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ABSTRAK 

 
Alternatif metode pengolahan air limbah adalah dengan menggunakan tanaman sebagai 

media penyerap bahan-bahan yang terkandung dalam air limbah. Jenis tanaman yang dapat 
digunakan dalam metode ini adalah jenis tanaman dengan ciri-ciri sebagai berikut: berakar serabut, 

dapat bertahan di tanah yang cenderung basah dan mempunyai daya evaporatranspirasi yang 
cukup tinggi. Mangrove yang dapat berfungsi untuk menyerap bahan-bahan organik dan non-
organik dapat dijadikan bio indikator logam berat. Melalui akarnya, vegetasi ini dapat menyerap 

logam-logam berat yang terdapat pada sedimen maupun kolom air. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis efektifitas tumbuhan mangrove (Avicennia marina) jenis Rhizophora 
dalam penurunan kadar Pb, Cd dan cu pada limbah cair. Rancang bangun penelitian adalah 

eksperimen semu (Quasi Experimental), dengan menggunakan rancangan Eksperimental 
sederhana (Post Test Only Control Group Design). Rancangan ini cukup adekuat dan paling 
sederhana dengan membagi subyek menjadi 2 kelompok secara random. Satu kelompok diberikan 

perlakuan dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Analisis data dilakukan secara analisis statistik 
ANOVA. Penelitian ini dilakukan secara laboratorium lapangan untuk menganalisis perbedaan 
kandungan logam berat Pb, Cd, dan Cu pada limbah cair melalui pemberian pohon Mangrove jenis 

Rhizophora. 
 

Kata Kunci: Mangrove, efektif, reaktor buatan, waktu detensi 

 
ABSTRACT 

 
An alternative method of wastewater treatment is to use plants as a medium absorbent 

materials contained in wastewater. Types of plants that can be used in this method is a kind of plant 
with characteristics as follows : fibrous roots, can survive in wet soil tends to have a high enough 
power evapotranspiration. Mangroves can serve to absorb organic materials and inorganic heavy 
metals can be used as bioindicator. Through roots, vegetation can absorbs heavy metals found in the 
sediment and the water column. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of 
mangroves (Avicennia marina) Rhizophora in decreased levels pf Pb, Cd and Cu in effluent. The 
design is quasi-experimental studies (Quasi-Experimental), using simple experimental designs (Post 
Test Only Control Group Design). The design is quite adequate and simplest to divide the subjects 
into 2 groups (or more) at random. One group was given treatment and the other group was given 
no treatment. The data were analyzed descriptively. The research was conducted in the laboratory to 
analyze the differences in the field of heavy metal content of Pb, Cd, and Cu in the liquid waste 
through provision of Mangrove trees (Avicennia marina) Rhizophora. Performance of wastewater 
treatment by artificial reactor system using mangrove  Rhizophora not been able to neutralize the pH 
of the waste water up to 7,00 and have not been able to lower the content of Cu, Cd and Pb up to 
maximum content of the metal is allowed in the water as Letters State Minister for Population and 
Environment, No: Kep-02/MENKLH/I/1998… Further research needs to determine the optimal 
detention time in lowering the maximum levels of heavy metals, given the graph reduction of heavy 
metals in this study tended to increase with duration of exposure.  

 
Keywords: Mangrove, Effectiveness, Artificial Reactor, detention time.  
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PENDAHULUAN 

Metode pengolahan yang biasa dipakai 
untuk mengolah air limbah, adalah metode lumpur 
aktif, trickling filter, dan anaerobic biofilter.  Metode 

lumpur aktif adalah metode pengolahan limbah 
yang memanfaatkan lumpur aktif untuk 
menguraikan bahan pencemar yang terkandung 
dalam air limbah. Metode trickling filter adalah 

metode pengolahan limbah dengan memanfaatkan 
lapisan biofilm/mikroorganisme yang melekat pada 
media kerikil. Metode ini membutuhkan reaktor 

yang terbuat dari beton. Metode anaerobik biofilter 
adalah metode pengolahan limbah secara anaerobik 
sehingga tidak membutuhkan oksigen. Biaya 

operasional sistem ini cukup murah karena tidak 
membutuhkan energi listrik yang cukup tinggi, akan 
tetapi biaya investasi yang dibutuhkan sangat tinggi 

karena reaktor terbuat dari konstruksi beton yang 
cukup kuat dan kedap udara.  

Keberadaan kadar logam berat yang 

terlarut baik pada air laut, sediment maupun Lokan 
atau Geloina coaxans sangat tergantung pada baik 
buruknya kondisi perairan tersebut. Semakin tinggi 

aktivitas yang terjadi disekitar perairan baik di darat 
maupun areal pantai maka kadar logam berat dapat 
meningkat pula (Anonim, 2009). Mangrove 
merupakan formasi tumbuhan pantai yang khas di 

sepanjang pantai tropis dan sub tropis yang 
terlindung. Formasi mangrove merupakan 
perpaduan antara daratan dan lautan. Mangrove 

tergantung pada air laut (pasang) dan air tawar 
sebagai sumber makanannya serta endapan debu 
(silt) dari erosi daerah hulu sebagai bahan 

pendukung substratnya. Air pasang memberi 
makanan bagi hutan dan air sungai yang kaya 
mineral memperkaya sedimen dan rawa tempat 

mangrove tumbuh. Di Indonesia, mangrove telah 
dikenal sebagai hutan pasang surut dan hutan 
mangrove, atau hutan bakau. 

