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Ilma Mardiah Berutu. 145100901111044. Fitoremediasi Menggunakan
Tanaman Azolla (Azolla pinnata) Terhadap Konsentrasi Logam Kadmium
(Cd) Pada Limbah Air Lindi. TA. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Ruslan
Wirosoedarmo, MS dan Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.
RINGKASAN
Semakin menurunnya kualitas air diakibatkan pencemaran air dari usaha
maupun kegiatan lainnya ke dalam sumber - sumber air. Logam berat yang
membahayakan misalnya adalah Kadmium (Cd). Kadmium (Cd) merupakan
logam yang bersifat kronis dan pada manusia biasanya terakumulasi dalam
ginjal. Keracunan Cd dalam waktu yang lama membahayakan kesehatan paruparu, tulang, hati, kelenjar reproduksi dan ginjal. Logam ini juga bersifat
neurotoksin yang menimbulkan dampak rusaknya indera penciuman. Salah satu
metode

pengolahan

air

limbah

adalah

metode

fitoremediasi.

Metode

fitoremediasi dipilih karena pengaplikasiannya yang cukup mudah dan biaya
yang relatif murah. Penggunaan tanaman air dalam proses pengolahan limbah
cair menyebabkan terjadinya proses pertukaran dan penyerapan ion. Tanaman
air yang akan digunakan adalah Azolla pinnata. Tumbuhan azolla merupakan
tumbuhan akuatik yang dapat kita temukan pada area persawahan, serta mampu
mengakumulasi logam dengan baik. Sampel yang digunakan merupakan limbah
air lindi dari TPA Randuagung. Metode yang digunakan adalah metode
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Terdapat 2 faktor
pengamatan, konsentrasi limbah yaitu 75% dan 100% serta waktu detensi yaitu
3, 6, dan 9 hari. Parameter limbah yang diuji pada penelitian ini adalah Logam
Cd, pH, dan suhu. Suhu limbah selama pengamatan berkisar pada 31,2°C –
33,5°C. Derajat keasaam atau pH selama pengamatan berkisar pada 7,2 – 8,6.
Tanaman Azolla pinnata mampu melakukan penurunan kadar logam kadmium
(Cd) pada hari ke-3 untuk kedua konsentrasi limbah (75% dan 100%). Kadar
logam kadmium (Cd) mengalami penurunan dan kenaikan, disebabkan karena
saat proses penyerapan polutan oleh tanaman air terjadi proses metabolisme
dimana hasil dari metabolisme dapat meningkatkan konsentrasi polutan seperti
logam Kadmium (Cd).
Kata kunci: Azolla pinnata, Fitoremediasi, Logam Cd
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Ilma Mardiah Berutu. 145100901111044. Phytoremediation Using Azolla
(Azolla pinnata) Against Concentration of Cadmium (Cd) in Leachate Water
Waste. TA. Supevisor: Prof. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS dan Prof. Dr.
Ir. Bambang Suharto, MS.
SUMMARY
The decreasing of water quality is caused by water pollution from businesses and
other activities into water sources. Harmful heavy metals for example are
Cadmium (Cd). Cadmium (Cd) is a metal that is chronic and in humans usually
accumulates in the kidneys. Cd poisoning in a long time endangers the health of
the lungs, bones, liver, reproductive glands and kidneys. This metal is also
neurotoxic which causes damage to the sense of smell. One of the methods of
wastewater treatment is the phytoremediation. The phytoremediation method was
chosen because its application was quite easy and the cost was relatively cheap.
The use of water plants in the processing of liquid waste causes the process of
exchange and absorption of ions. The water plant to be used is Azolla pinnata.
Azolla are aquatic plants that we can find in rice fields, and are able to
accumulate metals well. The sample used is leachate waste from Randuagung
Landfills. The method used is the experimental method with Completely
Randomized Design (CRD). There are 2 factors of observation, the concentration
of waste which is 75% and 100% and the detention time which is 3, 6, and 9
days. The waste parameters tested in this study were Cd, pH, and temperature.
The temperature of the waste during the observation ranged from 31.2 ° C - 33.5
° C. The degree of acidity or pH during observation ranges from 7.2 - 8.6. The
Azolla pinnata was able to decrease the levels of metal cadmium (Cd) on day 3
for both waste concentrations (75% and 100%). The level of cadmium (Cd) has
decreased and increased, because the process of absorption of pollutants by
aquatic plants occurs in a metabolic process where the results of metabolism can
increase the concentration of pollutants such as metal Cadmium (Cd).
Keywords : Azolla pinnata, Cadmium, Phytoremediation
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BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan

dalam kehidupan. Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang
mengalami kerusakan parah akibat pencemaran. Berbagai jenis pencemar baik
yang berasal dari sumber domestik (rumah tangga), perkampungan, kota, pasar,
jalan dan sumber non-domestik (pabrik, industri, pertanian, peternakan,
perikanan) serta sumber lainnya banyak memasuki badan air. Secara langsung
ataupun tidak langsung pencemar tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas
air, baik untuk keperluan air minum, air industri ataupun keperluan lainnya
(Amrullah, 2016).
Jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat Kabupaten Malang yang terus
meningkat memberikan konsekuensi terhadap peningkatan jumlah sampah.
Gunungan sampah yang membusuk menghasilkan air sisa buangan yaitu air
limbah lindi. Air lindi atau leachate adalah cairan yang merembes melalui
tumpukan sampah dengan membawa material terlarut atau tersuspensi terutama
hasil proses dekomposisi material sampah atau dapat pula didefinisikan
sebagai limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal kedalam timbunan
sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga material
organik hasil proses dekomposisi biologis (Damanhuri, 2010). Air limbah lindi
memungkinkan masuk

dan

merembes kedalam

tanah

sehingga dapat

mencemari air tanah di sekitarnya. Air lindi akan merembes melalui tanah secara
perlahan. Apabila terdapat aliran air tanah di bawah lokasi TPA, maka air lindi
akan mencemari aliran tersebut dengan kandungan zat yang cukup berbahaya
bagi lingkungan (Alfiandy, 2003). Lindi yang memiliki sifat toxic dapat
memberikan efek yaitu menurunnya kualitas dari air sumur galian disekitarnya,
sehingga perlu dilakukan pengendalian secara baik untuk menghindari
kontaminasi air tanah.
Kadmium atau Cd merupakan Kadmium adalah logam berwarna putih
perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta
menghasilkan Kadmium Oksida bila dipanaskan. Kadmium membentuk Cd2+
yang bersifat tidak stabil. Cd memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4, titik leleh
321°C, titik didih 767°C dan memiliki masa jenis 8,65 g/cm3 (Widowati, 2008).
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Kadmium (Cd) merupakan logam yang bersifat kronis dan pada manusia
biasanya terakumulasi dalam ginjal. Keracunan Cd dalam waktu yang lama
membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, kelenjar reproduksi dan ginjal.
Logam ini juga bersifat neurotoksin yang menimbulkan dampak rusaknya indera
penciuman (Anwar,1996).
Metode

yang

digunakan

pada

penelitian

kali

ini

adalah

metode

fitoremediasi. Fitoremediasi didefinisikan sebagai penggunaan tanaman atau
tumbuhan untuk menyerap, mendegradasi, menghilangkan, menstabilkan atau
menghancurkan bahan pencemar khususnya logam berat maupun senyawa
organik

lainnya

pengaplikasiannya

(Moenir,
yang

2010).

Metode

cukup mudah

fitoremediasi

dan biaya

yang

dipilih

karena

relatif

murah.

Penggunaan tanaman air dalam proses pengolahan limbah cair menyebabkan
terjadinya proses pertukaran dan penyerapan ion. Karenanya dalam kondisi ini
tanaman akan berperan dalam menstabilkan beberapa faktor fisik dan kimia
perairan (Lestari, 2013).
Azolla merupakan tumbuhan jenis paku-pakuan air yang hidupnya
mengambang di atas permukaan air. Tumbuhan azolla merupakan tumbuhan
akuatik yang dapat kita temukan pada area persawahan dan merupakan emerge
plant (Lumpkin, 1980). Sari (2017) telah melakukan uji potensi tanaman Azolla
pinnata sebagai fitoremediator terhadap larutan simulasi ion timbal, kadmium dan
kromium dengan konsentrasi masing-masing 25 mg/L dalam reaktor kaca selama
waktu pemaparan 0, 3, 6, 12 dan 15 hari. Persentase efisiensi penyerapan
tertinggi untuk ion Pb sebesar 58,14% (hari ke-12), ion Cd sebesar 40,32% (hari
ke-12) dan Cr sebesar 32,55% (hari ke-6). Arimby (2014) telah melakukan
pengujian pengaruh limbah cair pabrik karet terhadap pertumbuhan Azolla
pinnata. Penelitian dengan perlakuan pengenceran limbah 25, 50, 75 dan tanpa
pengenceran (100%).

