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PENDAHULUAN

Limbah merupakan hasil  sisa dari  proses suatu kegiatan yang
sebagian  besar  merupakan  limbah  dalam  kategori  Bahan
Berbahaya dan Beracun (limbah B-3). Menurut Peraturan Menteri
Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  33  Tahun  2009  limbah  B3
merupakan  sisa  suatu  usaha  atau  kegiatan  yang  mengandung
bahan berbahaya dan beracun karena sifat dan konsentrasinya atau
jumlahnya,  baik  secara  langsung maupun tidak  langsung,  dapat
mencemarkan dan merusak lingkungan hidup.

Salah  satu  contoh  dari  limbah  B3  yaitu  limbah  yang
mengandung logam berat. Menurut Murniasih dan Sukirno (2012)
Logam berat  yang berbahaya yang sering mencemari  lingkungan
antara  lain  merkuri  (Hg),  timbal  (Pb),  arsenik  (As),  kadmium
(Cd),  kromium (Cr),  dan nikel (Ni).  Logam berat tersebut  dapat
terakumulasi  di  dalam  tubuh  suatu  mikroorganisme,  dan  tetap
tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun. Salah satu logam
berat yang banyak terakumulasi di dalam tanaman adalah logam
Pb dang Cd.

Timbal (Pb) yang mencemari tanah sebagian besar diakumulasi
pada  organ  tanaman,  yaitu  daun,  batang,  akar  dan  akar  umbi-
umbian.  Penelitian  Garber  dalam  Onggo  (2010)  menunjukkan
bahwa Pb yang berasal dari  polusi udara,  sebagian besar berupa
debu yang berada di permukaan tanaman dan hanya dalam bentuk
terlarut  dapat  masuk  ke  dalam  tanaman.  Logam  Pb  yang
terakumulasi dalam tanaman menyebabkan fungsi fotosintesis dan
transpirasi terhambat. 

Kadmium  (Cd)  merupakan  salah  satu  logam  berat  yang
memiliki  efek  toksik  yang  tinggi  pada  makhluk  hidup  apabila

akumulasi  dalam  tubuh  jumlahnya  melebihi  ambang  batas
(Wulandari dkk, 2014). Kadmium lebih mudah diakumulasi oleh
tanaman  dalam jumlah  yang besar.  Logam berat  ini  bergabung
bersama  timbal  dan  merkuri  sebagai  the big  three heavy  metal
yang memiliki  tingkat  pencemaran tertinggi terhadap lingkungan
(Widyaningrum  dkk,  2007).  Oleh  karenanya  perlu  dilakukan
penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh logam-logam
berat dengan cara fitoremediasi.

Fitoremediasi  adalah  salah  satu  upaya  untuk  mengurangi
kerusakan tanah akibat  tingginya akumulasi  logam berat  dengan
memanfaatkan  tanaman  yang  dapat  menyerap  logam  berat
(Thamrin  dkk  dalam Wulandari  dkk,  2014).   Mekanisme  kerja
fitoremediasi  terdiri  dari  beberapa  konsep  dasar  yaitu:
fitoekstraksi,  fitovolatilisasi,  fitodegradasi,  fitostabilisasi,
rhizofiltrasi  dan  interaksi  dengan  mikroorganisme  pendegradasi
polutan. (Kelly,  dalam Sukakusumah, 2012). 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  fitoremediasi
yaitu  kemampuan daya akumulasi  berbagai  jenis  tanaman untuk
berbagai  jenis  polutan  dan  konsentrasi;  sifat  kimia  dan  fisika,
serta  sifat  fisiologi  tanaman;  jumlah  zat  kimia  berbahaya;
mekanisme  akumulasi  dan  hiperakumulasi  ditinjau  secara
fisiologi, biokimia,  dan molekular; serta penggunaan konsentrasi
limbah  yang tepat  sangat  menentukan  keberhasilan  pada  proses
fitoremediasi (Kurniawan  dalam Estuningsih dkk, 2013).

