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 Telah dilakukan penelitian tentang kemampuan tanaman kiambang (Salvinia molesta) untuk menyerap 
logam Cu dan Zn pada media limbah logam berat dengan parameter kualitatif yaitu perubahan morfologi 
tanaman dan parameter kuantitatif yaitu penyerapan konsentrasi logam berat Cu dan Zn pada daun dan 
akar tanaman. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan hasil remediasi dari tiga proses yaitu EAPR-
Aerasi (Electro Assisted Phytoremediation-Aerasi), fitoaerasi dan fitoremediasi dengan lama waktu 
pengamatan selama 7 hari untuk logam Cu dan 4 hari untuk logam Zn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses fitoaerasi dengan tanaman kiambang lebih maksimal dalam menyerap logam Cu dan Zn pada daun 
dan akar tanaman, dibandingkan dengan proses EAPR-Aerasi dan fitoremediasi. Hasil analisis konsentrasi 
klorofil tanaman yang terpapar oleh logam Cu pada proses fitoaerasi menunjukkan tanaman mengalami 
tingkat stress lebih rendah dibandingkan pada proses EAPR-Aerasi yang mengalami tingkat stress paling 
tinggi. Tanaman yang terpapar oleh logam Zn menunjukkan tingkat stress tanaman lebih rendah pada 
proses EAPR-Aerasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses EAPR-Aerasi mampu meningkatkan 
remediasi logam Zn sedangkan proses fitoaerasi mampu meningkatkan remediasi logam Cu.  
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PENDAHULUAN 
Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan akibat dari berbagai aktivitas seperti industri, 

pertambangan, dan transportasi. Dalam aktivitas tersebut menghasilkan berbagai macam substansi kimia 
berbahaya, salah satu substansi tersebut adalah logam berat seperti tembaga (Cu) dan seng (Zn). Logam 
berat memiliki sifat yang stabil dan sulit untuk diuraikan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan remediasi 
untuk membersihkan polutan di lingkungan. 

Fitoremediasi merupakan teknik remediasi air yang sering digunakan untuk mengurangi konsentrasi 
limbah dan masalah pencemaran lingkungan. Teknologi tersebut tidak memerlukan biaya yang tinggi serta 
memiliki kemampuan untuk remediasi logam berat seperti kadmium (Cd), seng (Zn), timbal (Pb), tembaga 
(Cu), nikel (Ni) dan arsen (Ar) [1]. Fitoremediasi dapat menggunakan tanaman akumulator untuk 
mengurangi konsentrasi logam berat dalam air limbah maupun tanah. Namun, metode fitoremediasi 
memiliki kelemahan yakni proses pertumbuhan biomassa yang lambat dan jangkauan akar tanaman yang 
rendah, sehingga akumulasi polutan di bagian tanaman berlangsung lambat. Dalam menanggulangi 
kelemahan pada fitoremediasi perlu adanya suatu metode yang dapat menjangkau daerah dasar limbah tanpa 
mengurangi esensi dari fitoremediasi. Oleh karena itu metode yang sesuai untuk mengatasi kekurangan 
fitoremediasi adalah electro-assisted phytoremediation (EAPR) dengan bantuan arus listrik [2-4]. Dalam 
sistem EAPR elemen yang paling berpengaruh adalah elektroda yang digunakan, elektroda katoda berfungsi 
untuk memobilisasi secara elektrokinetik ion logam yang terdapat dalam air yang kemudian membuat ion 
logam mengalami proses elektro-migrasi menuju akar tanaman yang selanjutnya diikuti dengan proses 
absorpsi oleh akar tanaman. Arus listrik pada proses metode EAPR berfungsi untuk meningkatkan 
transportasi zat-zat hara dan air yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman [2]. Sedangkan kelemahan 
proses EAPR adalah tanaman mengalami toksisitas secara cepat disebabkan oleh efek laju penyerapan 
polutan oleh tanaman yang berlangsung cepat sehingga akumulasi polutan ditanaman menjadi sangat tinggi 
dalam waktu yang singkat yang menyebabkan tanaman cepat mengalami kematian [3].  

