapur) 2/3 lapisan atas dari bagian 

bawah. 

 Penghilangan kapur dengan menggunakan asam 

lemah (latic acid) dan pemukulan (bating) dengan 

menggunakan bahan kimia pembantu untuk 

menghilangkan sisa-sisa bulu dan protein yang 

hancur. 

 Pengawetan menggunakan larutan garam dan asam 

sulfur untuk pengasaman sampai pH tertentu untuk 

mencegah pengendapan garam-garam krom pada 

serat kulit. 

2. Penyamakan (Tan House) 

Penyamakan kulit dilakukan dengan 

menggunakan larutan chromium dioksida. Proses ini 

untuk menstabilkan jaringan protein dari kulit. Tanin 

(Rotary Drum) yang digunakan sebagai reactor 

penyamakan dapat dilihat pada gambar 2.1 : 



11 

 

 

Gambar 2.1 Tanin (Rotary Drum) sebagai Reaktor 
Penyamakan (BPPT, 2002) 

 

3. Pasca penyamakan (Finishing Process) 

Proses yang ada pada pasca penyamakan adalah 

sebagai berikut : 

 Pressing (samming) untuk menghilangkan 

kelembapan kulit segar 

 Pencukuran 

 Pewarnaan dan pelembutan kulit yang sudah 

disamak menggunakan minyak-minyak emulsi 

(fatliquoring), didahului dengan sekali penyamakan 

sekunder menggunakan tannin sintetis (syntans) 

dan ekstrak penyamakan. 

 Pengeringan dan pencukuran akhir 

 Pelapisan permukaan dan buffing (finishing) 
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Proses penyamakan banyak menggunakan air sebagai 

pelarut maupun sebagian pembersih. Air bekas proses 

penyamakan akan terbuang sebagai limbah cair. 

Kandungan polutan dalam limbah cair tersebut antara lain 

bahan kimia pembantu proses, lemak, protein dan bahan 

organic lainnya dari kulit dan daging, dan padatan (kotoran 

dari lokasi kerja, bulu, serpihan kulit dan daging). 

Selain menghasilkan limbah cair, usaha penyamakan 

kulit juga menghasilkan limbah padat. Limbah padat yang 

dihasilkan banyak mengandung serpihan kulit dan daging, 

bulu, garam, kotoran dan lain-lain. Limbah cair dan padat 

pada industry ini dihasilkan dari berbagai sumber (unit 

proses) dan setiap sumber yang ada akan menghasilkan 

limbah dengan karakteristik yang berlainan. Sumber dan 

jenis polutan yang ada pada setiap unit proses tersebut 

dapat dilihat seperti pada gambar 2.2 diagram alir proses 

penyamakan kulit di bawah ini : 
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Gambar 2.2 Diagram Alir Proses Penyamakan Kulit 
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2.2.2  Karakteristik Limbah  Cair  Penyamakan Kulit 

Karakteristik limbah yang dihasilkan pada proses 

penyamakan kulit dari industri penyamakan kulit dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

 
Tabel 2.1 Karakteristik Limbah Pada Proses Penyamakan     

Kulit 

No Proses Bahan 
Karakteristik Limbah 

cair 

1 Perendaman Air, sodium hipoklorida 
Mengandung sodium 

hipoklorida 

2 Pengapuran 
Iar, Air kapur (kalsium 

Hidroksida) 
Bersifat basa 

3 
Pembuangan 

bulu dan 
bekas daging 

Air, Sodium sulfide 
Bersifat alkalin, limbah 

Hidrogen sulfide 

4 
Penghilang 

kapur 
Enzim , Garam 

ammonium 
Bersifat basa, limbah gas 

ammonia 

5 Pencucian Air Bersifat basa 

6 Pengasaman 
Air, asam sulfat, 
Sodium klorida 

Bersifat asam 

7 Proses Krom 
Chromium Dioksida, 

sodium Klorida, 
Sodium bikarbonat 

Bersifat asam 
menngandung Chromium 

trivalent 

8 Pemutihan 
Air, natrium karbonat, 

asam Sulfat 
Bersifat asam 

9 Pencucian Air 
Bersifat asam 

mengandung Chromium 

10 Fat Liquoring Minyak Mengandung Minyak 

11 Pemucatan Bahan pemucat Mengandung zat Pemucat 

(Purnomo, 1991) 
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2.3  Chromium (Cr) 