Hiperakumulator  yaitu  tanaman  yang memiliki  daya  adaptasi
dan toleransi yang tinggi dan mampu memproduksi biomassa dan
mengakumulasi  logam berat  pada jaringan tajuk tanaman dalam
jumlah yang relatif besar.  Menurut  Peer  et al.,  dalam Balitbang
Kehutanan  (2011)  Mekanisme  tanaman  hiperakumulator
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ABSTRACT
Heavy metals have negative impacts  on the environment (soil, water and air); therefore,  it is necessary to  conduct a  research using plants that
absorb Pb and Cd (hiperakumulator) metals. Plants used were spinach and elephant grass as agents of phytoremediation of Pb and Cd metals. This
research  aimed  to determine the ability  of grass and spinach  plants  to  absorb Pb and  Cd metals,  conducted at  Agrotechnopark greenhouse,
University of Jember. The research used split plot randomized block design (RBD) factorial between hiperakumulator plants as the main plot with
doses of Pb and  Cd  metals  as  subplots.  The results  showed that  Elephant  grass  was  more effective in  accumulating Pb metal  than  spinach.
Meanwhile, the spinach plant was more effective in accumulating Cd metal than elephant grass. Plant height variable showed the inhibited growth
of elephant grass.

Keywords: phytoremediation, hyperaccumulator, elephant grass, spinach, heavy metals.

ABSTRAK
Logam-logam berat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan (tanah, air dan udara), maka perlu dilakukan percobaan dengan menggunakan
tanaman yang berfungsi menyerap logam Pb dan Cd (hiperakumulator). Tanaman yang digunakan adalah bayam dan rumput gajah sebagai agen
fitoremediasi logam Pb dan Cd. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman rumput gajah dan bayam dalam menyerap logam Pb
dan Cd, yang dilaksanakan di greenhouse Agrotechnopark, Universitas Jember. Percobaan ini menggunakan desain dengan split plot Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial antara tanaman hiperakumulator sebagai petak utama dengan dosis logam Pb dan Cd sebagai anak petak. Hasil percobaan
menunjukkan Rumput gajah lebih efektif dalam mengakumulasi logam Pb daripada tanaman bayam. Sedangkan tanaman bayam lebih efektif dalam
mengakumulasi logam Cd daripada tanaman rumput gajah. Variabel tinggi tanaman menunjukkan pertumbuhan yang terhambat untuk rumput gajah.
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menyerap logam berat agar dapat masuk ke dalam jaringan tanpa
meracuni tanaman, logam berat harus diubah menjadi bentuk yang
kurang  toksik  melalui  reaksi  kimiawi  atau  pembentukan
kompleks  dengan  metabolit  sekunder  yang  dihasilkan  oleh
tanaman. Contoh tanaman hiperakulator yaitu tanaman bayam dan
rumput gajah.

Menurut  Mohamad dalam Irsyad dkk  (2014)  tanaman bayam
duri dapat meremediasi cadmium (Cd), dengan demikian tanaman
bayam  dapat  dikatakan  sebagai  tanaman  hiperakumulator  yang
mampu menyerap logam berat yang ada di dalam tanah.  Rumput
gajah (Pennisetum purpureum) adalah famili  Poaceae terdiri  atas
tiga anak famili (sub famili),  yaitu: Bambusoideae, Pooideae dan
Panicoideae (Gilliland et al., 1971). Panicum maximum diketahui
dapat mengakumulasi logam Cd sebesar 175 mg/kg. 

Percobaan ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan
tanaman  bayam  (Amaranthus  tricolor)  dan  rumput  gajah
(Pennisetum purpureum) dalam menyerap logam Pb dan Cd. Serta
untuk  mengetahui  jenis  tanaman  yang  paling  efektif  dalam
mengakumulasi  logam  Pb  dan  Cd  berdasarkan  nilai  BAF
(Bioaccumulation Factor). 

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai November 2014,
yang  dilaksanakan  di  Agrotechno  Park,  Fakultas  Pertanian,
Universitas Jember. 

Pelaksanaan  percobaan  dilakukan  dengan  beberapa  tahap
sebagai berikut:
Analisis  Pendahuluan. Sebelum  pengaplikasian  dilakukan
analisis kandungan kimia tanah antara lain pH dengan metode pH
meter,  N dengan  metode  kjedahl,  P  dengan  Bray I,  K  dengan
metode AAS, C-organik dengan metode Curmis, logam Pb dan Cd
dengan  metode  AOAC.  Analisis  kimia  limbah  koran  meliputi
logam Pb dan Cd dengan metode AOAC dan analisis kimia pupuk
guano  meliputi  analisis  N  dengan  metode  Kjedahl,  P  dengan
analisis  Bray  I,  dan  K  dengan  metode  flamefotometri,  yang
dilaksanakan di laboratorium kesuburan tanah.
Pra Tanam, tahap ini dilakukan persiapan bibit rumput gajah di
media  seluas  6x3 meter.  Penanaman rumput  gajah yaitu  dengan
menanam  buku-buku  dari  tiap  ruas  batang.  Sementara  untuk
tanaman  bayam menyiapkan  benih  yang langsung disemai  pada
saat  penanaman.  Serta  inkubasi  media  yaitu  mencampur  tanah,
limbah koran dan guano sesuai dosis percobaan dengan berat total
8,5  kg.  Media  yang sudah  dicampur  ditutup  rapat-rapat  selama
dua minggu yang bertujuan agar tidak terjadi reaksi oksidasi serta
untuk  menghomogenkan  media  sehingga  kondisi  kimia  didalam
media tidak berubah.