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini akan dikembangkan proses aerasi yaitu 
penambahan oksigen dalam limbah cair melalui pompa udara yang dibantu dengan diffuser untuk 
meningkatkan konsentrasi oksigen dalam limbah. Penambahan konsentrasi oksigen diharapkan mampu 
menjaga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik pada rentang waktu proses remediasi [5]. Pada penelitian 
ini akan dievaluasi metode yang lebih efektif untuk menangani kontaminan logam berat Cu dan Zn dari 
limbah cair dengan metode EAPR-Aerasi (Electro assisted phytoremediaton- Aerasi) menggunakan 
tanaman kiambang (Salvinia molesta).  

Kiambang (Salvinia molesta) merupakan tanaman akumulator yang baik dalam meremediasi limbah 
organik maupun anorganik. Sifat pertumbuhannya yang cepat, mampu tumbuh pada perairan dengan kadar 
nutrisi yang rendah selain itu secara morfologi Salvinia molesta memiliki diameter daun yang relatif kecil 
(rata-rata 2-4 cm) tetapi memiliki bentuk akar yang panjang, berbulu halus dan tergenang ke dalam air. 
Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Salvinia molesta dapat secara aktif menyerap polutan, namun tidak 
menghalangi penetrasi cahaya ke dalam perairan [6]. Menurut penelitian [7] telah membuktikan tanaman 
kiambang mampu menurunkan kandungan logam berat Zn sebesar 49%. Penelitian lain menyimpulkan 
bahwa efektivitas daya serap tanaman kiambang terhadap kandungan logam berat Cu dari limbah cair 
Laboratorium Kimia dalam waktu 12 hari sebesar 48,5% [8]. 

Gabungan metode EAPR yang dipadukan dengan metode aerasi menggunakan elektroda stainless steell 
sebagai katoda dan titanium sebagai anoda pada tegangan konstan 2 volt. Sedangkan pada proses aerasi 
menggunakan 4 batang diffuser yang terletak dibawah akar tanaman dengan laju alir 4 L/menit yang 
berperan sebagai penambahan oksigen dalam air dan membantu tanaman dalam memperoleh oksigen untuk 
meningkatkan penyerapan logam. Hasil penelitian [9] menunjukkan bahawa metode gabungan proses EAPR 
dan aerasi menggunakan tanaman kayu apu (Pistia stratiotes) mampu menurunkan konsentrasi logam Pb di 
dalam air limbah sebesar 87,3% dan logam Cu sebesar 77,2%. Sedangkan penelitian [10] menunjukkan 
bahwa proses gabungan EAPR dan aerasi menggunakan tanaman akar wangi (Vetiveira zizaniodes L) 
mampu menurunkan secara signifikan konsentrasi logam pada limbah cair sebesar 98,99% untuk logam Pb 
dan 95,27% untuk logam Fe.  
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Pemilihan Tanaman dan Proses Aklimatisasi 

Tanaman dipilih berdasarkan perkiraan umur yang sama melalui ciri morfologi tanaman seperti jumlah 
daun dan panjang akar. Tanaman kiambang dibersihkan terlebih dahulu dengan air untuk menghilangkan 
sisa pengotor di akar dan daun tanaman. Selanjutnya tanaman diaklimatisasi (proses adaptasi terhadap 
lingkungan) selama 3 hari dengan air segar dan dilanjutkan dengan larutan Hoagland untuk menumbuhkan 
tanaman dengan sistem hidroponik. Larutan Hoagland dibuat dengan mencampurkan 0,0676 g KH2PO4, 
0,252 g KNO3, 0,59 g Ca(NO3)2. 4H2O, 0,20 g MgCl2.6H2O dalam 1 L aquades.  