Pencemaran air adalah penyimpangan 
sifat air dari keadaan normal, bukan dari 
kemurniannya. Ciri air yang tercemar sangat 

bervariasi tergantung dari jenis air dan polutannya. 
Logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), 
arsenik (As), cadmium (Cd), kromium (Cr), seng 
(Zn), dan nikel (Ni), merupakan salah satu bentuk 

materi anorganik yang sering menimbulkan 
berbagai permasalahan yang cukup serius pada 
perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam 

berat pada perairan biasanya berasal dari masukan 
air yang terkontaminasi oleh limbah buangan 
industri dan pertambangan (Anonim, 2010).  

Reaktor buatan atau constructed wetland 
merupakan sistem yang dibuat dengan meniru 
prinsip lahan basah alami tetapi dengan pengaturan 

dan kontrol yang lebih baik (Novotny dan Olem, 
1994). Rangkaian pengolahan wetland yang 
dibangun berdasarkan aliran yang diharapkan dan 

tingkat beban. Umumnya lebih berat beban yang 
diterima oleh sistem, lebih besar sistem wetland 
diperlukan untuk meremoval kontaminan secara 

efektif. Beban yang lebih besar dapat berupa 
volume yang besar dari air yang dimasukkan ke 

dalam sistem atau volume konsentrasi kontaminan 

yang tinggi (Lorion, 2001).  
Proses pengolahan dalam constructed 

wetland dilakukan melalui barbagai mekanisme 

diantaranya (Novotny dan Olem, 1994): proses fisik, 
meliputi sedimentasi dan filtrasi, proses fisik dan 
kimiawi, meliputi bahan polutan oleh tumbuhan, 
tanah dan substrat organik, proses biokimiawi. 

Metode pengolahan air limbah adalah dengan 
menggunakan tanaman sebagai media penyerap 
bahan yang terkandung dalam air limbah. 

Penggunaan tanaman sebagai media penyerap 
mempunyai keuntungan yaitu biaya investasi dan 
operasional sangat murah, ramah lingkungan, bisa 

berfungsi sebagai penghias atau dekorasi taman.  
Jenis tanaman yang digunakan dalam 

metode ini mempunyai ciri–ciri berakar serabut, 

tahan hidup di tanah yang cenderung basah dan 
mempunyai daya evapotranspirasi yang cukup tinggi 
(Steward, 2007). Beberapa jenis tanaman yang 

mempunyai ciri tersebut adalah tanaman jenis 
mangrove. Mangrove yang dapat berfungsi untuk 
menyerap bahan organik dan non-organik sehingga 

dapat dijadikan bioindikator logam berat (Wittig 
1993). Melalui akarnya, vegetasi ini dapat menyerap 
logam berat yang ada sedimen maupun kolom air 
(Sukardjo & Toro 1994; Zheng & Lin 1996; Othman 

et al, 1997; Ong Che 1999).  
Bakau atau mangrove adalah salah satu 

tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik 

dalam lingkungan air, bahkan air payau maupun 
asin. Endapan yang dihanyutkan oleh air dari 
daratan merupakan substrat tempat tumbuh yang 

sangat cocok bagi tanaman ini. Kemampuan 
berbagai spesies bakau beradaptasi dengan 
lingkungan basah berbeda-beda. Endapan yang 

terendam secara periodik ketika air pasang ukuran 
menengah, spesies yang mendominasi adalah 
Avicennia sp., Soneratia griffithii dan Rhizopora di 

pinggiran air, semua spesies dapat hidup tetapi 
yang mendominasi adalah Rhizopora. (Knox 2001 
di dalam Khiatudin 2003). Tumbuhan mangrove ini 

termasuk jenis tumbuhan air yang mempunyai 
kemampuan sangat tinggi untuk mengakumulasi 
logam berat yang berada pada wilayah perairan.  

