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ABSTRAK
PEMANFAATAN TANAMAN
MELATI AIR (Echinodorus palaefolius Nees & Mart. JF Macbr)
SEBAGAI AGEN FITOREMEDIASI PADA AIR
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI OPAK DESA BANYAKAN,
PIYUNGAN BANTUL
Luciana Dian Kurniawati
141434027
Universitas Sanata Dharma
Air limbah industri di Sungai Opak banyak mengandung senyawa kimia
beracun dan berbahaya serta mengandung logam. Logam berat dapat terakumulasi
melalui rantai makanan bahkan pada konsentrasi rendah menjadi ancaman bagi hewan,
tanaman dan kesehatan manusia. Pencemaran logam berat timbal (Pb) dan tembaga
(Cu) dapat menurunkan kualitas perairan, sehingga perlu adanya upaya peningkatan
kualitas periaran. Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan tanaman melati air
dalam menurunkan konsentrasi logam timbal (Pb) dan tembaga (Cu) dalam air limbah
industri.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskripstif kuantitatif, analisis sampel
terdiri dari parameter fisika, kimia dan biologi. Penelitian ini meliputi penelitian yaitu
uji karakteristik awal air limbah, penyiapan media tanam dan perlakuan penelitian.
Penelitian selanjutnya dilaksanakan uji aklimatisasi tanaman dan analisis logam berat
timbal (Pb) serta tembaga (Cu). Pengukuran parameter fisika meliputi kecerahan, suhu
dan kekeruhan. Pengukuran parameter kimia meliputi pH, kesadahan (CaCO3), DO,
sulfida (Na2SO3), timbal (Pb) dan tembaga (Cu). Sedangkan pengukuran parameter
biologi berupa analasis pertumbuhan tanaman yang meliputi tinggi dan biomassa
tanaman.
Hasil penelitian menunjukan, besarnya akumulasi logam Pb dan Cu pada melati
air ditemukan pada perlakuan limbah (P 1) dengan menggunakan 2 individu, yakni
akumulasi logam Pb sebesar 0.0068 Mg/L dan akumulasi logam Cu sebesar 0.0075
Mg/L. Biomassa tanaman terbesar pada reaktor kontrol sebesar 89,8%, sedangkan
biomassa tanaman pada P 1 sebesar 89,2% ; biomassa tanaman pada P 2 sebesar 88%
; biomassa tanaman pada P 3 sebesar 87,5%.
Kata kunci : Echinodorus palaefolius, fitoremediasi, limbah industri, timbal (Pb),
tembaga (Cu)
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ABSTRACT
UTILIZATION OF MELATI AIR (Echinodorus palaefolius) AS AGENT
PHYTOREMEDIATION ON WATER IN OPAK RIVER, BANYAKAN
PIYUNGAN BANTUL

Luciana Dian Kurniawati
141434027
Sanata Dharma University
The water waste that produced by industrial in Opak river has many compound
toxical and also contain of metal. A strong metal can cause a big problem in food chain,
even it is can give a bad impact to animal, plants and a human’s health. The pollution
of strong metal lead (Pb) and copper (Cu) can decrease a quality of water should be
increasingly. The purpose of this research was to know the ability of melati air to
decrease the composition of strong lead (Pb) and Copper (Cu) in water waste.
Type of this research was quantitative descriptive, analysis of the sampel was
composed of parameters of the physcis, chemistry and biology. Physical parameter
include brightness, temperature and turbidity. Chemical parameter include
measurement of pH, hardness (CaCO3), DO, sulfide (Na2SO3), lead (Pb) and copper
(Cu). Where as the measuring of parameter in biology was to know the growth of the
plant that includes the height of the plant dan biomass.
The result of this research showed that the accumulation of the metal Pb and
Cu in melati air was found in melati air the waste reactor (P 1), where was use two
individual that is the accumulation of metal Pb 0.0068 Mg/L and the accumulation of
metal Cu 0.0075 Mg/L. The largest biomass of the plants found in the control reactor
is 89.8%, plant biomass in the waste reactor P 1 is 89.2%, the biomass in the plant P
2 is 88%, the biomass in the plant P 3 is 87.5%.

Key words : Ehinodorus palaefolius, fitoremediation, waster industial, lead (Pb),
copper (Cu)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat pokok bagi semua makhluk
hidup. Air digunakan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan semua
makhluk hidup, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak tergantung dari
kebutuhan hidupnya. Suatu perairan sering mengalami pencemaran yang
diakibatkan oleh unsur hara yang berlebihan yang berasal dari limbah pertanian,
domestik, maupun industri. Pencemaran ini dapat menyebabkan menurunnya nilai
guna perairan. Permasalahan lain yang muncul adalah meningkatnya jumlah
penduduk Indonesia sehingga limbah yang dihasilkan pun semakin bertambah.
Limbah yang dihasilkan tersebut dapat berasal dari limbah cucian, dapur, kamar
mandi, industri rumah, dan kotoran manusia. Salah satunya ialah pencemaran air di
daerah aliran Sungai Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul, yang lebih
mendominasi ialah limbah industri.
Limbah industri adalah hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan atau usaha
industri yang terwujud dimana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak
dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga
cenderung dibuang. Limbah industri yang banyak ditemukan pada perairan salah
satunya ialah logam berat. Logam berat merupakan zat pencemar yang memiliki
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efek berbahaya karena sifatnya yang tidak dapat diuraikan secara biologis dan
stabil. Logam berat dapat terakumulasi melalui rantai makanan bahkan pada
konsentrasi rendah menjadi ancaman bagi hewan, tanaman dan kesehatan manusia.
Limbah industri yang mencemari lingkungan salah satunya ialah logam timbal (Pb)
dan tembaga (Cu) yang dihasilkan karena aktivitas pabrik-pabrik di sekitaran
daerah aliran Sungai Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul. Logam timbal (Pb)
dan tembaga (Cu) tidak dapat terurai oleh proses alam.
Timbal (Pb) adalah limbah industri yang dapat masuk melalui tanah, udara
dan air. Timbal yang ada di dalam air dapat masuk ke dalam organisme di perairan,
dan jika air tersebut merupakan sumber air konsumsi masyarakat maka timbal
tersebut tentunya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Menurut WHO standar Pb
bagi manusia adalah 0,15 mg/L jika melebihi dan secara konstan masuk ke tubuh
akan memperlambat perkembangan fisik dan mental bayi dan anak-anak, untuk
dewasa akan merusak ginjal dan menyebabkan tekanan darah tinggi.
Tembaga (Cu) adalah logam berat yang dijumpai pada perairan alami dan
merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, namun kadar tembaga
yang berlebihan dapat mengakibatkan air menjadi berasa jika diminum dan dapat
mengakibatkan kerusakan pada hati. Batas kandungan tembaga yang diperbolehkan
oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dalam air minum 2 mg/L.
Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami
pengendapan, kemudian diserap oleh organisme yang hidup diperairan tersebut.
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Logam berat memiliki sifat dapat mengikat bahan organik dan mengendap di dasar
perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen
lebih tinggi dibandingkan dalam air. Mengendapnya logam berat bersama dengan
padatan tersuspensi akan mempengaruhi kualitas sedimen di dasar perairan dan
juga perairan sekitarnya. Pencemaran yang dihasilkan dari logam berat sangat
berbahaya karena bersifat toksik, logam berat juga akan terakumulasi dalam
sedimen dan biota melalui proses gravitasi. Oleh karena itu, upaya pengurangan
kadar timbal (Pb) dan tembaga (Cu) pada perairan perlu dilakukan. Salah satu cara
mengurangi bahan kimia yang terdapat diperairan adalah dengan cara fitoremediasi
atau bioremediasi.
Fitoremediasi didefinisikan sebagai penggunaan tanaman atau tumbuhan
untuk

menyerap,

mendegradasi,

menghilangkan,

menstabilkan

atau

menghancurkan bahan pencemaran khususnya logam berat maupun senyawa
organik lainnya. Pemanfaatan tanaman air sebagai fitoremediator logam berat
akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian. Tanaman yang sering digunakan dalam
pengolahan air limbah adalah tanaman yang hidup di air karena proses yang
dilakukan lebih efisien dan tanaman yang dapat bertahan dalam mengolah air
limbah adalah tanaman air salah satunya tanaman melati air (Echinodorus
palaefolius). Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan tanaman
melati air sebagai agen fitoremediasi yang digunakan untuk pengolahan air di
daerah aliran Sungai Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalah sebagai
berikut :
1. Apakah melati air (Echinodorus palaefolius) dapat digunakan sebagai agen
fitoremidiasi logam Pb dan Cu pada air di aliran Sungai Opak Desa
Banyakan, Piyungan Bantul?
2. Bagaimana pengaruh kepadatan kemampuan melati air (Echinodorus
palaefolius) dalam menyerap logam Pb dan Cu pada air di aliran Sungai
Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul?
3. Bagaimana pengaruh biomassa tanaman melati air (Echinodorus
palaefolius) sebagai akibat dalam penyerapan logam Pb dan Cu pada air di
aliran Sungai Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui kemampuan melati air (Echinodorus palaefolius) dalam
menyerap logam Pb dan Cu.
2. Mengetahui kepadatan tanaman melati air (Echinodorus palaefolius) dalam
menyerap logam Pb dan Cu.
3. Mengetahui biomassa tanaman tanaman melati air (Echinodorus
palaefolius) sebagai akibat dalam menyerap logam Pb dan Cu.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti
a. Menambah pengetahuan terkait pemanfaatan tanaman melati air air
(Echinodorus

palaefolius)

sebagai

agen

fitoremediasi

dalam

penyerapan logam Pb dan Cu.
b. Memberi gambaran kadar Pb dan Cu yang dapat diminimalisir oleh
tanaman melati air (Echinodorus palaefolius).
2. Bagi Masyarakat
a. Sebagai solusi dalam mengatasi pencemaran Pb dan Cu dengan lebih
ramah lingkungan.
3. Bagi Pendidikan
a. Sebagai sumber informasi dan sumber belajar kepada guru dan siswa
SMA Kelas X mengenai BAB Ekologi Sub Bab Perubahan Lingkungan,
Pencemaran Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Teori
1. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Daerah aliran sungai (DAS) didefinisikan sebagai hamparan wilayah
yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima,
mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya
melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama kelaut atau danau.
Menurut Linsley (1980), DAS sebagai “A river of drainage basin in the entire
area drained by a stream or system of sonnevting streams such that all stream
flow originating in the area discharged through a single outlet”.
Daerah aliran sungai (DAS) merupakan ekosistem, yang berciri unsur
organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara
dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari
material dan energi. Selain itu pengelolaan DAS dapat disebutkan suatu
bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit
pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai
tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan
berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum
mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata
sepanjang tahun.
6
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Konsep DAS akan berkaitan dengan konsep daur hidrologi, dimana
melihat masukan berupa curah hujan yang selanjutnya didistribusikan melalui
beberapa cara seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Konsep daur hidrologi
DAS menjelaskan bahwa air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk
kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi dan air infiltrasi, yang kemudian
akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran.

Gambar 2.1 Konsep Daur Hidrologi

Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat diklasifikasikan menjadi
daerah hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah
konservasi. DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu
mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena
itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di
daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta
material terlarut dalam sistem aliran airnya. Oleh karena itu, ekosistem DAS,
bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS.
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Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya
pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian mengingat dalam
suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur
hidrologi (Asdak, 2002).
2. Logam Berat
a) Karakteristik Logam Berat
Logam berasal dari kerak bumi berupa bahan-bahan murni
organik dan anorganik. Secara alamiah siklus perputaran logam adalah
dari kerak bumi ke lapisan tanah, ke makhluk hidup, ke dalam air,
selanjutnya mengendap dan akhirnya kembali ke kerak bumi (Darmono,
1995).
Istilah logam secara fisik mengandung arti suatu unsur yang
merupakan konduktor listrik yang baik dan mempunyai konduktivitas
panas,

mempunyai

rapatan,

mudah

ditempa,

kekerasan

dan

keelektropositivan yang tinggi.
Menurut Connel dan Miller (1995), logam berat adalah suatu
logam dengan berat jenis lebih besar. Logam ini memiliki karakter
seperti berkilau, lunak atau dapat ditempa, mempunyai daya hantar
panas dan listrik yang tinggi dan bersifat kimiawi, yaitu sebagai
dasar pembentukan reaksi dengan asam.

Selain itu logam berat

adalah unsur yang mempunyai densitas lebih besar dari 5 gr/cm,
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mempunyai nomor atom lebih besar dari 21 dan terdapat di bagian
tengah daftar periodik.
Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk
kelompok logam dan metaloid dengan densitas lebih besar dari 5
g/cm, terutama pada unsur seperti Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn.
Unsur-unsur

ini

biasanya

pencemaran dan toksisitas.

erat

kaitannya

dengan

masalah

Logam berat secara alami ditemukan

pada batu-batuan dan mineral lainnya, maka dari itu logam berat
secara normal merupakan unsur dari tanah, sedimen, air dan
organisme

hidup

serta

akan

menyebabkan

pencemaran

bila

konsentrasinya telah melebihi batas normal. Jadi konsentrasi relatif
logam dalam media adalah hal yang paling penting (Alloway dan Ayres,
1993)
Logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni
tubuh mahluk hidup, tetapi beberapa jenis logam masih dibutuhkan
oleh mahluk hidup, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Daya
toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada
spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi)
dan kemampuan individu untuk menghindarkan diri dari pengaruh
polusi. Toksisitas pada spesies biota dibedakan menurut kriteria
sebagai berikut : biota air, biota darat, dan biota laboratorium.
Sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut kondisi
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tempat mereka hidup, yaitu daerah pencemaran berat, sedang, dan
daerah nonpolusi. Umur biota juga sangat berpengaruh terhadap daya
toksisitas logam, dalam hal ini yang umurnya muda lebih peka
(Palar, 1994).
b) Pencemaran Logam Berat
Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup No.2/MENKLH/I/1998 yang dimaksud dengan
polusi atau pencemaran air dan udara adalah masuk dan dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air/udara
dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan
manusia atau proses alam, sehingga kualitas air/udara turun sampai ke
tingka tertentu yang menyebabkan air/udara menjadi kurang atau tidak
berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Pencemaran logam berat terhadap lingkungan perairan terjadi
karena adanya suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan
logam tersebut dalam kegiatan manusia, dan secara sengaja maupun
tidak sengaja membuang berbagai jenis libah beracun termasuk
didalamnya terkandung logam berat ke dalam lingkungan perairan.
Sumber utama pemasukan logam berat berasal dari kegiatan
pertambangan, cairan limbah rumah tangga, limbah idustri dan limbah
pertanian.
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Menurut Bryan (1976), secara alamiah logam berat juga masuk
ke dalam perairan dapat digolongkan sebagai: (1) pasokan dari daerah
pantai, yang meliputi masukan dari sungai-sungai dan erosi yang
disebabkan oleh gerakan gelombang dan gletser, (2) pasokan dari laut
dalam, yang meliputi logam-logam yang dilepaskan gunung berapi di
laut dalam dan dari partikel atau endapan oleh adanya proses kimiawi,
(3) pasokan yang melampaui lingkungan dekat pantai yang meliputi
logam yang diangkut ke dalam atmosfer sebagai partikel-partikel debu
atau sebagai aerosol dan juga bahan yang dihasilkan oleh erosi gletser
di daerah kutub dan diangkut oleh es-es yang mengambang.
c) Logam Berat di Perairan
Pencemaran logam berat dapat merusak lingkungan perairan
dalam hal stabilitas, keanekaragaman, dan kedewasaan ekosistem. Dari
aspek ekologis, kerusakan ekosistem perairan akibat pencemaran logam
berat dapat ditentukan oleh faktor kadar dan kesinambungan zat
pencemar yang masuk dalam perairan, sifat toksisitas dan bioakumulasi.
Pencemaran logam berat dapat menyebabkan terjadinya perubahan
struktur komunitas perairan, jaringan makan, tingkah laku, efek
fisiologi, genetic dan resistensi (Moriaty, 1987 dalam Racmansyah,
et,al., 1998).
Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada
konsentrasi tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi
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kehidupan perairan. Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh satu
logam berat terhadap semua biota perairan tidak sama, namun hilangnya
sekelompok organisme tertentu dapat menjadikan terputusnya satu mata
rantai kehidupan. Pada tingkat lanjutan, keaadaan tersebut dapat
menghancurkan satu tatanan ekosistem perairan (Palar, 1994).
d) Logam Berat dalam Organisme Air
Organisme air sangat dipengaruhi oleh keberadaan logam berat
di dalam air, terutama pada konsentrasi yang melebihi batas normal.
Organisme air mengambil logam berat dari badan air atau sedimen dan
memekatkannya ke dalam tubuh hingga 100-1000 kali lebih besar dari
lingkungan. Akumulasi melalui proses ini disebut bioakumulasi.
Kemampuan

organisme

air

dalam

menyerap

(absorpsi)

dan

mengakumulasi logam berat dapat melalui beberapa cara, yaitu melalui
saluran pernafasan (insang), saluran pencernaan dan difusi permukaan
kulit (Darmono, 2001).
e) Logam Berat dalam Kesehatan
Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan kesehatan pada
manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut yang terkait
pada tubuh serta besarnya dosis paparan. Efek toksik dari logam berat
mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme
tubuh, menyebabkan alergi, bersifat mutagen, teratogen atau karsinogen
bagi manusia maupun hewan.
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Taraf toksisitas logam berat sangat beragam bagi berbagai
organisme, tergantung dari berbagai aspek yang antara lain spesies, cara
toksikan memasuki tubuh, frekuensi dan lamanya paparan, konsentrasi
toksikan, bentuk dan sifat fisika/kimia toksikan serta kerentanan
berbagai spesies terhadap toksikan.
3. Baku Mutu Air
Klasifikasi dan kriteria mutu air mengacu pada peraturan pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolahan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air yang menetapkan mutu air ke dalam empat kelas yaitu :
1. Kelas satu, air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk baku air
minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas

dua,

air

yang

peruntukkannya

dapat

digunakan

untuk

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, perternakan,
air untuk mengaliri pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas

tiga,

air

yang

peruntukkannya

dapat

digunakan

untuk

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman
dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan
kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi
pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air
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yang sama dengan kegunaan tersebut (Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, 2001).