Proses Remediasi Logam Cu dan Zn 

Larutan pencemar logam berat dibuat dengan konsentrasi logam Cu 20 mg/L dan Zn 50 mg/L yang 
dibuat dalam 11 liter larutan Hoagland. Tanaman kiambang yang telah diaklimatisasi, selanjutnya 
digunakan untuk proses remediasi dengan proses EAPR-Aerasi, fitoaerasi dan fitoremediasi. Proses 
remediasi ini dilakukan selama 7 hari pada logam Cu dan 4 hari pada logam Zn dengan mengamati 
parameter perubahan morfologi tanaman. Setelah proses remediasi selesai, dilakukan analisis terhadap 
penyerapan konsentrasi logam berat pada akar dan daun tanaman dengan instrumen Spektroskopi Serapan 
Atom Nyala (PinAAcle 900T Perkin Elmer). Bagian daun tanaman dipotong-potong dan direndam dalam 
10 mL aseton selama 24 jam, kemudian konsentrasi klorofil pada daun tanaman dianalisis dengan 
Spektrofotometer UV-Vis (Hitachi,U-2010, Japan) untuk menentukan tingkat stress pada tanaman. Gambar 
1 menunjukkan desain reaktor proses EAPR-Aerasi. Laju alir udara yang diberikan pada metode fito-aerasi 
dan EAPR-Aerasi sebesar 4 L/menit dengan tegangan DC pada metode EAPR-Aerasi sebesar 2 V yang 
dihubungkan melalui elektroda katoda stainless steell dan anoda titanium. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain reaktor EAPR-Aerasi (a) dan Foto reaktor EAPR-Aerasi (b) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyerapan Konsentrasi Logam pada Daun dan Akar Tanaman 

Tanaman kiambang (Salvinia molesta) tidak memiliki batang sejati, oleh karena itu pengukuran 
penyerapan logam yang terdapat pada tanaman kiambang dilakukan pada daun dan akar. Menurut Bi dkk., 
(2010) [2] penyerapan logam pada tanaman paling besar terdapat pada akar dibandingkan pada daun. 
Penyerapan logam berat oleh tanaman dapat dibagi menjadi tiga proses yang berkesinambung, yaitu 
penyerapan oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada 
bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut [10]. Penyerapan 
konsentrasi logam Cu dan Zn pada bagian tanaman kiambang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyerapan konsentrasi logam oleh tanaman Kiambang pada media logam Cu (a) dan logam 
Zn (b) 

Gambar 2 menunjukkan penyerapan konsentrasi logam Cu dan Zn pada tanaman berbeda-beda, baik 
pada daun maupun akar tanaman kiambang. Penyerapan logam Cu dan Zn pada proses fitoaerasi lebih besar 
dibandingkan dengan proses EAPR-Aerasi dan fitoremediasi. Tanaman pada proses fitoaerasi dapat 
menyerap konsentrasi logam Cu dan Zn lebih besar karena sistem aerasi yang dibantu dengan alat penyebar 
udara dapat membantu tanaman memperoleh oksigen untuk respirasi dan kemampuan dalam penyerapan 
nutrisi oleh akar sehingga memudahkan akar dan daun untuk menyerap logam lebih maksimal. Selain itu, 
logam Cu dan Zn memiliki sifat konduktivitas, sehingga eletromigrasi logam menuju akar dapat terjadi lebih 
cepat.  

Kondisi Stress Tanaman 

Perubahan Morfologi Tanaman 

Kondisi morfologi tanaman setelah digunakan sebagai akumulator proses EAPR-Aerasi, fitoaerasi dan 
fitoremediasi mengalami beberapa perubahan morfologi. Perubahan morfologi yang nampak diantaranya 
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perubahan warna daun, perubahan ini terlihat dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Sebelum 
digunakan untuk proses remediasi limbah logam berat Cu dan Zn, daun berwarna hijau segar, sedangkan 
setelah digunakan daunnya berubah menjadi kecoklatan hingga keropos. Perubahan morfologi pada daun 
tanaman akibat proses EAPR-Aerasi, fitoaerasi dan fitoremediasi dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Perubahan morfologi tanaman kiambang pada logam Cu (a) dan logam Zn (b) 

