
1 

 

EFEKTIVITAS FITOREMEDIASI  KANGKUNG AIR (Ipomoea aquatica 

FORSK) TERHADAP PENYERAPAN ORTHOPOSPAT PADA 

DETERGEN DITINJAU DARI DETENSI WAKTU DAN 

KONSENTRASI ORTHOPOSPAT 

 

Fitoremediation Effectivity of Chinese Water Spinach (Ipomoea aquatica Forsk) 

for Orthoposfat Detergen According Time Detention and Orthoposfat 

Concentration  

Enny Rosita
1)

, Winny Retna Melani 
2)

, Andi Zulfikar
2)

 

 
Programme Study Management Aquatic Resources Faculty of Marine Science and Fisheries, University 

Maritime Raja Ali Haji  

Email : fikp@umrah.ac.id 

 

Abstrak 

Semakin meningkatnya penggunaan detergen di masyarakat yang berlebihan dengan kandungan 

orthopospat yang tinggi dibadan perairan akan mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi. Salah satu cara 

dengan fitoremediasi menggunakan kangkung air untuk mengurangi kandungan orthopospat dalam detergen 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase (%) tingkat penyerapan yang efektif dari berbagai 

konsentrasi orthopospat detergen dengan detensi (lamanya) waktu fitoremediasi tersingkat/efisien dalam 

menyerap kandungan orthopospat dengan menggunakan kangkung air (Ipomoea aquatica Forsk). Percobaan 

dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan konsentrasi orthopospat pada detergen 

0,05 mg/l, 0,08 mg/l, dan 0,13 mg/l dan detensi waktu fitoremediasi (hari ke-2, hari ke-4, dan hari ke-6). 

Efektifitas fitoremediasi penyerapan orthopospat detergen dengan waktu tersingkat yang optimal (efisien) 

bagi proses fitoremediasi yaitu fitoremediasi pada perlakuan konsentrasi 0.05 mg/l dihari ke-4 (w1t4) sebesar 

3.33 % atau senilai dengan 0.002 mg/l penyerapan orthopospat perharinya. 

 

Kata Kunci:  Fitoremediasi, Kangkung Air, Detergen, Orthopospat 

Abstract 

The increasing of detergent using which posfat is one of its component and its waste disposal 

directly to natural water, especially from small laundry home industries, positively will ignite eutrofication 

process at natural water. Fitoremediation using Chinese water spinach (Ipomoea aquatica Forsk) is one of 

solution to at least reducing orthoposfat concentration from natural water. This study was conducted to 

investigate persen effectivity and the most efficient treatment which reduce orthoposfat from water. Factorial 

in completely randomized design (CRD) with two variables (orthoposfat concentration and time detention) 

was used. Orthoposfat concentrations were 0.05 mg/L, 0.08 mg/L, 0.13 mg/L and time detentions were 2, 4
 

and 6 days, with independent variable was effectivity and efficiency of Chinese water spinach (Ipomoea 

aquatica Forsk) to eliminate orthoposfat based on interaction of initial orthoposfat concentrations and time 

detentions. The most effective and efficient for absorbing orthoposfat from water was treatment with initial 

concentration at 0.05 mg/L for 4 days with 3.33% (0.002 mg/L) orthoposfat absorbing per day. 

Keywords : Fitoremediation, Chinese water spinach (Ipomoea aquatica Forsk), Detergents, Orthoposfat 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

Seiring dengan semakin meningkatnya 

aktivitas di berbagai sektor pembangunan, 

terutama pada sektor industri, maka masalah 

pencemaran lingkungan menjadi masalah yang 

sangat kritis bagi negara maju dan berkembang. 

Terjadinya pencemaran disebabkan karena 

pembuangan limbah cair domestik langsung ke 

badan air, salah satu limbah cair domestik yang 

langsung di buang kebadan air adalah air 

detergen, dimana masyarakat menggunakan 

detergen sebagai bahan pembersih di rumah 

tangga. Penggunaan detergen yang berlebihan 

dengan kandungan orthopospat yang tinggi di 

badan perairan akan mengakibatkan terjadinya 

proses eutrofikasi di perairan. 

Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan 

hidup yang diakibatkan oleh limbah phospat 

khususnya dalam ekosistem air tawar. (Menurut 

Vollenweider dalam Effendi 2003) tingkat 

kesuburannya sangat tinggi suatu perairan tawar 

dikategorikan kepada tingkat/level eutrof apabila 

kandungan phospat sebagai orthopospat pada 

perairan tersebut berkisar antara 0.031-0.1 mg/L.  