Parameter

Tabel 2.1 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas
Kelas
Satuan
I
II
III
IV

Fisika
Temperature

Residu Terlarut
Residu
Tesuspensi

°C

Deviasi
3

Deviasi
3

Deviasi
3

Deviasi
3

mg/L
mg/L

1000
50

1000
50

1000
400

2000
400

6-9

6-9

6-9

6-9

Kimia Anoorganik
Ph

BOD
COD
DO
Total Fosfat
sbg P
NO 3 sebagai
N
NH3-N

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

2
10
6
0,2

3
25
4
0,2

6
50
3
1

12
100
0
5

mg/L

10

10

20

20

mg/L

0,5

(-)

(-)

(-)

Arsen
Kobalt
Barium
Boron

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,05
0,2
1
1

1
0,2
(-)
1

1
0,2
(-)
1

1
0,2
(-)
1

Keterangan
Deviasi
temperature dari
kesadaan alamiah
Bagi pengelolah
air minum secara
konvesional,
residu tersuspensi
≤ 5000 mg/L
Apabila secara
alamiah di luar
rentang tersebut,
maka ditentukan
berdasarkan
kondisi alamiah

Bagi perikanan,
kandungan
ammonia bebas
untuk ikan yang
peka ≤ 0,02 mg/L
sebagai NH3
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Parameter

Satuan

Kelas

Selenium
Kadmium
Khrom (VI)
Tembaga

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

I
0,01
0,01
0,05
0,02

II
0,05
0,01
0,05
0,02

III
0,05
0,01
0,05
0,02

IV
0,05
0,01
0,01
0,02

Besi

mg/L

0,3

(-)

(-)

(-)

Timbal

mg/L

0,03

0,03

0,03

1

Mangan
Air Raksa
Seng
Khlorida
Sianida
Fluorida
Nitrit sebagai
N
Sulfat
Khlorin bebas
Belerang
sebagai H2S

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1
0,001
0,05
1
0,02
0,5
0,06

(-)
0,002
0,05
(-)
0,02
1,5
0,06

(-)
0,002
0,05
(-)
0,02
1,5
0,06

(-)
0,002
2
(-)
(-)
(-)
(-)

mg/L
mg/L
mg/L

400
0,03
0,002

(-)
0,03
0,002

(-)
0,03
0,002

(-)
(-)
(-)

Keterangan

Bagi pengolahan
air minum secara
konvesional, Cu
≤ 1 mg/L
Bagi pengolahan
air minum secara
konvesional, Fe ≤
5 mg/L
Bagi pengolahan
air minum secara
konvesional, Pb ≤
0,1 mg/L

Dalam penelitian baku mutu air untuk kegiatan industri mengacu pada
peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang baku
mutu air limbah dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan situasi kondisi
di daerah, selanjutnya air limbah lebih terkendali, pencemaran lingkungan
dapat diturunkan, serta kondisi lingkungan hidup menjadi semakin baik.
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Tabel 2.2 Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri
Penyamakan Kulit Menggunakan Krom
Parameter
Kadar Paling Banyak Beban Pencemaran
(mg/L)
Paling Banyak
(kg/ton)
BOD5
50
2,0
COD
110
4,4
TSS
50
2,0
TDS
2.000
80
Sulfida (sebagai S)
0,5
0,02
Krom Total (Cr)
0,5
0,02
Nitogen Total (sebagai N)
10
0,4
Amonia Total (NH3
0,5
0,02
sebagai N)
Minyak dan Lemak Total
5,0
0,2
Suhu
± 3°C terhadap suhu udara
Ph
6,0 – 9,0
Debit Limbah Paling
40
3
Banyak (m /ton bahan
baku)

Tabel 2.3 Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri
Penyamakan Kulit Menggunakan Daun-daunan
Parameter
Kadar Paling Banyak
Beban Pencemaran
(mg/L)
Paling Banyak
(kg/ton)
BOD5
70
2,8
COD
180
7,2
TSS
50
2,0
TDS
2.000
80
Sulfida (sebagai S)
0,1
0,004
Krom Total (Cr)
15
0,6
Nitogen Total (sebagai N)
0,5
0,02
Amonia Total (NH3
0,5
0,02
sebagai N)
Minyak dan Lemak Total
5,0
0,2
Suhu
± 3°C terhadap suhu udara
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Parameter

Kadar Paling Banyak
(mg/L)

Beban Pencemaran
Paling Banyak
(kg/ton)
6,0 – 9,0
40

Ph
Debit Limbah Paling
Banyak (m3/ton bahan
baku)

(Standar Baku Mutu Air Peraturan Gubernur DIY, 2016)
4. Parameter Kualitas Air
a) Parameter Fisika
Beberapa parameter fisik yang digunakan untuk menentukan
kualitas air meliputi suhu, bau, kecerahan dan kekeruhan.
1) Suhu
Menurut Kordi dan Tacung (2010), suhu mempengaruhi
aktivitas metabolisme organisme, karena itu penyebaran organisme
baik di lautan maupun di perairan air tawar dibatasi oleh suhu
perairan tersebut. Suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan
dan pertumbuhan biota air. Secara umum laju pertumbuhan
meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, dapat menekan
kehidupan hewan budidaya bahkan menyebabkan kematian bila
peningkatan suhu sampai ekstrim (drastis). Suhu air juga dapat
mempengaruhi kehidupan biota air secara tidak langsung, yaitu
melalui pengaruhnya terhadap kelarutan oksigen dalam air.
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Semakin tinggi suhu air, semakin rendah daya larut oksigen dalam
air, dan sebaliknya.
Air bersifat bipolar, oleh karena itu, air bersifat sebagai
stabilisator sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan
perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara.
Dengan keadaan ini jarang sekali mendapatkan adanya perbedaan
fluktuasi suhu yang mencolok pada perairan. Pada sungai yang
cukup deras aliran suhunya relative konstan. Pada sungai besar
suhu air sekitar rata-rata suhu udara tahunan. Suhu air kurang
bervariasi akan tetapi sangat berpengaruh terhadap organisme air,
karena pada umumnya organisme air memiliki toleransi yang
sempit (stenothermal). Selain itu, perubahan suhu akan mengubah
pola sirkulasi, stratifikasi dari gas terlarut sehingga akan
mempengaruhi kehidupan organisme air.
2) Kecerahan
Kecerahan merupakan salah satu parameter fisika, kecerahan
tergantung pada warna dan kekeruhan perairan yang dapat
ditentukan secara visual dengan alat bantu berupa secchi disk. Nilai
kekeruhan dinyatakan dalam satuan meter. Nilai ini sangat
dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan
dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang dalam melakukan
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pengukuran. Pengukuran kecerahan sebaliknay dilakukan ketika
cuaca cerah (Effendi, 2003).
Menurut Kordi dan Tacung (2010), dengan mengetahui
kecerahan suatu perairan, maka dapat diketahui juga sampai
dimana masih ada kemungkinan terjadinya proses asimilasi dalam
air, lapisan-lapisan manakah yang tidak keruh, agak keruh dan
paling keruh.
3) Kekeruhan
Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan
berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh
bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan
adanyak bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut
(Effendi, 2003).
Zat terlarut dalam air selain mempengaruhi kekeruhan juga
mempengaruhi penetrasi cahaya matahari yang berpengaruh
terhadap proses fotosintesis organisme pada ekosistem perairan.
Hal ini berpengaruh tehadap ketersediaan oksigen terlarut dalam
perairan. Akibatnya penetrasi terbatas akan membatasi organisme
air untuk berfotosintesis dalam perairan (Hariyanto,dkk, 2008).
Menurut Effendi (2003), kekeruhan pada perairan tergenang
(lentik) lebih banyak disebabkan oleh bahan tersuspensi yang
berupa koloid dan partikel-partikel halus. Sedangkan kekeruhan
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pada sungai (perairan lotik) yang sedang banjir lebih banyak
disebabkan oleh bahan-bahan tersuspensi yang berukuran lebih
besar, biasanya berupa lapisan permukaan tanah yang terbawa oleh
aliran air pada saat hujan. Kekeruhan yang tinggi dapat
mempengaruhi sistem osmoregulasi, misalnya pernafasan dan daya
lihat organisme akuatik, serta dapat menghambat penetrasi cahaya
ke dalam air.
4) Bau
Beberapa sumber utama bau adalah hydrogen sulfida dan
senyawa organik yang dihasilkan oleh dekomposisi anaerob. Selain
menyebabkan keluhan, bau merupakan salah satu tanda dari adanya
gas beracun atau kondisi anaerob pada unit yang dapat memiliki
efek merugikan bagi kesehatan atau dampak lingkungan
(Hariyanto, 2008).
b) Parameter Kimia
Parameter kimia yang digunakan untuk menetukan kualitas air
seperti, pH, Disolve Oxygen (DO), kesadahan (CaCO3), timbal (Pb) dan
tembaga (Cu)
1) pH
Derajat keasaman (pH) merupakan suatu indeks kadar ion
hidrogen (H+) yang mencirikan keseimbangan asam dan basa.
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Penetuan pH merupakan tes yang paling penting dan paling sering
digunakan pada kimia air (Sati, 2017).
2) Disolve Oxygen (DO)
Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui
peristiwa difusi dan agitasi air, fotosintesis dari makhluk hidup
yang terdapat didalam air. fotosintesis dipengaruhi oleh densitas
tanaman atau makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dan
lamanya penyinaran. Air mengalir pada umumnya kandungan
oksigen yang cukup karna gerakannya menjamin berlangsungnya
difusi antara udara dan air (Hariyanto, dkk. 2008).
Oksigen (O2) merupakan salah satu unsur yang sangat
dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk didalam perairan.
Dalam perairan oksigen merupakan gas terlarut yang kadarnya
bervarias tergantung pada suhu dan salinitas. Sumber oksigen dapat
berasal dari difusi oksigen yang terdapat diatmosfer dan aktivitas
fotosintesis tumbuhan air maupun fitoplankton dengan bantuan
energi matahari. Difusi juga dapat terjadi kaena agitasi atau
pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau ombak dari air
terjun (Effendi,2003).
Menurut Effendi (2003), perairan tawar memiliki kadar oksigen
(O2) terlarut berkisar antara 15 mg/l pada suhu 0°C dan 8 mg/l pada
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suhu 25°C. Kadar oksigen (O2) terlarut dalam perairan alami
biasanya kurang dari 10 mg/l.
3) Kesadahan (CaCO3)
Kesadahan (hardness) adalah gambaran kation logam divalen
(valensi dua). Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun
membentuk endapan (presipitasi) maupun anion-anion yang
terdapat dalam air membentuk endapan atau karat pada peralatan
logam. Pada perairan air tawar, kation dievalen yang paling
berlimpah adalah kalsium dan magnesium dalam betuk garam
karbonat (Effendi, 2003).
Menurut Kordi dan Tacung (2010), kesadahan air disebabkan
oleh banyak mineral dalam air yang berasal dari batuan dalam
tanah, baik dalam bentuk ion maupun ikatan molekul. Elemen
terbesar yang terkandung dalam air adalah kalsium (Ca++),
magnesium (Mg++), natrium (Na+), dan kalium (K+).
4) Sulfida (Na2SO3)
Sulfida adalah suatu bentuk ion dari sulfur dimana satu ion
sulfur tersebut membutuhkan dua electron untuk mencapai
kestabilan. Menurut Effendi (2003), diperairan sulfur berikatan
dengan ion hidrogen dengan oksigen, beberapa bentuk sulfur
diperairan adalah sulfida (S2-), hidrogen sulfida (H2S), fero sulfida
(FeS), sulfur dioksida (SO2), sulfit (SO3) dan sulfat (SO4).
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5. Timbal (Pb)
a) Karakteristik dan Sifat Timbal (Pb)
Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam yang sering juga disebut
dengan istilah timah hitam. Timbal memiliki titik lebur yang rendah,
mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga biasa digunakan
untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Timbal dalah logam
yang lunak berwarna abu-abu kebiuan mengkilat dan memiliki bilangan
oksidasi +2 (Sunarya,2007).
Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,20. Titik
leleh timbal adalah 1740ºC dan memiliki massa jenis 11,34 g/cm3.
Menurut Palar (1994) mengungkapkan bahwa logam Pb pada suhu 500600°C dapat menguap dan membentuk oksigen di udara dalam bentuk
timbal oksida (PbO).
Timbal (Pb) dapat mencemari udara, air, tanah, tumbuhan, hewan,
bahkan manusia. Masuknya Pb ke tubuh manusia dapat melalui makanan
dari tumbuhan yang biasa dikonsumsi manusia seperti padi, teh dan sayursayuran. Logam Pb terdapat diperairan baik secara alamiah maupun
sebagai dampak dari aktivitas manusia. Logam ini masuk ke perairan
melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Selain itu,
proses korofikasi dari batuan mineral juga merupakan salah satu jalur
masuknya sumber Pb keperairan (Palar,1994).
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Di perairan, timbal ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi.
Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal dalam air relatif
sedikit.

Bahan bakar yang mengandung timbal juga memberikan

kontribusi yang berarti bagi keberadaan timbal dalam air (Effendi,2003).
b) Toksisitas Logam Timbal
Toksisitas logam berat sangat dipengaruhi oleh faktor fisika, kimia dan
biologi lingkungan. Beberapa kasus kondisi lingkungan tersebut dapat
mengubah laju absorbsi logam dan mengubah kondisi fisiologis yang
mengakibatkan berbahayanya pengaruh logam. Akumulasi logam berat
Pb pada tubuh manusia yang terjadi secara terus menerus dapat
mengakibatkan anemia, kemandulan, penyakit ginjal, kerusakan syaraf
dan kematian.
Timbal dalam bentuk anorganik dan organik memiliki toksitas yang
sama pada manusia. Misalnya pada bentuk organik seperti tetraetil-timbal
dan tetrametil-timbal (TEL dan TML).

Timbal dalam tubuh dapat

menghambat aktivitas kerja enzim. Namun yang paling berbahaya adalah
toksitas timbal yang disebabkan oleh gangguan absorbsi kalsium Ca. Hal
ini menyebabkan terjadinya penarikan deposit timbal dari tulang tersebut
(Darmono,2001).
Timbal adalah logam toksik yang bersifat kumulatif sehingga
mekanisme toksitasnya dibedakan menurut beberapa organ yang
dipengaruhinya, yaitu sebagai berikut

:
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1) Sistem

hemopoeitik

:

timbal

akan

mengahambat

sistem

pembentukan hemoglobin sehingga menyebabkan anemia
2) Sistem saraf pusat dan tepi : dapat menyebabkan gangguan enselfal
opati dan gejala gangguan saraf perifer
3) Sistem ginjal : dapat menyebabkan aminoasiduria, fostfaturia,
gluksoria, nefropati, fibrosis dan atrofi glomerular
4) Sistem kardiovaskular : menyebabkan peningkatan permeabelitas
kapiler pembuluh darah
5) Sistem reproduksi : dapat menyebabkan kematian janin pada wanita
dan hipospermi dan teratospermia (Darmono, 2001).
6. Tembaga (Cu)
a) Karakteristik dan Sifat Tembaga (Cu)
Tembaga (Cu) adalah logam dengan nomor 29, massa atom 63,546, titik
lebur 1083°C, titik didih 2310ºC, jari-jari atom 1,173 A° dan jari-jari ini
Cu2+ 0,96 Aº. Tembaga (Cu) adalah logam transisi (golongan I B) yang
berwarna kemerahan, mudah regang, dan mudah ditempa. Tembaga
bersifat racun bagi makhluk hidup.
Tembaga yang masuk ke dalam lingkungan dapat datang dari
bermacam-macam sumber. Tetapi sumber–sumber masukan logam Cu ke
dalam lingkungan paling

banyak

adalah

dari

kegiatan-kegiatan

perindustrian, kegiatan rumah tangga dan dari pembakaran serta
mobilitas bahan-bahan bakar (Palar, 1994).
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Logam Cu yang masuk ke dalam tatanan lingkungan perairan dapat
terjadi secara alamiah maupun sebagai efek samping dari kegiatan
manusia. Secara alamiah Cu masuk ke dalam perairan dari peristiwa erosi,
pengikisan batuan ataupun dari atmosfer yang dibawa turun oleh air hujan.
Sedangkan

dari

aktifitas

manusia

seperti

kegiatan

industri,

pertambangan Cu, maupun industri galangan kapal beserta kegiatan

di

pelabuhan merupakan salah satu jalur yang mempercepat terjadinya
peningkatan kelarutan Cu dalam perairan (Palar, 1994).
Logam Cu termasuk logam berat essensial, jadi meskipun beracun
tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam jumlah yang kecil. Toksisitas
yang dimiliki Cu baru akan bekerja bila telah masuk ke dalam tubuh
organisme dalam jumlah yang besar atau melebihi nilai toleransi
organisme terkait (Palar, 1994).
Menurut Connel dan Miller (1995) menyatakan bahwa Cu merupakan
logam essensial yang jika berada dalam konsentrasi rendah dapat
merangsang pertumbuhan organisme sedangkan dalam konsentrasi yang
tinggi dapat menjadi penghambat. Selanjutnya Palar (1994) menyatakan
bahwa biota perairan sangat peka terhadap kelebihan Cu dalam perairan
sebagai tempat hidupnya. Konsentrasi Cu terlarut yang mencapai 0,01 ppm
akan menyebabkan kematian bagi fitoplankton. Dalam tenggang waktu 96
jam biota yang tergolong dalam Mollusca akan mengalami kematian bila
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Cu yang terlarut dalam badan air berada pada kisaran 0,16 sampai 0,05
ppm.
b) Akibat dari Logam Tembaga (Cu)
Tembaga adalah logam yang secara jelas mengalami proses akumulasi
dalam tubuh hewan seiring dengan pertambahan umurnya dan gijal
merupakan bagian tubuh ikan yang paling banayk terdapat akumulasi
tembaga. Paparan tembaga dalam waktu yang lama pada manusia akan
menyebabkan terjadinya akumulasi bahan-bahan kimia dalam tubuh
manusia yang dalam periode waktu tertentu akan menyebabkan
munculnya efek yang merugikan kesehatan manusia (Widowati, 2008).
Gejala yang ditimbulkan pada manusia yang keracunan Cu akut adalah
mual, muntah, sakit perut, hemolysis, netrofisis, kejang dan akhirnya
kematian. Pada keracunan kronis, Cu tertimbun dalam hati dan
menyebabkan hemolysis. Hemolisis akan terjadi karena tertimbunya H2O
dalam sel darah merah sehingga terjadi oksidasi dari lapisan sel yang
mengakibatkan sel menjadi pecah (Darmono,2005).
7. Fitoremediasi
Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya
untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan
baik secara ex-situ menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun in-situ
atau secara langsung di lapangan pada tanah atau daerah yang terkontaminasi
limbah (Subroto, 1996). Fitoremediasi didefinisikan juga sebagai penyerapan
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polutan yang dimediasi oleh tumbuhan termasuk pohon, rumput-rumputan dan
tumbuhan air. Pencucian bisa berarti penghancuran, inaktivasi atau imobilisasi
polutan ke bentuk yang tidak berbahaya (Chaney, dkk, 1995).
Ada beberapa metode fitoremediasi yang sudah digunakna secara
komersial mapupun masih dalam taraf riset yaitu metode berdasarkan pada
kemampuan

mengakumulasi

kontaminan

(phytoextraction)

atau

pada

kemampuan menyerap dan mentransportasi air dari dalam tanah (creation of
hydraulic barriers). Kemampuan akar menyerap kontaminan di dalam jaringan
(phytotransformation)
Fitoremediasi

juga

juga

digunakan

berdasarkan

pada

dalam

strategi

kemampuan

fitoremediasi.

tumbuhan

dalam

menstimulasi aktivitas biodegradasi oleh mikroba yang berasosiasi dengan akar
(phytostimulation) dan imobilisasi kontaminan di dalam tanah dari kaar
(phytostabilization) serta kemampuan tumbuhan dalam menyerap logam dari
dalam tanah dalam jumlah besar dan secara ekonomis digunakan untuk
meremediasi tanah yang bermasalah (phytomining) (Chaney, dkk, 1995).
Menurut Corseuil dan Moreno (2000), mekanisme tumbuhan dalam
menghadapi bahan pencemaran beracun adalah :
a. Penghindaran (escape) fenologis. Apabila pengaruh yang terjadi
pada tanaman musiman, tanaman dapat menyelesaikan daur
hidupnya pada musim yang cocok.
b. Ekslusi, yaitu tanaman dapat mengenal ion yang bersifat toksik dan
mencegah penyerapan sehingga tidak mengalami keracunan.
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c. Penanggulangan (ameliorasi). Tanaman mengabsorpsi ion tersebut,
tetapi berusaha meminimumkan pengaruhnya. Jenisnya meliputi
pembentukan khelat (chelation), pengenceran, lokalisasi atau
bahkan ekskresi.
d. Toleransi. Tanaman dapat mengembangkan system metabolit yang
dapat berfungsi pada konsentrasi toksik tertentu dengan bantuan
enzim.
Secara alami tumbuhan memeliki beberapa keunggulan, yaitu : (i)
Beberapa family tumbuhan memeliki sifat toleran dan hiperakumulator
terhadap logam berat, (ii) Banyak jenis tumbuhan dapat merombak polutan, (iii)
Pelepasan tumbuhan yang telah dimodifikasi secara genetik ke dalam suat
lingkungan relative lebih dapat dikontrol dibandingkan dengan mikrobia, (iv)
Tumbuhan memberikan nilai estetika, (v) Dengan kepadatan perakaran yang
dapat mencapai 100 x 160 km/ha akar, tumbuhan dapat menghasilkan energi
yang dapat dicurahkan selama proses detoksifikasi polutan, (vi) Asosiasi
tumbuhan dengan mikroba memberikan banyak nilai tambah dalam
memperbaiki kesuburan tanah (Feller, 2000).
Semua tumbuhan memiliki kemampuan menyerap logam tetapi dalam
jumlah yang bervariasi. Sejumlah tumbuhan dari banyak famili terbukti
memiliki sifat hipertoleran yakni mampu mengakumulasi loam dengan
konsetrasi tinggi pada jaringan akar dan tajuknya, sehingga bersifat
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hiperakumulator. Sifat hiperakumulator berarti dapat mengakumulasi unsur
logam tertentu dengan konsetrasi tinggi pada tajuknya dan dapat digunakan
untuk tujuan fitoekstraksi. Dalam proses fitoekstraksi ini logam berat diserap
oleh akar tanaman dan ditranslokasikan ke tajuk untuk diolah kembali atau
dibuang pada saat tanaman dipanen (Chaney, dkk, 1995).
Mekanisme biologis dari hiperakumulasi unsur logam pada dasarnya
meliputi proses-proses: (i) Interaksi rizosferik, yaitu proses interaksi akar
tanaman dengan medium tumbuh (tanah dan air). Dalam hal ini tumbuhan
hiperakumulator memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur logam pada
rizosfer dan menyerap logam bahkan dari fraksi tanah yang tidak bergerak
sekali sehingga menjadikan penyerapan logam oleh tumbuhan hiperakumulator
melebihi tumbuhan normal, (ii) Proses penyerapan lgam oleh akar pada
tumbuhan hiperakumulator lebih cepat dibandingkan tumbuhan normal,
terbukti dengan adanya konsentrasi logam yang tinggi pada akar. Akar
tumbuhan hiperakmulator memiliki daya selektifitas yang tinggi terhadapt
unsur logam tertentu, (iii) Sistem translokasi unsur dari akar ke tajuk pada
tumbuhan hiperakumulator lebih efisien dibandingkan tanaman normal. Hal ini
dibuktikan oleh konsentrasi logam tajuk atau akar pada tumbuhan
hiperakumulator lebih dari satu (Gabbrielli, dkk, 1991).
Menurut Connel dan Miller (1995), mekanisme penyerapan dan
kumulasi logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga proses yang
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sinambung, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke
bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk
menjaga

agar

tidak

menghambat

metabolisme

tumbuhan

tersebut.

