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Abstrak 

 

Kiambang (Pistia stratiotes) merupakan salah satu tanaman agen fitoremediasi bagi penyerapan 

orthofosfat deterjen yang menjadi bahan pencemar perairan. Fitoremediasi menggunakan tanaman 

diharapkan mampu mengurangi bahkan jika memungkinkan dapat menghilangkan bahan pencemar 

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

berbagai konsentrasi orthofosfat deterjen dengan detensi (lamanya) waktu fitoremediasi tersingkat/efisien 

dalam menyerap kandungan orhofosfat deterjen dengan menggunakan tanaman kiambang (Pistia stratiotes). 

Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial skala laboratorium. Penelitian 

ini menggunakan variabel bebas konsentrasi orthofosfat (0.05 mg/L, 0.08 mg/L, 0.13 mg/L) dan lama hari 

atau detensi waktu fitoremediasi (hari ke-2, hari ke-4 dan hari ke-6). Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah penyerapan orthofosfat pada perlakuan deterjen setelah fitoremediasi. Efektivitas fitoremediasi 

penyerapan orthofosfat deterjen dengan waktu tersingkat yang optimal (efisien) bagi proses fitoremediasi 

yaitu fitoremediasi pada perlakuan konsentrasi 0.05 mg/L dihari ke empat (P1T2) sebesar 3.50% atau senilai 

dengan 0.002 mg/L penyerapan orthofosfat perharinya. 

 

Kata kunci : Fitoremediasi, Kiambang (Pistia stratiotes), Deterjen, Orthofosfat 

  

Abstract 

Water lettuce (Pistia stratiotes) is one of fitoremediation agent for reducing orthofosfat which is 

major water pollutant nutrient. Using vegetation for fitoremediation was hoped to eliminate gradually or 

completely orthofosfat from water. This study was conducted to investigate persen effectivity and the most 

efficient treatment which reduce orthofosfat from water. Factorial in completely randomized design (CRD) 

with two variables (orthofosfat concentration and time detention) was used. Orthofosfat 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 water lettuce (Pistia stratiotes) to eliminate orthofosfat based on interaction of 

initial orthofosfat concentrations and time detentions. The most effective and efficient for absorbing 

orthofosfat from water was treatment with initial concentration at 0.05 mg/L for 4 days with 3.5% (0.002 

mg/L) orthofosfat absorbing per day. 

Keywords: Phytoremediation, Water lettuce  (Pistia stratiotes), Detergents, Orthoposfat 
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I. PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan akan air untuk aktivitas 

manusia semakin meningkat karena pertambahan 

penduduk dan peningkatan kegiatan pertanian, 

industri, pertambangan dan lain-lain. Sementara 

proses produksi dan aktivitas manusia yang 

semakin banyak memakai bahan kimia buatan 

menyebabkan lebih banyak kotoran dan buangan 

dihanyutkan ke badan air, sehingga air semakin 

tercemar. Salah satu faktor pencemaran pada 

perairan saat ini adalah tingginya kadar fosfat 

yang dapat berupa orthofosfat di perairan dimana 

sebagian besarnya berasal dari buangan limbah 

rumah tangga yang mengandung bahan deterjen. 

 Deterjen merupakan senyawa sabun yang 

terbentuk melalui proses kimia. Umumnya 

komponen utama penyusun deterjen adalah 

Natrium Dodecyl Benzen Sulfonat (NaDBS) dan 

Sodium Tripolyphosphat (STPP) yang bersifat 

sangat sulit terdegradasi secara alamiah (Sumarno 

et al., dalam Hermawati et al., 2005). Deterjen 

merupakan salah satu polutan air yang harus 

dihilangkan atau diminimalisir penggunaannya.  

Pencemaran badan air yang disebabkan 

oleh unsur hara berlebihan terutama fosfat yang 

terkandung pada deterjen cenderung dapat 

mengakibatkan eutrofikasi. Eutrofikasi 

merupakan masalah lingkungan hidup diakibatkan 

oleh limbah fosfat khususnya dalam ekosistem air 

tawar yang menyebabkan kelebihan unsur hara 

yang dibutuhkan tumbuhan di perairan sehingga 

mampu meningkatkan produktivitas primer 

perairan. Jika konsentrasi orthofosfat di perairan 

berada pada rentang 0.031-0.1 mg/L 

mengakibatkan perairan tersebut mengalami 

eutrofikasi (Vollenweider dalam Effendi, 2003).  