Proses absorpsi pada tumbuhan terjadi 

dengan berbagai proses difusi, istilah yang 
digunakan adalah translokasi. Menurut Soemirat 
(2003) di dalam Panjaitan, G.C. (2009), menyatakan 

bahwa proses absorpsi dapat terjadi lewat beberapa 
bagian tumbuhan, yaitu:  akar, terutama untuk zat 
anorganik dan zat hidrofilik, daun bagi zat yang 

lipofilik dan stomata untuk masukan gas. Tumbuhan 
yang tumbuh di air akan terganggu oleh bahan 
kimia toksik dalam limbah. Pengaruh polutan 

terhadap tumbuhan dapat berbeda tergantung pada 
macam polutan, konsentrasinya, dan lamanya 
polutan itu berada. Sistem perakaran tumbuhan 

mangrove yang besar dan luas dapat menahan dan 
memantapkan sedimen tanah, sehingga mencegah 
tersebarnya bahan tercemar ke area yang lebih luas 

dan memungkinkan tersebarnya bahan pencemar 
secara fisik. Terserap dan tertahannya logam berat 
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oleh lapisan rhizosfer disekitar akar menyebabkan 

terjadinya penurunan tajam konsentrasi logam berat 
pada permukaan atas lapisan sedimen dan 
mencegah perpindahan keperairan pantai 

disekitarnya.  
Pencemaran logam berat dapat 

menyebabkan detoksifikasi dalam tubuh manusia. 
Untuk itu pada penelitian ini dicoba menurunkan 

logam berat dalam limbah cair dengan 
menggunakan tumbuhan Mangrove jenis 
Rhizophora sebagai bioremidiasi. Sebelum limbah 

cair di beri perlakuan, ditentukan terlebih dahulu 
kadar awal limbah cair, dimana cara kerja 
tumbuhan Mangrove atau jenis Rhizophora tersebut 

dipengarauhi oleh jumlah tumbuhan mangrove yaitu 
0, 2, 3 dan 4 tumbuhan serta waktu detensi yang 
diberikan kepada tumbuhan mangrove dalam 

menyerap logam berat selama 2, 4, 6, dan 8 hari. 
Tumbuhan mangrove mampu mengalirkan oksigen 
melalui akar ke dalam sedimen tanah untuk 

mengatasi kondisi anaerob pada sedimen, 
mekanisme Tumbuhan Mangrove jenis Rhizophora 
dalam mengambilan atau up taken logam berat di 

lahan basah adalah melalui penyerapan dari akar, 
setelah itu tumbuhan dapat melepaskan senyawa 
kelat, seperti protein dan gukosida yang berfungsi 
mengikat logam dan dikumpulkan ke jaringan tubuh 

kemudian ditransportasikan ke batang, daun dan 
bagian lainnya, sedangkan ekskresinya terjadi 
melalui transpirasi. Tumbuhan mempunyai 

kemampuan untuk menyerap ion dari lingkungan ke 
dalam tubuh melalui membrane sel. Sistem 
perakaran tumbuhan mangrove yang besar dan luas 

dapat menahan dan memantapkan sedimen tanah, 
sehingga mencegah tersebarnya bahan tercemar ke 
area yang lebih luas dan memungkinkan 

tersebarnya bahan pencemar secara fisik. Terserap 
dan tertahannya logam berat oleh lapisan rhizosfer 
disekitar akar menyebabkan terjadinya penurunan 

tajam kadar logam berat. 
Dari hasil penelitian Widayati Kusumastuti 

tahun 2009 bahwa lahan basah mangrove di 

Sidoarjo, jenis pohon mangrove berjenis Rhizopora 
sp mampu menurunkan kadar nitrat dari 0,63 mg/l 
menjadi 0,13 mg/l, kadar cadmium (Cd) dari 0,026 
mg/l turun menjadi 0,017 mg/l, dan Kadar Pb dari 

25 mg/l turun menjadi 18 mg/l. Dari penelitian 
Widayati Kusumastuti ini belum diteliti bahwa pohon 
mangrove berjenis Rhizopora sp mampu menyerap 

berapa besar kadar penyisihan logam yang diserap 
serta belum diketahui berapa jumlah pohon 
mangrove yang dibutuhkan untuk dapat menyerap 

logam. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
efektifitas tumbuhan mangrove atau Avicennia 
marina jenis Rhizophora dalam penurunan kadar Pb, 

Cd dan Cu pada limbah cair 
 
METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
          Penelitian ini merupakan penelitian Quasy 
Experiment atau  Eksperimen Semu, yang dilakukan 

secara laboratorium lapangan untuk menganalisis 
perbedaan kandungan logam berat Pb, Cd, dan Cu 

pada limbah cair melalui pemberian Tumbuhan 

Mangrove atau Avicennia marina  jenis Rhizophora.      
        Sebagai populasi pada penelitian ini adalah 
limbah cair yang diperoleh dari limbah batik, 

sedangkan sampel penelitian ini adalah sebagian 
dari limbah batik tersebut yang dipilih secara 
random. Bahan  dan Alat Yang digunakan: 1) bahan 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah plastik 

kedap air, kerikil 2/, pipa PVC 2”, lem PVC, batu 
bata, pasir, semen, tanaman Avicennia marina jenis 
Rhizophora, dan tanah untuk media tanam, 2) jenis 

tanaman yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
tanaman dengan ciri sebagai berikut: berakar 
serabut, dapat bertahan hidup di tanah yang 

cenderung basah dan mempunyai daya 
evapotranspirasi yang cukup tinggi. Jenis tanaman 
yang mempunyai ciri-ciri tersebut diatas adalah 

Avicennia marina jenis Rhizophora, 3) alat gali 
tanah: cangkul, sekop, gancu, pompa air, kabel 
listrik dan stop kontak. 