Percobaan  Uji  Tanaman Bayam (Amaranthus  tricolor)  dan
Rumput  Gajah  (Pennisetum  purpureum)  Sebagai  Agen
Fitoremediasi  pada  Tanah  Tercemar  Logam  Pb  dan  Cd
dilakukan  dengan  metode  rancangan  percobaan  Split  Plot
rancangan acak kelompok (RAK) faktorial yang meliputi tanaman
hiperakumulator  (T)  sebagai  petak  utama  yaitu  (T1)  Tanaman
Rumput  Gajah  (Pennisetum purpureum),  (T2)  Tanaman  Bayam
(Amaranthus  tricolor),  dan  sebagai  anak  petak  limbah  kertas
koran yang mengandung logam Pb dan Cd (L) yaitu: (L0) Dosis
limbah 0 mg/kg, (L1) Dosis limbah 1 mg/kg (Cd) dan (L2) Dosis
limbah  2  mg/kg (Pb),  masing-masing  kombinasi  perlakuan
diulang tiga kali.
Aplikasi.  Tanaman  rumput  gajah  dipindahkan  dari  media
pembibitan  ke  media  percobaan.  Masing-masing  polibag
percobaan ditanami  sebanyak 6 tanaman.  Benih tanaman bayam
langsung  disemai  di  media  percobaan  yang  masing-masing
mendapat 24 benih/polibag. 
Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman yang

dilakukan  setiap  hari  sekali.  Penyiangan  dilakukan  setiap  satu
minggu sekali dengan mencabut gulma yang tumbuh di polybag.
Analisis Hasil Percobaan. Setelah berusia 28 hari setelah tanam,
tanaman dipanen dan diamati.  Berikuti  ini  variabel  pengamatan
yang dilakuakan:
a. Berat Kering Tanaman

Dua  jenis  tanaman  masing-masing  diambil  3  tanaman  yang
terbaik  dan  ditimbang.  Tanaman  yang  sudah  diketahui  berat
basahnya  dioven  dengan  suhu  60º C  sampai  kering.  Setelah
kering,  tanaman  ditimbang  dan  dihaluskan  untuk  dilakukan
analisis kadar logam Pb dan Cd dalam jaringan tanaman.
b. Analisis Kadar Logam Pb dan Cd Jaringan

Tanaman  yang  sudah  halus,  yang  lolos  dari  saringan  2mm,
ditimbang 0,25  gram untuk  dianalisis  kadar  logam Pb  dan  Cd
dengan menggunakan metode AOAC.
c. Analisis Kadar Logam Pb dan Cd Tanah

sebelum  analisis,  tanah  dikering-angikan  dan  diayak  dengan
saringan 2mm. Kemudian sampel tanah yang sudah halus diambil
sebanyak 1 gram untuk dianalisis kadar logam Pb dan Cd dengan
metode AAS.
d. Perhitungan Nilai Serapan dan Nilai BAF logam Pb dan Cd

Nilai  serapan  tanaman  didapat  dari  hasil  kali  berat  kering
tanaman  dan  kadar  logam  Pb/Cd.  Sementara  nilai  BAF
(akumulasi  logam  dalam  tanaman)  didapat  dari  perbandingan
antara kadar logam di jaringan dengan kadar logam dalam tanah.

Data  yang diperoleh  dianalisis  statistik  dengan menggunakan
analisis  sidik ragam, jika menunjukkan pengaruh berbeda nyata.
dilanjutkan dengan Uji Duncan 5%.