Pembentukan reduktasi di membrane akar berfungsi mereduksi logam yang
selanjutnya diangkut melalui kanal khusus di dalam membrane akar. Setelah
logam dibawa masuk ke dalam sel akar, selnajutnya logam harus diangkut
melalui jaringan pengangkut, yaitu xylem dan floem kebagian tumbuhan lain
oleh molekul khelat. Molekul khelat berfungsi mengikat logam yang dihasilkan
oleh tumbuhan (Salt, dkk, 1998).
Berbagai jenis tanaman memiliki peranan dalam mengendalikan dan
memulihkan pencemaran baik di tanah, udara dan air. Jenis-jenis tumbuhan
fitoremediasi diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kiambang
Kiambang merupakan salah satu tanaman air yang menjadi agen
tumbuhan penyerap orthofosfat pada detergent melalui mekanisme
fitoremediasi.
b. Bunga Matahari
Bunga matahari merupakan tanaman yang masuk de dalam suku
compositae (asteraceae), sebuah suku yang mempunyai jenis sangat banyak.
Tanaman ini mampu menyerap dan mengakumulasi pencemaran pada
proses fitoremediasi badan air yang tercemar.
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c. Teratai
Tumbuhan akuatik ini merupakan tumbuhan herba menahun dengan
rimpang yang menjalar dan tangkai terendam dibawah permukaan air.
tumbuhan ini tumbuh di tempat yang tergenang air seperti rawa, selokan
dan kolam-kolam
d. Enceng Gondok
Eceng gondok dapat hidup mengapung bebas di atas permukaan
air dan berakar di dasar kolam atau rawa jika airnya dangkal.
Kemampuan tanaman inilah yang banyak di gunakan untuk mengolah air
buangan, karena dengan aktivitas tanaman ini mampu mengolah air
buangan

domestik dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Eceng gondok

dapat menurunkan kadar BOD, partikel suspensi secara biokimiawi
(berlangsung agak lambat) dan mampu menyerap logam-logam berat
seperti Cr, Pb, Hg, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn dengan baik, kemampuan
menyerap logam persatuan berat kering eceng gondok lebih tinggi pada
umur muda dari pada umur tua (Widianto, 1997).
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8. Tanaman Melati Air (Echinodorus palaefolius)
a. Klasifikasi
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Super Divisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Liliopsida

Sub Kelas

: Alismatales

Famili

: Alismataceae

Genus

: Echinodorus

Spesies

: Echinodorus palaefolius var. latifolius
Gambar 2.2 Tanaman
Melati Air

b. Morfologi
Tumbuhan ini merupakan tumbuhan akuatik berumpun setengah
terendam. Daun tunggal dan kaku dengan tangkai bersegi hingga
membulat ke arah pangkal daun, panjang tangkai 50-100 cm, diameter
1-3 cm, keras, beralur sepanjang tangkai dan berbintik-bintik putih dengan
warna dasar hijau muda. Bentuk daun bulat telur, pangkal berlekuk,
ujung membulat, tulang daun menjari banyak dan menonjol jelas ke arah
permukaan bawah, permukaan atas kasap, berwarna hijau muda, tepi
daun rata dan merupakan anak tulang daun yang menyatu dari pangkal
ke ujung daun. Perbungaan muncul di

tengah-tengah

tangkai

daun

tersusun seperti untaian payung, bunga berkelopak hijau keras dan kecil,
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bermahkota putih tipis kerukuran lebih besar dari kelopaknya, putik dan
benang sari berwarna kuning (Hidayat, et all, 2004).
Habitatnya berada di air yang bervariasi. Pesebarannya berada di
Amerika tengah, lembah Mississippi dan Venezuea. Perbanyakannya
dengan biji dan anakan. Manfaat tanaman akuatik ini adalah sebagai
tanaman hias tepi rawa dan akuarium (Hidayat, et all, 2004).
c. Komposisi Kimia Melati Air
Komposisi kimia melati air tergantung pada kandungan unsur hara
tempatnya tumbuh, dan sifat daya serap tanaman tersebut. Melati air
mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap logam-logam
berat, senyawa sulfida, selain itu mengandung protein lebih dari 11,5% dan
mengandung selulosa yang lebih tinggi dari non selulosanya seperti lignin,
abu, lemak, dan zat-zat lain (Forth, 2008).
Hasil analisa kimia dari melati air dalam keadaan segar diperoleh bahan
organik 37,59%, C-organik 21,23%, N total 0,28%, P total 0,0011% dan K
total 0,016% (Wardini, 2008). Sedangkan menurut Rochyati (1998)
kandungan kimia pada tangkai segar adalah air 95,6%, abu 0,44%, serat
kasar, 2,09%, karbohidrat 0,17%, lemak 0,35%, protein 0,16%, fosfor
0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, alkanoid 2,22%. Dan pada keadaan
kering mempunyai kandungan selulosa 64,51%, pentosa 15,61%, silika
5,56%, abu 12% dan lignin 7,69%.
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B. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan
penelitian mengenai fitoremediasi logam berat pada perairan serta hubungannya
dengan kualitas perairan. Menurut Catoline, J dan Arron Moa, G (2015), mengenai
“Fitoremediasi Logam Timbal (Pb) Menggunakan Tanaman Melati Air
(Echinodorus palaefolius) pada Limbah Industri Peleburan Tembaga dan
Kuningan”. Hasil penelitin ini menunjukan, biomassa tanaman terbesar pada
reactor kontrol sebesar 92,5%, sedangkan biomassa tanaman pada reaktor limbah
sebesar 84,52%. Tanaman mampu menurunkan konsentrasi timbal pada reaktor
limbah hingga <0,0764 mg/L. Tanaman menyerap logam timbal dari reaktor
limbah sebesar 4,87 mg/kg dengan presentase penyisihan 81,72% dan reaktor
kontrol sebesar 6,38 mg/kg dengan presentase penyisihan 86,05%. Efisiensi
penyerapan tertinggi pada reaktor limbah sebesar 55,97% sedangkan reaktor
kontrol sebesar 0%. Berdasarkan penelitian penyerapan logam Pb oleh tanaman
melati air, maka konsentrasi logam timbal dalam reaktor limbah mampu diturunkan
hingga <0,0764 mg/L dengan waktu pemaparan selama 18 hari.
Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Noviarni (2012), yang berjudul “Potensi
Tanaman Melati Air (Echinodorus palaefolius) Sebagai Fitoremediator Alternatif
Pengelolahan Air”. Penurunan konsentrasi Pb tertinggi di dalam larutan yaitu
94,12% pada konsentrasi perlakuan 80 mg/L dan Cu 81,82% pada konsentrasi 20
mg/L. Akumulasi Pb pada melati air yaitu 1358,67 mg/kg dan Cu 1036,61 mg/kg
pada konsentrasi 80 mg/L. Berdasarkan penelitian ini, penurunan

konsentrasi
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Pb tertinggi di dalam larutan yaitu 94,12 % pada konsentrasi perlakuan 80
mg/L dan Cu 81,82% pada konsentrasi 20 mg/L setelah 7 hari pemaparan.
C. Kerangka Berpikir
Sungai Opak adalah sungai yang mengalir di Daerah Istimewa Yogyakarta
yang melintasi daerah Sleman dan daerah Bantul. Pada saat ini Sungai Opak
digunakan masyarakat sebagai tempat mencuci, rekreasi, memancing, aktivitas
perikanan, industri dan untuk memenuhi kebutuhan dosmetik lainnya. Aktivitas
tersebut akan mempengaruhi kondisi perairan. Salah satunya adanya limbah
industri yang merupakan hasil atau sisa dari kegiatan atau usaha industri yang
kehadiranya tidak dikehendaki akan cenderung dibuang. Logam berat dapat
terakumulasi melalui rantai makanan bahkan pada konsentrasi rendah menjadi
ancaman bagi hewan, tanaman dan kesehatan manusia. Limbah industri yang
kehidupan air serta hewan, tanaman hidup dan kesehatan manusia. Limbah industri
yang mencemari lingkungan ialah logam timbal (Pb) dan tembaga (Cu) yang
dihasilkan karena aktivitas pabrik-pabrik disekitaran Sungai Opak.
Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dann bagian-bagiannya untuk
dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik secara
ex-situ maupun in-situ. Tanaman sering digunakan dalam pengolahan air limbah
karena proses yang dilakukan lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya
suatu penelitian untuk mengurai pencemaran pada perairan dengan memanfaatkan
tanaman melati air (Echinodorus palaefolius) sebagai agen fitoremediasi pada air
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di Sungai Opak. Untuk lebih lengkap alur kerangka berpikir dapat dilihat pada
gambar 2.3 diberikut ini:
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Aktivitas Manusia
-

Aktivitas Industri

Sisa rumah tangga
Limbah detergen

-

Penyamakan kulit
Industri tekstil

Penurunan Kualitas
Perairan

Analisis kualitas perairan (di bandingkan
dengan Standar Baku Mutu Air Peraturan
Gubernur DIY No. 20 Th. 2008 (Kelas III))

\

1.
2.
3.
4.

Parameter
Kimia

Parameter
Fisika

Suhu
Bau
Kecerahan
Kekeruhan

Pemanfaatan tanaman melati
air (Echinodorus palaefolius)
sebagai agen fitoremediasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pH
DO
Kesadahan (CaCO3)
Sulfida (Na2SO4)
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)

Biologi

1.
2.
3.
4.

Tinggi
Berat basah
Berat kering
Jumlah daun

Aplikasi dalam Mata Pelajaran Biologi Kelas X Materi Ekologi Sub Bab
“Perubahan, Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan”
Gambar 2.3 Skema Kerangka Berpikir
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D. Hipotesa
1. Pemanfaatan tanaman melati air sebagai agen fitoremediasi berpengaruh dalam
penurunan logam Pb dan Cu
2. Kepadatan tanaman melati air sebagai agen fitoremediasi berpengaruh dalam
penurunan logam Pb dan Cu
3. Biomassa tanaman melati air yang meningkat akibat dalam penurunan logam
Pb dan Cu
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan
penelitian eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
non faktorial yang terdiri dari empat perlakuan. Setiap perlakuan diulangi enam
kali sehingga diperoleh 24 unit perlakuan. Menurut Andiese (2011) proses
pengembalian kualitas air dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.
Kolam
Air Sungai

Penampungan
Awal

Kolam

Kolam

Fakultatif

Pematangan

Hasil

Penelitian ini hanya melakukan perbaikan kualitas air pada tahap pematangan.
Pada penelitian ini, air sungai dimasukkan ke ember dengan volume 5 liter. Air
sungai selanjutnya dimasukkan pada kolam penampuan awal sebelum dimasukkan
pada kolam fakultatif. Perlakuan dengan Kolam fakultatif merupakan salah satu
cara yang bisa digunakan untuk mengelolah limbah cair. Dalam kolam fakultatif,
air sungai didiamkan dengan tujuan mengendapkan limbah cair dari berbagai
kotoran. Air sungai selanjutnya dimasukkan pada kolam pematangan. Kolam
pematangan merupakan kolam yang mengolah limbah cair, terutama secara
40
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aerobik karena sebagian besar zat organik pada kolam pematangan menjadi
rendah. Pada kolam pematangan dilakukan pemberian perlakuan menggunakan
tanaman melati air (Echinodorus palaefolius). Metode penelitian dilakukan
dengan empat perlakuan yakni.
P0 (kontrol)

: 5 liter aquades + 2 buah tanaman melati air

P1

: 5 liter air sungai + 2 buah tanaman melati air

P2

: 5 liter air sungai + 4 buah tanaman melati air

P3

: 5 liter air sungai + 6 buah tanaman melati air

Adapun variabel dalam rancangan penelitian ini meliputi.
1. Variabel bebas

: Jumlah tanaman melati air

2. Variabel terikat

:

a. Pertumbuhan tanaman melati air
1) Tinggi tanaman
2) Jumlah daun
3) Berat basah tanaman
4) Berat kering tanaman
5) Bimossa tanaman
b. Kualitas Perairan
1) Fisik

: Suhu, Bau, Kecerahan dan Kekeruhan

2) Kimia

: pH, DO, Kesadahan (CaCO3), Sulfida (Na2SO3)
Timbal (Pb),dan Tembaga (Cu)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

3. Variabel kontrol : Perlakuan dengan menggunakan aquades dan tanaman
melati air
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di daerah aliran Sungai Opak Desa Banyakan,
Piyungan Bantul. Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari sampai bulan April
2018.
C. Batasan Penelitian
1. Penelitian ini berfokus pada kemampuan melati air (Echinodorus
palaefolius) dalam menurunkan pencemaran air di daerah aliran Sungai
Opak Desa Banyakan, Piyungan Bantul.
2. Kepadatan tanaman melati air (Echinodorus palaefolius) yang mampu
mengurangi limbah pada air sungai
3. Tanaman melati air (Echinodorus palaefolius) sebagai agen fitoremediasi.
D. Alat dan Bahan
1. Alat yang digunakan dalam penelitian :
a) Thermometer
b) Botol sampel
c) Timbangan analitis
d) Ember
e) Pipet tetes
f) Spidol
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g) pH meter
h) DO meter
i) Secchi disk
j) Test Kit Kesadahan (CaCO3)
k) Test Kit Sulfida (Na2SO3)
l) Bak penampungan
2. Bahan yang digunakan dalam penelitian :
a) Air sungai
b) Aquades
c) Tanaman melati air (Echinodorus palaefolius)
E. Prosedur Penelitian
1. Kegiatan di Lapangan
a) Kegiatan pengambilan sampel yakni :
1) Air sampel diambil sebanyak 100ml dimasukkan kedalam botol
sampel yang telah diberi label sebelumnya.
2) Air sampel diambil sebanyak ± 100 liter dengan menggunakan derigen
yang telah diberi label sebelumnya.
b) Pengukuran parameter fisika
1) Pengukuran suhu
a. Peralatan yang digunakan disiapkan, seperti thermometer
b. Thermometer dimasukan pada air yang ujungnya telah diikat
sebelumnya
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c. Thermometer ditunggu beberapa saat hingga didapatkan nilai
konstan pada thermometer.
d. Angka yang ditunjukan oleh thermometer dicatat pada tabel
pengamatan.
2) Pengukuran bau
a. Sampel air diambil sebanyak 100 ml
b. Diletakkan pada cawan petri
c. Bau air yang tercium di deskripsikan pada tabel pengamatan
3) Pengukuran kecerahan
a. Peralatan disiapkan, seperti secchi disk, tali, meteran dan spidol
b. Secchi disk ditenggelamkan secara perlahan hingga bagian secchi
disk yang berwarna hitam tidak kelihatan, sebagai tanda batas tidak
tampak
c. Diberi tanda dengan spidol pada benang alat Secchi disk
d. Secchi disk ditarik ke atas hingga warna hitamnya kembali terlihat
sebagian tanda batas tampak
e. Diberi tanda dengan spidol pada benang alat Secchi disk
f. Dihitung jarak tidak tampak dan jarak tampak menggunakan
meteran
g. Dihitung nilai kecerahan dengan menjumlahkan kedua nilai yang
telah didapatkan kemudian dibagi 2. Untuk lebih jelasnya dapat
menggunakan rumus seperti di bawah ini.
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Kecerahan (cm) =

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 (𝑐𝑚)+𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 (𝑐𝑚)
2

4) Pengukuran kekeruhan
a. Disiapkan peralatan yang diperlukan yaitu, botol kaca dengan
penutup gabus dan diberi pemberat
b. Botol dimasukkan hingga bagian dasar air sungai yang telah diikat
dengan tali
c. Dibuka tutup gabus yang telah diikat dengan senar secara perlahan
d. Botol yang telah berisi air ditarik dan dimasukkan ke dalam botol
sampel yang telah diberi label sebelumnya
e. Pengukuran kekeruhan dilakukan di Laboratorium menggunakan
alat Turbidimeter.
c) Pengukuran parameter kimia
1) Pengukuran pH
a. Alat yang digunakan disiapkan berupa pH meter
b. pH meter dikalibrasi dengan aquades hingga pH netral
c. pH meter dimasukkan pada air limbah sungai
d. Ditunggu beberapa waktu hingga alat menunjukan nilai pH air
e. Hasilnya dicatat pada tabel pengamatan
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2) Prosedur uji DO
a. Elektroda DO dicuci dengan aquades, kemudian dikeringkan
dengan tissue
b. Elektroda konduktometer dibilas dengan sampel sebanyak 2 kali
c. Diukur konsentrasi DO dengan membaca skala angka yang tertera
pada alat
d. Hasilnya dicatat pada tabel pengamatan
3) Pengukuran kimia yang lainnya seperti Kesadahan (CaCO3) dan
Sulfida (Na2SO3) dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma. Sedangkan untuk pengukuran Timbal (Pb)
dan tembaga (Cu) dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan
Yogyakarta
2. Kegiatan di Laboratorium
a) Pengukuran parameter kimia
1) Pengukuran kesadahan (CaCO3)
a. Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
b. Sampel air ditetesi dengan menggunakan Hardnes Buffer sebanyak
5 tetes
c. Ditetesi Callmagite Indicator sampai air berubah warna menjadi
merah muda
d. Larutan HI-3812 diambil dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
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e. Dilakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi ungu
2) Pengukuran Sulfida (Na2SO3)
a. Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
b. Sampel air ditetesi dengan menggunakan sulfanic acid sebanyak 4
tetes
c. Ditetesi EDTA reagent sebanyak 4 tetes
d. Ditetesi sulfuric acid sebanyak 1 tetes
e. Ditetesi starch indicator sebanyak 1 tetes
f. Larutan HI-3822-0 diambil dengan menggunakan jarum suntik
sampai titik maksimum
g. Dilakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi biru
3) Pengukuran kekeruhan
a. Disiapkan peralatan yang diperlukan, yakni sampel air dan alat
turbidimeter
b. Dimasukkan standar 2 NTU (Nephelometric Turbidity Units) pada
alat Turbidimeter, untuk mengkalibrasi alat
c. Sampel dimasukkan pada botol sampel dan dihomogenkan
d. Ditunggu beberapa waktu hingga alat menunjukan nilai kekeruhan
pada air
e. Hasilnya dicatat pada tabel pengamatan
b) Pertumbuhan tanaman melati air
1) Persiapan tanaman melati air
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Tanaman melati air yang digunakan memiliki spesifikasi dengan
kriteria yaitu, jumlah daun 3-6 lembar, daun yang masih segar dan
tidak menguning, tinggi tanaman sekitar 20 cm dan berat basah sekitar
15-20 gram.
2) Pengukuran tanaman melati air
a. Tinggi tanaman
Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur
tinggi tanaman mulai dari pangkal tanaman sampai pada puncak
tertinggi daun. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap
minggu.
b. Jumlah daun
Jumlah daun diketahui dengan cara menghitung daun yang
terbentuk sempurna dari setiap tanaman. Perhitungan jumlah daun
dilakukan setiap minggu.
c. Berat basah tanaman
Penimbangan tanaman dilakukan pada saat tanaman masih segar
yaitu setelah tanaman dipanen. Tanaman dibersihkan kemudian
ditimbang dengan timbangan analitis
d. Biomassa tanaman
1. Tanaman dikeringkan dibawah sinar mahatari selama ± 3-5
hari, kemudian mengeringkan tanaman pada oven dengan suhu
60º C
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2. Tanaman yang sudah kering ditimbang dengan menggunakan
timbangan analitis
3. Tanaman dibakar diatas tungku tanah liat hingga menjadi abu
4. Abu ditimbang dengan menggunakan timbangan analitis
5. Data dicatat pada tabel pengamatan
c) Penanganan air sampel
1) Air sampel diambil sebanyak 5 liter dan dipindahkan dalam bak
penampungan yang telah diberi label sebelumnya
2) Tanaman melati air dimasukkan ke dalam bak percobaan plastik yaitu
2 individu (P1), 4 individu (P2) dan 6 individu (P3).
d) Penanganan kontrol
1) Aquades diambil sebanyak 5 liter dan dipindahkan dalam bak
penambungan yang telah diberi label sebelumnya
2) Tanaman melati air dimasukkan ke dalam bak percobaan plastik
sebanyak 2 individu (P0)
F. Metode Data Analisis
1. Biomassa Tanaman
Untuk mengetahui produksi biomassa tanaman dihitung dengan
menggunakan rumus yang mengacu pada metode SNI 13-6793-202, yaitu.
𝐵𝑀 =

𝐴−𝐵
𝑥 100 %
𝐴
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Keterangan

:

BM

: Biomassa (%)

A

: Berat sampel basah (gram)

B

: Berat sampel kering setelah pengeringan (gram)

2. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi. Uji
regresi digunakan untuk menguji pengaruh lama waktu pemaparan terhadap
uji kualitar perairan. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji regresi
adalah aplikasi Microsoft Excel 2013.