Azolla pinnata

ditumbuhkan pada masing-masing

perlakuan selama 12 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Azolla pinnata
dalam limbah tanpa pengenceran mampu meningkatkan pertambahan berat
segar sebesar 60,87 g dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada hari ke-9
untuk perlakuan pengenceran 75% dan tanpa pengenceran. Pertambahan berat
segar akibat adanya kandungan Zn yang tinggi dalam media.
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1.2

Perumusan Masalah
Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1.

Apakah fitoremediasi menggunakan tanaman azolla (Azolla pinnata)
mampu menurunkan parameter Kadmium (Cd)?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1.

Mengetahui kemampuan fitoremediasi menggunakan tanaman azolla
(Azolla pinnata) dalam menurunkan parameter Kadmium (Cd).

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1.

Mengetahui seberapa besar kemampuan fitoremediasi menggunakan
tanaman azolla (Azolla pinnata) dalam menurunkan kadar Kadmium (Cd)
pada limbah cair

2.

Sebagai penerapan dan peningkatan ilmu pengetahuan tentang teknologi
pengolahan limbah cair metode fitoremediasi. Selain itu, sebagai bentuk
partisipasi terhadap pembelajaran pemberdayaan masyarakat sebagai
wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat

1.5

Batasan Penelitian
Batasan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1.

Limbah cair yang akan diolah berasal dari Tempat Pembuangan Akhir
Randuagung Singosari Malang

2.

Jenis tanaman yang digunakan adalah Azolla pinnata.

3.

Parameter yang dianalisis adalah Cd, suhu, pH.

4.

Penelitian tidak memperhitungkan evaporasi yang terjadi.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Logam Kadmium
Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang mengalami

kerusakan parah akibat pencemaran. Berbagai jenis pencemar baik yang berasal
dari sumber domestik (rumah tangga), perkampungan, kota, pasar, jalan dan
sumber non-domestik (pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan) serta
sumber lainnya banyak memasuki badan air. Peningkatan kebutuhan hidup
masyarakat dan perkembangan industri yang pesat, namun tidak diiringi
kesadaran lingkungan, menjadi salah satu penyebab meningkatnya fluks zat
logam di dalam lingkungan, hal ini mengkhawatirkan karena logam berat bersifat
tidak terurai dan persisten. Paparan kontaminasi logam berat yang hadir,
meskipun dalam konsentrasi rendah di lingkungan, dapat menjadi berbahaya
bagi kesehatan manusia (Jain, 2004).
Logam berat merupakan istilah yang digunakan secara umum pada
kelompok logam berat dan metaloid dimana densitasnya lebih besar dari 5
gr/cm3, termasuk pada unsur Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, dan Zn (Hutagalung, 1997).
Secara alamiah pencemaran logam berat dapat diakibatkan adanya pelapukan
batuan pada cekungan perairan atau adanya kegiatan gunung berapi. Selain
limbah industri, pencemaran logam berat juga berasal dari limbah rumah tangga
seperti sampah-sampah metabolik, korosi pipa – pipa air yang mengandung Cd
dan Co. Logam berat dapat terakumulasi dalam sedimen karena dapat terikat
dengan senyawa organik dan anorganik melalui proses adsorpsi dan
pembentukan senyawa kompleks. Logam berat seperti Cd dan Co yang masuk
dalam perairan akan mengalami pengendapan yang dikenal dengan istilah
sedimen (Palar, 1994).
Kadmium (Cd) adalah logam yang memiliki nomor atom 48 dan massa
atom 112,41. Kadmium (Cd) merupakan logam yang termasuk dalam golongan
logam transisi pada periode V pada tabel periodik (Manahan, 2001). Kadmium
(Cd) relatif bersifat mudah berpindah – pindah pada lingkungan aquatik. Logam
Kadmium (Cd) masuk kedalam lingkungan akuatik dari deposisi atmosferik dan
efluen pabrik yang menggunakan logam Kadmium pada proses kerjanya.
Didalam perairan Logam Kadmium (Cd) umumnya berbentuk ion – ion yang
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terhidrasi, garam – garam klorida, membentuk kompleks dengan ligau organik
atau dengan ligau anorganik (Weiner, 2008).
Mekanisme fitoremediasi yang terjadi pada penyerapan Kadmium ini
dimungkinkan adalah fitoekstraksi dan rhizofiltrasi. Fitoekstraksi adalah proses
tumbuhan menarik zat kontaminan dari media sehingga terakumulasi disekitar
akar tumbuhan. Sedangkan Rhizofiltrasi merupakan absorbsi kontaminan pada
akar (Oktavia, 2016).
Kadmium merupakan jenis logam yang lebih mudah terakumulasi oleh
tanaman dibandingkan dengan ion logam berat lainnya. Logam kadmium
bersama dengan timbal dan merkuri merupakan the big three heavy metal yang
memiliki tingkat bahaya tertinggi terhadap kesehatan manusia. Kadmium (Cd)
merupakan logam yang bersifat kronis dan berpengaruh pada manusia pada
waktu panjang dan biasanya terakumulasi dalam hati dan ginjal. Logam berat ini
juga beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Keracunan kadmium dalam waktu
yang lama membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, kelenjar reproduksi
dan ginjal. Logam ini juga bersifat neurotoksin yang menimbulkan dampak
rusaknya indera penciuman (Anwar, 1996).
2.2

Fitoremediasi
Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian – bagiannya

untuk dekontaminasi limbah dan masalah – masalah pencemaran lingkungan
baik secara ex-situ menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun in-situ atau
secara langsung di lapangan pada tanah atau daerah yang terkontaminasi
limbah (Subroto, 1996). Fitoremediasi merupakan teknologi remediasi yang
menawarkan biaya paling rendah. Bila dibandingkan biaya metode berbasis
rekayasa dengan fitoremediasi untuk pembersihan logam berat dan radioaktif
adalah $10 - $3000 berbanding $0.02 - $1 per m3 tanah (Ebbs, 2000).
Fitoremediasi sebagai teknologi pengolahan air limbah tentu memiliki
kelebihan dan kekurangan. Keuntungan fitoremediasi adalah dapat bekerja pada
senyawa organik dan anorganik, prosesnya dapat dilakukan secara insitu dan
eksitu, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi, teknologi
yang ramah lingkungan dan bersifat estetik bagi lingkungan, serta dapat
mereduksi kontaminan dalam jumlah yang besar. Sedangkan kerugian
fitoremediasi ini adalah prosesnya memerlukan waktu lama, bergantung kepada
keadaan iklim, dapat menyebabkan terjadinya akumulasi logam berat pada
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jaringan dan biomasa tumbuhan, dan dapat mempengaruhi keseimbangan rantai
makanan pada ekosistem (Santriyana, 2013).
Mekanisme kerja fitoremediasi terdiri dari beberapa konsep dasar yaitu
fitoekstraksi, fitovolatilisasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, rhizofiltrasi dan interaksi
dengan

mikroorganisme

pendegradasi

polutan.

Fitoekstraksi

merupakan

penyerapan polutan oleh tanaman dari air atau tanah dan kemudian
diakumulasi/disimpan didalam tanaman (daun atau batang), tanaman seperti itu
disebut dengan hiperakumulator. Fitovolatilisasi merupakan proses penyerapan
polutan oleh tanaman dan polutan tersebut dirubah menjadi bersifat volatil dan
kemudian

ditranspirasikan

oleh

tanaman.

Fitodegradasi

adalah

proses

penyerapan polutan oleh tanaman dan kemudian polutan tersebut mengalami
metabolisme didalam tanaman. Fitostabilisasi merupakan proses yang dilakukan
oleh tanaman untuk mentransformasi polutan didalam tanah menjadisenyawa
yang non-toksik tanpa menyerap terlebih dahulu polutan tersebut ke dalam tubuh
tanaman. Hasil transformasi dari polutan tersebut tetap berada di dalam tanah.
Rhizofiltrasi adalah proses penyerapan polutan oleh tanaman tetapi biasanya
konsep dasar ini berlaku apabila medium yang tercemarnya adalah badan
perairan (Yuniarti, 2012).
Sistem fitoremediasi terdiri dari enam tahapan proses yang dilakukan
tumbuhan terhadap zat kontaminan yang berada di sekitarnya, yaitu :
a.

