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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran logam berat pada saat ini telah menjadi suatu masalah utama 

yang serius di lingkungan, khususnya pada tanah. Adanya pencemaran logam berat 

pada tanah biasanya disebabkan karena aktivitas antropogenik seperti 

pertambangan, pertanian, industri, lalu lintas, penggunaan bahan nuklir dan kimia 

berbahaya, dan lain sebagainya yang menyebabkan kandungan anorganik pada 

tanah semakin tinggi dan menjadi kandungan yang bersifat toksik. Kegiatan 

antropogenik atau yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang sering berperan 

dalam mencemari lingkungan tanah dengan logam berat di Indonesia adalah situs 

pertambangan dan minyak bumi, industri percetakan, industri logam, dan bahkan 

dapat dihasilkan dari kegiatan berkendara. Pencemaran logam berat pada tanah 

tidak hanya membahayakan biota tanah yang hidup pada sistem ekologi tanah, 

tetapi juga akan membahayakan manusia yang berkontak atau terkonsumsi melalui 

biota yang telah terkontaminasi logam berat sesuai dengan jenis logamnya, 

khususnya tumbuhan. Adapun salah satu logam berat yang berbahaya untuk 

tumbuhan adalah Timbal (Pb). 

Timbal (Pb) merupakan logam berat yang sangat beracun dan bersifat 

kronis. Timbal dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat. Timbal juga dapat 

merusak ginjal, hati dan sistem reproduksi, proses seluler dasar dan fungsi otak. 

Gejala toksik adalah anemia, insomnia, sakit kepala, pusing, mudah marah, 

kelemahan otot, halusinasi dan kerusakan ginjal (Naseem and Tahir, 2001). 
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Dampak negatif logam berat terhadap tanaman adalah menurunkan berat akar dan 

menurunkan kecepatan pertumbuhan akar tanaman. Sebagai akibat dari hal 

tersebut, jumlah produksi juga akan menurun. Akibat yang paling fatal dari 

tercemarnya tanaman oleh logam berat adalah terkontaminasinya sistem rantai 

makanan (McGrath et al., 2002). Pengaruh  Pb(II)  pada konsentrasi tertentu 

terhadap tanaman telah diamati oleh sejumlah peneliti sejak beberapa tahun silam. 

Muramoto et al. (1990) mengamati pengaruh negatif terhadap pertumbuhan akar 

tanaman yang ditanam pada tanah liat berpasir (tanah alluvial) pH 6. Menurut 

Golbold dan Kettner (1991), kecepatan perpanjangan akar pohon cemara 

dipengaruhi oleh Pb(II).  

Pengolahan logam berat memiliki spesifikasi khusus karena sifatnya yang 

persisten dan tidak mudah hilang dari lingkungan. Di Indonesia telah banyak 

instalasi atau teknologi untuk menyisihkan bahan pencemar lingkungan, tetapi 

belum keseluruhannya mencakup untuk pengolahan logam berat, karena 

pengolahan logam berat biasanya dilakukan secara terpisah, sehingga menyebabkan 

pengolahan tanah yang tercemar logam berat memiliki metode dan biaya tersendiri 

untuk pengolahannya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam metode telah dipelajari dan 

dilakukan untuk penyisihan logam berat di tanah. Teknik pengolahannya antara lain  

dengan cara bioremediasi, yaitu suatu proses degradasi bahan organik maupun 

anorganik yang dilakukan secara biologis atau dengan bantuan makhluk hidup pada 

kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya 

di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang. Dalam laporan penelitan 
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sebelumnya, terbukti bahwa penggunaan metode bioremediasi adalah yang paling 

sering dilakukan untuk pengolahan pada tanah yang tercemar bahan toksik maupun 

kandungan organik pencemar lainnya. Teknik pengolahan tersebut sering dilakukan 

karena melihat dari sisi ekonomis dan efisiensinya dalam penyisihan logam berat 

di tanah. 