Salah satu cara menanggulangi pencemaran 

yang timbul akibat detergen di dalam air yaitu 

dengan menggunakan tanaman air, baik yang 

menyangkut proses terjadinya penjernihan limbah, 

maupun tingkat kemampuan beberapa jenis 

tanaman air. Hal tersebut antara lain dikemukakan 

oleh Stowell dalam Yusuf (2008) yang 

menyatakan bahwa tanaman air memiliki 

kemampuan secara umum untuk menetralisir 

komponen-komponen tertentu di dalam perairan. 
Sehingga perlu dicari alternatif pengolahan yang 

mudah, murah, dan efektif dalam 

pengaplikasiannya.  

Salah satu caranya adalah dengan 

fitoremediasi menggunakan kangkung air untuk 

mengurangi kandungan orthopospat dalam 

detergen. Menurut (Hidayat dalam Robin, 2012) 

kangkung air dapat mengurangi pencemaran 

limbah roti, tekstil dan obat-obatan. Tanaman air 

khususnya kangkung merupakan tanaman yang 

dapat memanfaatkan kandungan nutrient buruk 

suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam proses 

hidupnya. Tumbuhan air dapat menghasilkan 

oksigen dan menyerap nutrient yang masuk ke 

perairan seperti nitrogen dan fosfor. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat penyerapan orthopospat dalam 

detergen pada Kangkung Air (Ipomoea aquatica 

Forsk) dalam konsentrasi dan detensi waktu yang 

efektif dan efisien . 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai 

bahan  informasi kangkung air (Ipomoea aquatica 

Forsk) mampu mengurangi pencemaran 

lingkungan dengan cara fitoremediasi terhadap 

orthopospat yang terkandung pada detergen serta, 

pengelolaan terhadap perairan yang terjadi 

eutrofikasi akibat pengkayaan unsur orthopospat. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini direncanakan berlangsung 

selama 4 bulan sejak bulan Januari hingga April 

2013. Penelitian ini dilakukan di tempat yang 

telah disediakan untuk penelitan yaitu di Jalan 

Maharani km 5  Tanjungpinang, Provinsi 

Kepulauan Riau. Sedangkan untuk uji analisis 

sampel orthopospat dilakukan di Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan 

Penyakit Menular (BTKL PPM) Kelas I Pulau 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 

 

2.1. Alat dan Bahan yang digunakan: 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah spektofotometri yang 

digunakan untuk pengujian orthopospat, 

thermometer digunakan untuk mengukur suhu, 

turbidymeter digunakan untuk mengukur 

kekeruhan, pH meter digunakan untuk mengukur 

nilai pH, DO meter digunakan untuk mengukur 

DO (oksigen terlarut), wadah untuk treatmen 

ukuran 10L, kangkung air dan detergen merek 

Daia. 

 

2.2. Rancangan Penelitian 

Percobaan dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap pola faktorial 3x3 

dengan 3 ulangan.Total keseluruhan rancangan 

penelitian dengan 9 kombinasi dan 3 kali 

pengulangan berjumlah 27 petak bak penelitian. 

1.  Variable bebas: Faktor pertama adalah 

konsentrasi orthopospat pada detergen 

dengan menggunakan 3 taraf, yaitu 0.03 

mg/L, 0.08 mg/L dan 0.13 mg/L. Faktor 

kedua adalah lamanya hari (detensi 

waktu) selama 6 hari dengan pengukuran 

3 taraf yaitu hari ke-2, hari ke-4 dan hari 

ke-6.   

2.  Variabel terikat: Pada penelitian 

merupakan penyerapan orthopospat.  

Dalam percobaan RAL pola faktorial 

setiap unit percobaan ditempatkan secara acak 
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serta tidak mengikuti suatu pola baris atau lajur 

tertentu. 

Tabel 1.Perlakuan Faktorial 

No Konsentrasi Waktu 

t2 t4 t6 

1. w1 w1t2 w1t4 11t6 

2. w2 w2t2 w2t4 w2t6 

3. w3 w3t2 w3t4 w3t6 

 

 

2.3. Penentuan Konsentrasi 

 

Konsentrasi phospat detergen sebagai 

orthopospat yang merupakan bahan uji bervariasi 

ditentukan sesuai dengan rumus penentuan dosis 

menggunakan persamaan perhitungan logaritma 

seperti berikut. 