Phytoacumulation (phytoextraction) adalah proses tumbuhan menarik zat
kontaminan dari media sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan.

b.

Rhizofiltration adalah proses pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk
menempel pada akar.

c.

Phytostabilization adalah perlekatan zat-zat kontaminan tertentu pada akar
yang tidak mungkin terserap dalam batang tumbuhan.

d.

Rhyzodegradation yaitu penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas
mikroorganisme yang berada di sekitar akar tumbuhan.

e.

Phytodegradation yaitu proses penguraian zat kontaminan yang memiliki
rantai molekul kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya dengan
susunan molekul yang lebih sederhana dan berguna bagi tumbuhan itu
sendiri.

f.

Phytovolatization adalah proses perubahan polutan oleh tanaman menjadi
senyawa yang mudah menguap sehingga dapat dilepaskan ke udara.
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2.3

Tanaman Azolla (Azolla pinnata)
Pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi fitoremediasi,

tanaman atau tumbuhan memiliki peranan penting dalam mendukung proses
pengolahan, baik itu tanaman yang hidup di tanah ataupun tanaman yang hidup
di air. Namun tanaman yang sering digunakan dalam pengolahan air limbah
adalah tanaman yang hidup di air karena proses yang dilakukan lebih efisien dan
tanaman yang dapat bertahan dalam mengolah air limbah adalah tanaman air
(Caroline, 2015). Tumbuhan air yang berakar di dasar dapat berperan sebagai
stabilisator bagi dasar perairan. Tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai
perangkap bahan organik pada perairan eutrofik. Tumbuhan air tertentu
mempunyai sifat luxury uptake, yaitu aktif atau mampu menyerap zat atau nutrisi
tertentu melebihi kebutuhannya (Erlania, 2010).
Tentu saja tidak semua tumbuhan air dapat beradaptasi dan hidup pada air
limbah. Menurut Boyd (1970), pemilihan tipe tumbuhan air sebagai penyerap
atau perangkap nutrien yang potensial membutuhkan beberapa kriteria sebagai
berikut :
a.

Kecepatan tumbuh yang tinggi.

b.

Dapat memproduksi biomassa yang besar dalam luasan tertentu.

c.

Dapat menimbun mineral atau nutrien yang banyak.

d.

Relatif mudah dipanen.

e.

Mempunyai nilai nutrisi yang cukup untuk pakan dan juga bisa
dimanfaatkan sebagai pupuk.
Azolla merupakan tumbuhan jenis paku – pakuan air yang hidupnya

mengambang di atas permukaan air. Tumbuhan azolla merupakan tumbuhan
akuatik yang dapat kita temukan pada area persawahan dan merupakan emerge
plant. Emerge plant adalah tumbuhan yang akar dan sebagian batangnya
terendam di dalam air, sedangkan sebagian batang, daun dan bunganya muncul
di permukaan air (Lumpkin, 1980). Gambar Azolla dapat dilihat pada Gambar 2.1
berikut.
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Gambar 2.1 Tumbuhan Azolla pinnata
Kemampuannya dalam mengolah limbah organik tidak diragukan lagi.
Tumbuhan

berstolon

ini

menyerap

makanan

organiknya

dengan

cara

penyerapan melalui akar yang mirip rambut. Di dalam rongga daun khususnya
bagian lobus dorsal tersebut ditemukan Anabaena azolla yang berfungsi
mengikat nitrogen udara dalam jumlah besar pada permukaan daunnya
diselubungi lapisan kutikula untuk melindungi kehilangan air yang berlebihan dan
pengaruh fisik dari luar (Khan, 1988). Azolla mempunyai kemampuan untuk
mengakumulasi logam berat dalam jumlah besar. Azolla mampu tumbuh cepat
dengan biomassa besar dan mampu menyerap beberapa jenis logam berat
sehingga berpotensi sebagai fitoabsorber limbah yang mengandung logam berat
(Stepniewska, 2005). Taksonomi tanaman azolla seperti pada Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Taksonomi Tanaman Azolla
Divisio

Pteridophyta

Kelas

Leptosporangiopsida (heterospous)

Ordo

Salviniales

Famili

Salviniaceae

Genus

Azolla

Spesies

Azolla sp

Azolla pinnata bereproduksi secara vegetatif dengan menggunakan spora.
Azolla dapat hidup dan tumbuh pada lingkungan berair dengan kadar nitrogen
yang cukup maupun lingkungan dengan kadar nitrogen terbatas. Azolla
merupakan tanaman paku air mini yang berukuran 3-4 cm yang hidup di daerah
perairan. Azolla bersimbiosis dengan Anabaena azollae sehingga mampu
memfiksasi N2, azolla merupakan sumber N yang potensial. Disamping itu azolla
segar juga mampu untuk mengakumulasi logam berat. Azolla dapat menyerap
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logam berat dan mengakumulasikan logam tersebut kedalam tubuhnya sampai
100 ppm Cd dan Cu serta 1000 ppm Pb (Sela, 1988). Berdasarkan Lumpkin
(1985) beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Azolla pinnata adalah
sebagai berikut :
a.

Air
Azolla pinnata merupakan paku yang hidup pada permukaan air sehingga
ketersediaan air selama proses kultivasi sangat berpengaruh terhadap
jumlah biomasa yang didapat.

b.

pH
Azolla pinnata dapat tumbuh pada rentang pH 3.5 – 10, namun untuk
mendapatkan pertumbuhan optimum rentang pH yang digunakan adalah
5.5 – 6.5.

c.

Temperatur
Azolla pinnata dapat tumbuh dari rentang suhu -5°C hingga 35°C. Adapun
rentang suhu untuk pertumbuhan optimum yaitu 18°C – 28°C.

d.

Penyinaran
Lama paparan sinar agar mendapat pertumbuhan optimum pada Azolla
pinnata adalah selama 20 jam dengan iluminasi 380 E/m2/s.

2.4

TPA Randuagung
TPA Randuagung merupakan tempat pembuangan akhir untuk seluruh

timbulan sampah yang masih menggunakan metode open dumping, TPA ini
berdiri dan mulai beroperasi sejak tahun 2003, dan berlokasi di Desa
Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan titik koordinat
7.852210, 112.668067. Secara geografis Kabupaten Malang terletak pada 112
035`10090``

sampai

112``57`00``

Bujur

Timur

7044`55011``

sampai

8026`35045`` Lintang Selatan. Berikut adalah batas wilayah dari TPA
Randuagung :
Sebelah utara

: jalan umum, pemukiman

Sebelah selatan

: jalan masuk TPA, pemukiman

Sebelah barat

: lahan milik warga dan sawah

Sebelah timur

: lahan milik warga

TPA Randuagung mempunyai presentase (%) Pelayanan terhadap total
sampah terlayani yaitu 43.75%, dengan wilayah pelayanan TPA Randuagung
yang

melayani
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kecamatan

diantaranya
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adalah

Singosari,

Lawang,

Karangploso, dan Dau. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun
2014 Luas lahan keseluruhan yang di rencanakan adalah 17.65 ha, tetapi luas
lahan yang digunakan saat ini hanya 5.3 Ha. Peta lokasi atau layout TPA
Randuagung dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (2014)

Gambar 2.1 Layout TPA Randuagung
Materi pencemar yang biasanya terbentuk atau hadir (turunan sampah) di
lingkungan TPA yaitu air lindi (leachate), selayaknya benda cair air lindi akan
mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air lindi dapat merembes ke dalam tanah
dan bercampur dengan air tanah, ataupun mengalir di permukaan tanah dan
bermuara pada aliran air sungai. Kemampuan leachate mencemari air
permukaan/air tanah dipengaruhi oleh kondisi geologi (tipe tanah dan jenis
batuan) serta kondisi hidrologi (kedalaman dan pergerakan air tanah, jumlah
curah hujan serta pengendalian aliran permukaan) dimana lokasi TPA berada
(Maramis, 2008).
Apabila air permukaan terserap ke dalam lapisan tanah, melalui lapisan
sampah akan terbentuk cairan, yang disebut lindi (leachate), yang mengandung
padatan terlarut dan zat lain sebagai hasil perombakan bahan organik oleh
mikroba tanah. Lindi tersebut mengalir bersama-sama air hujan meresap ke
lapisan tanah atas dan akhirnya masuk ke dalam air tanah. Lindi yang bersifat
toksik perlu dikendalikan secara baik, untuk menghindari kontaminasi air tanah
serta efeknya terhadap menurunnya kualitaas air sumur gali di sekitarnya (Sari,
2016).
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BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Terpadu, Fakultas Teknologi

