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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Perkembangan industri di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang 

semakin pesat, salah satunya adalah industri batik. Industri batik merupakan 

industri yang banyak menggunakan air dalam proses produksinya, sehingga industri 

ini dapat menghasilkan limbah cair mencapai 80% dari seluruh jumlah air yang 

digunakan dalam proses pembuatan batik dari tahap pencelupan hingga pencucian 

(Suharto, et al., 2016). Pencemaran air yang dihasilkan dari industri batik 

dikategorikan sebagai limbah organik yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan (Suprihatin, 2014). 

      Air limbah industri batik dapat dengan mudah dikenali karena warnanya yang 

pekat dan berbau yang disebabkan oleh penggunaan bahan pewarna dalam proses 

pembuatan batik. Bahan pewarna yang digunakan dapat berupa pewarna alami yang 

berasal dari tumbuhan maupun zat warna sintetis. Bahan-bahan kimia yang 

digunakan dalam proses pewarnaan batik antara lain zat warna asam, zat warna 

basa, zat warna direk, zat warna reaktif, zat warna naftol, dan zat warna bejana 

(Kurniawan, et al., 2013). Kurangnya pengetahuan pengelolaan limbah cair batik 

terutama pada industri rumahan membuat sejumlah pengrajin batik membuang 

limbah tersebut ke badan air, sehingga mencemari badan air dan pada akhirnya 

menurunkan kualitas badan air.  
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      Limbah cair industri batik memiliki karakteristik konsentrasi Chemical Oxygen 

Demand (COD) sebesar 6.105,93 mg/L, Total Suspended Solids (TSS) sebesar 

7.145 mg/L dan kekeruhan sebesar 3.770 NTU (Sari, 2016). Selain nilai COD, TSS 

dan kekeruhan, limbah cair batik juga mengandung unsur logam berat yang 

berbahaya yaitu Zn, Cd, Cu, Cr, dan Pb (Nurdalia, 2006). Pengolahan dibutuhkan 

untuk menurunkan nilai beban pencemar yang terdapat pada limbah cair batik 

melalui proses penguraian bahan-bahan organik maupun anorganik, salah satunya 

adalah konsentrasi COD dan nilai kekeruhan yang diakibatkan dari penggunaan 

bahan kimia pada proses pewarnaan batik. Tingginya konsentrasi COD dan nilai 

kekeruhan dalam perairan dapat membunuh organisme, mengganggu 

keseimbangan ekosistem dan menurunkan indeks kualitas air (Al Farraj, et al., 

2019). 

      Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif pencemaran 

limbah cair industri batik adalah dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu. 

Pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan berbagai proses yaitu secara fisika, 

kimia dan biologi. Salah satu proses pengolahan secara biologi adalah 

menggunakan fitoteknologi. Fitoteknologi merupakan upaya mereduksi polutan di 

lingkungan dengan mengakumulasi atau memetabolisme kontaminan polutan 

menggunakan tanaman dan asosiasi mikroba (Anjum, et al., 2013). 

      Fitoteknologi memiliki tingkatan penyerapan polutan, yaitu pada keseluruhan 

tanaman, bagian jaringan tanaman dan pada akar tanaman. Mekanisme 

fitoteknologi terdiri dari fitoekstraksi, fitodegradasi, fitohidrolik, fitovolatilisasi, 

fitosekuenstrasi, dan rhizodegradasi (Anjum, et al., 2013). Tumbuhan banyak 
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digunakan untuk mengolah air buangan karena mampu mengolah air buangan 

dengan tingkat efisiensi yang tinggi, serta dapat beradaptasi pada lingkungan 

berpolutan (Ekperusi, et al., 2019). 

      Pengolahan limbah batik dengan metode fitoteknologi sudah banyak dilakukan. 

Seperti pada penelitian Wahyu, et al. (2015), tumbuhan Eichornia crassipes mampu 

menurunkan konsentrasi COD sebesar 79,96%. Pada penelitian Ningsih (2017), 

Scirpus grossus dan Iris pseudacorus dapat menurunkan konsentrasi COD sebesar 

89%. Pada penelitian Lestari & Aminatun (2018), tanaman Hydrilla verticillata 

mampu menurunkan konsentrasi COD sebesar 86,7%. Penurunan nilai kekeruhan 

pada penelitian Cahyanto, et al. (2018), tanaman Pistia stratiotes L. dapat 

menyisihkan kekeruhan sebesar 75%. 

      Jenis tumbuhan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tanaman mata 

lele (Lemna minor). Tanaman mata lele (Lemna minor) merupakan tumbuhan 

makrofit berbunga kecil yang mampu menyerap senyawa organik (Roman & 

Brennan, 2019). Pemilihan tanaman mata lele (Lemna minor) dikarenakan tanaman 

mata lele (Lemna minor) dapat menggandakan diri dalam waktu dua hari pada 

keadaan optimum, banyak terdapat di perairan yang menggenang, dan masih 

terbatasnya pemanfaatannya sebagai agen fitoteknologi pencemaran limbah cair 

batik (Ekperusi, et al., 2019). Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman mata lele (Lemna minor) pada air yang telah tercemar adalah beban 

pencemar serta lama kontak tanaman mata lele (Lemna minor) dengan air limbah. 