Salah satu metode pengolahan logam berat pada tanah yang tercemar 

dengan bioremediasi adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu proses 

teknologi penerapan bioremediasi yang menggunakan tumbuhan untuk 

memulihkan lingkungan tanah atau air yang tercemar oleh bahan polutan 

(Surtikanti, 2011). Metode fitoremediasi terbagi menjadi dua, yaitu fitoremediasi 

secara in situ dan fitoremediasi secara ex situ. Keberhasilan proses fitoremediasi 

dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, bahan organik, pH, media tumbuh dan 

ketersediaan mikroba tanah untuk peningkatan efisiensi dalam pendegradasian 

bahan polutan.  

Keuntungan utama menggunakan metode fitoremediasi adalah tingkat 

efektivitasnya yang tinggi dalam mereduksi ion-ion logam berat pada tanah dan 

pengolahannya yang menggunakan bahan media tanam yang relatif tidak mahal 

dibandingkan teknik remediasi lainnya seperti perlakuan kimia yang membutuhkan 

biaya 100-200 dolar amerika per ton, pencucian tanah yang membutuhkan biaya 

75-200 dolar amerika per ton, dengan insinerasi yang membutuhkan biaya 200-500 

dolar amerika per ton, dan lain sebagainya. Sedangkan fitoremediasi hanya 

membutuhkan biaya kurang lebih 25-100 dolar amerika per ton dan dapat 

mereduksi bahan polutan dengan efisiensi yang tinggi berdasarkan penelitian-
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penelitian fitoremediasi, yaitu dapat mencapai hingga penyisihan 90% yang setara 

dengan teknik pemulihan secara kimia atau fisik namun lebih mahal. Proses 

fitoremediasi sangat cocok dan terbilang murah untuk mengolah tanah yang 

mengandung logam berat (Glass, 2000). Selain itu fitoremediasi cocok digunakan 

untuk bahan polutan organik dan anorganik, lebih ramah lingkungan, dan dapat 

dilakukan secara in situ dan ex situ. Fitoremediasi lebih aman diterapan karena tidak 

menimbulkan timbal balik yang negatif ke lingkungan dibandingkan perlakuan 

kimia yang dapat merusak ekosistem tanah.  

Oleh karena besarnya potensi dan dampak pencemaran logam berat pada 

lingkungan tanah yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas manusia seperti 

pembuangan limbah pertambangan maupun emisi gas industri dan kendaraan berat, 

maka diperlukan upaya untuk mengatasi kontaminan logam berat pada tanah secara 

efektif dan murah, sehingga aman untuk digunakan kembali sesuai peruntukkannya, 

dialihfungsikan menjadi suatu produk lain yang lebih berguna, atau lebih aman saat 

dibuang ke lingkungan, sehingga tidak berbahaya bagi biota tanah dan manusia, 

dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal dalam pengolahannya.  

Beberapa tumbuhan memiliki potensi untuk mengakumulasi bahan polutan 

dari tanah secara alami maupun dengan bantuan mikroorganisme pada tanah dan 

tumbuhan. Tumbuhan yang dapat mengakumulasi bahan polutan dan dapat tetap 

hidup disebut tumbuhan akumulator. Apabila tumbuhan tersebut mampu bertahan 

hidup di tanah yang tercemar bahan polutan dengan tinggi, maka dapat disebut 

tumbuhan hiperakumulator. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman 

yang menghasilkan buah atau bahan pangan memiliki kemampuan serap yang 
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tinggi dalam mengangkut logam berat pada tanah. Contoh tanaman agrikultur dan 

sayuran yang digunakan untuk fitoremediasi adalah Jagung, Kangkung, Sawi, 

Terong, Tomat, Cabai, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila akumulasi logam 

berat terangkut hingga hasil panen yang akan menjadi bahan produksi pangan akan 

menjadi suatu bahan berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena 

itu, penggunaan tanaman bahan pangan untuk proses fitoremediasi lebih baik 

dihindarkan dan menggunakan tanaman yang bukan untuk produksi bahan pangan. 

