
BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Limbah adalah konsekuensi logis dari pendirian pabrik.  Limbah yang 

mengandung senyawa kimia berbahaya dan beracun dengan konsentrasi tertentu 

akan lepas ke dalam lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran air, tanah, 

maupun udara (Rini, 2001). 

Pada saat limbah telah terlepas ke lingkungan industry harus 

bertanggungjawab terhadap pengolahan limbah tersebut. Proses pengolahan dapat 

diklasifikasikan melalui proses fisika, kimia, dan biologis. Metode pengolahan air 

limbah dapat berupa metode pengolahan secara fisika, kimia dan biologi. Dari 

ketiga metode tersebut yang dinilai paling efisien dalam menurunkan zat organik 

dalam air limbah dengan biaya relatif murah adalah dengan metode pengolahan 

biologis (Momon dan Meilani, 1997). Dari beberapa metode pengolahan biologis, 

penggunaan tanaman air merupakan metode yang relatif baru untuk menurunkan 

kadar bahan organik Zn di perairan. Metode pengolahan limbah dengan 

menggunakan tanaman air dikenal dengan fitoremidiasi.  

Pada penelitian ini tanaman yang akan dimanfaatkan untuk proses 

remediasi adalah Eceng Gondok (Eichornia crassipes). Dengan dilakukannya 

proses fitoremediasi ini diharapkan dapat memulihkan kualitas air limbah Zn lebih 

cepat dibanding tanpa proses tersebut dan sekaligus sebagai upaya pelestarian 

lingkungan yang melibatkan keragaman biotik. Eceng gondok dipilih sebagai 

tanaman fitoremidiasi karena merupakan jenis gulma air yang sangat cepat 

tumbuh dan mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan baru yang sangat 

besar sehingga merupakan gangguan kronis dan sulit dikendalikan 

(Tjitrosoepomo, 2000). Pada umumnya tumbuhan akan menyerap unsur-unsur 

hara yang larut dalam air dan dari tanah melalui akar-akarnya. Semua tumbuhan 



mempunyai kemampuan menyerap yang memungkinkan pergerakan ion 

menembus membran sel, mulai dari unsur yang berlimpah sampai dengan unsur 

yang sangat kecil dibutuhkan tanaman dan ternyata dapat diakumulasikan oleh 

tanaman (Wolverton dan Mcknown, 1975). Umumnya tanaman air sangat tahan 

terhadap kadar unsur hara yang sangat rendah dalam air tetapi responnya terhadap 

kadar hara yang tinggi juga sangat besar (Lusianty dan Soerjani, 1974). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian fitoremidiasi 

limbah Zn adalah : 

1. Apakah limbah Zn akan mempengaruhi perubahan massa, panjang daun, dan 

akar eceng gondok ? 

2. Apakah eceng gondok dapat meremidiasi limbah Zn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian fitoremidiasi limbah Zn adalah:  

1. Mempelajari pengaruh konsentrasi limbah terhadap perubahan massa, panjang 

daun, dan akar eceng gondok. 

2. Mempelajari pengaruh enceng gondok terhadap penurunan konsentrasi limbah 

Zn.  

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian fitoremidiasi limbah Zn adalah : 

1. Membantu mengatasi pencemaran lingkungan oleh limbah Zn dengan metode 

fitoremidiasi. 

2. Memanfaatkan tanaman eceng gondok untuk fitoremidiasi 

 