 

        N      a 

Log       = k (Log      ) 

         n                  n 

Maka, 

Log N – Log n = k log a – k log n……..(1) 

a      b        c       d      e 

    =       =       =      =      ……………….(2) 

n      a        b       c      d 

 

Dimana  

N  =   konsentrasi ambang atas 

n =   konsentrasi ambang bawah 

a = konsentrasi terkecil dalam deret 

konsentrasi yang ditentukan 

k =   jumlah konsentrasi yang diujikan 

 

Konsentrasi otrhopospat detergen sebagai 

bahan uji yang digunakan didasarkan dari kadar 

orthopospat di perairan yang dapat menyebabkan 

eutrofikasi (0.031-0.1 mg/L) dimana nilai ambang 

bawah didasarkan pada 0.031 mg/L sebagai (n) 

sedangkan nilai ambang atas adalah 0.1 mg/L 

sebagai (N). 

 

2.4. Pembuatan Larutan Stok 

 

Pada penelitian ini detergen yang 

digunakan sebagai bahan uji merupakan detergen 

merek Daia dalam bentuk bubuk. Untuk 

mengetahui kandungan orthopospat awal pada 

detergen dilakukan uji awal orthopospat dalam 

detergen. Caranya adalah pembuatan larutan stok 

dilakukan dengan menimbang 1 gram detergen 

dan dilarutkan dalam 1 (satu) liter air. Dari cara 

ini diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 

1.000 mg/l detergen. Larutan stok ini kemudian 

diencerkan sesuai dengan konsentrasi perlakuan 

yang dibutuhkan dengan menggunakan formula :  

 

V1∙N1  V2∙N2  

Dimana : 

V1 =   volume larutan stok (mL) 

N1 =   konsentrasi larutan stok (mg/L) 

V2  =   volume larutan yang diinginkan (mL) 

N2  =   konsentrasi perlakuan (mg/L) 

 

2.5. Aklimatisasi Tanaman Kangkung Air 

 

Sampel Kangkung Air (Ipomoea aquatica 

Forsk) dilakukan aklimatisasi selama 1 minggu 

dengan menumbuhkan tanaman pada bak plastik 

sebelum digunakan dalam penelitian dengan 

menggunakan air, selanjutnya ditimbang dengan 

berat 200 gram. Tanaman yang telah disortir 

kemudian dipindahkan kedalam bak-bak plastik 

yang telah berisi limbah simulasi detergen sesuai 

dengan masing-masing konsentrasi orthopospat 

yang telah ditentukan. Selama hari pengamatan 

fitoremediasi yaitu hari ke-2, hari ke-4 dan ke-6 

dilakukan pengujian orthopospat pada detergen 

untuk membandingkan dengan kandungan awal 

orthopospat sebelum fitoremediasi. 

 

2.6. Uji Orthopospat 

 

Pada pengamatan tiap hari ke-2, hari ke-4 

dan hari ke-6 dilakukan uji orthopospat pada tiap 

wadah penelitian sesuai dengan perlakuan yang 

telah ditentukan. Sampel orthopospat yang akan 

diuji dimasukkan pada masing-masing wadah 

botol sampel khusus yang telah diberi label sesuai 

kode perlakuan dan selanjutnya disimpan dalam 

cool box/ice box kemudian didinginkan dengan 

meletakkan es batu secukupnya sebagai salah satu 

upaya penanganan sampel selama perjalanan 

sebelum tiba di tempat uji analisis. Sampel uji 

orthopospat yang telah didinginkan ini mampu 

bertahan hingga 48 jam (2 hari). 

 

2.7. Analisa Data 

 

Model linier aditif untuk rancangan 

faktorial dua faktor dengan rancangan 

lingkungannya RAL adalah sebagai berikut : 

Yijk = µ + α1 + βj + (αβ)ij +εijk\ 

Keterangan : 
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Yijk  =  pengamatan pada satuan percobaan 

ke-k yang memperoleh kombinasi 

perlakuan taraf ke-1 dari faktor A 

dan taraf ke-j dari faktor B. 

µ  =  mean populasi 

α1 =  pengaruh taraf ke-i dari faktor A 

βj =  pengaruh taraf ke-j dari faktor B 

(αβ)ij =  pengaruh taraf ke-i dari faktor A dan 

taraf ke-j dari faktor B 

εijk = pengaruh acak dari satuan percobaan 

ke-k yang memperoleh kombinasi 

perlakuan ij. εijk˜N(0,a
2
). 