Pada hari ke-4 dalam media logam Cu, tanaman kiambang pada proses EAPR-Aerasi menunjukkan 
gejala klorosis yang diduga tanaman mengalami toksisitas akibat cekaman abiotik (logam Cu). Kemudian 
terjadi nekrosis di akhir waktu remediasi yaitu daun menjadi keropos dan pada permukaan daun muncul 
beberapa bercak kehitaman. Sedangkan dalam media logam Zn, tanaman kiambang pada proses EAPR-
Aerasi pada hari ke-2 sudah mengalami gejala klorosis dan di waktu akhir remediasi terjadi keadaan nekrosis 
dimana daun menjadi keropos. Waktu proses remediasi logam Zn berlangsung lebih cepat dibandingkan 
dengan logam Cu disebabkan tingkat toksisitas logam Zn mempengaruhi metabolisme pertumbuhan 
tanaman kiambang dan menghambat sintesis klorofil. Klorosis dapat terjadi jika logam berat menghambat 
kerja enzim yang mengkatalis sintesis klorofil. Sedangkan, nekrosis merupakan kematian sel, jaringan, atau 
organ tumbuhan sehingga timbul bercak, bintik, atau noda [6]. 

Konsentrasi Klorofil dan Tingkat Stress Tanaman 

Kandungan klorofil akan berpengaruh langsung terhadap fotosintesis yang berdampak terhadap 
pertumbuhan tanaman pada penelitian. Terdapat hubungan antara konsentrasi logam berat terhadap 
perubahan kadar klorofil daun, yaitu kadar klorofil pada daun akan menurun diikuti dengan meningkatnya 
kandungan logam berat yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Terjadinya perubahan kadar klorofil 
disebabkan karena meningkatnya konsentrasi logam Cu dan Zn yang berkaitan dengan kerusakan yang 
terjadi pada struktur kloroplas [11]. Konsentrasi klorofil tanaman dalam proses remediasi logam Cu dan Zn 
ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Konsentrasi klorofil tanaman kiambang pada logam Cu (a) dan logam Zn (b) 

Kekurangan air mempengaruhi semua aspek pertumbuhan tanaman, yang meliputi proses fisiologi, 
biokimia, anatomi dan morfologi. Pada saat kekurangan air, sebagian stomata daun menutup sehingga 
terjadi hambatan masuknya CO2 dan menurunkan aktivitas fotosintesis [12]. Tanaman tingkat tinggi 
mempunyai dua macam klorofil yaitu klorofil a (C55H72O5N4Mg) yang berwarna hijau tua dan klorofil b 
(C55H70O6N4Mg) yang berwarna hijau muda. Klorofil a dan klorofil b paling kuat menyerap cahaya di 
bagian merah (600- 700 nm), dan paling sedikit menyerap cahaya hijau (500-600 nm). Kandungan klorofil 
dapat dipakai sebagai indikator yang terpercaya untuk mengevaluasi ketidakseimbangan metabolisme antara 
fotosintesis dan hasil produksi pada saat kekurangan air [13].  
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Konsentrasi klorofil tanaman kiambang yang digunakan dalam proses remediasi pada logam Cu 
memiliki tingkat stress yang paling rendah dengan angka klorofil total paling tinggi yaitu sebesar 34,85 
mg/L yang terlihat pada metode Fitoaerasi dengan rasio klorofil a/b sebesar 0,99. Sedangkan pada logam 
Zn yaitu proses EAPR-Aerasi memiliki tingkat stress paling rendah dengan angka klorofil total paling tinggi 
yaitu sebesar 63,25 mg/L dan rasio klorofil a/b sebesar 1,04. Hal ini disebabkan karena tanaman yang 
digunakan pada proses EAPR-Aerasi mendapatkan bantuan arus DC yang membantu proses translokasi 
logam secara merata dari akar ke daun tanaman sehingga menimbulkan efek stress yang rendah pada 
tanaman, selain itu penambahan oksigen juga membantu proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik 
[14]. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa proses fitoaerasi lebih 

efektif dalam penyerapan konsentrasi logam Cu pada daun dan akar tanaman sedangkan pada logam Zn 
yaitu proses EAPR-Aerasi. Tanaman kiambang (Salvinia molesta) memiliki kemampuan dalam menyerap 
logam Cu dan Zn. Tanaman kiambang mengalami tingkat stress lebih rendah yaitu pada proses fitoaerasi 
dalam logam Cu dan proses EAPR-Aerasi dalam logam Zn. 
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