          Cara Perlakuan Mangrove jenis Rhizophora: 
Tumbuhan Mangrove jenis Rhizophora ditanam 
pada polybag untuk diaklimatisasi ke-1 selama satu 

minggu, kemudian dilakukan aklimatisasi ke-2 pada 
reaktor, dengan cara dibuat 4 lubang pada tanah 
yang diberi alas plastik dan didalamnya diberi tanah 
dan pupuk kotoran hewan, lubang 1 tanpa 

Tumbuhan mangrove, lubang 2 ditanami 2 (dua) 
Tumbuhan mangrove, lubang 3 ditanami 3 (tiga) 
Tumbuhan mangrove dan lubang ke 4 ditanami 4 

(empat) Tumbuhan mangrove.  Waktu aklimatisasi 
ke-2 dilakukan selama 1 minggu, dengan pemberian 
air tawar dan digenangkan tanpa diberi limbah cair. 

Aklimatisasi ke-3 dilakukan dengan mengkondisikan 
tanaman mangrove disiram menggunakan air 
limbah pada reaktor tersebut selama 1 minggu. 

Selanjutnya tanaman disiram dengan limbah cair 
hingga penelitian berakhir. Untuk pH limbah 
dianalisis sebelum limbah cair dimasukkan ke dalam 

reaktor perlakuan. 
Reaktor yang akan dipakai dalam sistem ini 

berupa reaktor buatan dengan lapisan terluar 

berupa terpal plastik kedap air. Bentuk reaktor 
adalah persegi dengan sisi-sisi dibuat miring agar 
tidak terjadi “dead zone” atau zona mati pada 
bagian sudut bawah reaktor. Ukuran sisi-sisi reaktor 

pada bagian atas adalah 2x0,5 meter sedangkan 
kedalaman reaktor adalah 0,5 meter.  
         Sebagai Variabel independen pada penelitian 

ini yaitu jumlah tumbuhan mangrove jenis 
Rhizophora 0, 2, 3 dan 4 Tumbuhan serta waktu 

pengambilan sampel limbah cair 0, 2, 4, 6 dan 8 
hari. Variabel dependennya  adalah kandungan 
kadar Pb, Cd dan Cu. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh akan diolah dalam bentuk tabel dan 
grafik, untuk menunjang pembahasan pada 
penelitian, maka data yang didapatkan dianalisis 

menggunakan  Metode analisis of varian atau 
ANOVA.  
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Proses Aklimatisasi 

          Proses aklimatisasi adalah proses 
penyesuaian diri pada tanaman percobaan terhadap 
kondisi lingkungannya yang baru yaitu reaktor. 

Proses aklimatisasi dalam penelitian ini dilakukan 
sebanyak 3 tahap, yaitu aklimatisasi 1, aklimatisasi 
2 dan aklimatisasi 3. Pada aklimatisasi 1 tanaman 
dikondisikan untuk menyesuaikan diri dengan media 

pelarut nutrient yang digunakan, yaitu air tawar. Hal 
ini dilakukan karena tanaman yang digunakan pada 
umumnya habitatnya menggunakan media air yang 

berkadar salinitas tinggi air laut. Hasil pengamatan 
selama aklimatisasi 1 menunjukkan  bahwa 
tanaman dapat beradaptasi dengan media air tawar 

yang diberikan selama 1 minggu. Pada aklimatisasi 
2 tanaman dikondisikan untuk menyesuaikan diri 
dengan media tanam yang baru yaitu kerikil dan 

tanah taman, yang telah dicampur dengan pupuk 
atau kompos. Air yang dipakai untuk menyiram 
tanaman adalah air tawar biasa bukan air limbah. 

Hasil pengamatan selama penelitian menujukkan 
bahwa selama 1 minggu penanaman, tanaman 
Avicennia marina tidak menunjukkan tanda-tanda 

perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
tanaman Avicennia marina dapat beradaptasi pada 
lingkungan barunya. Setelah minggu kedua 

penanaman, tanaman Avicennia marina jenis 

Rhizophora terlihat tetap bersemi secara normal.  
Memasuki minggu ketiga, tanaman mulai 

disiram dengan air limbah berasal dari buangan 

industry batik yang mengandung logam berat. 
Proses ini dinamakan dengan aklimatisasi tahap ke-
3. Aklimatisasi tahap ketiga ini direncanakan 
dilaksanakan selama 2 minggu, akan tetapi karena 

hasil pengamatan selama 1 minggu tidak 
menunjukkan perubahan pada tanaman maka 
proses aklimatisasi dihentikan dan dilanjutkan 

dengan proses running. Hal ini disebabkan karena 
tanaman sudah benar-benar beradaptasi dengan 
lingkungannya sehingga perubahan karakteristik air 

penyiraman tidak berpengaruh terhadap kehidupan 
tanaman. Karakteristik air penyiraman dengan 
kandungan bahan organik yang cukup tinggi justru 

akan menjadi pupuk bagi tanaman. 
 