HASIL

Hasil  analisis  pendahuluan  yang  dilakukan  terhadap  3
komponen tersebut didapat sebagai berikut:

Tabel 1.  Hasil Analisis Pendahuluan Tanah Inceptisol

Variabel Metode Hasil analisis Harkat (*)

pH H2O

N total (%)
P2O5 tersedia (mg/kg)

K2O (mg/kg)

C-organik (%)
Kadar Pb (mg/kg)
Kadar Cd (mg/kg)

pH meter

Kjedahl
Bray I

AAS
Curmis
AOAC
AOAC

6,09

0,14

10,4

18,0
0,8

3,05
0,55

Agak Masam

Sangat Tinggi

Sedang
Rendah

Rendah
Tinggi
Tinggi

Keterangan (*) : Balai Penelitian Tanah 2005

Sifat-sifat kimia tanah inceptisol memiliki nilai pH 6,09 (agak
asam). Kandungan N total tanah inceptisol sebesar 0,14% (sangat
tinggi) yang dapat membantu pertumbuhan fase vegetatif tanaman
yang digunakan  untuk percobaan.  P2O5 yang terkandungan yaitu
10,4 mg/kg (sedang). Nilai K2O sebesar 18,0 mg/kg (rendah). C-
organik tanah sebesar 0,8% (rendah). Kadar logam Pb 3,05 mg/kg
(tinggi) dan kadar logam Cd sebesar 0,55 mg/kg (tinggi)

Tabel 2.  Hasil Analisis Pendahuluan Limbah Koran

Variabel Metode Hasil analisis Ambang batas

Kadar Pb (mg/kg)
Kadar Cd (mg/kg)
pH

AOAC
AOAC

pH meter

15,45
7,05
7,68

1  mg/kg
< 1  mg/kg
Basa/alkali

Kadar  kedua  logam  sangat  mencemari  lingkungan  terutama
mencemari tanah. Jika tanah tercemar oleh dua jenis logam berat
(Pb dan Cd) ditanami, akan meracuni pertumbuhan tanaman.

Tabel 3.  Hasil Analisis Pendahuluan Guano
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Variabel Metode Hasil
analisis

Harkat (*)

pH H2O

N total (%)
P total (mg/kg)
K total (mg/kg)
C-organik (%)
Kadar Pb (mg/kg)
Kadar Cd (mg/kg)

pH meter

Kjedahl
Bray I
AAS

Curmis
AOAC
AOAC

5,6

3,11
3,18
7,21
9,0
1,5
0,5

Agak Masam

Rendah
Sangat rendah

-
-

Sangat rendah
Rendah

Keterangan (*) : Balai Penelitian Tanah 2005

Kandungan kimia pupuk guano menunjukkan nilai pH sebesar
5,6 (agak masam). N total memiliki nilai 3,11% (rendah). P total
yang  terkandung  3,18  mg/kg  (sangat  rendah).  K  total  yang
terkandung yaitu  7,21 mg/kg.  C-organik yang terkandung 9,0%.
Kadar logam Pb 1,5 mg/kg (sangat rendah) dan kadar logam Cd
sebesar 0,5 mg/kg (rendah).

Data hasil  sidik ragam dari variabel pengamatan yang diamati
disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai F-Hitung Variabel Pengamatan

Variabel

F-Hitung

Tanaman 
(T)

Limbah 
(L)

Interaks
i 

(T X L)

Kadar Pb tanah (mg/kg) 0,25 ns 20,32 ** 0,16 ns

Kadar Cd tanah (mg/kg) 0,25 ns 8,91 ** 1,27 ns

Kadar Pb tanaman (mg/kg) 4,00 ns 2,63 ns 0,87 ns

Kadar Cd tanaman (mg/kg) 0,57 ns 0,42 ns 0,27 ns

Serapan Pb (mg/kg) 20,16 * 6,37 * 1,57 ns

Serapan Cd (mg/kg) 93,86 * 1,59 ns 0,71 ns

Berat kering (gram) 535,87
**

1,18 ns 0,45 ns

Keterangan :   *  = Berbeda nyata
**  = Berbeda sangat nyata
ns  = berbeda tidak nyata

Berdasarkan  hasil  anaslisis  ragam  (Tabel  1),  maka  dapat
diketahui bahwa interaksi tanaman dengan limbah tidak memiliki
pengaruh  yang  nyata  pada  semua  variabel  yang  diamati,  akan
tetapi  pengaruh  tunggal limbah memiliki  pengaruh  sangat  nyata
pada variabel kadar Pb dan Cd tanah serta pada variabel serapan
Pb  memiliki  pengaruh  beda  nyata.  Pengaruh  tunggal  tanaman
berpengruh   nyata  pada  variabel  serapan  Pb dan Cd serta  pada
variabel berat kering berpengaruh sangat nyata.