Melihat kondisi ini sudah tentu perlu 

diupayakan suatu sistem perekayasaan mitigasi 

lingkungan, sehingga mampu mengurangi bahkan 

jika memungkinkan dapat menghilangkan 

pencemar tersebut. Fitoremediasi menggunakan 

tanaman menjadi pilihan yang menjanjikan, 

mengingat tidak membutuhkan biaya yang besar 

dan secara estetik mendukung upaya penghijauan 

lingkungan. Kiambang (Pistia stratiotes) 

merupakan salah satu jenis tanaman air yang 

dapat menjadi agen penyerap othofosfat pada 

deterjen melalui mekanisme fitoremediasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persentase (%) penyerapan yang efektif dari 

berbagai konsentrasi yang ditentukan dan tingkat 

penyerapan yang paling efektif dengan detensi 

(lamanya) waktu fitoremediasi tersingkat/efisien 

dalam menyerap kandungan orhofosfat deterjen 

menggunakan tanaman kiambang (Pistia 

stratiotes). 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi mengenai fitoremediasi 

dengan menggunakan tanaman kiambang (Pistia 

stratiotes) terhadap orthofosfat yang terkandung 

pada deterjen sehingga dapat dilakukan 

pengelolaan terhadap perairan yang mengalami 

pengkayaan unsur fosfat (terkhusus orthofosfat) 

terutama yang berasal dari deterjen rumah tangga 

(Effendi, 2003. Selain itu, juga diharapkan dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan 

suatu contoh penerapan konsep fitoremediasi 

sederhana skala kecil yang kedepannya dapat 

diaplikasikan pada kegiatan rumah 

tangga/domestik sebagai salah satu upaya 

pengolahan limbah domestik yang bersumber dari 

deterjen sehingga mampu memberikan keluaran 

limbah yang lebih baik.   

 

II. METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 

bulan terhitung sejak bulan Januari hingga Mei 

2013 dengan desain penelitian bertempat di Jalan 

Maharani Km. 5 Atas Tanjungpinang, Propinsi 

Kepulauan Riau. Uji analisis kandungan 

orthofosfat dan kebutuhan oksigen kimiawi 

(COD) menggunakan jasa analisis di Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan 

Penyakit Menular (BTKL PPM) Kelas I Pulau 

Batam Jalan R.E. Martadinata No.16 Sekupang-

Batam, Propinsi Kepulauan Riau.   

 Alat-alat yang digunakan pada penelitian 

adalah:  wadah plastik volume 5L, timbangan, 

gelas ukur, thermometer, pH meter, DO meter, 

botol sampel. Adapun bahan utama dalam 

penelitian yaitu deterjen merk Surf, tanaman 

kiambang (Pistia stratiotes), air tawar dan larutan 

asam sulfat  (H2SO4).   

Percobaan dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola 

faktorial. Rancangan ini didesain menggunakan 2 
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faktor yang merupakan variabel bebas dengan 

masing-masing faktor terdiri dari 3 taraf, yaitu:  

a. Variabel bebas :  

-  Faktor pertama adalah konsentrasi 

orthofosfat pada deterjen dengan 

menggunakan 3 taraf, yaitu 0.05 mg/L, 0.08 

mg/L dan 0.13 mg/L. Faktor konsentrasi 

berdasarkan keadaan eutrofikasi di perairan 

akibat orthofosfat menurut Vollenweider 

dalam Effendi, 2003. 

     - Faktor kedua adalah lamanya hari(detensi 

waktu) yakni selama 6 hari dengan 

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

dan hari ke-6. Faktor hari mengacu pada 

penelitian Zaman dan Sutrisno (2006) 

tentang penyerapan eceng gondok terhadap 

amoniak  selama 6  hari dengan waktu 

pengecekan pada hari ke-2, ke-4 dan ke-6. 

b. Variabel terikat : penyerapan orthofosfat 

pada perlakuan deterjen setelah 

fitoremediasi. 

 

Tata letak wadah uji atau perlakuan disusun 

secara acak. Adapun kombinasi rancangan 

perlakuan yang digunakan tercantum pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Perlakuan Faktorial  

No Konsentrasi 
Waktu 

T1 T2 T3 

1. P1 P1T1 P1T2 P1T3 

2. P2 P2T1 P2T2 P2T3 

3. P3 P3T1 P3T2 P3T3 

 

2.1. Penentuan Konsentrasi  

 

Konsentrasi fosfat deterjen sebagai 

orthofosfat ditentukan sesuai dengan rumus 

penentuan dosis menggunakan persamaan 

perhitungan logaritma 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  

          (0.1 mg/L) 

n   =   konsentrasi ambang bawah  

   (0.31 mg/L) 

a  =  konsentrasi terkecil dalam deret    

konsentrasi yang ditentukan 

k   =  jumlah konsentrasi yang diujikan 

 

2.2. Pembuatan Larutan Stok 

 

Pada penelitian deterjen yang digunakan 

sebagai bahan uji merupakan deterjen merk surf 

(Surf Clean Fresh). Pembuatan larutan stok 

dilakukan dengan menimbang 1 gram deterjen 

dan dilarutkan dalam 1 liter air, dari cara ini 

diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 1.000 

mg/L deterjen. Larutan stok ini kemudian 

diencerkan sesuai dengan konsentrasi perlakuan 

orthofosfat yang diinginkan untuk uji 

sesungguhnya dengan menggunakan rumus 

perhitungan:  