Hasil Kinerja Reaktor 

Reaktor Dengan Tanaman Avicennia marina 
           Kinerja reaktor ini diukur berdasarkan 
parameter Pb, Cd dan Cu yang dapat diturunkan. 

Hasil analisis sampel limbah cair sebelum 
dimasukkan reaktor buatan dapat ditunjukkan 
sebagaimana pada tabel 1.  

 

 
Tabel 1. Hasil Awal Pengukuran Limbah Cair Industri Batik Dengan Parameter 

 Tembaga  (Cu), Cadmium (Cd), Timbal (Pb) Dan Ph 

 

No. Parameter Satuan Hasil 

1. Tembaga (Cu) mg/L 25,769 

2 Cadmium (Cd) mg/L 47,879 

3 Timbal (Pb) mg/L 7,563 

4 pH  5 

 
Tabel 1 menunjukkan hasil analisis sampel 

pada limbah cair yang diintervensikan sebelum 

masuk reaktor buatan yang ditanami tanaman 
mangrove Avicennia marina jenis Rhixophora. 
Limbah cair yang diintervensikan dalam  reaktor 

percobaan menunjukkan bahwa kadar logam berat 
yang ada dalam limbah cair tersebut telah melebihi 
kandungan maksimal logam yang diperbolehkan 
dalam air sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: 
Kep-02/MENKLH/I/ 1988, yaitu  0,1 mg/L untuk Pb, 

1 mg/L untuk Cu, dan  0,01 mg/L untuk Cd. Kondisi 
sampel limbah cair menunjukkan suasana asam 
dengan pH 5. Hasil kinerja reaktor dengan tanaman 

Avicennia marina jenis Rhizophora dalam penurunan 
parameter tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 2 
sampai dengan 5 berikut ini:  

 
Tabel 2 Hasil Analisis Kadar Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Timbal (Pb)  

Pada Limbah Cair Batik Setelah Melalui Tumbuhan Mangrove (Avicennia marina)  

Jenis Rhizophora Selama 2 Hari 
 

Parameter 

Jumlah Mangrove (Avicennia marina)  
jenis Rhizophora 

0  
Tumbuhan 

2 Tumbuhan 3 
 Tumbuhan 

4  
Tumbuhan 

Tembaga (Cu) 24,764 24,678 24,378 24,745 

Cadmium (Cd) 46,321 45,895 45,435 45,798 

Timbal (Pb) 7,249 6,793 6,576 6,034 

 
Setelah melewati waktu detensi selama 2 

hari hasil analisis menunjukkan ada penurunan 

kadar Cu, Cd, dan Pb pada effluent reaktor. Besaran 

penurunan kadar pencemar tersebut bervariasi pada 
reaktor 0 Tumbuhan atau kontrol, 2 Tumbuhan, 3 

Tumbuhan dan 4 Tumbuhan yang ditunjukkan pada 
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tabel 2. Kondisi ini terus dipantau hingga waktu 

detensi selama 4 hari sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Analisis Kadar Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Timbal (Pb)  

Pada Limbah Cair Batik Setelah Melalui Tumbuhan Mangrove (Avicennia marina)  
Jenis Rhizophora Selama 4 Hari 

 

Parameter 

Jumlah Mangrove (Avicennia marina)  
jenis Rhizophora 

0 Tumbuhan 2 Tumbuhan 3 Tumbuhan 4 Tumbuhan 

Tembaga (Cu) 24,491 23,876 23,247 23,568 

Cadmium (Cd) 46,245 45,248 45,127 45,236 

Timbal (Pb) 7,218 6,178 6,368 5,897 

 

        Setelah melewati waktu detensi selama 4 hari 
hasil analisis menunjukkan ada penurunan kadar 
Cu, Cd, dan Pb pada effluent reaktor. Besaran 

penurunan kadar pencemar tersebut bervariasi pada 
reaktor 0 Tumbuhan atau kontrol, 2 Tumbuhan, 3 

Tumbuhan dan 4 Tumbuhan yang ditunjukkan pada 
table 3. Kondisi ini terus dipantau hingga waktu 
detensi selama 6 hari sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 4. 
 

 

Tabel 4.  Hasil Analisis Kadar Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Timbal (Pb)  
Pada Limbah Cair Batik Setelah Melalui Tumbuhan Mangrove (Avicennia marina) 

Jenis Rhizophora Selama 6 Hari 

 

Parameter 

Jumlah Mangrove (Avicennia marina)  

jenis Rhizophora 

0 

Tumbuhan 

2  

Tumbuhan 

3 

 Tumbuhan 

4  

Tumbuhan 

Tembaga (Cu) 24,474 23,592 23,036 23,501 

Cadmium (Cd) 46,187 45,121 44,095 45,177 

Timbal (Pb) 7,193 6,018 6,125 5,582 

 
Setelah melewati waktu detensi selama 6 

hari hasil analisis menunjukkan ada penurunan 
kadar Cu, Cd, dan Pb pada effluent reaktor. Besaran 
penurunan kadar pencemar tersebut bervariasi pada 

reaktor 0 Tumbuhan (kontrol), 2 Tumbuhan, 3 

Tumbuhan dan 4 Tumbuhan yang ditunjukkan pada 

table 4. Kondisi ini terus dipantau hingga waktu 
detensi selama 8 hari sebagaimana yang 
ditunjukkan pada tabel 5. 