*Angka – angka  yang  diikuti  dengan  huruf  yang  sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 1. Kadar Cd dalam Tanah

Perlakuan  rumput  gajah  (T1)  berbeda  tidak  nyata  antara
kontrol  (L0)  dengan limbah 1 mg/kg Cd (L1) perlakuan  bayam
(T2)  menunjukkan.  Pengaruh  yang  berbeda  nyata  antara  L0
dengan dosis limbah L1. L1 memiliki  sisa kadar logam Cd yang
lebih  banyak  dibandingkan  dengan  L0,  karena  pada  L1  ada
penambahan limbah yang mengandung kadar logam Cd sebesar 1
mg/kg.

*Angka – angka yang diikuti  dengan  huruf  yang sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 2. Kadar Pb dalam Tanah

Perlakuan rumput  gajah (T1L0) dengan kadar  Pb 0,20 mg/kg
menunjukkan  berbeda  nyata  dengan  perlakuan  T1L2  dengan
kadar Pb 0,40 mg/kg. Perlakuan bayam (T2L0) dengan kadar Pb
0,20  mg/kg juga  menunjukkan  berbeda  nyata  pada  perlakuan
bayam (T2L2) dengan kadar Pb 0,47 mg/kg. Sisa kadar logam Pb
pada dosis limbah L2 yang lebih besar dari L0 dipengaruhi oleh
penambahan limbah yang mengandung 2 mg/kg kadar logam Pb.

*Angka – angka yang diikuti  dengan  huruf  yang sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 3. Berat Kering Tanaman pada Media Tercemar Logam
Cd

Pengaruh  yang  berbeda  nyata  pada  faktor  tanaman  dapat
dibuktikan  dengan  berat  kering  rumput  gajah  (T1)  memiliki
pengaruh  yang  berbeda  nyata  terhadap  bayam  (T2).  Pada
perlakuan rumput gajah (T1L0) dengan berat 23,48 gram berbeda
nyata dengan perlakuan bayam (T2L0) dengan berat 10,14 gram
pada  perlakuan  tanpa  penambahan  limbah  yang  mengandung
logam (L0).  Perlakuan rumput gajah (T1L1) dengan berat  22,28
gram juga berbeda nyata dengan perlakuan bayam (T2L1) dengan
berat 11,22 gram pada penambahan limbah 1 mg/kg Cd (L2).
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*Angka – angka  yang  diikuti  dengan  huruf  yang  sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 4. Nilai BAF Logam Cd pada Tanaman Rumput Gajah
dan Bayam

Gambar  4  menunjukkan  bahwa  nilai  BAF  logam  Cd
(kadmium)  pada  perlakuan  tanpa  penambahan  dosis  limbah  (0
mg/kg) pada tanaman rumput gajah (T1) lebih besar yaitu 0,233
dibandingkan  dengan  0,167  yang  dimiliki  oleh  bayam  (T2).
Sementara  pada  perlakuan  penambahan  dosis  limbah  1  mg/kg
logam  Cd  menujukkan  nilai  yang  berbanding  terbalik,  dimana
tanaman rumput gajah (T1) memiliki  nilai BAF yang lebih kecil
yaitu  0,267  dibandingkan  tanaman  bayam  yang  memiliki  nilai
BAF 0,300.

*Angka – angka  yang  diikuti  dengan  huruf  yang  sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 5. Kadar Pb Jaringan

Kadar  logam Pb pada jaringan tanaman berbeda nyata  antara
perlakuan T1L0 dengan T1L2 pada tanaman rumput  gajah.  Sisa
kadar  logam Pb dalam jaringan  meningkat,  hal  ini  dikarenakan
adanya penambahan dosis limbah 2 mg/kg (L2). Kadar logam Pb
yang  ada  di  dalam  jaringan  sebelum  dilakukan  penambahan
memiliki  kadar  logam  yang  terekstrak  sebesar  0,02  mg/kg.
Setelah  dilakukan  penambahan  limbah,  kadar  logam  Pb
meningkat menjadi 0,04 mg/kg.

*Angka – angka  yang  diikuti  dengan  huruf  yang  sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 6. Serapan Pb

Rumput  gajah  (T1L0)  memiliki  perbedaan  serapan  yang
berbeda nyata dengan rumput gajah (T1L2). Penggunaan tanaman
rumput gajah (T1) memiliki nilai serapan logam Pb sebesar 0,97
mg/kg dengan  penambahan  limbah  logam Pb  sebesar  2  mg/kg
(L2)  sedangkan  pada  perlakuan  tanpa  limbah  (L0)  mampu
menyerap 0,40 mg/kg kadaar  logam Pb. Sementara  pada bayam
(T2L0)  memiliki  pengaruh  yang  berbeda  tidak  nyata  dengan
bayam (T2L2).