2.3.1 Karakteristik dan Sifat Chromium (Cr) 

Logam chromium adalah unsure yang memiliki nomor 

atom (NA=24) serta mempunyai massa molekul relative 

(MR=51,6691). Logam chromium diberikan simbol kimia 

chromium yang merupakan singkatan yang berasal dari 

bahasa yunani dari kata chroma yang berarti warna, karena 

banyak warna yang dihasilkan dari logam tersebut (yuniarti, 

2012). 

Menurut Notodarmojo (2005), chromium (Cr) adalah 

logam dengan berat atom 51,996 g/mol. Chromium dengan 

valensi III merupakan yang paling stabil. Logam berat 

Chromium merupakan unsure logam transisi golongan IVB 

yang mempunyai valensi (bilangan oksidasi) 0, III dan IV 

sedangkan untuk IV dan V jarang ditemukan (Widowati et 

al., 2008). Chromium merupakan logam keras yang 

berwarna abu-abu dan memiliki tekstur yang mengkilat . 

Logam chromium sulit untuk dioksidasi meskipun dalam 

suhu tinggi (Surtikanti, 2009 dalam yuniarti 2012), memiliki 

titik cair 1.8570 C dan titik didih 2.6720 C, bersifat 

paramagnetic dan membentuk senyawa-senyawa 

berwarna. (Widowati et al., 2008). 
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2.3.2 Dampak Pencemaran Logam Chromium (Cr) 

Logam berat seperti chromium di perairan tentunya 

berdampak buruk bagi organisme yang hidup di perairan 

tersebut karena daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif 

dari logam berat sebagai penghalang kerja enzim dalam 

proses fisiologis dan metabolisme tubuh organisme yang 

menyebabkan enzim tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

sehingga proses metabolisme terputus. Selain itu, 

chromium juga dapat terkumulasi dalam tubuh dan masuk 

dalam rantai makanan, sehingga pada tingkat tropik yang 

lebih tinggi akumulasi logam tersebut sangat tinggi, 

akibatnya timbul keracunan yang pada tingkat kronis dapat 

menyebabkan kematian (palar, 1994). 

Menurut haris dan junaidi, 2002 dalam rahmawati, 

2013, bila senyawa krom masuk kedalam tubuh maka dapat 

menyebabkan gangguan dalam sistem syaraf pusat, system 

koordinasi kerja otot, cacat lahir dan kanker. Menghirup 

krom dalam jangka waktu yang lama atau tingkat iritasi 

yang tinggi menyebabkan iritasi hidung, jantung, perut, usus 

besar dan kanker.  

 
2.4  Baku Mutu Limbah Cair 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar 

unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang 
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ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan 

dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha 

dan atau kegiatan. Baku mutu air limbah disesuaikan 

dengan jenis usaha dan atau kegiatannya. Masing-masing 

jenis usaha dan atau kegiatan memiliki parameter yang 

berbeda. Baku mutu air limbah untuk berbagai jenis usaha 

dan atau kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air.  

Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk 

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada 

dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 

di dalam air. Penetapan baku mutu air didasarkan kepada :  

a. Peruntukan (designated beneficial water uses) 

b. Kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara 

satu daerah  dengan daerah lainnya.  