 
 

Tabel 5. Hasil Analisis Kadar Tembaga (Cu), Cadmium (Cd) , Timbal (Pb)  

Pada Limbah Cair Batik Setelah Melalui Tumbuhan Mangrove (Avicennia marina)  
Jenis Rhizophora Selama 8 Hari 

 

Parameter 

Jumlah Mangrove (Avicennia marina)  
jenis Rhizophora 

0  
Tumbuhan 

2 Tumbuhan 3 Tumbuhan 4 Tumbuhan 

Tembaga (Cu) 24,347 23,248 22,979 22,874 

Cadmium (Cd) 46,099 45,109 43,897 45,132 

Timbal (Pb) 7,135 5,682 6,025 5,496 

 
Setelah melewati waktu detensi selama 8 

hari hasil analisis menunjukkan ada penurunan 

kadar Cu, Cd, dan Pb pada effluent reaktor. Besaran 
penurunan kadar pencemar tersebut bervariasi pada 
reaktor 0 Tumbuhan (kontrol), 2 Tumbuhan, 3 

Tumbuhan dan 4 Tumbuhan yang ditunjukkan pada 
table 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses 
absorbsi kadar logam berat pada reaktor tetap 

berjalan dengan baik. 

Persentase penyisihan bahan pencemar 
logam berat berupa kadar Cu, Cd, dan Pb pada 

limbah cair batik setelah melalui reaktor buatan 
ditunjukkan pada tabel 6. Rumus untuk menghitung 
persentase penyisihan bahan pencemar adalah 

sebagai berikut: 
 
Persen penyisihan (%) = [(Kadar sebelum-Kadar 
sesudah)/Kadar sebelum] x 100% 
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Tabel 6 Hasil Persen Penyisihan Kadar Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Timbal (Pb)  

Pada Limbah Cair Batik Setelah Melalui Tumbuhan Mangrove (Avicennia marina)  
Jenis Rhizophora 

Parameter 

 % Penyisian 

Waktu Kontak 
(hari) 

0 Tumbuhan 2 
Tumbuhan 

3 
Tumbuhan 

4 
Tumbuhan 

Tembaga (Cu) 

2 

3.90 4.23 5.40 3.97 

Cadmium (Cd) 3.49 4.14 5.10 4.35 

Timbal (Pb) 4.15 10.18 13.05 20.22 

Tembaga (Cu) 

4 

4.96 7.35 9.79 8.54 

Cadmium (Cd) 3.41 5.50 5.75 5.52 

Timbal (Pb) 4.56 18.31 15.80 22.03 

Tembaga (Cu) 

6 

5.03 8.45 10.61 8.80 

Cadmium (Cd) 3.53 5.76 7.90 5.64 

Timbal (Pb) 4.89 20.43 19.01 26.19 

Tembaga (Cu) 

8 

5.52 9.78 10.83 11.23 

Cadmium (Cd) 3.72 5.79 8.32 5.74 

Timbal (Pb) 5.66 24.87 20.34 27.33 

 

        Berdasarkan data pada Tabel 6. dapat dibuat 
grafik hubungan antara jumlah Tumbuhan yang 
ditanam dalam reaktor terhadap persen penyisihan 

logam berat sebagaimana berikut ini: 
 
 

 
 
Grafik 1 menunjukkan bahwa persentase penyisihan 

kadar pencemar berupa tembaga (Cu) pada limbah 
cair paling besar pada hari ke-2, 4, dan 6 adalah 
reaktor dengan jumlah tanaman mangrove 

sebanyak 3 Tumbuhan/m2. Namun penyisihan kadar 
Cu paling tinggi terjadi pada hari ke-8 pada reaktor 
dengan penanaman mangrove sebanyak 4 

Tumbuhan/m2.  
 

 
 

Grafik 2 menunjukkan bahwa persentase penyisihan 
kadar pencemar berupa Cadmium (Cd) pada limbah 

cair paling besar pada hari ke-2, 4, 6, dan 8 adalah 
reaktor dengan jumlah tanaman mangrove 
sebanyak 3 Tumbuhan/m2.  

 
 

 
 

Grafik 3 menunjukkan bahwa persentase penyisihan 
kadar pencemar berupa Timbal (Pb) pada limbah 

cair paling besar pada hari ke-2, 4, 6, dan 8 adalah 
reaktor dengan jumlah tanaman mangrove 
sebanyak 4 Tumbuhan/m2.  