 

Untuk mengetahui pengaruh detensi waktu 

dan konsentrasi orthopospat terhadap penyerapan 

orthopospat dengan menggunakan tanaman 

Kangkung Air, digunakan program SPSS untuk  

Analisis Sidik Ragam (ANOVA dua arah). 

Jika pada hasil analisis sidik ragam 

diperoleh nilai F hitung >F tabel 0,5 maka perlu 

dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) (Setiawan, 2009). Hasil analisis 

akan disimpulkan dan ditabulasikan dalam bentuk 

tabel serta dianalisa secara deskriptif untuk 

memberikan gambaran tentang pengaruh 

perbedaan konsentrasi dan detensi lama waktu 

terhadap penyerapan orthopospat oleh tanaman 

kangkung air. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Deskriptif Kandungan 

Orthopospat 

 

Berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL PPM) 

Kelas I Sekupang - Batam, kandungan phospat 

yang di ukur dalam bentuk persen orthophospat 

(P2O5). Persentase kandungan orthopospat dalam 

detergen Daia sebesar 5.392 %. Berdasarkan hasil 

perhitungan laboratorium tersebut dan kisaran 

eutrofikasi orthopospat menurut Vollenweider 

dalam Effendi (2003) sebesar 0.031 – 0.1 mg/L, 

ditentukan  tiga konsentrasi orthopospat yang 

berbeda (0.05 mg/L, 0.08 mg/L dan 0.13 mg/L). 

 

Hasil uji lanjut kandungan orthopospat pada 

keseluruhan perlakuan 27 wadah perlakuan yang 

telah diuji selanjutnya ditabulasi dalam bentuk 

tabel untuk melihat rata-rata hasil uji pada setiap 

perlakuan.  

 

 

3.2. Hasil uji dan analisis kandungan 

orthopospat dalam air wadah 

 

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh  

rata-rata kandungan orthopospat dalam wadah air 

percobaan.  

Dari keseluruhan perlakuan fitoremediasi 

orthopospat pada detergen menunjukkan adanya 

penurunan konsentrasi orthopospat. Pada 

perlakuan W1 (konsentrasi 0.05 mg/L) mengalami 

penurunan di hari ke 4 (W1T4) menjadi 0.043 

mg/L, dan pada perlakuan W2 (konsentrasi 0.08 

mg/L) menurun dengan nilai 0.073 mg/L dihari ke 

4 (W2T4) dan untuk perlakuan W3 dengan 

konsentrasi yang terbesar (konsentrasi 0.13 mg/L) 

pada hari ke 4 (W3T4) dan hari ke 6 (W3T6) 

mengalami penurunan yang sama dengan nilai 

rata-rata 0.12 mg/L. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tampilan Tabel 2. 

 

Tabel 2.Rata-rata Kandungan Orthopospat 

dalam Air Wadah 

No Perlakuan 
Ulangan Rata-

rata 

(mg/l) 1 2 3 

1. w1t2 0.05 0.05 0.05 0.050 

2. W2t2 0.08 0.08 0.08 0.080 

3. W3t2 0.13 0.13 0.12 0.127 

4. W1t4 0.05 0.04 0.04 0.043 

5. w2t4 0.08 0.07 0.07 0.073 

6. W3t4 0.12 0.12 0.13 0.123 

7. W1t6 0.04 0.04 0.05 0.043 

8. W2t6 0.08 0.08 0.08 0.073 

9. w3t6 0.12 0.12 0.12 0.12 

 

3.3. Hasil Uji dan Penyerapan Orthopospat 

oleh Kangkung Air 

 

Berdasarkan tabel rata-rata penyerapan 

orthopospat oleh tanaman kangkung air diatas 

terlihat pada perlakuan (W1T4, W1T6, W2T4, W2T6 

dan W3T4) mengalami penyerapan oleh tanaman 

kangkung air dengan rata-rata penyerapan yang 

hampir seragam sebesar 0.007 mg/L. Pada 

penyerapan orthopospat detergen dengan tanaman 

kangkung air memperlihatkan rata-rata 

penyerapan tertinggi yakni 0.01 mg/L pada 

perlakuan W3T6 (konsentrasi orthopospat 0.13 

mg/L di hari ke 6 perlakuan). 