Tanaman hias atau tanaman liar yang dibudidaya juga dapat digunakan 

sebagai media untuk fitoremediasi. Penelitian terkait penyisihan logam berat di 

tanah menggunakan tanaman hias telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam 

penelitian Haryanti, dkk. (2013) membuktikan potensi tanaman Hanjuang 

(Cordyline fruicosa) dapat mereduksi kadar logam berat Pb 1,60 g di tanah dengan 

efisiensi hingga 44,28% dengan masa pengamatan selama 60 hari dan potensi 

tanaman Samba Dara (Excoecaria cochinensis) mereduksi logam berat Pb di tanah 

hingga efisiensi 31,89% dengan masa pengamatan yang sama.  

Penelitian lain oleh Siahaan, dkk. (2014) yaitu penggunaan tumbuhan  

Lindernea crustacea, Digitaria radicosa, dan Cyperus rotundus mampu menyerap 

logam berat merkuri (Hg) berturut-turut adalah 4,824; 2,056; dan 6,104 mg/kg dari 

limbah Tailing dengan konsentrasi 10% tanpa pemberian bahan organik (kompos).  

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tanaman kenikir (Tagetes 

patula) dan tanaman pacar air (Impatiens balsamina). Adapun penelitian terkait 

menggunakan kedua tanaman tersebut lebih sering digunakan untuk menyisihkan 

bahan organik dan minyak, seperti pada penelitian Cai et al. (2010) yang 
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menggunakan tanaman pacar air (Impatiens balsamina) untuk menyisihkan kadar 

petroleum hydrocarbons (PHCs) sebanyak 10.000 mg/kg hingga efisiensi sebesar 

65,03% selama 4 bulan. Adapun penelitian lain yaitu oleh Sun et al. (2011) bahwa 

Tagetes patula mampu mereduksi benzo[a]pyrene B[a]P dan B[a]P–Cd sebanyak 

79.2–92.4% dan 78.2–92.9% dengan konsentrasi yang rendah (≤ 10mg/kg), namun 

pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa penyisihan gabungan B[a]P–Cu 

dan B[a]P–Pb dengan Tagetes patula tidak terlalu efektif. Pada saat ini tidak banyak 

penelitian fitoremediasi untuk menyisihkan logam berat Pb menggunakan tanaman 

kenikir dan tanaman pacar air, melihat kedua spesies tersebut sangat banyak 

ditemukan di Indonesia. Oleh sebab itu pada penelitian ini ingin mengujikan apakah 

kedua tanaman tersebut berpotensi untuk menyisihkan kandungan logam berat Pb 

pada tanah dengan kadar tertentu. 

Penelitian ini menggunakan tanaman kenikir dan tanaman pacar air 

dikarenakan kedua tanaman tersebut merupakan jenis tanaman liar dan tanaman 

hias yang tidak sering berkontak langsung terhadap manusia. Tanaman kenikir dan 

tanaman pacar air merupakan tanaman tropis sehingga mudah beradaptasi pada 

kondisi tanah di Indonesia yang bermusim tropis. Selain itu, kedua tanaman tersebut 

memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga perawatannya mudah dan 

lebih efisien terhadap waktu penelitian. Dengan adanya penelitian tersebut, 

diharapkan akan diimplementasikan dalam penelitian skripsi dan akan lebih 

dipahami tingkat potensi efisiensi dari tanaman untuk mereduksi logam berat di 

tanah, yaitu tanaman kenikir dan pacar air dalam penyisihan logam berat Pb pada 

tanah, sehingga dapat dianalisis dari segi efisiensi waktu, efisiensi penyisihan, dan 
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ekonomi lingkungan pada pengaplikasiannya dengan variasi waktu kontak dan jenis 

tanah.  

Hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan 

efisiensi  penyisihan logam berat oleh tanaman kenikir dan tanaman pacar air 

dengan variasi waktu kontak penanaman pada tanah yang mengandung logam berat 

Pb dan jenis media tanamnya, yaitu tanah humus dan tanah non humus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini diantaranya: 

1. Apakah tanaman Kenikir (Tagetes patula) dapat menyerap logam berat Pb 

sintetik yang ada di dalam tanah? 

2. Berapa kemampuan tanaman Kenikir (Tagetes patula) dalam mereduksi logam 

berat Pb sintetik pada tanah dengan variasi waktu kontak dan jenis tanah? 

3. Apakah tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina L.) dapat menyerap logam 

berat Pb sintetik yang ada di dalam tanah? 

4. Berapa kemampuan tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina L.) dalam 

mereduksi logam berat Pb sintetik dengan variasi waktu kontak dan jenis 

tanah? 

5. Apakah ada perbedaan kemampuan penyerapan logam berat Pb sintetik dalam 

tanah oleh tanaman Kenikir (Tagetes patula) dan tanaman Pacar Air (Impatiens 

balsamina L.) melalui analisis statistik? 

6. Tanaman apa yang lebih baik digunakan untuk fitoremediasi logam berat Pb 

dalam tanah? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui apakah tanaman Kenikir (Tagetes patula) dapat menyerap 

logam berat Pb sintetik yang ada di dalam tanah.  

2. Untuk mengetahui kemampuan tanaman Kenikir (Tagetes patula) dalam 

mereduksi logam berat Pb sintetik pada tanah dengan variasi waktu kontak dan 

jenis tanah.  

3. Untuk mengetahui apakah tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina L.) dapat 

menyerap logam berat Pb sintetik yang ada di dalam tanah.  

4. Untuk mengetahui kemampuan tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina L.) 

dalam mereduksi logam berat Pb sintetik dengan variasi waktu kontak dan jenis 

tanah. 

5. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan penyerapan logam 

berat Pb sintetik dalam tanah oleh tanaman Kenikir (Tagetes patula) dan 

tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina L.) melalui analisis statistik. 

6. Untuk mengetahui tanaman apa yang lebih baik digunakan untuk fitoremediasi 

logam berat Pb dalam tanah. 

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk mendapat pengetahuan mengenai metode fitoremediasi dan media 

tanaman yang dapat digunakan untuk penyisihan logam berat pada tanah 

tercemar. 
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2. Untuk mengetahui cara mengaplikasikan dan mengimplementasikan metode 

fitoremediasi untuk penyisihan logam berat pada tanah yang tercemar. 

3. Untuk dapat menganalisis dan membandingkan media tanaman yang lebih baik 

digunakan dalam penyisihan logam berat pada tanah. 

 

1.5 Hipotesis 

 Hipotesis didasari dengan asumsi: 

1. Setiap tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap zat dalam tanah 

2. Setiap tanaman memiliki kemampuan menyerap zat dalam tanah yang 

berbeda 

1.5.1  Hipotesis penelitian 

1. Jika tanaman dapat menyerap logam berat, maka tanaman kenikir 

(Tagetes patula) juga dapat menyerap logam berat Pb. 

2. Jika tanaman dapat menyerap logam berat, maka tanaman pacar air 

(Impatiens balsamina L.) juga dapat menyerap logam berat Pb. 

1.5.2 Hipotesis statistika 

 H0 : Tidak ada beda kemampuan penyerapan logam berat Pb antara  

tanaman kenikir (Tagetes patula) dan tanaman pacar air   

(Impatiens balsamina L.). 

 Ha : Ada beda kemampuan penyerapan logam berat Pb antara  

  tanaman kenikir (Tagetes patula) dan tanaman pacar air (Impatiens  

  balsamina L.). 
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