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktor 
dengan tanaman mangrove jenis Rhizophora masih 
belum dapat menetralkan pH air limbah sampai 

dengan hari ke-8, di mana pH tetap sebesar 5.  
 

Pembahasan 
Hasil Efektifitas Tumbuhan Mangrove 
(Avicennia marina) jenis Rhizophora 

         Berdasarkan hasil table dan grafik bahwa 
reaktor yang tidak ditanami Tumbuhan mangrove 
jenis Rhizophora, karena sebagai kontrol 

menunjukkan hasil pemeriksaan terjadi penurunan 
kadar timbal (Pb), Cadmium (Cd) dan  
Tembaga(Cu) yaitu mulai dari hari ke 2 sampai hari 

ke 8 dengan nilai kadar yang diperoleh pada hari ke 
8 sebesar untuk Pb 7.135  mg/l, sedangkan Cd 
46.099 mg/l dan kadar Cu dengan nilai 24.347 mg/l. 

Nilai penurunan yang yang terjadi pada reaktor 
control cukup berbeda dengan nilai penurunan pada 
reactor percobaan. Hal ini dikarenakan 
kemungkinan besar logam yang ada mengalami 

penyaringan atau filtrasi pada tanah sebagai media 
penanaman tumbuhan mangrove.  
         Untuk parameter tembaga (Cu) penurunan 

terbesar didapatkan pada reactor dengan kepadatan 
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tanaman mangrove jenis Rhizophora sebanyak 4 

tumbuhan/m2, dimana kadar Cu dapat diturunkan 
hingga 11,23% dengan waktu detensi selama 8 
jam.  Penurunan kadar Cu sebanding dengan 

tingkat kepadatan tanaman dan lama waktu 
detensinya. 
         Untuk parameter cadmium (Cd) penurunan 
terbesar didapatkan pada reactor dengan kepadatan 

tanaman mangrove jenis Rhizophora sebanyak 3 
tumbuhan/m2, dimana kadar Cd dapat diturunkan 
hingga 8,32% dengan waktu detensi selama 8 jam. 

Penurunan kadar Cu sebanding dengan lama waktu 
detensinya. Namun tingkat kepadatan tanaman 
yang lebih optimal dalam menurunkan kadar Cd 

adalah 3 tumbuhan/m2. 
          Untuk parameter timbal (Pb) penurunan 
terbesar didapatkan pada reactor dengan kepadatan 

tanaman mangrove jenis Rhizophora sebanyak 4 
tumbuhan/m2, di mana kadar Pb dapat diturunkan 
hingga 27,33% dengan waktu detensi selama 8 

jam. Penurunan kadar Cu sebanding dengan tingkat 
kepadatan tanaman dan lama waktu detensinya. 
Hasil penurunan ketiga parameter di atas secara 

keseluruhan belum dapat mencapai kadar 
maksimum logam berat yang diperbolehkan berada 
dalam air sebagaimana Surat Keputusan Menteri 
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: 

Kep-02/MENKLH/I/ 1988. 
          Sistem perakaran tumbuhan mangrove yang 
besar dan luas dapat menahan dan memantapkan 

sedimen tanah, sehingga mencegah tersebarnya 
bahan tercemar ke area yang lebih luas dan 
memungkinkan tersebarnya bahan pencemar secara 

fisik. Terserap dan tertahannya logam berat oleh 
lapisan rhizosfer disekitar akar menyebabkan 
terjadinya penurunan konsentrasi logam berat.  

         Tanaman berperan dalam translokasi oksigen 
ke zona akar. Tumbuhan air mempunyai sistem akar 
rizhosphere yang mengandung saluran udara tebal 

tempat ujung akar rambut menggantung dan 

cabang yang tumbuh vertikal ke atas (Mukhlis, 

2003). Tanaman menyerap O2 yang ada di udara 
melalui daun dan diteruskan ke batang dan akar 
(rizhoma). Keberadaan O2 di sekitar akar 

rizhosphere menstimulasi pertumbuhan bakteri 
aerobik di dalam air dan media terutama di daerah 
sekitar akar. Kepadatan tanaman yang ideal untuk 
sistem ini adalah berkisar antara 3-6 tanaman 

permeter persegi (Steward, 2005). Akar tanaman 
mampu menyerap nutrien yang terdapat dalam air 
limbah sebagai unsur hara. 