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan
Mei 2018. Pengambilan sampel dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Randuagung yang terletak di Jalan Gondang, Desa Randuagung, Singosari,
Kabupaten Malang dengan titik koordinat 7.852210,112.668067. Pengujian
parameter dilakukan di Perum Jasa Tirta I Malang. Peta pengambilan sampel
limbah cair air lindi dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan tempat pelaksanaan
pengamatan dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.1 Peta Lokasi TPA Randuagung

Gambar 3.2 Peta Lokasi Laboratorium Terpadu Universitas Brawijaya
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3.2

Alat dan Bahan

3.2.1 Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah.
1.

Ember
Memiliki kapasitas 5 Liter digunakan sebagai bak perlakuan

2.

Jerigen
Jerigen dengan total 80 Liter digunakan untuk mengambil air limbah

3.

Gelas ukur
Memiliki kapasitas 1 Liter digunakan untuk mengukur volume air yang
digunakan

4.

Botol sampel
Botol sampel digunakan sebagai wadah penyimpanan sampel untuk diuji

3.2.2 Bahan
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah.
1.

Air limbah lindi TPA
Digunakan sebagai bahan uji

2.

Air PDAM
Digunakan sebagai media aklimatisasi dan untuk membersihkan tanaman

3.

Azolla (Azolla pinnata)
Digunakan sebagai tanaman uji

3.3

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAL). Metode experimental dilakukan
dengan tujuan mengetahui efektivitas tanaman uji terhadap penurunun
parameter Cd. Terdapat 2 faktor pengamatan, yaitu konsentrasi limbah (A) dan
waktu pemaparan (B). Pengamatan dilakukan selama 9 hari dengan masing –
masing pengulangan sebanyak 3 kali. Pengujian Cd akan dilakukan pada hari ke
3, 6, dan 9. Kombinasi perlakuan dapat dilhat seperti pada Tabel 3.1 berikut.
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Tabel 3.1 Kombinasi Rancangan Percobaan
Waktu Pemaparan (H)

Konsentrasi

Ulangan

Limbah (K)

(U)

H1

H2

H3

1

K1-U1-H1

K1-U1-H2

K1-U1-H3

2

K1-U2-H1

K1-U2-H2

K1-U2-H3

3

K1-U3-H1

K1-U3-H2

K1-U3-H3

1

K2-U1-H1

K2-U1-H2

K2-U1-H3

2

K2-U2-H1

K2-U2-H2

K2-U2-H3

3

K2-U3-H1

K2-U3-H2

K2-U3-H3

K100

K75

Keterangan :
K75

: pengenceran 75%

K100 : tanpa pengenceran (100%)
H1

: waktu pemaparan 3 hari

H2

: waktu pemaparan 6 hari

H3

: waktu pemaparan 9 hari

3.4

Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu pengambilan

limbah cair, persiapan tanaman, aklimatisasi tanaman, persiapan penelitian,
pemeliharaan dan pengamatan, pengujian sampel, dan analisis data.
3.4.1 Pengambilan Air Limbah
Limbah cair yang akan digunakan merupakan limbah cair air lindi TPA
Randuagung.

Limbah cair

diambil

dari

kolam

penampungan

air

lindi,

menggunakan jerigen dan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Volume limbah
yang diambil adalah 80 Liter. Kemudian sampel dimasukkan pada botol sampel
dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisa sebagai sampel awal.
3.4.2 Persiapan Tanaman
Tanaman yang akan digunakan pada penelitian ini adalah azolla (Azolla
pinnata). Tanaman didapatkan dari areal persawahan sekitar Jalan Ikan Tombro,
Lowokwaru, Malang. Tanaman yang digunakan dipilih yang memiliki daun yang
masih hijau. Setelah diambil tanaman dibersihkan dari lumpur kemudian
diletakkan di dalam bak yang berisi air sebagai media tumbuh sementara.
Penelitian menggunakan bak/wadah ember berkapasitas 5 Liter dengan
tinggi 17 cm, diameter bawah 16 cm, dan diameter atas 24 cm sebanyak 18
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buah. Penelitian terdiri dari 2 perlakuan dengan masing – masing 3 kali
pengulangan. Lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada Tabel 3.2 berikut.
Tabel 3.2 Bak Perlakuan
Perlakuan (A)

Konsentrasi Limbah (%)

Berat Tanaman (gram)

Bak 1 (K100)

100

40

Bak 2 (K75)

75

40

Keterangan :
Bak 1 (K100) : Bak Perlakuan dengan konsentrasi 100% dan berat tanaman 40 g
Bak 2 (K75) : Bak Perlakuan dengan konsentrasi 75% dan berat tanaman 40 g
3.4.3 Aklimatisasi
Tanaman azolla yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari
tanah dan kotoran yang menempel pada bagian akar menggunakan air PDAM.
Selanjutnya dipindahkan ke media tanam air PDAM selama 1 hari dengan
menggunakan wadah ember plastik. Setelah 1 hari tanaman digunakan sebagai
tanaman fitoremediasi.
3.4.4 Persiapan Penelitian
Wadah yang digunakan pada perlakuan yaitu ember plastik bervolume 5
Liter. Penelitian terdiri dari 2 perlakuan yaitu konsentrasi limbah 75%, dan tanpa
pengenceran (100%). Berat tanaman yang digunakan terhadap tiap perlakuan
yaitu 40 gram. Setiap perlakuan membutuhkan 2 buah ember, dengan 3 kali
pengulangan, dengan waktu pemaparan selama 3, 6, dan 9 hari. Total ember
yang digunakan sejumlah 18 buah dan diberi label. Selanjutnya menyiapkan
tanaman sesuai dengan kriteria. Air yang digunakan untuk pengenceran
merupakan air PDAM.
3.4.5 Pengamatan dan Pemeliharaan
Pengamatan pada penelitian ini dilakukan selama 9 hari. Parameter Cd,
suhu, pH akan diuji pada hari ke 0 sebagai sampel awal, 3, 6, dan 9. Selain itu,
penampakan fisik tanaman uji akan diamati setiap hari. Tidak dilakukan
penambahan limbah.
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3.4.6 Pengujian Sampel
Air limbah yang diberikan perlakuan diamati selama 9 hari, dimana pada
hari ke 0, 3, 6, dan 9, air limbah diuji di laboratorium. Parameter yang diuji
meliputi Cd, suhu, dan pH. Sampel diambil pada masing – masing bak perlakuan
dan dimasukkan kedalam botol sampel dan diberi label. Sampel diuji di
laboratorim Perum Jasa Tirta (PJT) I Malang.
3.4.7 Analisa Data
Analisa data dilakukan setelah diketahui nilai parameter – parameter uji
laboratorium dari limbah dan pengolahan data dengan rancangan percobaan.
Analisa data dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari tanaman azolla (Azolla
pinnata) dalam menurunkan kadar Cd. Analisa data laboratotium dilakukan di
laboratorim Perum Jasa Tirta (PJT) I Malang. Berdasarkan data uji laboratorium
yang didapatkan maka pengolahan data dapat dilakukan menggunakan metode
rancangan percobaan.
3.5

Rancangan Percobaan
Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode

experimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor yang diteliti yaitu
konsentrasi limbah yang digunakan yaitu 75% dan tanpa pengenceran (100%),
serta waktu pemaparannya yaitu 3 hari, 6 hari, dan 9 hari. Pengamatan dilakukan
selama 9 hari. Dilakukan pengujian sampel awal karakteristik air limbah meliputi
pH, suhu dan Cd, kemudian pada hari ke 0, 3, 6, dan 9. Penelitian ini dilakukan
dengan tiga kali pengulangan pada masing – masing perlakuan. Data yang
didapatkan dari hasil uji laboratorium akan diolah menggunakan Rancangan
Percobaan Lengkap (RAL) dan uji Anova.
3.6

Uji Ragam
RAL adalah rancangan percobaan yang diterapkan jika ingin mempelajari

(t)

buah

perlakuan

setiap perlakuan

atau

dan

menggunakan

menggunakan

(r)

total (rt)

satuan

percobaan

untuk

satuan percobaan.