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka penetapan baku 

mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu 

disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi 

kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang 

didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi 

kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang 

kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan 

peruntukan.  
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Baku mutu air ditetapkan pada sumber air dan 

memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa 

beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh 

air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan 

daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang 

telah ditetapkan peruntukannya, sebagaimana yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air (Lampiran 1)   

 
2.5  Fitoremediasi 

Istilah fitoremediasi berasal dari kata Inggris 

phytoremediation, kata ini sendiri tersusun atas dua bagian 

kata, yaitu phyton yang berasal dari kata Yunani phyton 

yang artinya tumbuhan dan remediation yang berasal dari 

kata Latin remedium yang artinya menyembuhkan, dalam 

hal ini berarti juga menyelesaikan masalah dengan cara 

memperbaiki kesalahan atau kekurangan (Priyanto, 2005). 

Dengan demikian fitoremediasi dapat didefinisikan sebagai 

penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, 

memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan 

pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik.  
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Fitoremediasi adalah jenis teknologi yang luas 

digunakan untuk meremediasi kontaminan. Proses dalam 

sistem ini berlangsung secara alami dengan enam tahap 

proses secara serial yang dilakukan tumbuhan terhadap zat 

kontaminan / pencemar yang berada disekitarnya. Adapun 

tahapan dalam Fitoremediasi adalah sebagai berikut:  

1. Phytoacumulation (phytoextraction) yaitu proses 

tumbuhan menarik zat kontaminan dari media sehingga 

berakumulasi disekitar akar tumbuhan, proses ini 

disebut juga Hyperacumulation. 

2. Rhizofiltration (rhizo = akar) adalah proses adsorpsi 

atau pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk 

menempel pada akar. Proses ini telah dibuktikan 

dengan percobaan menanam bunga matahari pada 

kolam mengandung zat radio aktif di Chernobyl 

Ukraina.  

3.Phytostabilization yaitu penempelan zat-zat contaminan 

tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap 

kedalam batang tumbuhan. Zat-zat tersebut menempel 

erat (stabil) pada akar sehingga tidak akan terbawa 

oleh aliran air dalam media. 

 4.Rhyzodegradetion disebut juga enhenced rhezosphere 

biodegradation, or plented-assisted bioremidiation 

degradation, yaitu penguraian zat-zat kontaminan oleh 
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aktivitas mikroba yang berada disekitar akar tumbuhan. 

Misalnya ragi, fungi dan bakteri.  

5. Phytodegradation (phyto transformation) yaitu proses 

yang dilakukan tumbuhan untuk menguraikan zat 

kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang 

kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya dengan 

dengan susunan molekul yang lebih sederhana yang 

dapat berguna bagi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. 

Proses ini dapat berlangsung pada daun, batang, akar 

atau di luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang 

dikeluarkan oleh tumbuhan itu sendiri. Beberapa 

tumbuhan mengeluarkan enzim berupa bahan kimia 

yang mempercepat proses degradasi. 

 6.Phytovolatization yaitu proses menarik dan transpirasi 

zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang 

telah menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak 

berbahaya lagi untuk selanjutnya di uapkan ke atmosfir. 

Beberapa tumbuhan dapat menguapkan air 200 

sampai dengan 1000 liter perhari untuk setiap batang 

(Rustam, 2003). 

Beberapa tanaman air yang baik untuk digunakan 

dalam meremediasi zat organik, nutrien atau logam-logam 

antara lain kangkung air (Ipomoea reptans), enceng gondok 
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(Eichornia crassipes), kiambang (Salvinia molesta) 

(Moenandir dan Hidayat, 1993). Tanaman air lain seperti 

Cyperus (rumput payung) juga bisa digunakan untuk 

fitoremediasi (Suriawiria, 2003). Tanaman-tanaman air 

tersebut sesuai untuk fitoremediasi karena tanaman air 

memiliki kemampuan alami untuk menghilangkan bahan 

pencemar. Hal tersebut terjadi karena tanaman air 

mengasimilasi senyawa organik dan anorganik dari limbah. 

Melalui akarnya yang menjadi tempat filtrasi dan adsorpsi 

padatan tersuspensi dan menjadi tempat tumbuhnya 

mikroorganisme (Priyanto, 2005). 