          Penurunan logam berat untuk Cu dan Pb 
berdasarkan jumlah tumbuhan, yaitu makin banyak 
jumlah tumbuhan mangrove maka semakin banyak 

pula penurunan pada logam tersebut. Sedangkan 
untuk logam berat cadmium sebaliknya penyerapan 
tumbuhan mengalami penurunan pada tumbuhan 

mangrove berjumlah 4, yang sangat efektif untuk 
logam berat cadmium (Cd) dalam menurukan 
kadarnya pada tumbuhan mangrove yang berjumlah 

3 tumbuhan. Gambrel dalam Nora F Y Tam (1997) 
mengatakan bahwa penyerapan kadmium oleh 
tanaman rawa akan lebih efektif dalam keadaan 

asam dan teroksidasi. pH yang rendah akan 
meningkatkan daya larut logam berat di tanah dan 
penyerapan oleh tanaman. pH limbah cair dari 
sebelum perlakuan sampai perlakuan didapatkan 

hasil 5, ini menunjukkan bahwa limbah cair tersebut 
tidak begitu asam, karena mendekati netral, dengan 
kondisi pH yang tidak begitu asam sehingga 

Tumbuhan mangrove tidak begitu efektif menyerap 
kadar cadmium, hal ini ditunjukkan kecilnya hasil 
persen penyisihan penyerapan tumbuhan mangrove 

yang dapat menurunkan hanya 8,32%  
 
Analisis Biaya  

        Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan 
reaktor pengolahan limbah dengan menggunakan 
sistem reaktor buatan yakni:  

 
Tabel 7. Perbandingan Biaya Antara Sistem Reaktor Buatan Dengan Sistem ABR  

Untuk Setiap Meterkubik/Hari Limbah Yang Diolah 
 

No. Komponen Biaya  Reaktor Buatan (Rp.) ABR (Rp.) 

1 Pekerjaan tanah 208.000 416.000 

2 Konstruksi 250.000 3.000.000 

3 Tanaman 450.000 - 

4 Media kerikil 250.000 3.000.000 

 Total 1.158.000 6.416.000 

 
Berdasarkan Tabel 7. terlihat bahwa biaya 

pembuatan reaktor reaktor buatan jauh lebih murah 

dibandingkan dengan sistem ABR, hal ini 
disebabkan karena sistem ABR mempunyai waktu 
detensi yang lebih lama yaitu sekitar 10 hari dengan 
model konstruksi yang jauh lebih rumit dan kuat. 

Konstruksi reaktor buatan hanya terdiri dari plastik 
kedap air dan bak kontrol saja sedangkan untuk 
ABR harus menggunakan konstruksi beton, hal ini 

yang membuat biaya konstruksi ABR jauh lebih 
mahal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 1) kinerja pengolahan limbah 
cair dengan sistem reaktor buatan dengan 
menggunakan tanaman mangrove jenis Rhizophora: 
(a) belum dapat menetralkan pH air limbah hingga 

mencapai 7,00 (b) belum dapat menurunkan 
kandungan Cu, Cd dan Pb sampai dengan 
kandungan maksimal logam yang diperbolehkan 

dalam air sebagaimana Surat Keputusan Menteri 
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: 
Kep-02/MENKLH/I/ 1988, 2) penurunan untuk 
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parameter tembaga (Cu) terbesar didapatkan pada 

reaktor dengan kepadatan tanaman mangrove jenis 
Rhizophora sebanyak 4 pohon/m2, di mana: (a) 
kadar Cu dapat diturunkan hingga 11,23% dengan 

waktu detensi selama 8 hari, (b) parameter 
cadmium (Cd) penurunan terbesar didapatkan pada 
reaktor dengan kepadatan tanaman mangrove jenis 
Rhizophora sebanyak 3 pohon/m2, di mana kadar 

Cd dapat diturunkan hingga 8,32% dengan waktu 
detensi selama 8 hari, (c) untuk parameter timbal 
(Pb) penurunan terbesar didapatkan pada reaktor 

dengan kepadatan tanaman mangrove jenis 
Rhizophora sebanyak 4 pohon/m2, di mana kadar 
Pb dapat diturunkan hingga 27,33% dengan waktu 

detensi selama 8 hari, 3) Manfaat penerapan sistem 
reaktor buatan adalah biaya investasi, operasional 
dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan 

sistem yang konvensional, mudah dan  tidak 
membutuhkan tenaga terampil sebagai operator, 4) 
Kelemahan sistem reaktor buatan yaitu: (a) 

membutuhkan waktu untuk melakukan aklimatisasi 
atau adaptasi tanaman terhadap limbah, (b) 
kontinyuitas air limbah sangat mutlak, karena jika 

pasokan air limbah berhenti maka tanaman tidak 
bisa mendapatkan nutrisi, (c) membutuhkan 
pemeliharaan rutin untuk melakukan penjarangan 
sehingga tidak terjadi over populasi 

          Sehingga disarankan: 1) Sistem reaktor 
buatan untuk menurunkan kandungan logam berat 
dalam limbah cair perlu diteliti lebih lanjut dengan 

jenis tanaman mangrove yang berbeda spesiesnya, 
misalnya Bruguiera gymnorrizha, Rhizophora 
mucronata, dan lain-lain, 2) Perlu penelitian lebih 

lanjut untuk menentukan waktu detensi yang 
optimal dalam menurunkan kadar logam berat yang 
maksimal, mengingat grafik penurunan logam berat 

pada penelitian ini cenderung meningkat seiring 
dengan lamanya waktu pemaparan, 3) Perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut berapa lama umur 

tumbuhan mangrove dapat mengalami kejenuhan 
dalam proses absorben logam berat. 
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