G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kelas X Semester Genap dalam pembelajaran biologi BAB Ekologi materi
perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Sampling
Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai Opak Dusun
Banyakan, Piyungan, Bantul. Tepatnya aliran Sungai Opak melintasi kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat
memberi gambaran terhadap masyarakat tentang kualitas perairan terutama
bagi masyarakat sekitaran aliran Sungai Opak dan penanganannya melalui
fitormediasi.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Sampling
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Gambar 4.2 Lokasi Sampling
Karakteristik lokasi penelitian merupakan kawasan permukiman,
rekreasi serta disekitaran lokasi penelitian terdapat aktivitas pedagang kaki
lima, perbengkelan dan rumah sakit/puskesmas. Selain itu lokasi penelitian
sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, aktivitas
industri penyamakan kulit dan disekitaran sungai juga terdapat aktivitas
pertambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar secara tradisional.
Aktivitas tersebut berpotensi sebagai sumber logam yang kemudian masuk
dalam perairan Sungai Opak yang akan mengendap membentuk sedimen.
B. Karakteristik Awal Air Limbah
Hasil pengujian parameter fisika di Sungai Opak meliputi pengukuran
suhu, kecerahan, kekeruhan dan bau. Berdasarkan hasil pengukuran parameter
fisika disajikan pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Pengukuran Parameter Fisika di Sungai Opak
No
Parameter
Satuan
1
Suhu
°C

Hasil
29,3

2

Kecerahan

Cm

39,3

3

Kekeruhan

NTU

6,34

4

Bau

Beraroma amis dan menyengat

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses
metabolisme makhluk hidup. Suhu perairan dipengaruhi oleh intensitas cahaya
matahari yang masuk dan diserap ke dalam air. Suhu akan mengalami
perubahan secara perlahan-lahan antara siang dan malam hari serta pada setiap
pergantian musim.
Suhu sesaat pada waktu sampling di perairan Sungai Opak 29,3ºC suhu
tersebut sudap ideal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan
organisme perairan. Menurut Effendi (2013) perubahan suhu sangat
berpengaruh pada proses fisika, kimia dan biologi badan air dan sangat
berpengaruh terhadap mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Kondisi
perairan yang hangat dapat meningkatkan laju metabolisme organisme akuatik
sehingga konsumsi oksigen terlarut ikut meningkat, sehingga kadar oksigen
terlarut dalam perairan akan rendah, hal ini tidak dibuktikan dengan rendahnya
nilai oksigen terlarut di Sungai Opak yang merupakan aliran debit sungai yang
cukup deras, sehingga oksigen yang terakumulasi larut dalam perairan
berkisaran 19,86 Mg/L.
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Kecerahan merupakan salah satu parameter fisika, kecerahan
tergantung pada warna dan kekeruhan perairan yang dapat ditentukan secara
visual dengan alat bantu berupa secchi disk. Kecerahan sangat berpengaruh
terhadap proses fotosintesis. Kecerahan dapat menggambarkan sebagaian
cahaya yang diteruskan pada kedalaman tertentu.
Nilai kecerahan perairan Sungai Opak ialah 39,3 cm. Menurut Effendi
(2003) kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan. Kecerahan
merupakan ukuran transparasi perairan, yang ditentukan secara visual dengan
menggunakan secchi disk yang dikembangkan oleh professor Secchi. Nilai
kecerahan pada perairan Sungai Opak relatif lebih kecil, karena pada daerah ini
banyak terdapat partikel organik maupun anorganik yang terbawa kedalam
perairan, selain itu adanya aktivitas penambangan pasir yang memungkinkan
adanya hasil erosi dari sisa penambangan pasir di sekitaran perairan tersebut.
Kekeruhan (turbidity) menggambarkan sifat optik air berdasarkan
banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang ada
dalam air, kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit tubiditas. Kekeruhan suatu
perairan dipengaruhi oleh adanya bahan oganik maupun anorganik yang
tersuspensi dan terlarut. Pengukuran kekeruhan di Sungai Opak bernilai 6,34
NTU, hal ini karena lokasi tersebut merupakan lokasi aliran air masuk yang
biasanya membawa partikel-partikel dan bahan-bahan organik maupun
anorganik inilah yang menyebabkan tingginya nilai kekeruhannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

Satuan kekeruhan adalah NTU (Nephelometri Turbidity Unit). Sesuai
dengan SK MENKES NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 kadar maksimal angka
kekeruhan yang diperbolehkan adalah 5 NTU. Dengan demikian nilai
kekeruhan di perairan Sungai Opak melebihi nilai maksimum yang telah
ditentukan. Tingginya nilai kekeruhan berhubungan dengan padatan terlarut
dan tersuspensi seperti tanah liat, lumpur, bakteri ataupun plankton dalam
perairan. Semakin tinggi padatan terlarut dan tersuspensi, maka nilai kekeruhan
juga semakin tinggi.
Tingginya nilai kekeruhan dan kecarahan juga dapat disebabkan karena
adanya aktivitas permukiman disekitaran aliran sungai, misalnya pembuangan
produk sisa rumah tangga langsung ke sungai. Selain itu, penelitian ini
dilakukan pada musim penghujan, dimana aliran sungai yang dihasilkan
menjadi deras sehingga bahan-bahan yang tersuspensi berukuran besar, berupa
lapisan permukaan tanah yang terbawa oleh aliran air pada saat hujan.
Bau merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas air pada
perairan. Secara fisik, bau pada air dapat diketahui dengan indra pembau.
Berdasarkan hasil pengujian bau yang terdapat pada sampel air beraroma amis
dan sangat menyengat. Bau amis dapat diakibatkan karena adanya pembusukan
dari organisme pada air sampel tanaman dan organisme akuatik yang telah mati
dan menyebabkan pengendapan pada perairan, hal ini teramati dengan adanya
dedaunan/rerantingan dan beberapa sampah yang masuk ke dalam sungai yang
mengakibatkan pembusukan di dalam sungai.
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Hasil pengujian parameter kimia di Sungai Opak meliputi pengukuran
pH, DO, kesadahan, sulfida, timbal dan tembaga. Tabel 4.2 di bawah ini
menunjukan hasil pengukuran parameter kimia:
Tabel 4.2. Pengukuran Parameter Kimia di Sungai Opak
No
Parameter
Satuan
1
pH
-Log (H+)
2
DO
Mg/L
3
Kesadahan
Mg/L CaCO3
4
Sulfida
Mg/L Na2SO3
5
Timbal
Mg/L Pb
6
Tembaga
Mg/L Cu

Hasil
7,4
19,86
135
3,35
0,0059
0,0079

Berdasarkan hasil pengukuran pH dengan menggunakan pH meter pada
perairan Sungai Opak memiliki kisaran nilai pH yaitu 7,4. Menurut Effendi
(2003), sebagaian besar biotak akuatif sensitif terhadap perubahan pH dan
menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Biota akuatik seperti alga akan
memanfaatkan karbondioksida untuk proses fotosintesis namun ketika nilai pH
sekitar 10 – 11 karbondioksida bebas tidak dapat ditemukan. Selain itu nilai pH
sangatlah mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses
nitrifikasi, proses ini akan berakhir bila nilai pH sangat rendah. Dengan
demikian kisaran pH 7,4 pada perairan Sungai Opak sangat mendukung untuk
kehidupan biota perairan.
Selain itu disekitaran aliran Sungai Opak lebih di dominasi oleh
permukiman warga. Aktivitas manusia seperti hal mencuci pakaian dengan
membuang limbah detergen langsung ke sungai akan mengakibatkan kondisi
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air menjadi lebih alkali (basa). Limbah pemukiman mengandung limbah
domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik
adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya
sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sampah organik yang
dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut, karena
sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya.
Oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) merupakan salah satu
penunjang utama kehidupan di akuatik dan dapat dijadikan indikator kesuburan
perairan, jika konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan tidak mencukupi
maka aktivitas biota akan terhambat. Biota air membutuhkan oksigen untuk
metabolisme tubuh dan menghasilkan aktifitas seperti pada ikan digunakan
untuk berenang, pertumbuhan, reproduksi dan lainnya. Oksigen terlarut
dihasilkan oleh produsen seperti tanaman air maupun mikroorganisme air
seperti fitoplankton, oleh sebab itu keberadaan fitoplankton dalam perairan
sangatlah penting untuk keberlangsungan ekosistem perairan yang seimbang.
Pengukuran DO di Sungai Opak menunjukan nilai 19,86 Mg/L. Konsentrasi
DO di perairan Sungai Opak termasuk dalam kategori yang tinggi. Tingginya
kandungan oksigen terlarut biasanya terjadi karena derasnya aliran sungai yang
mengalir. Selain itu pada penelitian dilakukan pada musim penghujan sehingga
debit air yang mengalir menjadi lebih tinggi. Debit air sungai yang tinggi pada
umumnya akan membawa oksigen yang terlarut karena adanya difusi antara
udara dan air (Hariyanto, dkk, 2008).
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Menurut Effendi (2003), Sumber oksigen dapat berasal dari difusi
oksigen yang terdapat diatmosfer dan aktivitas fotosintesis tumbuhan air
maupun fitoplankton dengan bantuan energi matahari. Difusi juga dapat terjadi
karena agitasi atau pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau ombak
dari air.
Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa
apabila dicampur dengan sabun. Air dengan kesadahan tinggi bila dicampur
dengan sabun tidak akan menghasilkan busa, sebaliknya air dengan sedahan
rendah dapat membentuk busa bisa dicampurkan dengan sabun. Hal ini dapat
terjadi karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+, selain itu karena adanya ion-ion lain
dari polyvalent mental (logam bervalensi banyak) seperti Al, Fe, Mn, Sr dan Zn
dalam bentuk garam sulfat, klorida dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Pada
pengukuran kadar kesadahan total (CaCO3) di perairan Sungai Opak ialah 135
Mg/L. Tingginya kadar kesadahan pada perairan diakibatkan adanya aktivitas
penambangan pasir dan bebatuan disekitaran sungai, yang mengakibatkan
pengendapan didasar sungai. Selain itu tingginya kesadahan, diduga akibat
adanya aktivitas permukiman disekitaran sungai, yang membuang limbah sisa
rumah tangga langsung ke sungai, misalnya limbah detergen. Limbah detergen
sukar untuk diurai, sehingga akan mengalami pengendapan pada dasar sungai
dan membentuk sedimen. Hal ini terlihat pada penelitian, bagian dasar sungai
terdapat banyak tumpukan sedimen yang bertekstur seperti lender dan
menyerupai lumut.
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Sulfida adalah suatu bentuk ion dari sulfur dimana satu ion sulfur
tersebut membutuhkan dua electron untuk mencapai kestabilan. Menurut
Effendi (2003), diperairan sulfur berikatan dengan ion hidrogen dengan
oksigen, beberapa bentuk sulfur diperairan adalah sulfida (S2-), hidrogen sulfida
(H2S), fero sulfida (FeS), sulfur dioksida (SO2), sulfit (SO3) dan sulfat (SO4).
Pada pengukuran kadar sulfida di perairan Sungai Opak menunjukan nilai 3,35
Mg/L. Tingginya sulfida pada perairan karena adanya sumber oksigen dalam
proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Selain itu, tingginya kadar
sulfida dalam perairan dapat di karenakan adanya proses pembusukan dari
mikroorganisme dan organisme yang mengendap di sungai. Hal ini teramati
dengan adanya sisa-sisa dedaunan, ranting dan sampah yang masuk kedalam
sungai karena terbawa oleh arus sungai dan menyebabkan pengendapan di
suatu tempat sehingga kadar sulfida dalam air menjadi tinggi.
Di perairan, timbal ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi.
Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal dalam air relatif sedikit.
Bahan bakar yang mengandung timbal juga memberikan kontribusi yang berarti
bagi keberadaan timbal dalam air (Effendi,2003).
Berdasarkan hasil pengukuran kadar timbal pada perairan Sungai Opak
ialah 0,0059 Mg/L. Konsentrasi timbal pada Sungai Opak dinilai sudah
melebehi nilai maksimal pada Standar Baku Mutu Air Peraturan Gubernur DIY
No. 20 Th. 2008 tentang Baku Mutu Air Di Provinsi DIY (Kelas III) yaitu 0,02
Mg/L.
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Menurut Palar (1994), logam Cu termasuk logam berat essensial, jadi
meskipun beracun tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam jumlah yang
kecil. Toksisitas yang dimiliki Cu baru akan bekerja bila telah masuk ke
dalam tubuh organisme dalam jumlah yang besar atau melebihi nilai
toleransi organisme terkait.
Sesuai dengan Standar Baku Mutu Air Peraturan Gubernur DIY No. 20
Th. 2008 tentang Baku Mutu Air Di Provinsi DIY (Kelas III) kadar maksimal
nilai tembaga yang diperbolehkan yaitu 0,03 Mg/L. Dengan demikian hasil
pengukuran kadar timbal pada Sungai Opak dinilai cukup tinggi yaitu 0,05
Mg/L.
Secara umum, kandungan logam Pb dan Cu dalam perairan Sungai
Opak masih ke dalam batas aman. Hal ini disebabkan curah hujan yang
cenderung tinggi pada saat dilakukan penelitian, sehingga air sungai
terkontaminasi dengan curah air hujan yang tinggi. Logam berat dalam perairan
mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan cenderung
mengendap di dasar perairan dan berikatan dengan partikel-partikel sedimen,
sehingga konsentrasi logam berat dalam sedimen akan lebih tinggi dibanding
dalam air (Hutagalung, 1991).
Namun dari penelitian ini air sungai yang digunakan pada bagian
tengah, sehingga konsentrasi logam Pb dan Cu cenderung rendah. Selain itu,
jika dilihat berdasarkan penelitian konsentrasi Pb dan Cu di Sungai Opak
khususnya di Desa Banyakan, Piyungan, Bantul lebih didominasi aktivitas
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industri, permukiman masyarakat dan perbengkelan yang akan mengakibatkan
konsentrasi logam dalam perairan akan tinggi. Rendahnya konsentrasi logam
diperairan diduga dipengaruhi oleh lingkungan dan musim, pada musim hujan
logam akan mengalami pelarutan.
C. Kondisi Fisik dan Kimia Tanaman Awal
Ion logam tidak sepenuhnya terakumulasi oleh tanaman, karena ion
logam dapat berpindah dari media tanam (limbah) melalui proses penguapan
(Phytovolatilization), dimana ion tersebut berikatan dengan oksigen
membentuk ion-ion baru. Hal tersebut terjadi karena tingginya suhu yang
berpengaruh pada kadar oksigen pada media tanam. Semakin tinggi suhu maka
kadar oksigen akan semakin berkurang. Oksigen akan terikat air pada media
tanam dan akan berikatan dengan ion logam membentuk oksidasi logam yang
dapat larut dalam air (Santriyana, Dery Diah, dkk,2013).
Phytovolatilization adalah suatu proses, di mana tanaman mengambil
kontaminan dari tanah dan melepaskan mereka sebagai bentuk yang mudah
menguap ke atmosfer melalui transpirasi. Proses ini terjadi ketika tumbuh
tanaman menyerap air dan kontaminan organik. Ketika air mengalir dari akar
ke daun di sepanjang sistem vaskular tanaman, diubah dan dimodifikasi
sepanjang jalan. Kemudian, beberapa kontaminan bergerak melalui tanaman ke
daun dan menguap atau menguap ke atmosfer. Phytovolatilization terutama
digunakan untuk menghilangkan merkuri; ion merkuri diubah menjadi merkuri
unsur yang kurang beracun.
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Tanaman melati air yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman
yang berumur kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Tanaman melati air yang
digunakan memiliki rata-rata tinggi tanaman kurang lebih 20-30 cm dengan
jumlah daun rata-rata 4-8 buah. Berat basah tanaman melati air sekitar 27-31
gram per tanaman. Dengan menggunakan tanaman melati air kondisi fisik
seperti itu dimungkinkan tanaman melati air mampu bertahan hidup dalam
keadaan media tanam dengan pada air limbah.
Kondisi kimia tanaman melati air dilakukan pengukuran terhadap kadar
logam tembaga dan timbal yang terkandung dalam tanaman tersebut.
Berdasarkan hasil pengukuran kadar tembaga pada tanaman melati air ialah
9,8570 mg/kg. Sedangkan hasil pengukuran kadar timbal pada tanaman melati
air ialah 2,0295 mg/kg. Tingginya kadar logam Pb dan Cu yang terdapat pada
tanaman melati air ini dapat disebabkan karena jenis tanaman melati air yang
bersifat logam akumulator, selain itu tanaman ditumbuhkan pada media yang
mengandung kadar logam Pb dan Cu serta mengalami pengendapan pada
bagian-bagian tanaman melati air.
D. Kondisi Fisik Tanaman
Pada hari ke 0, tanaman melati air pada kedua perlakuan masih terlihat
segar atau daunnya masih terlihat hijau. Namun pada hari ke 3, tanaman melati
air pada kedua perlakuan mengalami kekeringan dan layu, dengan menunjukan
gejala klorosis yaitu perubahan warna daun, semula hijau menjadi kuning
kecoklatan bahkan ada beberapa daun yang mongering. Tanaman melati air
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tersebut diduga mengalami paparan suhu tinggi dari lingkungan dengan
diletakan pada green house dengan suhu mencapai 55°C. Untuk selanjutnya
tanaman melati air dipindahkan pada rumah pembibitan dengan suhu berkisar
25-29ºC.