RAL

membutuhkan kita mengalokasikan (t) perlakuan secara acak kepada (rt) satuan
percobaan dengan pengacakan tanpa pembatasan. Langkah perhitungan RAL
adalah sebagai berikut.
a.

Tentukan terlebih dahulu derajat bebas (db)
db total = rt - 1 (Total pengamatan - 1)
db perlakuan = t - 1 (banyaknya perlakuan - 1)
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db galat = t (r - 1) (total perlakuan (total ulangan - 1))
b.

Kemudian tentukan Faktor Koreksi (FK)
(Total Jenderal)2/total banyak pengamatan

c.

Selanjutnya tentukan Jumlah Kuadrat (JK)
JKT = JK seluruh nilai pengamatan – FK
JKP = €(total perlakuan)2/r – FK
JKG = JKT - JKP.

d.

Tentukan Kuadrat Tengah (KT)
KTP = JKP/db perlakuan
KTG = JKG/db galat

e.

Tentukan F hitung , F hit = KTP/KTG kemudian buat Tabel ANOVA (Tabel
analisis sidik Ragam)

Membandingkan antara F hitung dengan F tabel, yaitu :
Jika Fhit<Ftab = ns (non significan),
Fhit>Ftab 5% berbeda nyata (*) dan Fhit>Ftab 1% sangat berbeda nyata (**).
Jika Fhit>Ftab maka perhitungan dilanjutkan ke analisis/uji lanjutan untuk melihat
pengaruh antar perlakuan (nilai tengah perlakuan).
Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) atau yang lebih dikenal sebagai uji LSD
(Least Significance Different) adalah metode yang diperkenalkan oleh Ronald
Fisher. Metode ini menjadikan nilai BNT atau nilai LSD sebagai acuan untuk
dapat membedakan dua macam perlakuan atau membandingkan dua nilai
tengah sampel. Untuk menghitung nilai BNT atau LSD, kita membutuhkan
beberapa data yang berasal dari perhitungan sidik ragam (ANOVA) yang telah
dilakukan sebelumnya, data tersebut berupa nilai db Galat dan Kuadrat Tengah.
Selain itu juga butuh tabel t-student (Sastrosupadi, 2004). Secara lengkap
rumusnya adalah sebagai berikut :
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𝑠2
𝐵𝑁𝑇𝛼 = 𝑡𝛼(𝑑𝑏 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡) × √
𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
Keterangan :
s2

= Ragam = Kuadrat Tengah Galat (KTG)

ɑ

= Taraf Nyata

r

= Banyaknya ulangan
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Mulai

Persiapan alat dan bahan

Tanaman
Azolla pinnata

Sampel limbah
cair

Diaklimatisasi

Analisa awal kadar
Cd, suhu, pH

Ditimbang seberat 40 g

Dimasukkan 5 L ke dalam setiap
bak perlakuan konsentrasi limbah
75% dan 100%

Dimasukkan ke dalam setiap bak
perlakuan

Running

Pemaparan 3 hari

Pemaparan 6 hari

Diambil sampel air limbah
300 ml tiap bak perlakuan

Dianalisa kadar Cd, suhu, pH

Analisa data dan interpretasi data

Selesai

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian
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Pemaparan 9 hari

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Karakteristik Air Lindi TPA Randuagung
Limbah yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Tempat

Pembuangan Akhir Randuagung. Limbah yang digunakan yaitu berwarna coklat
kehitaman dan tidak berbau karena bukan merupakan air lindi segar. Limbah
yang digunakan diambil di bak IPAL. Karakteristik air lindi sebelum diberikan
perlakuan seperti pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Karakteristik Awal Air Lindi
Karakteristik

Uji Awal
Konsentrasi 100% (K100) Konsentrasi 75% (K75)

Warna

Coklat kehitaman

Coklat kehitaman

Bau

Tidak berbau

Tidak berbau

pH

8,7

8,5

Suhu

30°C

30°C

Kadmium (Cd)

0,0077 mg/l

0,0059 mg/l

Sumber : Hasil Pengujian, 2018
Berdasarkan tabel diatas kandungan logam kadmium (Cd) air lindi yaitu
untuk sampel K100 atau konsentrasi 100% (P1, P2, P3) sebesar 0,0077 mg/l,
sedangkan pada air sampel K75 atau konsentrasi 75% (P4, P5, P6) sebesar
0,0059 mg/l. Derajat keasaman (pH) pada air lindi untuk P1 sebesar 8,7 dan
untuk P2 sebesar 8,5. Suhu awal sampel air lindi yaitu 30°C yang diukur pada
sekitar pukul 11.00 WIB pada saat pengambilan sampel baru saja dilakukan.
4.2

Suhu
Suhu air lindi diukur setiap hari menggunakan thermometer raksa. Hasil

yang didapatkan yaitu suhu air lindi selama penelitian berubah – ubah
menyesuaikan

dengan

perubahan

cuaca

di

sekitar

tempat

peneitian

berlangsung. Pengukuran suhu dilakukan setiap hari sekitar pukul 15.00 WIB
sampai 16.00 WIB untuk semua perlakuan. Pengukuran suhu dilakukan untuk
mengetahui apakah terdapat perubahan terhadap perlakuan yang dipengaruhi
oleh suhu. Hasil pengukuran suhu rerata seperti pada Gambar 4.1 berikut.
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Gambar 4.1 Grafik Hubungan Waktu dan Suhu
Berdasarkan hasil pengamatan suhu air lindi menunjukkan hasil yang
fluktuatif. Rerata suhu air lindi selama pengamatan berlangsung berkisar pada
31,2°C – 33,5°C. Suhu awal air lindi adalah 30°C untuk perlakuan K100 dan K75.
Setiap harinya suhu air lindi berubah – ubah menyesuaikan dengan perubahan
cuaca di sekitar tempat peneitian berlangsung. Suhu air lindi untuk perlakuan
K100 maupun K75 setiap harinya tidak berbeda jauh satu sama lain. Selama
pengamatan cuaca yang selalu cerah sehingga intensitas sinar matahari cukup.
Menurut Lumpkin (1985), Azolla pinnata dapat tumbuh dari rentang suhu 5°C hingga 35°C. Adapun rentang suhu untuk pertumbuhan optimum yaitu 18°C
– 28°C. Lama paparan sinar agar mendapat pertumbuhan optimum pada Azolla
pinnata adalah selama 20 jam dengan iluminasi 380 E/m2/s. Berdasarkan hal
tersebut dapat dikatakan bahwa suhu tidak menghambat pertumbuhan dari
tanaman azolla.
4.3

Derajat Keasaman (pH)
Derajat keasaman atau pH air lindi diukur setiap hari menggunakan

pHmeter. Hasil yang didapatkan yaitu pH air lindi selama penelitian berubah –
ubah atau fluktuatif. Pengukuran pH dilakukan setiap hari sekitar pukul 15.00
WIB sampai 16.00 WIB untuk semua perlakuan. Pengukuran pH dilakukan untuk
mengetahui apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh pH air lindi
tersebut. Hasil pengukuran pH rerata seperti pada Gambar 4.2 berikut.
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Gambar 4.2 Grafik Hubungan Waktu dan pH
Berdasarkan

hasil

pengamatan

derajat

keasaman

(pH)