Pemanfaatan tumbuhan untuk memindahkan polutan 

dari udara. Menurut Corseuil & Moreno (2000), mekanisme 

tumbuhan dalam menghadapi toksikan adalah:  

1. Penghindaran (escape) fenologis. Apabila pengaruh 

yang terjadi pada tanaman musiman, tanaman dapat 

menyelesaikan siklus hidupnya pada musim yang 

cocok.  

2. Ekslusi. Tanaman dapat mengenal ion yang bersifat 

toksik dan mencegah penyerapan sehingga tidak 

mengalami keracunan.  

3. Penanggulangan (ameliorasi). Tanaman mengabsorpsi 

ion tersebut, tetapi berusaha untuk meminimumkan 

pengaruhnya. Jenisnya meliputi pembentukkan kelat 
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(chelation), pengenceran, lokalisasi atau bahkan 

ekskresi.  

4. Toleransi. Tanaman dapat mengembangkan sistem 

metabolit yang dapat berfungsi pada konsentrasi toksik 

tertentu dengan bantuan enzim.  

 
2.6  Eceng Gondok  (Eichornia Crassipes) 

2.6.1 Klasifikasi Eceng gondok 

Klasifikasi Eceng Gondok menurut ITIS, 2011 dalam 

Ibanez, 2011 adalah : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom :Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas  : Alismatidae 

       Ordo  : Alismatales 

       Famili  : Butomaceae 

Genus  : Eichornia 

Spesies  : Eichornia crassipes (Mart.) Solms 

Eceng gondok pertama kalo ditemukan secara tidak 

sengaja oleh ilmuwan  bernama Carl Friedrich Philipp Von 

Martius, seorang botanis berkebangsaan jerman pada 

tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di sungai 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Butomaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Eichornia
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Amazon Brazil. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh 

yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma 

yang dapat merusak lingkungan (Batcher, 2000)  

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan 

tanaman gulma di wilayah perairan yang hidup terapung 

pada air yang dalam atau mengembangkan perakaran di 

dalam lumpur pada air yang dangkal. Eceng gondok 

berkembangbiak dengan sangat cepat, baik secara 

vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan dengan 

cara vegetatif dapat melipat ganda dua kali dalam waktu 7-

10 hari. (Pasaribu dan Sahalita. 2006). Walaupun eceng 

gondok dianggap sebagai gulma di perairan, tetapi 

sebenarnya ia berperan dalam menangkap polutan logam 

berat.  

 
2.6.2 Morfologi dan Ekologi Eceng Gondok 

Ciri-ciri eceng gondok menurut Mukti (2008), adalah : 

 Eceng gondok merupakan tumbuhan yang mengapung 

di air 

 Tinggi mencapai 0,8 meter serta tidak memiliki batang 

 Daun eceng gondok berbentuk oval dan pangkalnya 

menggelembung 

 Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau 

 Bunganya termasuk bunga majemuk 
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 Bijinya berbentuk bulat berwarna hitam 

 Akarnya merupakan akar serabut 

Bentuk dari eceng gondok dapat dilihat pada gambar 2.3 

dibawah ini : 

          

Gambar 2.3 Eceng Gondok 

Bagian akar eceng gondok ditumbuhi dengan bulu-bulu 

akar yang berserabut, berfungsi sebagai pegangan atau 

jangkar. Sebagian bear peranan akar untuk menyerap zat-

zat yang diperkukan tumbuhan dari dalam air. Susunan 

akarnya dapat mengumpulkan limpur atau partike-partikel 

terlarut dalam air. Zat hijau daun eceng gondok terdapat 

dalam sel epidermis, dipermukaan atas daun dipenuhi oleh 

stomata. Bunga eceng gondok bertangkai dengan warna 

mahkota lembayung muda dan merupakan bunga majemuk 
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dengan jumlah 6-35 berbentuk karangan bunga ulir dengan 

putik tunggal (Lail, 2008). 