Sedangkan untuk perlakuan W1T2 dan W2T2 

dengan konsentrasi orthopospat yang berbeda 

0.05 mg/L dan 0.08 mg/L dihari ke 2 ada 

penyerapan namun masih dalam konsentrasi yang 

sangat kecil sekali sehingga tidak terdeteksi oleh 

alat spektrofotometer yang digunakan untuk 

melihat penyerapan pada tanaman kangkung air 

(Ipomeae aquatica Forsk) karena pada saat 
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penelitian media air yang menjadi habitat 

kangkung air yang mengandung orthopospat juga 

merupakan nutrient, sehingga diduga mendukung 

kehidupan kangkung air namun, jika salah satu 

unsur tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan 

tanaman akan terhambat pertumbuhannya 

sehingga akan menyebabkan kangkung air tidak 

ada penyerapan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rahayu, et al dalam Rosnah (2012) bahwa 

tumbuhan membutuhkan nutrient untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. Nutrient atau 

zat makanan terdiri dari unsur-unsur atau 

senyawa-senyawa kimia, nutrien tumbuhan 

umumnya diambil dari dalam tanah dalam bentuk 

ion, dan beberapa diambil dari udara. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tampilan abel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata Penyerapan Orthopospat 

oleh Tanaman Kangkung Air 

No 
Perlakua

n 

Ulangan Rata-

rata 

(mg/L) 1 2 3 

1. w1t2 0 0 0 0.000 

2. w2t2 0 0 0 0.000 

3. w3t2 0 0 0.01 0.003 

4. w1t4 0 0.01 0.01 0.007 

5. w2t4 0 001 0.01 0.007 

6. w3t4 0.01 0.01 0 0.007 

7. w1t6 0.01 0.01 0 0.007 

8. w2t6 0 0.01 0.01 0.007 

9. w3t6 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahayu, et 

al dalam Rosnah (2012) bahwa tumbuhan 

membutuhkan nutrient untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Nutrient atau zat makanan terdiri 

dari unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia, 

nutrien tumbuhan umumnya diambil dari dalam 

tanah dalam bentuk ion, dan beberapa diambil 

dari udara. 

 

3.4. Uji Statistik Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial 

 

Uji kesesuaian asumsi untuk uji faktorial 

menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas 

bertujuan untuk melihat pola kesamaan 

keragaman dari data pengujian. Nilai uji ini harus 

lebih besar dari 0.05 yang berarti keragaman dari 

variabel terikat antar seluruh kelompok adalah 

sama. Hasil uji homogenitas dari data penelitian 

ini adalah 0.061 (> 0.05). 

 

Berdasarkan hasil uji faktorial baik faktor 

konsentrasi awal orthopospat, interaksi 

konsentrasi dan hari fitoremediasi mengalami efek 

yang tidak signifikan dengan nilai 0.526, 0.953 

atau lebih besar dari nilai signifikan 0.05. 

Sedangkan untuk jumlah hari menunjukkan 

bahwa adanya interaksi efek yang signifikan 

terhadap penyerapan orthopospat oleh tanaman 

kangkung air (nilai sig ≤ 0,05) dengan nilai 

signifikan 0.017.  

 

Sehingga perlu dilakukan Uji lanjut Tukey 

(beda nyata jujur) dilakukan untuk melihat 

perbedaan antara jumlah hari. Berdasarkan hasil 

uji lanjut untuk jumlah hari menunjukkan tingkat 

penyerapan tanaman kangkung air pada perlakuan 

fitoremediasi hari ke 2 terhadap hari ke 6 berbeda 

nyata. Tingkat penyerapan orthopospat tanaman 

kangkung air pada hari ke 4 tidak berbeda nyata 

pada perlakuan hari ke 2 dan hari ke 6 

fitoremediasi.  

 

Berdasarkan hasil yang didapat 

menggunakan SPSS Ver 17, perlakuan 

fitoremediasi terbaik yaitu pada perlakuan 

fitoremediasi terbaik terjadi pada perlakuan W3T6 

dengan konsentrasi perlakuan orthopospat sebesar 

0.13 mg/L dan mengalami penyerapan efektif 

pada hari ke 6 dengan tingkat penyerapan sebesar 

0.01 mg/L. 