air

lindi

menunjukkan hasil yang berubah – ubah. Rerata derajat keasaman (pH) air lindi
selama pengamatan pada berkisar 7,2 – 8,6. Sebelum diberikan perlakuan pH air
lindi adalah 8,5 untuk perlakuan K100 (konsentrasi 75%) dan 8,7 untuk K75
(100%). Setelah 1 hari pemaparan rerata pH mengalami penurunan sangat kecil,
dimana selanjutnya terjadi penurunan cukup signifikan pada hari ke 2.
Selanjutnya ada hari ke 3 dan 4 pH kembali tinggi, lalu menurun atau stabil pada
hari ke 5, 6, 7, 8, dan 9. Pengamatan pada hari ke 9 menunjukkan rerata pH
untuk A1 adalah 7,9 dan rerata pH untuk A2 adalah 7,8. Pengamatan pH
menunjukkan nilai rerata pH tertinggi pada hari ke 4 yaitu 8,6 dan terendah pada
hari ke 2 yaitu 7,5. Grafik rerata pH tampak fluktuatif. Derajat keasaman atau pH
air lindi untuk perlakuan K100 maupun K75 setiap harinya tidak berbeda jauh
satu sama lain.
Menurut Lumpkin (1985), Azolla pinnata dapat tumbuh pada rentang pH
3.5 – 10, namun untuk mendapatkan pertumbuhan optimum rentang pH yang
digunakan adalah 5.5 – 6.5. Sehingga bisa dikatakan pH air tidak menghambat
pertumbuhan dari azolla. Perubahan atau peningkatan pH dapat pula
dipengaruhi oleh fotosintesis tanaman agen fitoremediasi. Menurut Fahma
(2007), pengambilan ion H+ dalam air untuk proses fotosintesis menyebabkan
kandungan ion H+ menjadi berkurang sehingga pH air menjadi meningkat.
Derajat keasaman atau pH limbah pada hari ke-3 dan ke-4 mengalami
kenaikan, namun kadar logam kadmium (Cd) mengalami penurunan (seperti
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terlihat pada Gambar 4.3). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai pH yang
tinggi maka kadar logam kadmium rendah, dan sebaliknya. Menurut Ayres
(1994), bahwa terjadinya kenaikan pH mendekati basa membantu penurunan
kandungan logam berat pada air.
Peningkatan pH yang terjadi dapat disebabkan karena terjadinya
penguraian bahan organik di dalam air oleh mikroorganisme. Kurangnya
kemampuan Azolla pinnata dapat menyebabkan Azolla pinnata tidak mampu
bertahan hidup (mati). Tanaman yang mati dalam air akan diuraikan oleh
mikroorganisme.

Semakin

banyak

tanaman

yang

mati

maka

aktivitas

mikroorganisme dalam air semakin meningkat untuk menguraikan tanaman yang
telah mati (Arimby, 2014). Menurut Akhmar (2007), proses penguraian bahan
organik oleh mikroorganisme akan menghasilkan ion OH- sehingga menunjang
peningkatan pH.
4.4

Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Lindi Setelah 3 Hari Pemaparan
Tanaman azolla merupakan tanaman yang digunakan sebagai agen

fitoremediasi. Tanaman azolla diharapkan dapat berperan dalam meremediasi
kandungan Kadmiun (Cd) di dalam air. Berat tanaman yang digunakan pada
setiap perlakuan sama, yaitu 40 gram. Pengamatan konsentrasi Kadmium (Cd)
dilakukan dengan interval 3 hari selama 9 hari setelah penanaman. Berdasarkan
hasil uji laboratorium yang dilakukan, kandungan Cd dalam air lindi setelah 3 hari
pemaparan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 Hasil Uji Laboratorium Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Air Lindi
Setelah 3 Hari Pemaparan
Perlakuan
P1
P4

Konsentrasi Kadmium
(mg/l)
0,0024
0,0020

Sumber : Hasil Pengujian, 2018
Dimana :
P1

= Perlakuan konsentrasi lindi 100% (K100) dan waktu pemaparan 3 hari

P4

= Perlakuan konsentrasi lindi 75% (K75) dan waktu pemaparan 3 hari
Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengukuran uji laboratorium konsentrasi

Kadmium (Cd) di dalam air lindi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, setelah
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diberikan perlakuan selama 3 hari konsentrasi Kadmium (Cd) pada perlakuan P1
(konsentrasi lindi 100% dan waktu pemaparan 3 hari) yaitu 0,0020 mg/l, dan
konsentrasi Kadmium (Cd) pada P2 (konsentrasi lindi 75% dan waktu pemaparan
3 hari) yaitu 0,0024 mg/l. Berdasarkan hasil uji yang didapatkan tersebut
menunjukkan kandungan Kadmium (Cd) pada konsentrasi air lindi pekat (100%)
sedikit lebih tinggi dibandingan pada konsentrasi air 75%. Penelitian ini
menggunakan tanaman agen fotoremediasi dengan berat yang sama, maka hal
tersebut kemungkinan dikarenakan kandungan awal Kadmium (Cd) pada air lindi
(100%) tersebut lebih pekat atau lebih besar. Hasil menunjukkan untuk hari ke-3
setelah perlakuan, tanaman azolla sebagai agen fitoremediasi telah menyerap
dan mereduksi kandungan Kadmium (Cd) untuk kedua perlakuan.
4.5

Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Lindi Setelah 6 Hari Pemaparan
Tanaman azolla merupakan tanaman yang digunakan sebagai agen

fitoremediasi. Tanaman azolla diharapkan dapat berperan dalam meremediasi
kandungan Kadmiun (Cd) di dalam air. Pengamatan konsentrasi Kadmium (Cd)
dilakukan dengan interval 3 hari selama 9 hari setelah penanaman. Berdasarkan
hasil uji laboratorium yang dilakukan, kandungan Cd dalam air lindi setelah 6 hari
pemaparan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3 Hasil Uji Laboratorium Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Air Lindi
Setelah 6 Hari Pemaparan
Perlakuan

Konsentrasi (mg/l)

P2

0,0078

P5

0,0109

Sumber : Hasil Pengujian, 2018
Dimana :
P2

= Perlakuan konsentrasi lindi 100% (K100) dan waktu pemaparan 6 hari

P5

= Perlakuan konsentrasi lindi 75% (K75) dan waktu pemaparan 6 hari
Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengukuran uji laboratorium konsentrasi

Kadmium (Cd) di dalam air lindi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, setelah
diberikan perlakuan selama 6 hari konsentrasi Kadmium (Cd) pada perlakuan P3
(konsentrasi lindi 100% dan waktu pemaparan 6 hari) yaitu 0,0078 mg/l, dan
konsentrasi Kadmium (Cd) pada P4 (konsentrasi lindi 75% dan waktu pemaparan
6 hari) yaitu 0,0109 mg/l. Berdasarkan hasil uji yang didapatkan tersebut
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menunjukkan kandungan Kadmium (Cd) pada konsentrasi air lindi pekat (100%)
malah lebih rendah dibandingan pada konsentrasi air lindi 75%. Penelitian ini
menggunakan tanaman agen fotoremediasi dengan berat yang sama.
4.6

Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Lindi Setelah 9 Hari Pemaparan
Tanaman azolla merupakan tanaman yang digunakan sebagai agen

fitoremediasi. Tanaman azolla diharapkan dapat berperan dalam meremediasi
kandungan Kadmiun (Cd) di dalam air. Pengamatan konsentrasi Kadmium (Cd)
dilakukan dengan interval 3 hari selama 9 hari setelah penanaman. Berdasarkan
hasil uji laboratorium yang dilakukan, kandungan Cd dalam air lindi setelah 9 hari
pemaparan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4 Hasil Uji Laboratorium Konsentrasi Kadmium (Cd) dalam Air Lindi
Setelah 9 Hari Pemaparan
Perlakuan

Konsentrasi (mg/l)

P3

0,0180

P6

0,0212

Sumber : Hasil Pengujian, 2018
Dimana :
P3

= Perlakuan konsentrasi lindi 100% (K100) dan waktu pemaparan 9 hari

P6

= Perlakuan konsentrasi lindi 75% (K75) dan waktu pemaparan 9 hari
Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengukuran uji laboratorium konsentrasi

Kadmium (Cd) di dalam air lindi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, setelah
diberikan perlakuan selama 9 hari konsentrasi Kadmium (Cd) pada perlakuan P5
(konsentrasi lindi 100% dan waktu pemaparan 9 hari) yaitu 0,0180 mg/l, dan
konsentrasi Kadmium (Cd) pada P6 (konsentrasi lindi 75% dan waktu pemaparan
9 hari) yaitu 0,0212 mg/l. Berdasarkan hasil uji yang didapatkan tersebut
menunjukkan kandungan Kadmium (Cd) pada konsentrasi air lindi pekat (100%)
malah lebih rendah dibandingan pada konsentrasi air lindi 75%. Penelitian ini
menggunakan tanaman agen fotoremediasi dengan berat yang sama.
4.7