*Angka – angka yang diikuti  dengan  huruf  yang sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 7. Berat Kering Tanaman pada Media Tercemar Logam
Pb

Rumput gajah (T1L0) dengan berat 23,48  gram berbeda nyata
dengan perlakuan  bayam (T2L0) dengan berat  10,14  gram pada
perlakuan  tanpa  penambahan  limbah  (L0).  Perlakuan  rumput
gajah (T1L2) dengan berat 24,25 gram juga berbeda nyata dengan
perlakuan  bayam  (T2L2)  dengan  berat  14,81  gram  pada
penambahan limbah 2 mg/kg Pb (L2).

*Angka – angka yang diikuti  dengan  huruf  yang sama berbeda tidak  nyata  pada  Uji  Duncan
pada taraf kepercayaan 5%  pada bar yang sama ataupun bar yang berbeda

Gambar 8. Nilai  BAF Logam Cd pada Tanaman Rumput Gajah
dan Bayam

Gambar  8.  menunjukkan  bahwa  tanaman  rumput  gajah  (T1)
memiliki  nilai  BAF yang sedikit  lebih  besar  dari  pada tanaman
bayam (T2) baik pada dosis limbah 0 mg/kg maupun pada dosis
limbah  2  mg/kg logam  Pb.  Sementara  perlakuan  antara  L0
memiliki selisih yang lebih kecil daripada L2, karena pada L2 ada
penambahan limbah sebesar 2 mg/kg Pb.

PEMBAHASAN

Media tanam yang digunakan memiliki kadar logam Cd dan Pb
yang berasal  dari  tanah,  limbah  kertas,  dan guano.  Total  kadar
logam  Cd  yang  ada  di  media  percobaan yaitu  ±  2,05  mg/kg,
jumlah  kadar  logam Cd  berasal  dari  dalam  tanah,  limbah  dan
guano. Nilai kadar logam Cd yang ada di dalam tanah merupakan
nilai yang melebihi ambang batas (< 1 mg/kg) yang ada di dalam
tanah. Semakin besar konsentrasi logam Cd dalam tanah semakin
tinggi kadar  yang tersisa  pada tanah yang telah ditanami.  Kadar
Cd dalam tanah dipengaruhi  oleh reaksi  tanah  dan fraksi-fraksi
tanah  yang bersifat  mengikat  ion  Cd.  Dengan  peningkatan  pH
kadar Cd dalam fase larutan menurun akibat meningkatnya reaksi
hidrolisis, kerapatan kompleks adsorpsi dan muatan yang dimiliki
koloid tanah.

Kadar  logam  Pb  yang  ada  di  media  percobaan  yaitu  ±6,55
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mg/kg, jumlah kadar logam Pb berasal dari dalam tanah, limbah
dan guano. Nilai kadar logam Pb yang ada di dalam tanah tersebut
sangat tinggi dan sangat mencemari tanah (maksismal  1 mg/kg).
Pada Tabel 2. peerlakuan rumput gajah (T1L0) dengan kadar Pb
0,20 mg/kg menunjukkan berbeda nyata dengan perlakuan T1L2
dengan kadar  Pb 0,40  mg/kg.  Perlakuan  bayam (T2L0)  dengan
kadar  Pb  0,20  mg/kg juga  menunjukkan  berbeda  nyata  pada
perlakuan bayam (T2L2) dengan kadar Pb 0,47 mg/kg. Sisa kadar
logam  Pb  pada  dosis  limbah  L2  yang  lebih  besar  dari  L0
dipengaruhi oleh penambahan limbah yang mengandung 2 mg/kg
kadar  logam  Pb.  Setiap  penambahan  dosis  limbah  yang
mengandung  kadar  logam Pb,  kadar  Pb  yang tersisa  di  dalam
tanah yang telah ditanami mengalami kenaikan. Lagerwerf (1972)
mengatakan bahwa pH dan KTK berpengaruh dalam imobilisasi
Pb dan dalam proses ini bahan organik sangat berperan daripada
pengendapan dalam bentuk karbonat atau oksida-oksida hidrat. 