Gambar 4.3 Tanaman Melati Air mengalami Gejala Klorosis
Pada hari ke 4 sampai hari ke 7, tanaman melati air pada kedua
perlakuan sudah mengalami perubahan secara morfologi, dengan tumbuhnya
daun muda pada beberapa tanaman. Selanjutnya pada hari ke 11, tanaman
melati air yang berada pada perlakuan yang berisi air limbah mulai menunjukan
gejala klorosis, yaitu daun berubah warna menjadi kuning kecoklatan, diduga
tanaman mengalami toksisitas akibat cekaman abiotik oleh limbah air sungai,
gejala toksisitas pada tanaman diduga akibat tanaman mengalami keracunan
logam berat. Sedangkan tanaman pada perlakuan kontrol tidak mengalami
perubahan secara morfologi.
Kemudian pada hari ke 12 sampai hari ke 18, daun pada tanaman
berwarna coklat dan adanya bintik-bintik coklat. Selain itu beberapa akar
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tanaman pada perlakuan limbah juga mengalami pembusukan dan beberapa
tangkai tanaman mengering. Sedangkan pada tanaman dengan perlakuan
kontrol, terdapat beberapa tangkai tanaman yang layu dan ada beberapa akar
yang membusuk. Hal ini diakibatkan karena tumbuhan terpapar logam Pb dan
Cu dalam waktu yang semakin lama sehingga terjadi penghambatan sintesis
klorofil.
Fotosintesis, yang terjadi di daun membutuhkan dua bahan utama yaitu
CO2 dan H2O. Reaksi utama fotosintesis terjadi di kloroplas dengan agen utama
iala klorofil. Sintesis klorofil terjadi melalui fotoreduksi protoklorofilid
menjadi klorofilid-a dan diikuti dengan esterifikasi fitol untuk membentuk
klorofil a yang dikalisis enzim klorofilase. Perubahan protoklorofilid menjadi
klorofilid a sangat membutuhkan cahaya. Kandungan klorofil yang tinggi pada
daun akan mempengaruhi reaksi fotosintesis. Kadar klorofil sedikit tentu tidak
akan menjadikan reaksi fotosintesis berjalan dengan maksimal (Pandey dan
Sinha, 1979).
Selain itu dengan diletakan pada green house, tanaman kurang mampu
melakukan fotosintesis karena cahaya matahari tidak mampu menembus
tanaman jati besar disekeliling green house. Klorosis dapat terjadi jika logam
berat menghambat kerja enzim yang mengkatalis sintesis kolorifil. Sedangkan
nekrosis merupakan kematian sel, jaringan atau organ tumbuhan sehingga
timbul bercak, bintik atau noda hitam pada tanaman.
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E. Analisi pH dan Suhu
Analisi pH dan suhu pada perlakuan air limbah dan perlakuan kontrol
dilakukan setiap kali pengambilan sampel yakni sebanyak 5 kali. Adapun data
hasil pengukuran nilai pH dan suhu dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3. Hasil Pengukuran pH dan Suhu pada Perlakuan Limbah dan
Perlakuan Kontrol
Perlakuan Limbah
Perlakuan Kontrol
Waktu
Ph
Suhu (°C)
Pemaparan
pH
Suhu (°C)
(Hari)
P1
P2
P3
P1
P2
P3
4

6,6

6,5

6,7

25,6

26,3

27

6,4

25,6

7

7,1

6,8

6,8

27

26

26,3

6,6

26,6

11

6,8

6,96

6,93

27,6

27

26,6

6,03

27,6

14

6,8

6,93

6,9

24

24,3

24

6,13

24,6

18

7,23

7,1

6,9

26

25,6

25,6

6,63

26,3

Suhu (°C)

Hasil Pengukuran Suhu
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5

18, 26.3
18, 26
18, 25.6

Suhu P 0
Suhu P 1
Suhu P 2
Suhu P 3

0

5

10

15

20

Waktu Pemaparan (Hari)

Gambar 4.4 Grafik Pengukuran Suhu
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Hasil Pengukuran pH
7.4
18, 7.23
18, 7.13
18, 6.96

7.2
7

pH

6.8

pH P 0

18, 6.63

6.6

pH P 1

6.4
6.2

pH P 2

6

pH P 3

5.8
0

5

10

15

20

Waktu Pemaparan (Hari)

Gambar 4.5 Grafik Pengukuran pH

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Pengukuran pH
No
1

Perlakuan
P0

Persamaan (y)
0.0021x - 0.0628x2 + 0.5202x + 5.2167

R2
0.8664

2

P1

0.0024x3 - 0.0793x2 + 0.7883x + 4.5775

0.9413

3

P2

0.0008x3 - 0.0289x2 + 0.351x + 5.5013

0.9932

4

P3

0.0001x4 - 0.0044x3 + 0.061x2 - 0.3057x + 7.2

1

3

Setelah dilakukan pengamatan, kenaikan suhu pada kedua perlakuan
mengalami kenaikan maupun penurunan. Pengaruh suhu yang tidak stabil ini,
diduga karena adanya faktor lingkungan kurangnya intensitas cahaya matahari
yang mampu diserap masuk kedalam air.
Setelah

dilakukan

pengamatan,

kenaikan

pH

terjadi

seiring

bertambahnya waktu running pada penelitian. Pada pengukuran pH pada
perlakuan air limbah, mengalami kenaikan dan penurunan. Kadar pH yang
tidak stabil ini karena adanya mekanime air limbah yang bereaksi dengan OH-.
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Peningkatan

pH

diperkuat

dengan

menggunakan

uji

regresi.

Peningkatan pH pada perlakuan kontrol sebesar 5.2167 kali lipat dengan kadar
pH awal sebesar 6,4. Jika dilihat dari koefesien determinasi (R2) bernilai =
0.8664, hal ini berarti peningkatan pH pada perlakuan kontrol dipengaruhi oleh
lamanya waktu pemaparan sebesar 86,64 %. Sedangkan peningkatan pH juga
terjadi pada perlakuan air limbah (P 1) sebesar 4.5775 dengan nilai koefesien
determinasi (R2) = 0.9413 ; perlakuan air limbah (P 2) sebesar 5.5013 dengan
nilai koefesien determinasi (R2) = 0.9932 ; perlakuan air limbah (P 3) sebesar
7.2 dengan nilai koefesien determinasi (R2) = 1. Berdasarkan hasil uji regresi
pada perlakuan air limbah (P 3) menunjukan bahwa berkolerasi sempurna, hal
ini berarti peningkatan pH pada perlakuan air limbah dipengaruhi oleh lamanya
waktu pemaparan sebesar 100%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan kadar pH dalam perairan
ialah kandungan sulfida yang tinggi pada proses penelitian pada hari ke-18
sebesar 7,3 untuk perlakuan kontrol dan 9,2 untuk perlakuan air limbah (P 3).
Kandungan sulfida yang tinggi akibat adanya pembusukan dari bahan-bahan
organik yang masuk ke dalam perairan yang kemudian mengendap membentuk
sebuah sedimen-sedimen. Selain itu kandungan kadar oksigen yang terlarut di
dalam air juga dapat mempengaruhi tingginya pH pada perairan, hal ini
dikarena oksigen yang larut di dalam perairan akan mengikat H+ bebas dalam
perairan sehingga menimbulkan suasana asam pada perairan.
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F. Analisis Oksigen Terlarut atau Dissolved Oxygen (DO)
Analisis oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) pada reaktor
limbah dan reaktor kontrol dilakukan setiap kali pengambilan sampel yakni
sebanyak 5 kali. Oksigen terlarut sangat dibutuhkan oleh semua jasad hidup
untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian
menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Adapun data
hasil pengukuran oksigen terlarut terhadap lamanya waktu pemaparan dapat
dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Oksigen Terlarut atau Dissolved Oxygen (DO)
terhadap Waktu Pemaparan
Waktu
Oksigen Terlarut (Mg/L)
Pemaparan
Reaktor Kontrol
Reaktor Limbah
P0

P1

P2

P3

4

14,9

14,6

14,8

14,9

7

14,9

14,3

14,8

14,9

11

15

13,9

13,9

14,4

14

15,8

13,6

13,8

13,9

18

15,16

13,5

13,5

13,6
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Hasil Pengukuran DO
16

DO (Mg/L)

15.5
15

DO P 0

14.5

DO P 1

14

DO P 2

13.5

DO P 3

13
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Gambar 4.6 Grafik Hasil Pengukuran DO
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bagaimana kadar oksigen terlarut
yang berada pada reaktor kontrol mengalami kenaikan dengan waktu
pemaparan. Kadar oksigen yang tinggi dapat dipengaruhi oleh fotosintesis dari
makhluk hidup yang terdapat didalam air. Fotosintesis dipengaruhi oleh
densitas tanaman atau makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dan lamanya
penyinaran.
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Pengukuran DO
No

Perlakuan

Persamaan (y)

R2

1

P0

-0.0029x3 + 0.0927x2 - 0.8188x + 16.929

0.7804

2

P1

0.0005x3 - 0.013x2 + 0.0026x + 14.762

0.999

3

P2

-0.0006x4 + 0.0291x3 - 0.4563x2 + 2.7765x + 9.3

1

4

P3

0.0015x3 - 0.0513x2 + 0.4308x + 13.901

0.9998
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Penurunan kadar oksigen (DO) diperkuat dengan menggunakan uji
regresi yang dapat diliha pada tabel 4.6. Penurunan kadar oksigen terlarut pada
perlakuan kontrol meningkat sebesar 16.929 kali lipat. Jika dilihat dari
koefesien determinasi (R2) bernilai = 0.7804, hal ini berarti penurunan kadar
oksigen terlarut pada perlakuan kontrol dipengaruhi oleh lamanya waktu
pemaparan sebesar 78.04 % dan sisanya 21.96% ditentukan oleh variabel lain.
Selain itu penurunan kadar oksigen terlarut juga terjadi pada perlakuan
air limbah (P 1; P 2; P 3). Penurunan kadar oksigen terlaurt diperkuat dengan
uji regersi. Penurunan kadar oksigen terlarut pada perlakuan air limbah (P 1)
sebesar 14.762 dengan nilai koefesien determinasi (R2) = 0.999 ; perlakuan air
limbah (P 2) sebesar 9.3 dengan nilai koefesien determinasi (R2) = 1 ; perlakuan
air limbah (P 3) sebesar 13.901 dengan nilai koefesien determinasi (R2) =
0,9998. Dengan demikian pada perlakuan air limbah, oksigen yang terlarut
dalam air mengalami penurunan dengan pengaruh lamanya waktu pemaparan.
Sedangkan pada pengukuran kadar oksigen terlarut pada perlakuan air
limbah mengalami penurunan seiring dengan lamanya waktu pemaparan.
Penurunan kadar oksigen dapat dipengaruhi karena pada proses penelitian
tanaman melati air kurang mendapat cahaya matahari, hal ini menyebabkan
proses metabolisme tumbuhan terganggu sehingga tanaman melati air tidak
dapat melakukan proses fotosintesis. Akibat terhambatnya proses fotosintesis,
kadar oksigen yang dihasilkan oleh tanaman untuk didifusikan pada air akan
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berkurang, sehingga tanaman melati selama proses penelitian cenderung layu
dan tidak segar.
Selain itu, penurunan kadar DO dipengaruhi oleh tingginya kadar
sulfida yang terdapat dalam perairan sebesar 7,3 untuk perlakuan kontrol dan
9,2 untuk perlakuan air limbah (P 3). Hal ini terjadi karena proses pembususkan
yang dilakukan oleh tanaman melati air sendiri karena terhambatnya proses
fotosintesis.
G. Analisis Kesadahan (CaCO3)
Adapun hasil pengukuran kesadahan total (CaCO3) yang dilakukan
pada kedua reaktor yaitu reaktor limbah dan reaktor kontrol dilakukan sebanyak
5 kali yang dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.
Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Kesadahan Total (CaCO3) terhadap Waktu
Pemaparan
Waktu
Kesadahan Total (Mg/L)
Pemaparan
Reaktor Kontrol
Reaktor Limbah
P0

P1

P2

P3

4

12,3

92

86

62

7

12,3

92

86

62

11

14

84

82

72

14

13

88

82

76

18

14

103

82

103
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Hasil Pengukuran Kesadahan (CaCO3)
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Gambar 4.7 Grafik Hasil Pengukuran Kesadahan (CaCO3)

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Kesadahan Total (CaCO3)
No
1
2

Perlakuan
P0
P1

Persamaan (y)
4
0.0025x - 0.1052x3 + 1.5532x2 - 9.0569x + 29.78
0.2529x2 - 5.0109x + 110.21

R2
1
0.8431

3

P2

-0.003x4 + 0.1354x3 - 2.128x2 + 12.935x + 60.4

1

4

P3

0.2701x2 - 3.1309x + 70.669

0.9776

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kesadahan total pada
perlakuan kontrol dan perlakuan air limbah mengalami kenaikan dengan lama
waktu pemaparan. Kadar kesadahan yang tinggi dapat diakibatkan karena
adanya aktivitas dari pertambangan pasir disekitaran sungai dan akitivitas
manusia yang membuang limbah sisa rumah tangga ke sungai. Peningkatan
kadar kesdahan total diperkuat dengan menggunakan uji regresi. Peningkatan
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kadar kesadahan total (CaCO3) pada perlakuan kontrol meningkat sebesar
29.78 kali lipat. Jika dilihat dari koefesien determinasi (R2) bernilai = 1, yang
berarti 100% kolerasi terbentuk secara sempurna sehingga peningkatan kadar
kesadahan total dipengaruhi oleh lama waktunya pemaparan.
Selanjutnya, kadar kesadahan pada perlakuan air limbah mengalami
penurunan pada waktu pemaparan hari ke- 4 sampai hari ke- 7. Selain itu
peningkatan kesadahan total juga terjadi pada perlakuan air limbah (P 1; P 2; P
3). Peningkatan kesadahan total juga diperkuat dengan uji regersi. Peningkatan
kesadahan total pada perlakuan air limbah (P 1) sebesar 110.21 dengan nilai
koefesien determinasi (R2) = 0.8431 ; perlakuan air limbah (P 2) sebesar 60.4
dengan koefesien determinasi (R2) = 1 ; perlakuan air limbah (P 3) sebesar
70.669 dengan koefesien determinasi (R2) = 0.9776.
Kenaikan kesadahan total dapat disebabkan karena perubahan cuaca
yang kurang mendukung pada saat penelitian, diduga air yang digunakan pada
penelitian telah tercampur dengan air hujan yang bersifat basa.Tingginya
kesadahan dalam perairan akibat adanya aktivitas di sekitaran permukiman
yang membuang sisa rumah tangga ke sungai, hal ini terlihat pada penelitian
ditemukan beberapa spot perairan yang berbuih/busa. Misalnya limbah
detergen sisa mencuci pakaian yang dibuang ke sungai, hal ini akan
menyebabkan tingkat kesadahan dalam perairan meningkat. Detergen tersusun
atas tiga komponen yaitu, surfaktan (sebagai bahan dasar detergen) sebesar 2030%, biulders (senyawa fosfat) sebesar 70-80% dan bahan aditif (pemutih dan
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pewangi) sebesar 2-8% (Kirk dan Othmer, 1982). Semakin tinggi akumulasi
detergen maka semakin rendah suplai oksigen terlarut di dalam air. Rendahnya
kadar oksigen yang terlarut di dalam air akan menyebabkan kematian
organisme perairan, dan akan menimbulkan tingginya kadar sulfida karena
pembusukan yang dilakukan oleh organisme yang telah mati, sehingga
mengendap di dalam perairan membentuk sendimen-sendimen pada dasar
perairan.
H. Analisis Sulfida (Na2SO3)
Adapun hasil pengukuran sulfida (Na2SO3) yang dilakukan pada kedua
reaktor yaitu reaktor limbah dan reaktor kontrol dilakukan sebanyak 5 kali yang
dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.
Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Sulfida (Na2SO3) terhadap Waktu Pemaparan
Waktu
Kesadahan Total (Mg/L)
Pemaparan
Reaktor Kontrol
Reaktor Limbah
P0

P1

P2

P3

4

4,6

8

7,3

8

7

4,6

8

7,3

8

11

4,6

7,3

8,5

8,5

14

5

8

8,5

9

18

7,3

8

8,7

9,2
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Hasil Pengukuran Sulfida (Na2SO3)
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1
0
0
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Waktu Pemaparan (Hari)

Gambar 4.8 Grafik Hasil Pengukuran Sulfida (Na2SO3)

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regeresi Sulfida (Na2SO3)
No
1
2
3
4

Perlakuan
P0
P1
P2
P3

Persamaan (y)
0.0292x2 - 0.4714x + 6.1836
4
0.0012x + 0.0512x3 - 0.7524x2 + 4.3667x - 0.4
-0.006x2 + 0.2465x + 6.2438
-0.0016x3 + 0.0556x2 - 0.465x + 9.0786

R2
0.9588
1
0.8753
0.9995

Berdasarkan hasil pengukuran kadar sulfida pada perlakuan kontrol
maupun perlakuan air limbah mengalami kenaikan dengan lama waktu
pemaparan. Peningkatan kadar sulfida diperkuat dengan menggunakan uji
regresi.

Peningkatan

kadar sulfida pada

perlakuan

kontrol

dengan

menggunakan 2 varietas tanaman melati air sebesar 6,1836 kali lipat dengan
kadar sulfida awal sebesar 4,6 Mg/L. Jika dilihat dari koefisien determinasi (R2)
pada grafik 4.5 nilai R2 = 0,9588, hal ini berarti peningkatan kadar sulfida pada
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reaktor kontrol dipengaruhi oleh lamanya waktu pemaparan sebesar 95,88%
dan sisanya 4.12% ditentukan oleh variable lain.
Selanjutnya peningkatan kadar sulfida pada perlakuan air limbah
dipengaruhi oleh lama waktu pemaparan. Peningkatan kadar sulfida juga terjadi
pada perlakuan air limbah (P 1; P 2; P 3). Peningkatan kesadahan total juga
diperkuat dengan uji regersi. Peningkatan kadar sulfida pada perlakuan air
limbah (P 1) sebesar -0.4 dengan nilai koefesien determinasi (R2) = 1 ;
perlakuan air limbah (P 2) sebesar 6,24 dengan nilai koefesien determinasi (R2)
= 0,8753 ; perlakuan air limbah (P 3) sebesar 9.0786 dengan nilai koefesien
determinasi (R2) = 0.9995.
Tingginya sulfida pada perairan karena adanya sumber oksigen dalam
proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob, hal ini dibuktikan dengan
bau amis yang dikeluarkan oleh air. Selain itu, pada saat penelitian tanaman
melati air digunakan sebagai agen fitoremediator untuk mengurangi
pencemaran logam pada perairan. Tanaman akan mengakumulasi logam dalam
jumlah yang besar dalam waktu pemaparan yang cukup lama tanaman akan
mengalami kuning kecoklatan, diduga tanaman mengalami toksisitas akibat
cekaman abiotik oleh limbah air sungai, dan mengakibatkan pembusukan pada
beberapa bagian tanaman.
Faktor lain yang mempengaruhi tinggi kadar sulfida pada perairan ialah
cahaya matahari pada saat penelitian kurang mampu diserap oleh tanaman
melati air sehingga terhambatnya sintesis klorofil pada daun. Hal ini
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mengakibatkan tanaman mengalami gejala klorolisis yang akhirnya mengalami
pembusukan, sehingga menimbulkan kadar sulfida menjadi tinggi. Selain itu,
faktor lainnya ialah kadar oksigen yang menurun akibat terhambatnya proses
fotosintesis, menyebabkan tanaman mengalami klorolisis dan kematian. Akibat
dari kematian sel, tumbuhan akan jatuh ke bak penelitian yang berisi air dan
mengalami pembusukan sehingga bau amis dan busuk keluar dari sisa
organisme yang mengalami kematian dan terlihat pada bagian dasar perairan
terbentuk sedimen-sedimen kecil akibat proses pembusukan.

I. Biomassa Tanaman Melati Air
Hasil biomassa tanaman Melati Air (Echinodorus palaefolius) dengan
jenis media hidup yang berbeda dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.
Tabel 4.11 Biomassa Tanaman Melati Air (Echinodorus palaefolius)
Perlakuan Berat Basah (gram) Berat Kering (gram) Produksi Biomassa
(%)
Reaktor

29,5

3

89,8

Kontrol
Reaktor

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Limbah

30,8

43

36

3,3

5,1

4,5

89,2

88

87,5
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90

Produksi Biomassa (%)

89.5
89
P0

88.5

P1

88

P2

87.5

P3

87
86.5
86
P0

P1

P2

P3

Gambar 4.9 Grafik Perbandingan Biomassa Tanaman

Biomassa tanaman pada media yang tidak mengandung limbah
mengalami peningkatan seiring dengan lamanya waktu pemaparan. Kandungan
biomassa tinggi dikarenakan pertumbuhan yang baik serta didukung kondisi
suhu dan pH media tumbuh yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Biomassa
tanaman pada perlakuan yang mengandung limbah lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan kontrol. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan tanaman yang
menjelaskan bahwa kandungan logam pada media tumbuh yang berlebihan
akan menghambat pertumbuhan tanaman. Tanaman dapat mengakumulasi
logam dalam jumlah yang besar tetapi pertumbuhannya sangat lambat atau
biomassa tanaman rendah.
Menurut Haryati (2012), penurunan biomassa tanaman dipengaruhi
oleh adanya toksisitas logam yang menyebabkan: (1) sulit memperoleh air
karena pengaruh osmotik yang timbul dari kadar larutan yang berlebih, masa
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osmotik tanaman dikarenakan ion-ion tertentu mencapai kadar larutan yang
berlebih. Jika tanaman ditempatkan dalam larutan dengan potensial air yang
lebih rendah dari xylem akar, maka pengambilan air akan berhenti, karena
potensial osmotik dari larutan akan menyebabkan tidak adanya penyerapan air
oleh akar, (2) sulit memperoleh unsur hara karena adanya kompetisi antara ionion, dimana akar-akar tanaman mengabsorbsi ion dari media kompleks yang
mengandung ion esensial, ion non esensial dan senyawa organik, (3) sulit
memperoleh CO2. CO2 digunakan sebagai bahan dasar dari proses fotosintesis,
apabila tanaman sulit memperoleh CO2 maka proses fotosintesis tidak akan
berjalan dengan sempurna.
J. Analisis Kemampuan Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Tembaga
(Cu)
Teknik fitoremediasi didefinisikan sebagai teknologi pembersihan,
penghilangan atau pengurangan zat pencemar dalam tanah atau air dengan
menggunakan bantuan tanaman. Dalam penelitian, tanaman melati air akan
menyerap logam bersamaan dengan air dan senyawa-senyawa hidrofobik
lainnya. Selanjutnya terjadi translokasi logam dari akar ke bagian tanaman lain.
Logam akan menembus endodermis akar. Senyawa logam tersebut akan
mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas tanaman melalui jaringan
pengangkut (xylem dan floem). Lokalisasi logam pada sel dan jaringan,
bertujuan untuk menjaga logam agar tidak menghambat metabolisme tanaman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

Berdasarkan penelitian kadar logam timbal (Pb) pada perlakuan limbah
dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.
Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Kadar Timbal (Pb) pada Perlakuan Limbah Hari
ke- 18
Waktu Pemaparan
P Limbah (Mg/L)
(Hari)
0,0059
0
18
P1
P2
P3
0.0068
0.0092
0.0092
Hasil kandungan logam berat timbal pada media tanaman Melati air
dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini.
Tabel 4.13 Kandungan Logam Timbal (Pb) pada Tanaman Melati Air Hari ke18
Perlakuan Tanaman
Tanaman P 0
Tanaman P 1
Tanaman P 2
Tanaman P 3

Hasil Pengukuran (Mg/Kg)

No
1.
2.
3.
4.