Analisa Ragam
Hasil pengujian laboratorium konsentrasi air lindi Kadmium (Cd) selama 9

hari perlakuan tersebut kemudian dilakukan pengujian BNT 5%. Pengujian
dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman azolla sebagai agen
fitoremediasi logam Kadmium (Cd) yand dipengaruhi oleh konsentrasi air lindi.
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Pertama yang dilakukan yaitu melakukan uji ANOVA atau uji ragam, bertujuan
untuk menunjukkan indikasi ada tidaknya perbedaan antar rata – rata dari
keseluruhan perlakuan. Hasil dari analisa ragam yang dilakukan menunjukkan
hasil yang sangat berbeda nyata karena F hitung lebih besar daripada F tabel
0,05 dan F tabel 0,01. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang
dilakukan pada masing – masing perlakuan memberikan perbedaan pengaruh
terhadap fitoremediasi logam Kadmium (Cd) pada air lindi. Hasil analisa ragam
yang menunjukkan sangat berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut yaitu uji BNT
0,05. Uji BNT dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada tiap
masing – masing perlakuan. Hasil pengujian BNT 0,05 dapat dilihat pada Tabel
4.5 berikut.
Tabel 4.5 Uji BNT 0,05
Perlakuan
Rata – Rata
P1
0,0024
P2
0,0078
P3
0,0180
P4
0,0020
P5
0,0109
P6
0,0212
Sumber : Hasil Pengujian, 2018

Notasi *
a
ab
cd
a
bc
d

Keterangan :
BNT ɑ=0,05 = 0,00802
*bilangan rata – rata yang didampingi huruf (notasi) yang sama pada kolom yang
sama tidak memiliki perbedaan nilai yang nyata pada ɑ=0,05
Tabel 4.5 menunjukkan hasil yang didapatkan dari uji perngaruh
perbedaan perlakuan – perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil uji
dengan BNT 0,05 dapat disimpulkan bahwa perlakuan P1 dan P4 mempunyai
potensi yang sama dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, selain
daripada kedua perlakuan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi beda nyata pada
setiap perlakuan yang dilakukan. Perlakuan P6 menunjukkan hasil yang paling
beda nyata dibandingkan perlakuan lainya.
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4.8

Logam Kadmium (Cd)
Penelitian yang dilakukan dimana tanaman azolla merupakan tanaman

yang digunakan sebagai agen fitoremediasi. Tanaman azolla diharapkan dapat
berperan dalam meremediasi kandungan Kadmiun (Cd) di dalam air.
Pengamatan konsentrasi Kadmium (Cd) dilakukan dengan interval 3 hari selama
9 hari setelah penanaman. Kandungan logam Kadmium (Cd) dalam air lindi
selama pengamatan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.
0,025

Kadmium (Cd)

0,02
0,015
K100

0,01

K75

0,005
0
H0

H1
H2
Waktu pemaparan (Hari)

H3

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Waktu dan Kadmium (Cd)
Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan perubahan kadar Kadmium (Cd)
pada perlakuan limbah cair lindi pada tiap perlakuan. Terlihat pada gambar
tersebut bahwa, pada sampel limbah K100 (konsentrasi 100%) kadar Kadmium
(Cd) mengalami penurunan pada H1 (pada hari ke-3 setelah penanaman
tanaman azolla) (P1), namun kemudian kadar Kadmium (Cd) meningkat pada H2
(hari ke-6 setelah penanaman) (P2), dan pada H3 (hari ke-9 setelah penamanan)
(P3). Sampel limbah K100 terlihat bahwa H1 (P1) memiliki kadar Kadmium (Cd)
terendah, sedangkan tertinggi pada H3 (P3).
Begitupun halnya dengan sampel limbah K75 (konsentrasi 75%) dimana
kadar Kadmium (Cd) mengalami penurunan pada H1 (pada hari ke-3 setelah
penanaman tanaman azolla) (P4), namun kemudian meningkat pada pada H2
(hari ke-6 setelah penanaman) (P5), dan pada H3 (hari ke-9 setelah penamanan)
(P6). Sampel limbah K75 terlihat bahwa H1 (P4) memiliki kadar Kadmium (Cd)
terendah, sedangkan tertinggi pada H3 (P6).
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Terjadinya fluktuasi atau kenaikan dan penurunan konsentrasi logam dapat
terjadi disebabkan karena pada penggunaan tanaman air sebagai fitoremesiasi
merupakan proses pengolahan secara biologis yang didasarkan pada proses
metabolisme tanaman air tersebut. Tanaman air memiliki kemampuan menyerap
bahan organik atau logam. Ketika proses penyerapan polutan oleh tanaman air
tersebut terjadi proses metabolisme yang kemungkinan hasil dari metabolisme
tersebut dapat meningkatkan konsentrasi polutan seperti logam Kadmium (Cd)
(Muhammad, 2015).
Menurut penjelasan dari Cahyanto (2018), jumlah logam berat yang
semakin tinggi akan menjadi faktor penghambat dalam pembentukkan pigmen
klorofil didalam sel tanaman. Akibatnya klorofil akan berkurang dan daun
mengalami klorosis. Terjadinya klorosis tersebut akan mengakibatkan penurunan
energi cahaya yang diserap, sehingga menghambat proses fotosistesis. Hal
tersebut diduga akibat semakin tingginya kandungan logam berat dalah tanaman
akan merusak kloroplas, dimana kloroplas merupakan organ yang paling sensitif
terhadap logam berat. Akibatnya pigmen klorofil menjadi terdegradasi atau rusak.
Terhambatnya
kandungan

fotosintesis

oksigen,

akan

sehingga

mengakibatkan

mikroorganisme

semakin
pengurai

menurunnya
tidak

mampu

menguraikan senyawa logam tersebut.
Kadmium masuk ke dalam jaringan tanaman dari tanah yang diabsorpsi
melalui akar yang kemudian ditimbun dalam daun, sedangkan kadmium dari
udara tertahan pada permukaan daun, yang jumlahnya cukup besar pada daun
yang permukaannya kasar ataupun daun yang berbulu. Jumlah kadmium dalam
jaringan tanaman sangat bervariasi, bergantung pada spesies tanaman.
Kadmium yang diserap dari dalam tanah, yang kemudian tertimbun di dalam biji
jumlahnya lebih besar daripada dalam daun (Darmono, 1999).
Mekanisme fitoremediasi yang terjadi pada penyerapan Kadmium ini
dimungkinkan

adalah

fitoekstraksi

dan

rhizofiltrasi,

serta

fitovolatilisasi.

Fitoekstraksi dan rhizofiltrasi merupakan proses tumbuhan menarik zat
kontaminan dari media sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan, dan
mengendap

dan

menempel

utamanya

pada

tunas

atau

daun,

untuk

pembentukan protein. Adanya proses fitovolatilisasi menyebabkan logam diubah
kembali menjadi senyawa sederhana (bentuk asli dari unsur tersebut) atau dan
dikembalikan ke atmosfer. Kadmium (Cd) umumnya terdapat dalam kombinasi
dengan klor (Cd Klorida) atau belerang (Cd Sulfit). Kadmium membentuk
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Cd2+ yang bersifat tidak stabil, setelah diuraikan pada proses fitoremediasi,
kadmium kembali ke bentuk sederhana atau bentuk awalnya (Cd). Logam
kadmium termasuk kedalam unsur yang tidak diperlukan oleh tanaman namun
biasanya ditemukan dalam tubuh tanaman itu sendiri. Fitovolatilisasi merupakan
proses penyerapan polutan oleh tanaman, lalu polutan tersebut diubah menjadi
bersifat volatil dan kemudian ditranspirasikan oleh tanaman. Polutan yang di
lepaskan oleh tanaman ke udara bisa sama seperti bentuk senyawa awal
polutan, bisa juga menjadi senyawa yang berbeda dari senyawa awal (Nur,
2013).
Berdasarkan Alloway (1995), batas kritis logam kadmium pada tumbuhan
yaitu berkisar antara 5 – 30 ppm. Berdasarkan hasil penelitian ini, agen
fitoremediator yaitu azolla telah menurunkan kadar kadmium limbah air lindi pada
perlakuan P1 dan P4 atau pada hari ke-3 atau H1, namun setelah hari ke-3
azolla tidak dapat lagi menyerap ion logam kadmium pada limbah tersebut.
Sudiro (2013) menyimpulkan, semakin lama waktu pemaparan semakin banyak
pula ion logam yang dapat diserap oleh tanaman, hingga tanaman tersebut
jenuh. Apabila tanaman telah mencapai titik jenuh, seberapa lamapun waktu
kontak, tanaman tidak akan mampu menyerap ion – ion polutan lagi. Selanjutnya
dapat terjadi keracunan yang akan berakhir dengan tanaman mati, hal yang
sebaiknya dilakukan adalah recovery tanaman. Kadmium merupakan jenis logam
yang lebih mudah terakumulasi oleh tanaman dibandingkan dengan ion logam
berat lainnya. Menurut Krantev (2008), toksisitas ion logam kadmium dapat
menyebabkan penghambatan dan kelainan pertumbuhan pada tanaman. Setelah
terjadinya paparan jangka panjang dengan kadmium, akar menjadi berlendir,
kecoklatan lalu membusuk, penyusutan tunas dan akar, penggulungan daun, dan
dapat terjadi klorosis. Setelah polutan terakumulasi, tanaman fitoremediator
dipanen dan tanaman tersebut tidak boleh dikonsumsi tetapi harus dimusnahkan
dengan insinerator kemudian dilandfiling (Nur, 2013).
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1.