 

3.5. Efektifitas dan Efisiensi Penyerapan 

Orthopospat 

 

Berdasarkan hasil rata-rata efektivitas 

penyerapan orthopospat pada tiap perlakuan 

memberikan tingkat efektivitas penyerapan yang 

berbeda-beda. Perlakuan dengan konsentrasi 

orthopospat 0.05 mg/L (W1) menunjukkan 

penyerapan total orthopospat yang efektif dihari 

ke-4 fitoremediasi (W1T4) dengan penyerapan 

total 0.007 mg/L dan persentase efektivitas 

penyerapan orthopospat sebesar 13.33%.  

Perlakuan untuk konsentrasi orthopospat 

0.08 mg/L (W2) memperlihatkan penyerapan total 

0.007 mg/L dan persentase efektivitas penyerapan 

orthopospat dengan nilai sebesar 8.33% pada hari 

ke-4 fitoremediasi (W2T4). Perlakuan untuk 

konsentrasi 0.13 mg/L (W3) memiliki tingkat 

penyerapan yang efektif pada hari terakhir 

fitoremediasi (W3T6) dengan penyerapan total 

sebesar 0.010 mg/L dengan persentase efektivitas 

penyerapan orthopospat sebesar 7.69%.  

Terlihat bahwa tingkat efektivitas 

penyerapan orthopospat yang terbaik dilihat dari 

keseluruhan konsentrasi perlakuan untuk 

konsentrasi orthopospat maka perlakuan yang 

memberikan hasil terbaik dari tingkat efektivitas 
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adalah pada perlakuan W1T4 dengan nilai tertinggi 

sebesar 0.007 mg/L dengan persentase 

penyerapan yaitu 13.33%. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

hari dan konsentrasi dari orthopospat juga 

mempengaruhi tingkat efektivitas penyerapan 

kandunganorthopospat. 

 

Perlakuan fitoremediasi dengan konsentrasi 

awal orthopospat 0.05 mg/L memperlihatkan 

tingkat efisiensi penyerapan orthopospat pada hari 

ke-4 (W1T4) sebesar 0.002 mg/L persentase 

penyerapan perhari dengan nilai 3.33%.  

Perlakuan kedua pada konsentrasi orthopospat 

0.08 mg/L memiliki efisiensi penyerapan sebesar 

0.002 mg/L atau persentase penyerapan 

perharinya dengan nilai 2.08% pada perlakuan 

W2T4 (konsentrasi awal orthopospat 0.08 mg/L 

dihari ke-4 fitoremediasi) dan pada perlakuan 

ketiga dengan konsentrasi orthopospat 0.13 mg/L 

menunjukkan penyerapan orthopospat yang 

efisien dihari ke-4 perlakuan (W3T4) dengan 

persentase tingkat efisiensi penyerapan 1.35% 

atau sebesar 0.002 mg/L penyerapan orthopospat 

perharinya. 

Terlihat bahwa berdasarkan keseluruhan 

hasil perlakuan fitoremediasi pada konsentrasi 

orthopospat 0.05 mg/l, 0.08 mg/l dan 0.13 mg/L 

maka dapat diketahui perlakuan yang mampu 

memberikan hasil penyerapan orthopospat yang 

paling efisien ditunjukkan pada perlakuan (W1T4) 

dengan konsentrasi 0.05 mg/L dengan tingkat 

efisiensi penyerapan sebesar 3.33% atau 

mengalami penyerapan sebesar 0.002 mg/L 

perharinya. 

 

3.6. Analisa Kualitas Air 

Hasil penelitian ini suhu berkisar 20
0
C- 

28
0
C terjadi peningkatan suhu tetapi tidak secara 

drastis pada setiap hari perlakuan, tetapi pada hari 

ke 6 pada konsentrasi 0.05 (W1T6) menurun dan 

mengalami perubahan dari kondisi kangkung air 

yang segar sehingga mengalami kekuningan, 

kering dan gugur tetapi kangkung air ini masih 

mampu menyerap orthopospat pada detergen 

karena pada suhu perlakuan W1T6 masih berada 

pada suhu optimal untuk pertumbuhan kangkung 

air pada tingkat penyerapannya suhu juga turut 

memberikan pengaruh pada tanaman. Pada 

umumnya  kisaran suhu optimum yang berkisar 

antara 25
0
-30

0 
C, oleh karena itu tanaman 

kangkung air dapat tumbuh dengan baik pada 

daerah tropis seperti di Indonesia. 