Cd (kadmium) dalam jumlah tertentu dapat menjalankan peran
fisiologi  tanaman,  akan  tetapi  dalam jumlah  yang banyak dapat
meracuni tanaman. Penggunaan tanaman rumput gajah dan bayam
diharapkan mampu menyerap logam Cd yang terkandung di dalam
tanah.  Hasil  sidik  ragam  sisa  kadar  logam  Cd  jaringan
menunjukkan tidak ada interaksi antara tanaman (T) dengan dosis
limbah (L). Berdasarkan hasil uji lanjut kadar logam Cd yang ada
di  dalam  tanaman  menunjukkan  pengaruh  yang  berbeda  tidak
nyata  pada  jenis  tanaman  yang  sama  rumput  gajah  (T1)  dan
bayam  (T2)  pada  semua  perlakuan  antar  limbah  (L0  dan  L1).
Semua perlakuan  antar  tanaman,  rumput  gajah  (T1)  dan bayam
(T2)  menunjukkan  pengaruh  berbeda  tidak  nyata  pada  dosis
limbah yang sama (L0 dan L1).  Kecilnya nilai  kadar  logam Cd
yang terkandung  di  dalam jaringan  tanaman  dan  tidak  berbeda
kandungannya pada jenis tanaman yang berbeda dapat disebabkan
adanya  pengaruh  khelasi  yang  disebabkan  oleh  pupuk  guano.
Selain  sebagai  sumber  bahan  organik,  pupuk guano merupakan
sumber  fosfat  alami  yang memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai
pupuk organik dan agen pengkhelat. 

Kemampuan  serapan  Cd  tergantung  oleh  jenis  tanaman  dan
sifat  fisiologinya.  Mekanisme  serapan  Cd  yaitu  akar
memindahkan logam Cd ke bagian pucuk melalui jalur transpirasi
tanaman (xylem), penyerapan ion ke dalam akar tanaman melalui
dua cara yaitu aliran massa, ion dalam air bergerak menuju akar
oleh  transpirasi  serta  difusi,  pengambilan  ion  pada  permukaan
akar dihasilkan oleh perbedaan konsentrasi. Besarnya  serapan
logam Cd dipengaruhi oleh berat kering tanaman yang dihasilkan.
Berat kering tanaman tidak dipengaruhi oleh penambahan limbah
yang mengandung  logam Cd  melainkan  dipengaruhi  oleh  jenis
tanaman  yang  digunakan,  karena  secara  morfologi  dan  proses
fisiologi kedua jenis tanaman sangat berbeda, sehingga biomassa
kering yang dihasilkan juga berbeda.

Kadar logam Cd yang ada di jaringan tanaman dan kadar  Cd
yang ada di dalam tanah dapat digunakan untuk menghitung BAF
(Bio Acumulation Factor) dari masing-masing tanaman.
Kemampuan  tanaman  menyerap  logam berat  dari  dalam  tanah
dievalusi dengan nilai BAF (Bio Acumulation Factor). akumulasi
logam dalam tanaman tergantung pada kandungan logam dalam
tanah,  pH  tanah,  dan  spesies  tanaman.  Nilai  BAF  digunakan
untuk  mengetahui  kemampuan  tanaman  dalam  mengakumulasi
logam dari tanah ke bagian tubuh tanaman. Nilai akumulasi kadar
logam Cd  yang dihasilkan  oleh  tanaman  bayam dua  kali  lebih
besar  dari  kondisi  yang tidak  dicemari.  Dengan demikian  dapat
disimpulkan  bahwa  bayam  lebih  efektif  dalam  mengakumulasi
logam Cd dibandingkan rumput gajah.

Salah  satu  logam berat  yang  banyak  mencemari  lahan-lahan
pertanian  adalah  timbal  (Pb).  Pencemaran  logam  Pb  pada
lingkungan  (air,  udara  dan  tanah)  menyebabkan  timbal  (Pb)
disebut  sebagai  non  essential  trace  element  yang paling  tinggi
kadarnya.  Logam timbal  merupakan  logam yang sangat  rendah

daya larutnya bersifat pasif, dan mempunyai daya translokasi yang
rendah mulai dari akar sampai organ tumbuhan lainnya.

Tabel  5. pada  tanaman  rumput  gajah  ada  peningkatan  kadar
logam Pb yang terekstrak dalam jaringan saat penambahan limbah
yang mengandung logam 2 mg/kg (L2). Sementra pada perlakuan
bayam  (T2L0)  berbeda  tidak  nyata  dengan  perlakuan  bayam
(T2L2).  Rendahnya kadar  logam Pb yang terekstrak  pada kedua
jenis  tanaman  yang  digunakan,  membuktikan  bahwa  kadar  Pb
yang  terekstrak  dalam  tubuh  tanaman  berjumlah  atau  dalam
keadaan sedikit/rendah (Wild,  1993).  Timbal  masuk ke jaringan
tanaman  dala  bentuk  Pb2+.  Pb2+ berakibat  menghambat
pembentukan  klorofil  (Novita  et  al,  2012),  mengganggu  kerja
enzim  asam  aminolevulinic  yang  berperan  sebagai  pensintesis
klorofil.