Tangkai eceng gondok berbentuk bulat 

menggelembung yang dalamnya penuh dengan udara yang 

berperan agar tetap terapung di dalam air. Lapisan terluar 

petiole adalah lapisan epidermis, kemudian dibagian 

bawahnya terdapat jaringan sklrenkim dengan bentuk sel 

yang tebal disebut lapisan parenkim, kemudian didalam 

lapisan ini terdapat lapisan pengangkut (xylem dan floem). 

Eceng gondok memperbanyak diri dan perkembangannya 

sangat cepat dan “rakus” minum. Eceng gondok tumbuh 

dikolam-kolam dangkal, tanah basah, dan rawa, aliran air 

yang lambat, danau, tempat penampungan air dan sungai 

(Batcher,2000)  

 
2.7 Penyerapan Logam Pada Tanaman 

Pada dasarnya tanaman mempunyai kemampuan 

untuk menyerap. Kemampuan menyerap ini memungkinkan 

pergerakan ion menembus membran sel, mulai dari unsur 

yang berlimpah sampai unsur yang sangat kecil dibutuhkan 

tanaman. Logam Chromium tidak termasuk dalam unsur 

hara, sehingga untuk menyerap logam Chromium tersebut, 

tanaman membuat suatu zat untuk mengikat logam 

Chromium tersebut dengan merubah pH, untuk diangkut 
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dan dicerna didalam jaringan tubuh dari tumbuhan tersebut, 

karena logam Chromium bersifat racun pada tanaman, 

maka untuk mencegah keracunan, tanaman menimbun 

logam Chromium tersebut didalam akar. (Collins, 1999). 

Kecepatan penyerapan zat pencemar dari dalam air 

limbah oleh eceng gondok dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, di antaranya komposisi dan kadar zat yang 

terkandung dalam air limbah, kerapatan eceng gondok, dan 

waktu tinggal eceng gondok dalam air limbah 

(saepulnawawi, 2012). 

Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan 

dibagi menjadi tiga proses, yaitu : pertama, penyerapan 

oleh akar. Agar tanaman dapat menyerap logam, maka 

logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar 

(rizosfer) dengan beberapa cara bergantung pada spesies 

tanaman. Senyawa-senyawa yang larut dalam air biasanya 

diambil oleh akar bersama air, sedangkan senyawa-

senyawa hidrofobik diserap oleh permukaan akar. Kedua, 

translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain. Setelah 

logam menembus endodermis akar, logam atau senyawa 

asing lain mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas 

tanaman melalui jaringan pengangkut (xylem dan floem) ke 

bagian tanaman lainnya. Ketiga, lokalisasi logam pada sel 

dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar logam 
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tidak menghambat metabolisme tanaman. Sebagai upaya 

untuk mencegah peracunan logam terhadap sel, tanaman 

mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan 

menimbun logam di dalam organ tertentu seperti akar 

(Priyanto dan Prayitno 2004). 

Selama proses tumbuhnya, tumbuhan menyerap unsur-

unsur hara dari tanah atau media tumbuhnya. Unsur 

tersebut dapat terserap baik oleh tumbuhan bila terlarut 

dalam air karena akar tumbuhan akan lebih mudah 

menyerap ion-ion yang terlarut di dalamnya. Akar tumbuhan 

akan lebih mudah menyerap ion-ion yang terlarut.  

Tumbuhan mempunyai alat pengangkut yang disebut 

xylem. Tumbuhan tidak memiliki daya memilih makanan 

yang diserapnya, sehingga makanan yang tersedia dalam 

air limbah langsung diangkutnya tanpa seleksi. Hal ini 

menyebabkan tumbuhan tidak dapat memilih unsur apa 

yang perlu dan merugikan baginya. Kecepatan unsur yang 

diserap tergantung tinggi konsentrasi suatu unsur. Semakin 

tinggi konsentrasi suatu unsur maka semakin besar 

kecepatan pengangkutannya (Sudarnadi, 1996).  