Hasil (mg/kg)
0,9523
1,7208
1,7746
3,2756

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Series1

P0
0.9523

P1
1.7208

P2
1.7746

P3
3.2756

Gambar 4.10 Grafik Kandungan Logam Timbal (Pb) Hari Ke-18
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Berdasarkan penelitian kadar logam tembaga (Cu) pada perlakuan air
limbah dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini.
Tabel 4.14 Hasil Pengukuran Kadar Tembaga (Cu) pada Perlakuan Limbah
Hari Ke-18
Waktu Pemaparan
(Hari)
0
18

Reaktor Limbah (Mg/L)

P1
0.0075

0.0079
P2
0.0137

P3
0.0106

Hasil kandungan logam berat tembaga pada media tanaman Melati air
dapat dilihat pada tabel 4.15
Tabel 4.15 Kandungan Logam Tembaga (Cu) pada Tanaman Melati Air Hari
Ke-18
No
Perlakuan Tanaman
Hasil (mg/kg)
Tanaman P 0
9,4523
1.
Tanaman P 1

6,6899

3.

Tanaman P 2

6,9014

4.

Tanaman P 3

10,5051

Hasil Pengukuran (Mg/Kg)

2.

12
10
8
6
4
2
0
Series1

Tanaman P
0
9.4523

Tanaman P
1
6.6899

Tanaman P
2
6.9014

Tanaman P
3
10.5051

Gambar 4.11 Grafik Kandungan Logam Tembaga (Cu) Hari Ke- 18
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Berdasarkan hasil perhitungan mengenai kandungan logam, akumulasi
logam Pb dan Cu tertinggi pada bagian tanaman. Hal ini berhubungan dengan
konsentrasi logam yang terdapat dalam tanaman yang menunjukan bahwa sifat
logam berat cenderung mengendap. Selain itu, tingginya kandungan logam
berat yang terdapat dalam tanaman disebabkan oleh tanaman yang dipakai
sebagai agen fitoremediasi sudah terpapar oleh logam berat dalam proses
perkembangbiakannya.
Tumbuhan yang mampu menyerap atau mengakumulasi pencemaran
dalam tubuhnya disebut tumbuhan akumulator. Proses penyerapan logam berat
Pb dan Cu yang dilakukan oleh akar disebut dengan rhizofiltrasi. Tumbuhan
mengeluarkan senyawa organik dan enzim melalui akar yang disebut eksudat
akar. Sehingga daerah rhizosfer merupakan lingkungan yang sangat baik untuk
tempat tumbuhnya mikroba. Mikroba akan mempercepat proses rhizofiltrasi.
Logam dalam bentuk ion-ion logam dapat larut dalam lemak dan mampu
melakukan penetrasi pada membran sel, sehingga ion logam akan terakumulasi
di dalam sel dan jaringan. Logam dapat masuk dalam sel dan berikatan dengan
enzim sebagai katalisator, sehingga reaksi kimia di sel akan terganggu.
Gangguan dapat terjadi pada jaringan epidermis, sponsa dan palisade.
Kerusakan tersebut dapat ditandai dengan nekrosis dan klorosis pada tumbuhan
(Haryati,dkk, 2012).
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Penyerapan logam oleh tanaman melati air menjadi meningkat
dikarenakan tanaman tersebut memiliki volume perakaran yang banyak.
Melalui akar, tanaman tersebut dapat menyebarkan apa yang diserapnya
keseluruh bagian tanaman. Selain itu melalui akar, tanaman tersebut dapat
melakukan difusi antara zat yang ada didalam tanaman menuju air. Akar pada
tanaman mempunyai peranan penting dalam proses penyerapan logam, hal ini
dikarenakan akar langsung bersinggungan dengan media tumbuh yang
terkontaminasi oleh reaktor limbah.

K. Hambatan dan Keterbatasan dalam Penelitian
1. Hambatan Penelitian
a) Perubahan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
berubah secara tiba-tiba mengingat pada saat pengambilan data dan
sampel air sungai dilaksanakan pada musim penghujan yaitu pada bulan
Febuari 2018. Dengan adanya perubahan cuaca yang tidak menentu,
penelitian ini di letakkan pada rumah pembibitan di Pusat Studi
Lingkungan Hidup, hal ini agar tidak terkontaminasi dengan curah
hujan yang turun karena adanya perubahan cuaca.
b) Kurang ketersediaannya alat pengukur kecerahan pada Laboratorium
sehingga membuat peneliti menggantikan alat Secchi Disk dengan
peralatan sederhana yang terbuat dari CD bekas dengan diberi
pemberat. Namun dalam pengamatan, peneliti masih mengalami
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kendala, yakni alat tertinggal di bagian dasar sungai. Cara mengatasinya
dengan membuat mengaitkan pada benang dan diberi pemberat
misalnya batu yang bebannya lebih berat.

2. Keterbatasan Penelitian
a) Keterampilan penggunaan alat untuk penelitian oleh penulis dirasa
kurang, sehingga pada saat pengambilan data dilapangan dan
dilaboratorium masih mengalami banyak kendala.
b) Tanaman melati air yang digunakan dalam penelitian ternyata sudah
terpapar oleh kandungan logam berat yang cenderung mengendap pada
beberapa bagian tanaman, sehingga pada proses penelitian hasil yang
didapatkan menjadi kurang akurat dan air limbah yang akan diturunkan
kadar logam beratnya menjadi terkontaminasi kandungan logam berat
yang terdapat pada tanaman melati air sebelumnya.
c) Tanaman melati air yang digunakan dalam penelitian seharusnya
dilakukan pengujian kandungan logamnya pada setiap individu yang
akan digunakan pada masing-masing perbedaan perlakuan sehingga
diketahui kandungan logam awal di setiap perlakuan.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN

Hasil penelitian Pemanfaatan Tanaman Melati Air (Echonodorus palaefolius)
sebagai Agen Fitoremediator pada Air di Sungai Opak dapat menjadi sumber
pengetahuan bagi dunia pendidikan yaitu dapat mendukung proses belajar mengajar
disekolah. Siswa dapat menganalisis kualitas air pada suatu perairan yang tercemar dan
menggunakan tanaman sebagai agen fitomerediator untuk mengurangi pencemaran
pada lingkungan khususnya pada perairan. Melalui pembelajaran ini siswa mampu
memperluas pengetahuannya dan memahami pentingnya kualitas perairan yang baik
bagi organisme dalam suatu ekosistem.
Penelitian ini dpaat diimplementasikan dalam pelajaran biologi Sekolah
Menengah Atas (SMA) Kelas X semester genap pada BAB Ekologi, sub bab komponen
perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. Model
pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran kooperatif, dalam
pelaksanaannya model pembelajaran ini yaitu, siswa akan dibagi dalam kelompok kecil
agar dapat saling bekerja sama dan bertukar pikiran mengenai hal-hal yang diketahui,
oleh sebab itu pembagian kelompok harus heterogen agar pembelajaran dapat berjalan
dengan baik. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa
(LKS), dan Lembar Penilaian dapat dilihat pada bagian lampiran. Acuan kurikulum
dalam pembelajaran terkait penelitian menggunakan kurikulum 2013.
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Kompetensi Inti
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi,

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solutif, dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari
disekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung
Kompetensi Dasar
3.11Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi
kehidupan
4.11Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di
lingkungan sekitar
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tanaman melati air kurang mampu meningkatkan efisiensi penyerapan logam
melalui peningkatan volume perakaran yang tumbuh pada perlakuan.
Akumulasi logam berat cenderung mengendap pada bagian-bagian tanaman.
Besarnya akumulasi logam Pb dan Cu pada melati air ditemukan pada
perlakuan limbah (P 1), yakni akumulasi logam Pb sebesar 0.0068 Mg/L dan
akumulasi logam Cu sebesar 0.0075 Mg/L
2. Kepadatan tanaman melati air mampu menyerap logam Pb dan Cu yang lebih
efisien yakni pada perlakuan air limbah dengan menggunakan 2 individu
tanaman melati air (P 1) dengan akumulasi logam Pb sebesar 0.0068 Mg/L dan
akumulasi logam Cu sebesar 0.0075 Mg/L
3. Biomassa tanaman melati air selama 18 hari waktu pemaparan terbesar
diperoleh pada perlakuan kontrol yakni sebesar 89,8%, sedangkan pada
perlakuan limbah biomassa tanaman dengan menggunakan 2 individu tanaman
melati air (P 1) yakni sebesar 89,2%, biomassa tanaman dengan menggunakan
4 individu tanaman melati air (P 2) yakni sebesar 88% dan biomassa tanaman
dengan menggunakan 6 individu tanaman melati air (P 3) yakni sebesar 87,5%.
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B. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan:
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan tanaman melati air
untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat mengurangi pencemaran
pada lingkungan, khususnya perairan.
2. Perlu adanya kontrol penggunaan tanaman untuk lebih memastikan tanaman
dalam penelitian tersebut tidak mengandung kandungan yang menimbulkan
kendala pada penelitian.
3. Perlu adanya pengujian tanaman untuk lebih mengetahui kandungan logam
yang terdapat di dalam tanaman pada masing-masing perlakuan.
4. Pemantauan kualitas air secara berkala khusunya pada musim kemarau maupun
penghujan oleh petugas atau lembaga terkait diperlukan untuk mengetahui
kualitas perairan, sehingga diharapkan perairan di Sungai Opak tetap sesuai
dengan Standar Baku Mutu Air Peraturan Gubernur DIY No. 20 Th. 2008
(Kelas III).
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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
1. Peta Lokasi

2. Aliran Sungai Opak di Daerah Banyakan, Piyungan, Bantul, DIY
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3. Penelitian di Lapangan

Pengukuran oksigen terlarut pada
Sungai Opak dengan
menggunakan DO Kit

Analisis bau perairan,
mengambil sampel air dengan
menggunakan cawan petri.

Pengukuran derajat keasaman pada
Sungai Opak dengan
menggunakan pH meter
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Pengukuran kecerahan dengan menggunakan Secchi disk, kemudian diberi
tanda pada jarak nampak serta jarak tak nampak. Kemudian diukur dengan
menggunakan meteran

4. Penelitian di Laboratorium
a. Parameter Fisika
1) Pengukuran Kekeruhan

Air sampel dipindahkan botol sampel. Alat
turbidimeter dikalibrasi dengan
memasukkan standar 2 NTU. Sampel
dihomogenkan dan dimasukkan pada alat
turbidimeter.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

b. Parameter Kimia
1) Pengukuran Kesadahan (CaCO3)

Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur. Sampel air ditambahkan
Hardness Burffer sebanyak 5 tetes. Kemudian sampel air ditambahkan
Callmagite Indicator hingga warna air berubah menjadi merah. Dititrasikan
dengan larutan HI-3812 hingga berubah warna menjadi ungu.

2) Pengukuran Sulfida (Na2SO3)
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Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur.
Sampel air ditambahkan sulfanic acid sebanyak 4 tetes.
Ditambahkan EDTA sebanyak 4 tetes. Ditambahkan
sulfuric acid sebanyak 1 tetes. Ditambahkan starch
indicator sebanyak 1 tetes. Dititrasikan dengan HI3822-0 hingga air berubah menjadi biru.

5. Perlakuan pada Tanaman Melati Air
a) Berat Basah Tanaman Awal

Tanaman melati air awal di timbang dengan
timbangan analitik, dengan tujuan untuk
mengetahui berat basah awal tanaman.

b) Tinggi Tanaman Awal
Tanaman melati air awal di ukur tingginya
dengan menggunakan meteran, dengan tujuan
untuk mengetahui tinggi awal tanaman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

c) Perlakuan Tanaman Melati Air

Tanaman melati air di letakkan
pada green house dengan
penempatan sesuai perlakuannya.

Hari ke-3 tanaman melati air
mengalami gejala klorolisis
karena suhu green house
mencapai 55°C.

Tanaman melati air dipindahkan
pada rumah pembibitan dengan
suhu 26-30°C.

Tanaman melati air yang akan
dikeringkan dibawah sinar
matahari.
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Pengukuran berat kering tanaman
melati air

Tanaman melati air kering yang
akan diujikan dengan metode
AAS
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Lampiran 2. Hasil Pengujian Logam Pb dan Cu pada Tanaman Kering Melati
Air
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Lampiran 3. Hasil Pengujian Logam Pb dan Cu pada Air Sungai Awal
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Lampiran 4. Hasil Pengujian Pb dan Cu pada Perlakuan Air Limbah (P 1)
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Lampiran 5. Hasil Pengujian Pb dan Cu Perlakuan Air Limbah (P 2)
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Lampiran 6. Hasil Pengujian Pb dan Cu pada Perlakuan Air Limbah (P 3)
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Lampiran 7
SILABUS

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

SATUAN PENDIDIKAN

: SMA

KELAS / SEMESTER

: X / II

KOMPETENSI INTI

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, resposif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahndalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif dan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari disekolah, serta
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
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Kompetensi Dasar
(KD)
3.11Menganalisis data
perubahan
lingkungan,
penyebab dan
dampaknya bagi
kehidupan

IPK
3.11.1 Menjelaskan
pengertian
perubahan
lingkungan
3.11.2 Mengidentifikasi
faktor
penyebab
perubahan
lingkungan
3.11.3 Menjelaskan
pengertian
pencemaran
3.11.4 Mengidentifikasi
beberapa
jenis
pencemaran
yang
terjadi di lingkungan
sekitar
3.11.5 Menjelaskan faktorfaktor
yang
menyebabkan
gangguan
keseimbangan
lingkungan
3.11.6 Mengidentifikasi
dampak
dari
pencemaran











Materi
Pembelajaran
Perubahan
lingkungan
Faktor penyebab
perubahan
lingkungan
Pencemaran
lingkungan
Jenis-jenis
pencemaran
lingkungan
Faktor-faktor
yang
menyebabkan
gangguan
keseimbangan
lingkungan
Dampak dari
pencemaran
lingkungan bagi
makhluk hidup











Kegiatan
Pembelajaran
Membaca dan
mengkaji literature
tentang perubahan
lingkungan
Mengidentifikasi
faktor penyebab
perubahan
lingkungan
Membaca dan
mengkaji literatur
tentang pencemaran
lingkungan
Melakukan studi dari
berbagai laporan
media mengenai
pencemaran
lingkungan sekitar
seperti rusaknya
terumbu karang,
pencemaran sungai,
dll
Mengelompokkan
faktor-faktor yang
menyebabkan
ganggungan

Perencanaan
Penilaian
Tagihan :


Lembar kerja siswa
(LKS)

Instrumen :


Lembar penilaian
LKS



Soal uji kompetensi
tertulis
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Kompetensi Dasar
(KD)

IPK

Materi
Pembelajaran

lingkungan terhadap
kelangsungan hidup
makhluk hidup

4.11Merumuskan
4.11.1 Membuat usulan
gagasan
rencana
pemecahan
perbaikan/pelestarian
masalah
di lingkungan sekitar
perubahan
lingkungan yang
terjadi di
lingkungan sekitar





Pelestarian
lingkungan





Kegiatan
Pembelajaran
keseimbangan
lingkungan
Mengidendampakdampak yang
ditimbulkan
Menjelaskan
pemahaman tentang
hidup beretika
lingkungan
Membuat usulan
rencana
perbaikan/pelestarian
di lingkungan sekolah

Perencanaan
Penilaian

Tagihan :
 Lembar kerja siswa
(LKS)
 Laporan
pengamatan
Instrumen :
 Lembar penilaian
LKS
 Lembar penilaian
sikap keaktifan
siswa
 Lembar penilaian
laporan hasil
pengamatan
 Soal uji kompetensi
tertulis
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Yogyakarta,
Mengetahui

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

:X/2

Alokasi Waktu

: 4 Pertemuan (2 JP X 45 menit)

A. Kompetensi Inti
KI 1 dan 2
Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya”. Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional”.
KI 3
KI 4
Memahami,
menerapkan,
menganalisis dan mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora
dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan procedural
pada bidang kajian yang spesifik

Menunjukan
keterampilan
menalar, mengolah, dan menyaji
secara efektif, kreatif, produktif,
kritis,
mandiri,
kolaboratif,
komunikatif dan solutif, dalam
ranah konkret dan abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajari disekolah, serta mampu
melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung
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sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
3.11

No

Kompetensi Dasar (KD)
Menganalisis data perubahan
lingkungan, penyebab, dan
dampaknya bagi kehidupan
Indikator Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

3.11.1 Menjelaskan pengertian
perubahan lingkungan
3.11.2 Mengidentifikasi
faktor
penyebab perubahan lingkungan
3.11.3 Menjelaskan pengertian
pencemaran
3.11.4 Mengidentifikasi beberapa jenis
pencemaran yang terjadi di
lingkungan sekitar
3.11.5 Menjelaskan faktor-faktor yang
menyebabkan ganggungan
keseimbangan lingkungan
3.11.6 Mengidentifikasi dampak dari
pencemaran lingkungan
terhadap kelangsungan hidup
makhluk hidup

No
4.11

Kompetensi Dasar (KD)
Merumuskan gagasan pemecahan
masalah perubahan lingkungan
yang terjadi di lingkungan sekitar

No

Indikator Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

4.11.1 Membuat usulan rencana
perbaikan/pelestarian di
lingkungan sekitar
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C. Tujuan Pembelajaran
3.11.1.1Setelah mengkaji dan membaca literatur, siswa mampu menjelaskan
pengertian tentang perubahan lingkungan
3.11.2.1Setelah menyaksikan beberapa foto/gambar terkait perubahan lingkungan,
siswa mampu mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lingkungan
3.11.3.1Setelah menyaksikan video pembelajaran terkait pencemaran lingkungan,
siswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran
3.11.4.1Setelah menyaksikan beberapa foto/gambar terkait jenis-jenis pencemaran
lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran yang
terjadi di lingkungan sekitar
3.11.5.1Setelah berdiskusi di dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan faktorfaktor yang menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan
3.11.6.1Setelah berdiskusi di dalam kelompok, siswa mampu mengidentifikasi
dampak dari pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup
4.11.1.1Siswa melakukan percobaan dengan membuat usulan rencana
perbaikan/pelestarian di lingkungan sekitar
D. Materi Ajar
1.
2.
3.
4.
5.

