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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan CuSO4 dan 

DTPA (Diethilene Triamine Penta Acetic acid) pada tanah terhadap akumulasi Cu , pertumbuhan 

dan kadar klorofil daun tanaman Crotalaria juncea. Tanah diambil pada lapisan 0-20 cm dari 

lahan persawahan tercemar limbah cair electroplating di desa Wonorejo, Kecamatan Ngunut, 

Kabupaten Tulungagung. Biji Crotalaria juncea dikecambahkan pada media pasir selama 2 

minggu. Tanaman dipindahkan ke polybag yang berisi tanah tercemar limbah electroplating. 

Setiap tanaman di polybag diberi perlakuan CuSO4 dengan konsentrasi 0, 12.5, 45 dan 75 mg/L 

dan DTPA dengan konsentrasi 0, 0.5, 1 dan 5 mmol/kg. Kemudian dilakukan analisis kandungan 

Cu pada tanah dan tanaman (akar dan pucuk) dengan metode AAS (Atomic Absortion 

Spectrofotometry) pada panjang gelombang 324,8 nm. Selain itu juga dilakukan pengukuran 

panjang akar, tinggi tanaman, berat kering dan kadar klorofil daun tanaman Crotalaria juncea. 

Hasil yang diperoleh adalah penambahan CuSO4  dan DTPA pada media tanah dapat  

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akumulasi Cu oleh tanaman Crotalaria juncea. 

Konsentrasi DTPA yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap akumulasi Cu adalah 5 

mmol/kg. Untuk panjang akar dan berat kering tanaman, hanya penambahan CuSO4 pada media 

tanah yang dapat memberikan pengaruh signifikan sedangkan penambahan  DTPA pada media 

tanah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap panjang akar dan berat kering tanaman. 

Untuk tinggi tanaman, penambahan DTPA dan CuSO4 memberikan pengaruh signifikan. 

Konsentrasi DTPA yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman  

Crotalaria juncea adalah 1 dan 5 mmol/kg.  Penambahan CuSO4  dan DTPA pada media tanah 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar klorofil total daun tanaman 

Crotalaria juncea. 

 

Kata kunci :  DTPA (Diethilene Triamine Penta Acetic acid), CuSO4, Akumulasi logam  Cu, 

Crotalaria juncea, limbah cair electroplating 
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