Telah diketahui bahwa supaya tumbuhan dapat 

menyerap logam, maka logam harus dibawa ke dalam 

larutan di sekitar akar (rizosfer). Mekanisme penyerapan 

logam yakni melalui pembentukan zat khelat yang disebut 



28 

 

fitosidorofor. Molekul fitosidorofor yang terbentuk akan 

mengikat (mengkhelat) logam dan membawanya ke dalam 

sel akar melalui peristiwa transport aktif. Menurut Niang 

(1999), air limbah yang mengandung logam akan 

bermuatan positif dan cara untuk mengikat logam tersebut 

adalah dengan memasukkan obyek yang bermuatan 

negatif. Akar tumbuhan bermuatan negatif dan berperan 

sebagai magnet untuk menarik unsur-unsur bermuatan 

positif, bahkan akar yang sudah mati atau kering masih 

mengandung muatan negatif yang cukup besar untuk 

menarik ion-ion positif dari logam berat. Setelah logam 

dibawa masuk ke dalam sel akar, selanjutnya logam harus 

diangkut melalui jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem 

ke bagian tubuh yang lain, sedangkan untuk meningkatkan 

efisiensi pengangkutan, logam diikat oleh molekul khelat. 

Selanjutnya logam ditempatkan pada jaringan tubuh yang 

lain. Upaya yang dilakukan tumbuhan untuk mencegah 

keracunan logam terhadap sel, tumbuhan mempunyai 

mekanisme detoksifikasi dengan menimbun logam pada 

bagian tubuh tertentu.  

 
2.8 Parameter Kualitas Air 
2.8.1 pH (Derajat Keasaaman) 

Derajat Keasaaman mempengaruhi nilai kelarutan 

logam berat dalam air. Pada suasana asam logam berat 
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akan cenderung mempunyai kelarutan tinggi. Pada nilai pH 

antara 8 – 11 biasanya kelarutan logam berat mempunyai 

nilai yang minimal, namun hal ini tidak bernilai mutlak 

karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

seperti suhu, bentuk ikatan senyawa logam berat dan 

senyawa organik maupun anorganik lainnya yang berada 

bersama-sama di perairan (Julizar, 1991).  

Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap 

perubahan pH dan menyukai nilai pH 7-8. Nilai pH sangat 

mempengaruhi proses biokimia perairan. Toksisitas logam 

dapat memperlihatkan peningkatan pH rendah (Effendi, 

2003). Menurut sudarwin (2003), tanaman air dapat 

bertahan hidup dengan pH berkisar 6.5-7.4, tetapi tidak 

semua tanaman air hidup pada kisaran itu melainkan 

tergantung dari jenis tanaman, sedangkan menurut 

Sastroutomo (1990) dalam Suprobowati (2005) derajat 

keasaman optimum yang diperlukan eceng gondok untuk 

bertahan hidup adalah berkisar 6-7,5. 

Derajat keasaman dari limbah cair penyamakan kulit 

adalah sekitar 10-12, sedangkan pH yang harus dicapai 

agar aman untuk dibuang ke lingkungan adalah 6-9. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. 
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2.8.2 Suhu 

Menurut Nxawe et al (2010), suhu air dapat 

mempengaruhi proses fisiologis dan perkembangan 

tanaman. Suhu di bawah atau di atas tingkat optimal dapat 

mempengaruhi aktivitas metabolisme tanaman. Selain itu, 

peningkatan suhu diatas optimum juga dapat meningkatkan 

aktivitas enzim. Menurut Fardiaz (1992), kenaikan suhu air 

akan menimbukkan beberapa akibat sebagai berikut : 

a. Jumlah oksigen terlarut didalam air menurun 

b. Kecepatan rekasi kimia meningkat 

c. Kehidupan ikan dan hewan lainnya terganggu 

Menurut Sastroutomo (1990) dalam Suprobowati 

(2005), suhu optimum untuk pertumbuhan eceng gondok 

berkisar antara 22-350 C. Suhu air juga mempengaruhi 

pertukaran zat (proses metabolisme) dari makhluk hidup 

dan jumlah oksigen yang larut dalam air pada air limbah, 

suhu akan mempengaruhi proses perombakan bahan 

organik, pembusukan anaerobik dan pertumbuhan 

organisme. Kenaikan suhu juga akan meningkatkan daya 

racun suatu bahan pencemar (Haryadi, Suryadiputro dan 

Wdigdo, 1992).  