 

Berdasarkan pengukuran selama 

penelitian berlangsung rata-rata nilai kekeruhan 

berkisar antara 3.08-9.11 NTU. Peningkatan 

kekeruhan tertinggi pada perlakuan W3T4 dengan 

konsentrasi 0.13 dimana terjadi peningkatan 

kekeruhan dari seluruh perlakuan awal dari 3.08 

NTU menjadi 9.11 NTU dari seluruh perlakuan. 

Dari hasil pengamatan berat tanaman menjadi 

berkurang dari 200-180 gram namun, pada 

perlakuan W3T4 meskipun kekeruhannya tinggi 

tetapi masih bisa menyerap orthopospat pada 

detergen karena masih berada pada kisaran yang 

optimum pada suatu perairan. Ini sesuai dengan 

pendapat Yusuf, (2008) suatu perairan yang 

tingkat kekeruhannya lebih dari 20 NTU masih 

berbahaya bagi kehidupan biota di dalamnya, 

karena mengganggu aktivitas serta metabolisme 

yang berlangsung di dalamnya. 

 

Selama pengamatan pH lingkungan 

kangkung air masih dalam ambang toleransi pH 

optimum kangkung air, terjadinya peningkatan pH 

pada hari ke 2 (W2T2) selama pengamatan. 

Peningkatan pH tersebut dikarenakan proses 

fotosintesis pada siang hari lebih tinggi 

dibandingkan proses respirasi, sehingga 

karbondioksida terlarut lebih rendah dibandingkan 

jumlah oksigen terlarut yang menyebabkan pH air 

meningkat. Karbon dioksida yang terlarut dalam 

air kemudian akan mengalami reaksi 

kesetimbangan menghasilkan ion OH- penyebab 

meningkatnya nilai pH. pH kangkung air selama 

pengamatan berkisar 5.7 -6.4 ini sesuai dengan 

pendapat (Heyne, 1987) bahwa suhu optimum 

kangkung air berkisar 5.5 -6.5. 

 

Kadar oksigen terlarut di bawah < 3 mg/L 

akan membahayakan organisme perairan karena 

dapat mengakibatkan kematian. Hasil pengukuran 

nilai oksigen terlarut selama pengamatan berkisar 

antara 3.99-5.56 mg/L. Nilai ini masih dapat 

dikatakan masih berada pada kisaran nilai yang 

baik bagi mendukung kehidupan organisme 

perairan apabila air detergen ini dibuang ke 

perairan bebas. Namun, pada perlakuan W2T6 hari 

ke 6 yang ada justru mengalami penurunan 

konsentrasi oksigen terlarut meski tidak mencapai 

tingkat penurunan yang drastis tetapi tanaman 

kangkung masih bisa menyerap orthopospat pada 

perlakuan W2T6, dimana pada beberapa perlakuan 

tanaman hampir menutupi permukaan air 

sehingga memungkinkan rendahnya difusi 

oksigen bebas dari udara ke air detergen.  
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Nilai COD yang tertinggi saat penelitian 

terdapat dalam wadah  W3T6 dengan konsentrasi 

0.13 mg/L selama 6 hari. Nilai COD selama 

penelitian berkisar antara 11-28 mg/L dan pada 

W3T6 kangkung air masih bisa menyerap 

kandungan orthopospat.  

 

KESIMPULAN 

Nilai penyerapan total yang paling tinggi 

terlihat pada perlakuan fitoremediasi hari ke-6 

pada konsentrasi 0.13 mg/L dengan nilai 

penyerapan sebesar 0.010 mg/L dan untuk 

penyerapan perhari pada konsentrasi dan hari 

yang berbeda yaitu (0.05 mg/L hari ke-4), (0.08 

mg/L hari ke-4), (0.13 mg/L hari ke-2), (0.13 

mg/L hari ke-4) dan ( 0.13 mg/L hari ke-6) 

memiliki nilai penyerapan yang sama sebesar 

0.002 mg/L. Pada persentase penyerapan total 

pada hari ke-4 (0.08 mg/L) dan hari ke-6 (0.13 

mg/L) mampu menyerap 13.13%. Sedangkan 

persentase penyerapan perhari pada hari ke-4 

(0.05 mg/L) mampu menyerap 3.33%. Jadi 

penyerapan orthopospat dalam detergen yang 

paling efektif dan efisien pada konsentrasi 0.05 

mg/L pada hari ke-4 pada kangkung air (Ipomoea 

aquatica, Forsk). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor detensi waktu atau 

lamanya hari berpengaruh terhadap penyerapan 

orthopospat oleh kangkung air. 
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