      Beban pencemar yang berlebih pada perairan dapat mengganggu proses 

pertumbuhan tanaman mata lele (Lemna minor) sehingga akan berpengaruh 
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terhadap penyerapan polutan. Selain itu, dikarenakan mekanisme penyerapan 

polutan pada tanaman mata lele (Lemna minor) membutuhkan waktu yang panjang, 

maka lama waktu kontak dapat mempengaruhi penyerapan polutan (Ekperusi, et 

al., 2019). Mekanisme penyerapan polutan organik pada tanaman mata lele (Lemna 

minor) terjadi akibat adanya simbiosis dengan mikroorganisme di akar. Saat akan 

melakukan proses fotosintesis, tanaman membutuhkan karbon dioksida (CO2) dan 

air yang dihasilkan dari proses respirasi mikroorganisme. Sebaliknya, 

mikroorganisme membutuhkan karbohidrat dan oksigen (O2) dari hasil proses 

fotosintesis tanaman untuk menguraikan bahan organik (Sutrisno, et al., 2010). 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian guna mengetahui 

penurunan parameter nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. Penelitian ini 

menggunakan reaktor sistem batch dengan proses fitoteknologi menggunakan 

tanaman mata lele (Lemna minor). Variasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pengenceran limbah cair batik dan waktu kontak tanaman mata lele (Lemna 

minor) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi 

COD. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variasi pengenceran limbah cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna 

minor) memberikan pengaruh terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD? 

2. Apakah variasi waktu kontak limbah cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna 

minor) memberikan pengaruh terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD? 
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3. Berapa waktu kontak yang menghasilkan efisiensi penurunan kekeruhan dan 

konsentrasi COD tertinggi pada setiap pengenceran limbah cair batik? 

4. Pada kondisi bagaimanakah yang memberikan efisiensi optimum terhadap 

kekeruhan dan konsentrasi COD berdasarkan variasi pengenceran dan waktu 

kontak? 

 

1.3 Tujuan 

      Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi pengenceran limbah cair batik oleh tanaman mata 

lele (Lemna minor) terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. 

2. Mengetahui pengaruh variasi waktu kontak limbah cair batik oleh tanaman 

mata lele (Lemna minor) terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. 

3. Mengetahui waktu kontak yang menghasilkan efisiensi penurunan kekeruhan 

dan COD tertinggi pada setiap pengenceran limbah cair batik. 

4. Mengetahui kondisi yang memberikan efisiensi optimum terhadap kekeruhan 

dan konsentrasi COD berdasarkan variasi pengenceran dan waktu kontak. 

 

1.4 Asumsi Penelitian 

      Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variasi pengenceran limbah cair batik memberikan pengaruh yang ditunjukkan 

dengan adanya korelasi terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. 
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2. Variasi waktu kontak tanaman mata lele (Lemna minor) dengan limbah cair batik 

memberikan pengaruh yang ditunjukkan dengan adanya korelasi terhadap nilai 

kekeruhan dan konsentrasi COD. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

1.5.1 Hipotesis Kerja 

      Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika pengenceran limbah cair batik memberikan perbedaan nilai terhadap 

kekeruhan dan konsentrasi COD, maka variasi pengenceran limbah cair batik 

akan memiliki korelasi terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. 

2. Jika waktu kontak limbah cair batik berpengaruh terhadap nilai kekeruhan dan 

konsentrasi COD, maka variasi waktu kontak limbah cair batik akan memiliki 

korelasi terhadap nilai kekeruhan dan konsentrasi COD. 

1.5.2 Hipotesis Statistik 

      Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

Ha0  = Tidak ada korelasi nilai kekeruhan berdasarkan variasi pengenceran limbah 

cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Ha1  = Terdapat korelasi nilai kekeruhan berdasarkan variasi pengenceran limbah 

cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Hb0  = Tidak ada korelasi konsentrasi COD berdasarkan variasi pengenceran 

limbah cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Hb1  = Terdapat korelasi konsentrasi COD berdasarkan variasi pengenceran limbah 

cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 
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Hc0  =  Tidak ada korelasi nilai kekeruhan berdasarkan variasi waktu kontak limbah 

cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Hc1  =  Terdapat korelasi nilai kekeruhan berdasarkan variasi waktu kontak limbah 

cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Hd0  =  Tidak ada korelasi konsentrasi COD berdasarkan variasi waktu kontak 

limbah cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

Hd1  =  Terdapat korelasi konsentrasi COD berdasarkan variasi waktu kontak 

limbah cair batik oleh tanaman mata lele (Lemna minor). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian terkait pengolahan air 

limbah. 

2. Menambah informasi variasi pengenceran dan lama waktu kontak tanaman 

mata lele (Lemna minor) yang memberikan efisiensi penurunan kekeruhan dan 

konsentrasi COD tertinggi. 

3. Memberikan alternatif pengolahan limbah cair batik. 
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