Organisme mempunyai persyaratan suhu minimum, 

optimum dan maksimum untuk hidupnya, selain itu juga 
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mempunyai kemampuan menyesuaikan diri sampai suhu 

tertentu. Suhu dapat mempengaruhi reaksi-reaksi kimia, 

fisika dan biologis. Suhu juga dapat mempengaruhi 

sensitifitas organisme perairan sehingga ikut 

mempengaruhi proses penyerapan logam berat oleh 

tanaman air. Suhu pada suatu nilai tertentu akan 

menghasilkan dampak yang optimal terhadap proses 

penyerapan logam berat dalam hal ini penyerapan 

chromium oleh tanaman air (Bangun, 1994).  

 
2.8.3 DO (Oksigen Terlarut) 

Oksigen terlarut adalah jumlah mg/L gas oksigen yang 

terlarut dalam air. Oksigen terlarut ini dapat berasal dari 

proses fotosintesis oleh fitoplankton atau tanaman air dan 

difusi dari udara (Sugiharto, 1987).  

Kelarutan oksigen di dalam air dipengaruhi oleh suhu, 

tekanan parsial gas-gas yang ada di udara maupun di air 

tawar serta senyawa-senyawa atau unsur-unsur mudah 

teroksidasi yang terkandung di dalam air. Jika terdapat 

senyawa beracun, kandungan oksigen minimum sebesar 2 

mg/L ini sudah cukup untuk kehidupan ikan (Sumawidjaya 

dalam Subarijanti, 1990).  

Adapun cara oksigen terlarut masuk ke dalam perairan 

ada beberapa macam, tetapi secara umum berasal dari :  



32 

 

o Difusi oksigen dari udara ke dalam air melalui 

permukaan air  

o Adanya aliran air yang masuk ke dalam perairan 

tersebut  

o Hujan yang jatuh ke dalam perairan  

o Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan 

pada siang hari baik fitoplankton, algae dan 

tanaman air.  

Kehadiran oksigen terlarut dapat mengoksidasi 

senyawa-senyawa dalam air sehingga mempengaruhi 

kesetimbangan kimiawi. Nilai DO juga sangat 

mempengaruhi pembentukan senyawa dimetil dan sulfida, 

dimana keduanya terbentuk optimal pada kondisi 

anaerobik. Hal-hal tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi proses penyerapan logam berat oleh 

tanaman (Bangun, 1994).  

Oksigen terlarut merupakan salah satu petunjuk 

tentang kesegaran air limbah yang masih baru. Oksigen 

sulit dilarutkan dalam air karena tidak dapat bereaksi 

dengan air secara kimiawi. Ada tidaknya oksigen dalam air 

dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain suhu air, 

pergolakan di permukaan air, luas daerah permukaan air 

yang terbuka bagi atmosfer, tekanan atmosfer dan 

prosentase oksigen di udara. Oksigen terlarut dari limbah 



33 

 

penyamakan kulit sangatlah kecil, sedangkan nilai oksigen 

terlarut dari limbah cair yang aman untuk dibuang ke 

lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air adalah minimal atau lebih 

dari 4 mg/l. 

 
2.9 Lama Penyerapan 

Menurut Hermawan (2007), lama penyerapan bertujuan 

untuk memberikan kesempatan (waktu) pada 

mikroorganisme dalam melakukan proses pendegradasian 

agar diperoleh effluent dengan kualitas yang baik. 

Penelitian ini menggunakan lama penyerapan selama 

satu bulan dengan pengambilan sampel setiap 1 minggu 

sekali yaitu pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 dan hari 

ke-28. 