Tabel  6. penambahan  limbah  (L2)  serapan  kedua  tanaman
meningkat  dibandingkan  sebelum  penambahan  limbah/kontrol
(L0).  Liong dkk  (2009)  yang meyatakan  bahwa  semakin  tinggi
tingkat  konsentrasi  logam  Pb  di  dalam  tanah,  maka  semakin
tinggi  tingkat  penyerapan  Pb  pada  tanaman.  Serapan  Pb  pada
perlakuan  rumput  gajah  (T1L0)  tidak  memiliki  pengaruh  yang
nyata  dengan  perlakuan  bayam (T2L0).  Sedangkan  serapan  Pb
pada  perlakuan  rumput  gajah  (T1L2)  memiliki  pengaruh  yang
berbeda  nyata  dengan  perlakuan  bayam  (T2L2).  Kemampuan
serapan rumput gajah (T1) memiliki  nilai 0,97 mg/kg yang lebih
besar dibandingkan nilai serapan bayam (T2) yang memiliki nilai
0,42 mg/kg, artinya tanaman rumput gajah (T1) lebih efektif dan
mampu  menyerap  lebih  banyak  logam  Pb  dari  pada  tanaman
bayam  (T2).  Besarnya  serapan  logam  Pb  oleh  rumput  gajah
dikarenakan  rumput  gajah  memiliki  kemampuan  menyerap
senyawa  lebih  besar  dibandingkan  tanaman  bayam  karena
perbedaan  morfologi.  Terdapat  perbedaan  kadar  Pb  pada  jenis
tanaman yang berbeda. Selain itu, logam berat yang diserap oleh
tanaman dapat  dipengaruhi  oleh luas  daun dan tingkat  defoliasi
(bagian  atas  tanaman).  Semakin  banyak  dan  besar  daun,  maka
semakin banyak kadar Pb yang terserap. Daun jarum lebih efektif
dalam menyerap logam Pb dibandingkan tanaman berdaun lebar.
besarnya serapan Pb dipengaruhi oleh berat kering tanaman.

Berat kering yang berbeda nyata ini dikarenakan jenis tanaman
yang berbeda,  hal  ini  dikuatkan  dengan  pernyataan  (Purbajanti
dkk,  2008) bahwa rumput gajah mempunyai batang lebih besar,
sementara  tanaman  bayam  hanya  memiliki  ukuran  daun  yang
lebih lebar tetapi batangnya kecil.

Akumulasi  logam  Pb  dalam  tanaman  tergantung  pada
spesies  tanaman.  Nilai  BAF merupakan  ukuran  seberapa  besar
suatu  kontaminan  diserap  oleh  tanaman  terhadap  besarnya
kontaminan  dalam  tanah.  Tanah  yang  mengandung  bahan
tercemar  jika  ditanami  tanaman  maka  bahan  pencemar  dalam
tubuh tanaman akan terakumulasi.  Gambar 8. juga menunjukkan
dengan  penambahan  dosis  limbah  yang mengandung logam Pb
berpengaruh  terhadap  peningkatan  keracunan  tanaman  terhadap
logam Pb yang terekstrak di dalam tanaman. Penurunan nilai BAF
sama  dengan  penurunan  tingkat  pencemaran  dalam  jaringan
tanaman. Gambar 8. menunjukkan bahwa tanaman rumput gajah
mengakumulasi  logam  Pb  lebih  besar  dibandingkan  bayam.
Artinya tanaman rumput gajah lebih efektif dalam mengakumulasi
logam Pb dibandingkan dengan bayam. 

KESIMPULAN

Berdasarkan  pada  hasil  analisis  yang telah  dilakukan,  dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Rumput  gajah  lebih  efektif  mengakumulasi  kadar  logam Pb
daripada  tanaman  bayam.  Sedangkan  tanaman  bayam  lebih
efektif  mengakumulasi  kadar  logam  Cd  daripada  tanaman
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rumput gajah berdasarkan nilai BAF.
2.  Kemampuan  serapan  logam Cd pada  tanaman  rumput  gajah

0,744  mg/kg dan  pada  tanaman  bayam  0,117  mg/kg.
Kemampuan  serapan  logam Pb pada  tanaman  rumput  gajah
0,839 mg/kg dan pada tanaman bayam 0,440 mg/kg.
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