Pencemaran lingkungan
Jenis-jenis pencemaran lingkungan
Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan
Dampak pencemaran lingkungan
Pelestarian lingkungan

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
1. Model Pendekatan
 Kontekstual
 Saintifik
2. Model Pembelajaran
 Discovery Learning
3. Metode Pembelajaran
 Diskusi
 Tanya jawab
 Pengamatan
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F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar
1. Media
 Gambar / foto
 Video pencemaran lingkungan perairan
 LKS (Lembar Kerja Siswa)
2. Alat dan Bahan
 Laptop
 Viewer
 Speaker
 Whiteboard
 Spidol
 Penghapus
 Sampel air
 Pipet tetes
 Tissue
 Alat parameter perairan
3. Sumber Ajar
 Buku Biologi SMA Kelas X Kelompok Perminatan Matematika dan Ilmuilmu Alam
 Buku BSE
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (2 JP)

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran


Pendahuluan





Inti

Alokasi
Waktu
(menit)
Guru mengecek kesiapan fisik kelas
15’
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll),
mengucapkan salam dan meminta ketua
kelas untuk memimpin do’a sebelum
kegiatan pembelajaran dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar, dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik
Guru mengajukan pertanyaan kepada
peserta didik:
1. Apa yang kalian ketahui mengenai
perubahan lingkungan?
Guru mengajukan pertanyaan kepada
seluruh peserta didik agar memiliki
motivasi dan membangkitkan rasa
ingin tahu mengenai perlajaran yang
akan diperlajari
Guru menyampaikan tema materi dan
tujuan pembelajaran
Guru
menampilkan
foto/gambar
60’
mengenai kekeringan.
Deskripsi
Kegiatan

Apersepsi



Motivasi



Orientasi



Mengamati



Sumber : Kurniawan, Gani, 2012
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran
Menanya

Deskripsi
Kegiatan




Mengumpulkan
informasi








Mengasosiasi





Penutup

Mengkomunikasikan



Mengklarifikasi





Siswa diminta bertanya tentang :
1. Apa faktor penyebab perubahan
lingkungan dari gambar tersebut?
Guru mengajak siswa untuk berkeliling
di sekitaran lingkungan sekolah dengan
melihat beberapa perubahan lingkungan
sekolahnya
Siswa diminta membentuk kelompok
Membagikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) yang harus didiskusikan dalam
kelompok masing-masing.
Guru berkeliling untuk mengecek
pekerjaan peserta didik sambil
memberikan arahan
Siswa di dalam kelompok melakukan
diskusi
Setiap kelompok berdiskusi dan
menjawab dari setiap pertanyaan sesuai
prosedur di LKS yaitu tentang
perubahan lingkungan.
Peserta didik mencatat hasil diskusinya
dalam tabel yang telah disediakan di
dalam LKS.
Perwakilan
kelompok
diminta
mempresentasikan hasil diskusinya dan
kelompok lain menanggapi.
Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan
pada hasil presentasi yang sudah benar
Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertanya terkait materi
yang belum dipahami

Alokasi
Waktu
(menit)

15’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan

Rangkuman



Evaluasi



Refleksi



Tindak Lanjut





Guru
mengajak
siswa
untuk
menyimpulkan apa yang telah dipelajari
tentang :
1. Perubahan lingkungan
2. Faktor
penyebab
perubahan
lingkungan
3. Dampak
dari
perubahan
lingkungan
Guru memberikan umpan balik dengan
memberi pertanyaan secara lisan
tentang :
1. Apa yang dimaksut dengan
perubahan lingkungan?
2. Jelaskan faktor-faktor penyebab
dari perubahan lingkungan?
Siswa diminta mengungkapkan manfaat
dan perasaan yang diperoleh setelah
mengikuti pelajaran
Siswa diminta mempelajari kembali
materi yang telah dibahas hari ini dan
memberikan tugas kelompok untuk
mencari jurnal/berita mengenai macammacam pencemaran lingkungan pada
perairan
Guru
menutup
pelajaran
dan
mengucapkan salam

Alokasi
Waktu
(menit)
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Pertemuan ke-2 (2 JP)

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran


Pendahuluan





Apersepsi





Motivasi

Alokasi
Waktu
(menit)
Guru mengecek kesiapan fisik kelas
15’
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll),
mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin do’a
sebelum
kegiatan
pembelajaran
dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar,
dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik
Guru menampilkan gambar
pencemaran lingkungan
Deskripsi
Kegiatan



Sumber : Sam, Hisam, 2016
Guru mengajukan pertanyaan kepada
peserta didik:
1. Apa yang kalian ketahui mengenai
pencemaran lingkungan?
Guru mengajukan pertanyaan kepada
seluruh peserta didik agar memiliki
motivasi dan membangkitkan rasa
ingin tahu mengenai perlajaran yang
akan diperlajari
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Kegiatan

Inti

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan

Orientasi



Mengamati



Menanya





Mengumpulkan
informasi






Mengasosiasi





Guru menyampaikan tema materi dan
tujuan pembelajaran
Guru menampilkan video mengenai
pencemaran lingkungan khususnya
lingkungan perairan
Siswa diminta bertanya tentang
pecemaran lingkungan berdasarkan
video pembelajaran yang telah
ditampilkan mengenai :
1. Faktor
apa
saja
yang
mempengeruhi
pencemaran
lingkungan?
2. Apa solusi yang anda tawarkan
untuk mengatasi pencemaran
lingkungan tersebut?
Guru memberi tanggapan terhadap
jawaban siswa
Siswa diminta membentuk kelompok
Membagikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) yang harus didiskusikan dalam
kelompok masing-masing.
Setiap kelompok berdiskusi untuk
menjawab pertanyaan pada LKS
Setiap kelompok berdiskusi dan
menjawab dari setiap pertanyaan
sesuai prosedur di LKS tentang
macam-macam
pencemaran
lingkungan berdasarkan berita/jurnal
yang telah di bawa oleh setiap
kelompok sebelumnya.
Peserta didik mencatat hasil diskusinya
dalam tabel yang telah disediakan di
dalam LKS.

Alokasi
Waktu
(menit)

60’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan

Mengkomunikasikan



Mengklarifikasi





Penutup

Rangkuman



Evaluasi





Refleksi



Tindak lanjut





Perwakilan
kelompok
diminta
mempresentasikan hasil diskusinya
dan kelompok lain menanggapi.
Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan
pada hasil presentasi yang sudah benar
Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya terkait materi
yang belum dipahami
Guru
mengajak
siswa
untuk
menyimpulkan apa yang telah
dipelajari tentang :
1. Pencemaran lingkungan
2. Faktor penyebab pencemaran
lingkungan
3. Dampak
dari
pencemaran
lingkungan
Guru mengajukan pertanyaan secara
lisan tentang “Bagaimana upaya yang
harus dilakukan untuk mengatasi
lingkungan yang telah tercemar?”
Guru memberikan umpan balik
Siswa
diminta
mengungkapkan
manfaat dan perasaan yang diperoleh
setelah mengikuti pelajaran
Siswa diminta mempelajari kembali
materi yang telah dibahas hari ini dan
memberikan tugas mandiri mengenai
pelestarian lingkungan
Guru
menutup
pelajaran
dan
mengucapkan salam

Alokasi
Waktu
(menit)

15’
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Pertemuan Ke-3 (2 JP)

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran


Pendahuluan





Apersepsi





Motivasi

Alokasi
Waktu
(menit)
Guru mengecek kesiapan fisik kelas
15’
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll),
mengucapkan salam dan meminta ketua
kelas untuk memimpin do’a sebelum
kegiatan pembelajaran dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar, dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik
Guru menampilkan gambar
pencemaran lingkungan
Deskripsi
Kegiatan



Sumber : Hari Wibawa, Eka, 2014
Guru mengajukan pertanyaan kepada
peserta didik:
1. Bagaimana solusi untuk mengatasi
pencemaran lingkungan dari
gambar tersebut?
Guru mengajukan pertanyaan kepada
seluruh peserta didik agar memiliki
motivasi dan membangkitkan rasa
ingin tahu mengenai perlajaran yang
akan diperlajari
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Kegiatan

Inti

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan

Orientasi



Mengamati



Menanya





Mengumpulkan
informasi








Mengasosiasi



Guru menyampaikan tema materi dan
tujuan pembelajaran
Guru menampilkan foto/gambar suatu
perairan dengan ditumbuhi oleh
tanaman enceng gondok

Sumber : Antonius, 2011
Guru mengajukan pertanyaan :
1. Apa fungsi tanaman enceng gondok
dari gambar tersebut?
2. Bagaimana hubungan tanaman
enceng gondok dengan perairan
yang tercemar?
Guru memberi tanggapan terhadap
jawaban siswa
Siswa diminta membentuk kelompok
Membagikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) yang harus didiskusikan dalam
kelompok masing-masing.
Siswa
berdiskusi
di
dalam
kelompoknya
Guru berkeliling untuk mengecek
pekerjaan peserta didik
Setiap kelompok berdiskusi dan
menjawab setiap pertanyaan sesuai
prosedur di LKS tentang upaya
pelestarian lingkungan

Alokasi
Waktu
(menit)

60’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan


Mengkomunikasikan



Mengklarifikasi





Penutup

Rangkuman



Evaluasi



Reflkesi



Tindak lanjut





Peserta didik mencatat hasil diskusinya
dalam tabel yang telah disediakan di
dalam LKS.
Perwakilan
kelompok
diminta
mempresentasikan hasil diskusinya dan
kelompok lain menanggapi.
Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan
pada hasil presentasi yang sudah benar
Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertanya terkait materi
yang belum dipahami
Guru
mengajak
siswa
untuk
menyimpulkan apa yang telah dipelajari
tentang :
1. Pelestarian lingkungan
2. Macam-macam
pelestarian
lingkungan
3. Manfaat dari pelestarian lingkungan
Guru memberikan umpan balik dengan
mengajukan pertanyaan tentang :
1. Apa pengetian dari pelestarian
lingkungan?
2. Sebutkan
macam-macam
pelestarian lingkungan?
3. Jelaskan manfaat dari pelestarian
lingkungan?
Siswa diminta mengungkapkan manfaat
dan perasaan yang diperoleh setelah
mengikuti pelajaran
Siswa diminta mempelajari kembali
materi yang telah dibahas hari ini
Guru
menutup
pelajaran
dan
mengucapkan salam

Alokasi
Waktu
(menit)

15’
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Pertemuan Ke-4 (2 JP)

Kegiatan

Sintak
Pembelajaran


Pendahuluan



Apersepsi





Motivasi


Orientasi

Alokasi
Waktu
(menit)
Guru mengecek kesiapan fisik kelas
15’
sebelum belajar (misalnya kebersihan
kelas, kerapian berpakaian, posisi
tempat duduk berkelompok, dll),
mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin do’a
sebelum
kegiatan
pembelajaran
dimulai.
Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (menanyakan kabar,
dll)
Guru mendata kehadiran peserta didik
Guru menanyakan gambar/foto
mengenai perairan yang telah tercemar
Deskripsi
Kegiatan

Sumber : Hari Wibawa, Eka, 2014
Guru mengajukan pertanyaan :
1. Apakah kalian tahu hubungan
kondisi lingkungan perairan yang
telah tercemar dengan pelajaran
kita hari ini?
Guru memberi tanggapan dari
jawaban siswa dan dari sini siswa
memiliki motivasi dan rasa ingin tahu
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan


Inti

Mengamati

Menanya







Mengumpulkan
informasi








Mengasosiasi


Guru menyampaikan tema materi dan
tujuan pembelajaran
Guru
menunjukan
gambar/foto
mengenai proses fitoremediasi

Sumber : Ananda, Gili, 2012
Guru mengajukan pertanyaan :
1. Berdasarkan gambar tersebut,
jelaskan hubungan keterkaitannya
dengan kualitas perairan?
Guru memberi tanggapan terhadap
jawaban siswa
Siswa diminta membentuk kelompok
Membagikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) yang harus didiskusikan dalam
kelompok masing-masing.
Guru
menjelaskan
prosedur
penggunaan alat dan bahan dalam
praktikum
Setiap
kelompok
melakukan
praktikum dan menjawab pertanyaan
sesuai prosedur pada LKS
Setiap kelompok berdiskusi dan
menjawab dari setiap pertanyaan
sesuai prosedur di LKS yaitu tentang
“Hubungan kualitas perairan dengan

Alokasi
Waktu
(menit)

60’
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Kegiatan

Sintak
Pembelajaran

Mengkomunikasikan

Deskripsi
Kegiatan





Mengklarifikasi





Penutup

Rangkuman



Evaluasi



Refleksi


Tindak lanjut




tanaman melati air berdasarkan
Standar Baku Mutu Perairan”
Perwakilan
dari
kelompok
mempresentasikan hasil diskusi di
depan kelas
Peserta didik mencatat hasil diskusinya
dalam tabel yang telah disediakan di
dalam LKS.
Guru memberi klarifikasi bila ada yang
belum tepat dan memberi penguatan
pada hasil pesentasi yang sudah benar.
Guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya terkait materi
yang belum dipahami
Guru mengajak siswa menyimpulkan
apa yang telah dipelajari tentang :
1. Kualitas perairan
2. Hubungan tanaman melati air
dengan kualitas perairan
Guru memberikan umpan balik dan
mengajukan
pertanyaan
tentang
“Bagaimana mekanisme tanaman
melati air mengurangi pencemaran
pada air?”
Siswa
diminta
mengungkapkan
manfaat dan perasaan yang diperoleh
setelah mengikuti pelajaran
Siswa diminta mempelajari kembali
materi yang telah dibahas hari ini
Guru
menutup
pelajaran
dan
mengucapkan salam

Alokasi
Waktu
(menit)

15’
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H. Penilaian Hasil Belajar
Aspek
Penilaian
Kognitif

Teknik Penilaian

Bentuk Instrumen

-

-

LKS
Tes
tertulis

Afektif

Lembar observasi

-

Psikomotr

Kinerja (Praktikum
dan Laporan)

-

-

Kisi-kisi soal
Soal
Kunci
jawaban
Rubik
penilaian
Rubik
penilaian
Kriteria nilai
Lembar
penilaian
sikap
Lembar
penilaian
psikomotor
dalam
melaksanakan
praktikum
dan membuat
laporan
Kriteria
penilaian

Waktu
Penilaian
Hasil LKS dan
Tes

Selama proses
KBM
berlangsung,
pada saat
diskusi
kelompok dan
praktikum
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I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instrumen Penilaian
Yogyakarta,
Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 9
Nama Anggota :
1.
2.
3.
4.
Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA 1
A. Judul

: Perubahan Lingkungan

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian tentang perubahan lingkungan
2. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan
3. Siswa mampu mengidentifikasi dampak dari perubahan lingkungan
C. Alat dan Bahan :
1. Alat tulis
2. Buku
3. LKS
D. Prosedur Kerja :
1. Buatlah kelompok masing-masing 5 peserta didik
2. Perhatikan dengan teliti gambar yang telah disediakan
3. Diskusikanlah dan jawablah pertanyaan bersama dengan kelompokmu
4. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas
E. Hasil Pengamatan :
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F. Pertanyaan Diskusi :
1. Jelaskan pengertian dari perubahan lingkungan?
2. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan lingkungan?
3. Jelaskan dampak-dampak yang diakibatkan dari perubahan lingkungan?

G. Kesimpulan

:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Nama Anggota :
1.
2.
3.
4.
Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA 2
A. Judul

: Pencemaran Lingkungan

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan
2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan
3. Siswa

mampu

mengidentifikasi

faktor-faktor

penyebab

pencemaran

lingkungan
4. Siswa mampu mengindentifikasi dampak yang diakibatkan dari pencemaran
lingkungan
C. Alat dan Bahan :
1. LKS
2. Alat tulis
3. Jurnal/berita terkait pencemaran lingkungan
4. Buku
D. Prosedur Kerja :
1. Buatlah kelompok masing-masing 5 peserta didik
2. Perhatikanlah masing-masing jurnal/berita terkait pencemaran lingkungan yang
telah dibawa oleh masing-masing kelompok
3. Identifikasikan jenis pencemaran, faktor penyebab serta dampak yang di
akibatkan dari percemaran berdasarkan studi kasus tersebut
4. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas
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Nama Anggota :
1.
2.
3.
4.
Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA 3
A. Judul

: Pelestarian Lingkungan

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menemukan cara tentang upaya pelestarian lingkungan dengan
tepat
C. Pernyataan

: “ Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan”

Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan
pencemaran lingkungan, yaitu:
1. Secara Administrasi
Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administrasi adalah
pencegahan pencemaran lingkungan yang di lakukan oleh pemerintah dengan
cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan
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lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang
pokok-pokok pengelolahan lingkungan hidup yang di keluarkan oleh presiden
Republik Indonesia, dengan adanya analisis AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan) sebelum dilakukan proyek pembangungan di lingkungan
tersebut.
2. Secara Teknologis
Cara ini ditempuh dengan mewajibkan suatu unit perusahan untuk
memiliki pengelolahan limbah sendiri. Sebelum limbah di buang ke
lingkungan, suatu instansi perusahan wajib mengolah limbah tersebut terlebih
dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.
3. Secara Edukatif
Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat
akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan.

Usaha manusia dalam mencegah dan memperbaiki lingkungan hidup
1. Perlindungan dan pengawetan alam
2. Konservasi tanah dan air
3. Menyelesaikan krisis lingkungan

D. Prosedur Kerja :
1. Lakukan pengamatan bersama anggota kelompokmu dengan penuh tanggung
jawab, peduli dan kerjasama!
2. Sebutkan contoh usulan upaya pelestarian lingkungan yang harus dilakukan
di lingkungan sekolah maupun rumah tempat tinggal
3. Diskusikanlah dan jawablah pertanyaan bersama dengan kelompokmu
4. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas

E. Pertanyaan Diskusi :
1. Sebutkan tiga cara yang ditempuh guna upaya pelestarian lungkungan!
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2. Sebutkan usaha manusia dalam mencegah dan memperbaiki suatu lingkungan!
3. Jelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan secara administrasi! Berikanlah
contohnya
F. Kesimpulan

:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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Nama Anggota :
1.
2.
3.
4.
Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA 4
A. Judul

: Hubungan Kualitas Perairan dengan Tanaman Melati Air

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat mengidentifikasi kualitas air pada kolam di sekolah
2. Siswa dapat mengkaitkan kualitas air kolam dengan tanaman melati air
C. Alat dan Bahan :
Alat

Bahan

-

Thermometer

-

Air sampel

-

pH meter

-

Tissue

-

DO meter

-

Testkit kesadahan

-

Teskit sulfide

-

Pipet

-

Alat tulis

-

LKS

-

Kamera / HP

D. Prosedur Kerja :
1. Pengukuran Suhu
a) Peralatan yang digunakan disiapkan, seperti thermometer
b) Thermometer dimasukan pada air yang ujungnya telah diikat sebelumnya
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c) Thermometer ditunggu beberapa saat hingga didapatkan nilai konstan pada
thermometer. Baca angka yang ditunjukkan
d) Hasilnya dicatat pada tabel pengamatan
2. Pengukuran pH
a) Alat yang digunakan disiapkan berupa pH meter
b) pH meter dikalibrasikan dengan aquades hingga pH netral
c) pH meter dimasukkan pada air
d) Ditunggu beberapa waktu hingga alat menunjukan nilai pH air
e) Hasilnya dicatat pada tabel pengamatan
3. Pengukuran DO
a) Elektroda DO dicuci dengan aquades, kemudian dikeringkan dengan tissue
b) Elektroda konduktometer dibilas dengan sampel sebanyak 2 kali
c) Diukur konsentrasi DO dengan membaca skala atau digt angka yang tertera
pada alat
4. Pengukuran Kesadahan
a) Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
b) Sampel air diteteskan dengan menggunakan Hardnes Buffer sebanyak 5
tetes
c) Diteteskan Callmagite Indicator sampai air berubah warna menjadi merah
muda
d) HI-3812 diambil dengan menggunakan jarum suntik sampai titik
maksimum
e) Dilakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi ungu
5. Pengukuran Sulfida
a) Sampel air diambil sebanyak 5 ml dengan gelas ukur
b) Sampel air diteteskan dengan menggunakan sulfanic acid sebanyak 4 tetes
c) Diteteskan EDTA reagent sebanyak 4 tetes
d) Diteteskan sulfuric acid sebanyak 1 tetes
e) Diteteskan starch indicator sebanyak 1 tetes

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

f) HI-3822-0 diambil dengan menggunakan jarum suntik sampai titik
maksimum
g) Dilakukan titrasi sampai sampel air berubah warna menjadi biru

E. Tabel Pengamatan :
No

Parameter

Satuan

1

Suhu

°C

2

DO

Mg/L

3

pH

4

Kesadahan (CaCO3)

Mg/L

5

Sulfida (Na2SO3)

Mg/L

Hasil

F. Pertanyaan Diskusi :
1. Berdasarkan uji parameter perairan, apakah kualitas air pada kolam ini sesuai
dengan Standar Baku Mutu Air?
2. Jelaskan hubungan keterkaitan kualitas perairan yang tercemar dengan tanaman
melati air?
3. Sebutkan peranan tanaman dalam ekosistem perairan!
4. Jelaskan pendapat kalian, cara mengatasi jika dalam ekosistem perairan
mengalami ketidakstabilan? (misal : tercemarnya lingkungan perairan akibat
limbah industri)

G. Kesimpulan

:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135

INSTRUMEN PENILAIAN

Instrumen Penilaian Kognitif
Kisi-kisi Soal

Interpretasi





Analisis









Evaluasi




Mengamati perubahan
lingkungan pada gambar
Mendeskripsikan jenis-jenis
pencemaran lingkungan
Mengamati jenis-jenis limbah
lingkungan pada gambar
Menganalisis hasil
pengamatan perubahan
lingkungan
Menganalisis dasar
pengelompokan jenis-jenis
limbah lingkungan
Menganalisis manfaat
pelestarian lingkungan bagi
kehidupan
Menjelaskan jenis-jenis
pencemaran lingkungan
berdasarkan hasil
pengamatan
Menjelaskan cara-cara
pelestarian lingkungan
Membandingkan cara
penanganan dampak negatif
perubahan lingkungan

B1

A1

A2
A3
A4

A5

A6

A7

A8
B2
A9

Menciptakan
(C 6)

Mengevaluasi
(C 45

Kritis

Menganalisis
(C 4)

Indikator

Menerapkan
(C 3)

Berpikir

Mengingat
(C 1)

Aspek

Memahami
(C 2)

Nomor Soal Kognitif
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Kesimpulan









Penjelasan







Pengaturan
Diri







Membandingkan cara
pencegahan dampak
pencemaran lingkungan
Menyimpulkan faktor-faktor
penyebab perubahan
lingkungan
Menyimpulkan dampak
perubahan lingkungan bagi
kehidupan
Menyimpulkan cara
penanganan pencemaran
lingkungan
Menyimpulkan cara
pelestarian lingkungan
Menjelaskan proses cara
penannganan pencemaran
lingkungan
Menjelaskan proses
pelestarian lingkungan
menjadi manfaat bagi
kehidupan
Menganalisis cara
penanganan perubahan
lingkungan
Menjelaskan kebiasaan diri
dalam mempelajari dan
menanggulangi dampak
pencemaran lingkungan bagi
kehidupan
Menjelaskan kebiasaan diri
dalam mempelajari dan
memanfaatkan pelestarian
lingkungan bagi kehidupan
Mengevalusi cara-cara tepat
dalam mempelajari dan
memanfaatkan pelestarian
lingkungan bagi kehidupan

B4

A10

B3

A11

A12

A13

A14
A15

A16

A17

A18

A19

A20

B5
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ULANGAN HARIAN 1
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Program

: X / Umum

A. Pilihlah jawaban yang tepat
dengan menyilang (X) pada
huruf A, B, C, D, atau E pada
lembar jawab yang tersedia!
1. Perhatikanlah gambar dibawah
ini!