Setelah membandingkan antara hasil fitoremediasi selama 9 hari, dimana
tanaman Azolla pinnata mampu melakukan penurunan kadar logam
kadmium (Cd) pada hari ke-3 untuk kedua konsentrasi limbah (75% dan
100%) yaitu P1 dan P4.

2.

pH limbah pada hari ke-3 mengalami kenaikan, namun kadar logam
kadmium (Cd) mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa
nilai pH yang tinggi maka kadar logam kadmium rendah, dan sebaliknya.

3.

Kadar logam kadmium (Cd) mengalami penurunan dan kenaikan,
disebabkan karena saat proses penyerapan polutan oleh tanaman air
terjadi proses metabolisme dimana hasil dari

metabolisme dapat

meningkatkan konsentrasi polutan seperti logam Kadmium (Cd), namun
menurut hasil analisis ragam atau sidik ragam one-way (ANOVA)
menunjukkan hasil yaitu sangat berbeda nyata. Uji BNT (Beda Nyata
Terkecil) atau uji LSD (Least Significance Different), hasil menunjukkan
yaitu untuk P1 dan P4 memiliki potensi yang sama dan berbeda nyata
dengan perlakuan lainnya, sedangkan untuk P2, P3, P5, dan P6 sangat
berbeda nyata.
5.2

Saran
Saran yang dapat diberikan antara lain adalah :

1.

Penambahan

teknologi

aerasi

terhadap

perlakuan

untuk

untuk

meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam air sehingga penurunan logam
lebih efektif.
2.

Penambahan jumlah atau massa tanaman fitoremediator yang digunakan
untuk meningkatkan kemampuan dalam penyerapan bahan pencemar.

3.

Menutup bagian atas dari bak perlakuan, untuk menghindari tertumpah
atau masuknya partikel lainnya dari lingkungan.

4.

Tidak melakukan pengadukan pada saat pengambilan sampel.

5.

Pengecekan kandungan senyawa lainnya yang kemungkinan terikat
dengan Cd, misalnya S, Cl, dan O didalam limbah.
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Lampiran 1 Perhitungan ANOVA dari RAL
Perlakuan

ULANGAN

TOTAL

RERATA

B1

B2

B3

P1

0,0022

0,002

0,003

0,0072

0,0024

P2

0,0071

0,0078

0,0085

0,0234

0,0078

P3

0,0159

0,0176

0,0204

0,0539

0,017967

P4

0,002

0,002

0,002

0,006

0,002

P5

0,0089

0,0108

0,0129

0,0326

0,010867

P6

0,0208

0,0211

0,0217

0,0636

0,0212

TOTAL

Perlakuan
Ulangan
FK
JK Total
JK Perlakuan
JK Galat
ANOVA :

0,1867

=6
=3
= 0,001936494
= 0,000966576
= 0,000946283
= 2,02933E-05

SK

db

JK

KT

Fhitung

F5%

F1%

Perlakuan

5

0,000946283

0,000189257

111,9125493**

3,11

5,06

Galat

12

2,02933E-05

1,69111E-06

Total

17

0,000966576

** : sangat berbeda nyata
T-tabel
BNT 5%

= 2,179
= 0,008014719
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Lampiran 2 Pengukuran Suhu (°C)
HARI 1
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
33
32
32
33
32
32
33
32
33
33,0
32,0
32,3

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
32
32,5
33
32,5
32,5
33
33
33
33
32,5
32,7
33,0

HARI 2
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
33,5
33
33,5
33
33,5
33
33,5
33
33
33,3
33,2
33,2

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
33
33,5
33
33,5
33,5
33,5
33
33,5
33
33,2
33,5
33,2

HARI 3
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32,0
32,0
31,7

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32,0
31,7
32,0

HARI 4
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
33
33
33
33,5
33
33
33,5
33,5
33,5
33,3
33,2
33,2

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
33,5
33
33
33
33,5
33,5
33
33
33
33,2
33,2
33,2

HARI 5
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
32,5
33
33
32
32
32,5
32,5
32,5
33
32,3
32,5
32,8

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
33
32
32,5
33
32
32
33
33
32
33,0
32,3
32,2

HARI 6
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
31,5
32
32
31,5
32
32
32
32
31,5
31,7
32,0
31,8

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
32
32
32
32
32
32
32
32
31,5
32,0
32,0
31,8

HARI 7
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
32,5
32,5
33
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,7

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
33
32,5
33
32,5
32,5
32
32
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
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HARI 8
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
32
32
32
32,5
32
32,5
32,5
32,5
32,5
32,3
32,2
32,3

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
32
32
32
32
32,5
32
32
32
32
32,0
32,2
32,0

HARI 9
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
31,5
31
31
31
31
31
31
31,5
31,5
31,2
31,2
31,2

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
31
31
31
31,5
31
31,5
31
31,5
31
31,2
31,2
31,2
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Lampiran 3 Pengukuran pH
HARI 1
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,5
8,2
8,4
8,5
8,4
8,5
8,5
8,4
8,5
8,5
8,3
8,5

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8,4
8,6
8,6
8,5
8,5
8,6
8,5
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6

HARI 2
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8
8,2
8,1
7,3
6,7
6,6
7
6,9
7
7,4
7,3
7,2

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8,2
8,2
8
8,1
7,9
6,7
7,2
6,6
7,4
7,8
7,6
7,4

HARI 3
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,6
8,5
8,5
8,5
8,4
8,4
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
8,5
8,4
8,5
8,5
8,5

HARI 4
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
8,5
8,4
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8,6
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6
8,4
8,6
8,6
8,5
8,6
8,6

HARI 5
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,4
8
7,9
8,1
7,9
7,8
8,1
8
7,8
8,2
8,0
7,8

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
7,9
8,1
8,2
8
8
8,2
7,9
7,9
8,1
7,9
8,0
8,2

HARI 6
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,1
8
7,9
8,1
7,9
8,1
8
8
7,9
8,1
8,0
8,0

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8,1
7,9
7,9
8
8
7,9
8
8
7,9
8,0
8,0
7,9

HARI 7
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8
8
8
7,9
8
8,1
8
8,1
8
8,0
8,0
8,0

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
7,9
7,9
7,9
8
8
8
8
7,9
8
8,0
7,9
8,0
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HARI 8
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8,1
8,1
8
8
8
8
8
8
8
8,0
8,0
8,0

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
8
8
8
8
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,0
7,9
7,9

HARI 9
ulangan
1
2
3
Rerata

hari pemaparan (A1)
H1
H2
H3
8
7,8
7,9
7,9
8
8
7,9
7,9
7,8
7,9
7,9
7,9

hari pemaparan (A2)
H1
H2
H3
7,9
7,8
7,9
8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,9
7,8
7,8
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Lampiran 4 Pengujian Kadmium (Cd)
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Lampiran 5 Dokumentasi Selama Penelitian

Proses pengambilan tanaman azolla

Pengukuran pH menggunakan pHmeter

40

Pengukuran suhu menggunkan thermometer

Kondisi bak perlakuan hari ke-0

Kondisi bak perlakuan hari ke-1
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Kondisi bak perlakuan hari ke-3

Kondisi bak perlakuan hari ke-6

Kondisi bak perlakuan hari ke-9
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