Bagaimana peristiwa yang
terjadi dalam gambar lumpur
lapindo diatas?
a. Lumpur panas sedang
menyembur
dan
mengeluarkan hawa panas
b. Lumpur yang telah keluar
dengan cepat mongering
akibat pemanasan
c. Semburan lumpur panas
menenggelamkan
permukiman warga
d. Semburan lumpur panas
membuat tanah tidak lagi
produktif
dan
dapat

membunuh
ogranisme
sekitarnya
e. Semburan lumpur panas
menyebabkan
global
warning
2. Perhatikanlah
dampak
pencemaran
lingkungan
berikut!
- Dapat
meningkatkan
denyut
jantung
dan
tekanan darah
- Dapat
mengganggu
psikologi seseorang
- Menimbulkan
gejala
pusing dan tertekan
Jenis pencemaran lingkungan
seperti apakah yang dapat
menimbulkan dampak di atas?
a. Pencemaran air sungai
yang biasa dikonsumsi
oleh limbah rumah sakit
b. Pencemaran tanah akibat
air raksa industri yang
masuk ke dalam tubuh
akibat
mengonsumsi
tumbuhan yang hidup
diatasnya
c. Pencemaran bunyi oleh
pesawat yang sedang take
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off dan landing akibat
tinggal di daerah sekitaran
airport
d. Pencemaran udara oleh
pabrik yang mengandung
bahan-bahan kimia mudah
terbakar
e. Pencemaran udara oleh
timbal yang dihasilkan
oleh
asap
kendaraan
bermotor

d.

e.

3. Dibawah ini limbah yang dapat
di daeur ulang dengan cara
dibuat sebagai bahan kerajinan
tangan adalah…
a.

b.

c.

4. Faktor
penyebab
global
warning yang berdampak
paling besar adalah…….
a. Semakin luas pembukaan
lahan yang digunkanan
untuk
industri,
perkebunan/pertanian dan
perumahan
b. Laju
pertumbuhan
penduduk yang semakin
besar
c. Penggunaan
peralatan
rumah tangga seperti
kulkas dan AC yang
mengandung CFC
d. Banyak
orang
yang
merokok
e. Penggunaan
telfon
genggam
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5. Apakah yang menjadi alasan
pengelompokan
limbah
menjadi
limbah
organik,
anorganik
dan
limbah
berbahaya?
a. Tempat pencemarannya
dan
cara
menanggulanginya
b. Media yang dicemarinya
dan
cara
menanggulanginya
c. Waktu
pencemarannya
dan
cara
menanggulanginya
d. Zat pencemarannya dan
cara menanggulanginya
e. Akibat yang ditimbulkan

b. Karena satu hari tanpa asap
kenndaraan
membantu
pemulihan global warning
c. Karena dengan bersepeda
atau berjalan kaki lebih
menyehatkan
tubuh
sehingga tergolong dalam
salah
satu
upaya
melestarikan lingkungan
d. Karena
tanpa
asap
kendaraan bermotor, kota
bebas dari polusi udara
sehingga
kelestarian
lingkungan terjaga
e. Agar masyarakat dapat
menikmati
lingkungan
yang sehat

6. Program “Car Free Day” yang
dicanangkan di Kota Jakarta
setiap hari minggu mendapat
sambutan baik dari masyarakat
karena
menurut
mereka
bermanfaat bagi kelestarian
lingkungan. Padahal program
ini hanya dijalankan satu kali
seminggu dan di kota yang
setiap hari dipenuhi hiruk
pikuk kendaraan. Mengapa
banyak
masyarakat
mengatakan demikian?
a. Karena minimal satu hari
saja tidak mengeluarkan
emisi
gas
buangan
kendaraan bermotor adalah
hal
sangat
berharga
mengingat kota tersebut
sangat padat dan sibuk
setiap harinya

7. Perhatikanlah
gambar
pencemaran dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas,
mengapa asap knalpot tersebut
dapat mencemari udara?
a. Kualitas udara menjadi
rusak akibat kurangnya
oksigen murni
b. Kuliatas uadar rusak karena
tercampur
oleh
gas
berbahaya
atau
tidak
berbahaya di atas ambang
bats
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c. Terlalu banyak gas CO2 di
udara sehingga membuat
udara
kurang
layak
digunakan
d. Asap knalpot tersebut
keluar pada waktu yang
kurang tepat sehingga
disebut menggangu atau
mencemari lingkungan
e. Asap knalpot tersebut
keluar pada tempat yang
ramai sehingga banyak
organisme terganggu dan
dapat dikatakan mencemari
lingkungan
8. Bacalah wacana berikut ini!
Budi adalah anak nelayan
berumur
10
tahun
di
Kepulauan Nusa Tenggara.
Setiap hari, tak henti-hentinya
ia mengagumi terumbu karang
ciptaan Tuhan di Laut tempat ia
membantu
orang
tuanya
mencari ikan. Ketika SMA, ia
pergi ke Singapura untuk
melanjutkan studi yang lebih
baik
dan
meraih
gelar
Doktoralnya di sana. Ketika
kembali ke tanah air, ia terkejut
oleh banyaknya pabrik yang
berdiri di tepi pantai. Namun
hal yang lebih mengejutkan
Budi adalah terumbu karang
yang dulu ia kagumi kini tak
seindah
dulu
dengan
mengalami perubahan warna
serta air menjadi keruh.

Berdasarkan wacana diatas,
adakah
hubungan
antara
berdirinya pabrik-pabrik di tepi
pantai dengan berubanya
ekosistem periaran?
a. Ya ada, pabrik membuang
limbah ke pantai sehingga
air
laut
keruh
dan
mematikan terumbu karang
b. Tidak ada, karena karang
merupak hewan laut yang
kuat sehingga tidak akan
mudah rusak oleh keruhnya
air akibat limbah cair, jadi
mungkin ada faktor lain.
c. Tidak
ada,
karena
pemanasan suhu laut akibat
global warming yang
didukung oleh polusi udara
asap
pabrik
tidak
mempengaruhi
kondisi
karang.
d. Ya ada, banyaknya pabrik
mengakibatkan
semakin
tingginya polusi udara yang
berkontribusi pada global
warming.
Akibatnya
terumbu
karang
mati
karena suhu laut memanas.
e. Tidak ada, karena polusi
udara tidak ada kaitanya
dengam terumbu karang
9. Untuk mencegah pemanasan
global di bumi, tindakan
apakah yang sebaiknya kamu
lakukan?
a. Melakukan reboisasi.
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b. Mengurangi
pemakaian
kendaraan bermotor.
c. Mengurangi
pemakaian
televisi dan radio.
d. Mengurangi
pemakaian
kaca, asap rokok, kulkas,
dan AC.
e. Mengurangi
pemakaian
telepon genggam
10. Manakah dari pernyataan
berikut
yang
merupakan
tindakan tepat dalam mencegah
pencemaran tanah? Kecuali....
a. Tidak menggunakan pupuk
buatan
secara
terus
menerus
b. Tidak membuang limbah
berbahaya secara langsung
ke lingkungan
c. Melakukan
pengolahan
tanah secara rutin agar
unsur hara terdistribusi
dengan baik
d. Tidak memendam sampah
berbahaya dan beracun di
dalam tanah
e. Membuat saluran irigasi
11. Berdasarkan fakta yang kamu
amati di lingkungan sekitar,
manakah yang merupakan
kesimpulan mengenai faktor
yang membuat volume air laut
setiap
tahunnya
semakin
meningkat……..
a. Penggunaan
peralatan
rumah tangga ber-CFC
seperti kulkas, AC

b. Membakar sampah nondegradable
sehingga
asapnya mencemari udara
c. Banyaknya asap pabrik
d. Meningkatnya
jumlah
kendaraan bermotor yang
memakai bahan bakar
pertamax
e. Membuang
sampah
sembarangan ke laut
12. Pembuangan sampah ke sungai
dapat
menyebabkan
terganggunya
aliran
air,
sehingga air kurang lancar dan
menimbulkan kematian ikanikan di sungai, hal ini
disebabkan oleh...
a. Sampah tadi bersifat racun
b. Oksigen yang digunakan
untuk
pembusukan
meningkat
c. Akibat pembusukan, air
menjadi panas
d. Air kekurangan oksigen
e. Air menjadi keruh, kadar
oksigen terlalu banyak
13. Ketika kamu menemukan
bahwa sungai di dekat
rumahmu menjadi tempat
pembuangan sampah oleh
masyarakat sekitar, apa yang
seharusnya kamu lakukan
untuk mengatasi masalah
tersebut………
a. Melaporkan hal tersebut
kepada dinas kebersihan
kota
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b. Menegur pemilik pabrik
agar tidak mencemari
lingkungan
c. Membuat opini, kritik, dan
saran dan dipublikasikan
agar
mendapatkan
dukungan banyak orang
untuk
menuntaskan
masalah tersebut.
d. Percaya sepenuhnya pada
dinas kebersihan kota
bahwa pencemaran di
lingkunga tersebut akan
ditanggulangi.
e. Membersihkan
sampah
yang ada di sungai
14. Berikut ini tindakan yang tidak
mendukung
pelestarian
lingkungan hidup adalah....
a. Membuat biopori untuk
menambah resapan air
b. Membuang
barang
rongsokan ke sungai
c. Mengembalikan
botol
minuman ke pabriknya
d. Menanam bibit tanaman di
dalam gelas air minuman
bekas
e. Membuat pupuk kompos
15. Usaha yang harus dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
perkotaan untuk mengurangi
tingkat pencemaran udara
adalah....
a. Membatasi
penggunaan
kendaraan bermotor

b. Menutup pabrik yang tidak
bercerobong asap
c. Menanam pohon dipinggir
jalan untuk jalur hijau
d. Membuat undang-undang
anti pencemaran
e. Melarang
penduduk
merokok
16. Proses
berikut
dapat
mengurangi jumlah limbah
padat, kecuali....
a. Dibakar dengan peralatan
khusus
b. Ditimbun dalam tabung
c. Dicairkan lalu dilarutkan
dalam air
d. Didaur ulang
e. Dimanfaatkan
kembali
sedapatnya
17. Akibat proses pembuangan
limbah pabrik pembuatan batik
tidak terorganisir dengan baik,
sungai menjadi tercemar. Cara
mengecek lingkungan hidup itu
lestari atau tidak dengan
cara......
a. Mengecek makhluk hidup,
zat,
dan
organisme
didalamnya
b. Mengecek kuantitas dan
kualitasnya
c. Mengecek bakteri atau
jamur
d. Mengecek jumlah dan
kadar polutan
e. Berfungsi
atau
tidak
lingkungan tersebut
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18. Manusia yang mengkonsumsi
ikan yang tercemar merkuri
dari legiatan penambangan
emas
akan
mengalami
penyakit.....
a. Kanker kulit
b. Sesak napas
c. Scabies
d. Hepatitis
e. Miniamata
19. Untuk menjaga kelestarian
lingkungan sungai di daerah
pemukiman yang berdekatan
dengan pabrik, maka usaha
paling yang harus tepat
dilakukan adalah.....
a. Memindahkan pabrik yang
ada
b. Memproses limbah yang
dihasilkan
c. Menutup pabrik
d. Membelokan aliran sungai
e. Memindahkan pemukiman
penduduk
20. Perhatikan pernyataan berikut!
Akibat pemanfaatan hutan
secara berlebihan, maka yang
terjadi adalah hilangnya fungsi
hutan sebagai daerah resapan
air, sehingga pada musim
kemarau
sering
terjadi
kelangkaan
sumber-sumber
mata air. Usaha untuk
memperbaiki fungsi hutan dari
kerusakan seperti ditunjukkan
pada

pernyataan
tersebut
adalah……
a. Menjadikan hutan sebagai
daerah pemukiman
b. Pemanfaatan tanaman kecil
untuk kerajinan
c. Penanaman berbagai jenis
tumbuhan di hutan itu
d. Memanfaatkan
hutan
sebagai sumber kayu untuk
kertas
e. Melaporkan
ke
dinas
kehutanan
B. Soal Uraian
1. Perhatikanlah gambar dibawah
ini!

Berdasarkan dari gambar
diatas, apa masalah yang
terjadi berdasarkan perubahan
warna pada gambar tersebut?
2. Sebutkan cara-cara pelestarian
suatu lingkungan yang telah
tercemar!
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3. Sebutkan
faktor-faktor
penyebab perubahan suatu
lingkungan!
4. Sebutkan
dampak-dampak
yang
diakibatkan
dari
perubahan lingkungan!
5. Dalam sebuah lingkungan
perairan kolam yang sudah
tercemar
ditumbuhi
oleh
tanaman melati air. Jelaskan
peranan tanaman melati pada
lingkungan perairan tersebut!
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Jawaban
Pilihan Ganda
1. D
2. C
3. B
4. C
5. D
6. A
7. B
8. D
9. D
10. E
11. A
12. D
13. C
14. B
15. C
16. C
17. A
18. A
19. B
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Uraian
1. Berdasarkan dari gambar, kondisi luas hutan di kalimantang setelah 10 tahun
terakhir akan mengalami penurunan dratis akibat adanya perubahan lingkungan
yang mengakibatakan kerusakan ekosistem perhutanan.
2. Cara melestarikan ekosistem adalah:
a. Mecegah penebangan liar
b. Menjaga habitat asli suatu organisme
c. Tidak melalukan pemburuan liar
d. Menjaga keseimbangan ekosistem
3. Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan ialah
a. Faktor manusia
Manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan.
Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi
keseimbangan lingkungan diantaranya adalah penebangan hutan,
pembangunan rumah dan penerapan intensifikasi pada pertanian.
b. Faktor Alam
Faktor alam juga memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan suatu
lingkungan tempat tinggal. Faktor alam yang dimaksudkan disini adalah
karena pengaruh dari bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami
dan lain sebagainya.
4. Dampak perubahan lingkungan:
a. Ekonomi di suatu daerah kurang merata sehingga terjadi kemiskinan di
beberapa daerah
b. Banjir dapat di sebabkan oleh perbuatan manusia yang bandel membuang
sampah ke sungai
c. Tanah longsor di sebabkan oleh manusia yang menebang pepohonan dekat
tebing sehingga apabila hujan tidak ada yang menahan tanah yang di penuhi
air hujan
d. Hancur karang di laut di sebabkan oleh manusia yang tidak
bertanggungjawab atas pelemparan bom untuk mendapatkan ikan
e. Kebakaran hutan bisa juga disebabkan oleh manusia seperti membakar
hutan untuk lahan pertanian atau industri
f. Pencemaran udara karena di sebabkan asap pembakaran sampah dan asap
kendaraan 6. hutan gundul di di sebabkan oleh penebang liar
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g. Pencemaran air sebab bekas rumah tangga seperti air deterjen dll.
5. Tanaman melati air digunakan sebagai agen fitoremediator yang bertujuan
untuk mengurangi pencemaran di lingkungan perairan. Tanaman melati air
mampu meningkatkan efisiensi penyerapan logam dikarenakan tanaman
tersebut memiliki volume perakaran yang banyak, sehingga akar-akar tersebut
mampu menyerap logam lebih banyak.

Panduan Penilaian :
1. Pilihan Ganda : jika Benar dikalikan point 2
2. Uraian

: jika Benar dikalikan point 12

Nilai Siswa

:

Skor yang diperoleh X 100 %

Kriteria Penilaian

:
Nilai
X > 80 %

Kriteria
A = Baik Sekali

66 % < X < 79%

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50 %

E = Kurang sekali
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Instrumen Penilaian Aspektif
1. Lembar Observasi Penilaian Sikap
No

Nama
Siswa

Nilai Siswa

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Teliti

Aspek Yang Dinilai
Disiplin Kerjasama

Total
Percaya
Diri

:

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑥 100%

Kriteria Penilaian :
Nilai

Kriteria

X > 80 %

A = Baik Sekali

66 % < X < 79%

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50 %

E = Kurang sekali

2. Rubrik Penilaian Sikap
Aspek Yang
Dinilai
Teliti

Skor

Keterangan

3

Siswa mampu mengerjakan tugas dengan
cermat, saksama dan hati-hati dalam melakukan
observasi praktikum
Jika siswa hanya melakukan 2 indikator
Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

2
1
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Aspek Yang
Dinilai
Disiplin

Skor

Keterangan

3

Mengikuti semua tata tertib dengan patuh,
masuk kelas dengan tepat waktu dan
mengumpulkan tugas tidak terlambat
Jika siswa hanya melakukan 2 indikator
Jika siswa hanya melakukan 1 indikator
Menghargai pendapat orang lain, mampu
berdinamika dalam kelompok dengan baik,
saling membantu antar teman
Jika siswa hanya melakukan 2 indikator
Jika siswa hanya melakukan 1 indikator
Berani dalam mengajukan pendpat, mampu
melaksanakan presentasi di depan kelas dengan
baik dan yakin akan pendapatnya
Jika siswa hanya melakukan 2 indikator
Jika siswa hanya melakukan 1 indikator

Kerjasama

2
1
3

Percaya diri

2
1
3

2
1
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Instrumen Penilaian Psikomotor
A. Penilaian Keterampilan Siswa
Indikator

:

4.10.1.1Setelah melakukan engamatan siswa mampu menganalisis hubungan
tanaman melati air dengan lingkungan sekitarnya
4.10.2.1Setelah melakukan pengamatan siswa mampu membuat laporan tertulis
dengan benar
Instrumen Penilaian : Lembar observasi
1. Instrumen Penilaian Keterampilan
No
Nama

Skor

1.
2.
3.
4.
5.

2. Rubik Penilaian
Kriteria
Ketrampilan
mensimulasikan:
1. Langkah benar dan
urut
2. Dilakukan dengan
lancar,
3. Mantap/
tidak
ragu- ragu,
4. Menghasilkan
preparat
yang
benar

Baik
Sekali (4)

Baik (3)

Memenuhi
Memenuhi 3 aspek dari
ke4 aspek 4 aspek
yang
yang
ditentukan ditentukan

Cukup (2)

Kurang (1)

Memenuhi 2
aspek dari 4
aspek yang
ditentukan

Memenuhi 1
aspek dari 4
aspek yang
ditentukan