 

V1 x N1 = V2 x N2 

 

Dimana ;  

V1 =   volume larutan stok (ml) 

N1 = konsentrasi larutan stok orthofosfat (23.43 

mg/L) 

V2  =   volume larutan yang diinginkan (4 Liter 

atau 4000 ml) 

N2 = konsentrasi perlakuan yang diinginkan 

(mg/L) 

 

2.3. Aklimatisasi kiambang (Pistia 

stratiotes) 

 

Aklimatisasi tanaman dilakukan dengan 

mengadaptasikan tanaman pada suatu wadah bak 

plastik selama hampir 1 minggu sebelum 

dipindahkan ke bak uji sesungguhnya. Tanaman 

kiambang yang telah diaklimatisasi tersebut 

selanjutnya ditimbang dengan berat tanaman yang 

seragam (120 gram) dan dipilih dengan kriteria 

tanaman memiliki daun segar berwarna hijau, 

tinggi, serta panjang akar masing-masing individu 

tanaman kiambang relatif sama. 

 

2.4. Perlakuan 

 

Tanaman yang telah diaklimatisasi 

dipindahkan ke wadah uji yang berisi larutan 

deterjen dengan konsentrasi orthofosfat 0.05 
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mg/L, 0.08 mg/L dan 0.13 mg/L. Pengamatan dan 

pengukuran konsentrasi orthofosfat maupun 

parameter pendukung dilakukan pada tiap selang 

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

Pengukuran parameter pendukung meliputi suhu, 

kekeruhan, pH, oksigen terlarut (DO) dan COD. 

 

2.5.  Analisa data  

 

Model linier aditif untuk rancangan 

faktorial dua faktor dengan rancangan 

lingkungannya berupa RAL adalah: 

 

    Yijk = µ + α1 + βj + (αβ)ij +εijk 

 

Pengaruh konsentrasi dan detensi waktu 

terhadap perbedaan penyerapan konsentrasi 

orthofosfat deterjen menggunakan tanaman 

kiambang (Pistia stratiotes) dianalisa 

menggunakan progam SPSS. Jika pada hasil 

analisis sidik ragam diperoleh nilai F-hitung > F-

tabel 0,5 dilakukan uji lanjut menggunakan uji 

lanjut Tukey (beda nyata jujur).  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Uji kandungan orthofosfat selama 

perlakuan fitoremediasi pada hari ke-2, ke-4 dan 

ke-6 fitoremediasi dianalis di Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan 

Penyakit Menular (BTKL-PPM) Kelas I Batam.  

 Berdasarkan perhitungan maka diperoleh 

hasil rata-rata kandungan orthopospat dalam 

wadah air percobaan        untuk lebih jelasnya 

ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata Kandungan Orthoposfat 

dalam Air Wadah Percobaan 

 

 

Keseluruhan perlakuan fitoremediasi 

orthofosfat pada deterjen menunjukkan adanya 

penurunan konsentrasi orthofosfat dalam tiap 

wadah percobaan. Perlakuan P1 (konsentrasi 

orthofosfat 0.05 mg/L) mengalami penurunan 

signifikan dihari ke-4 (P1T2) menjadi 0.043 mg/L, 

perlakuan P2 menurun 0.073 mg/L dihari ke-4 

dari konsentrasi awal 0.08 mg/L (P2T2) dan untuk 

konsentrasi terbesar yakni 0.13 mg/L 

menunjukkan penurunan berturut-turut sebesar 

0.12 mg/L dan 0.11 mg/L pada hari ke-4 (P3T2) 

dan ke-6 fitoremediasi (P3T3). 

 

3.1. Penyerapan Orthofosfat oleh 

Kiambang (Pistia stratiotes) 

 

Hasil konsentrasi akhir orthofosfat ditiap 

wadah perlakuan fitoremediasi deterjen 

mengasumsikan jika orthofosfat awal pada 

deterjen telah terserap oleh tanaman kiambang 

(Pistia stratiotes). Penyerapan orthofosfat deterjen 

oleh kiambang sebagai agen fitoremediasi 

menyebabkan adanya penurunan kandungan 

orthofosfat perlakuan dari konsentrasi orthofosfat 

awal yang ditentukan. Adapun rata-rata 

penyerapan orthofosfat oleh kiambang disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata Penyerapan Orthofosfat 

oleh Kiambang 

 

Gambaran dari tiap perlakuan 

fitoremediasi menunjukkan adanya 

kecenderungan penyerapan orthofosfat oleh 

tanaman kecuali pada perlakuan P1T1 dimana 

konsentrasi akhir orthofosfat menunjukkan 

keadaan yang konstan/tetap dari konsentrasi awal 

(0.05 mg/L). Hal ini dimungkinkan sebenarnya 

ada penyerapan orthofosfat oleh kiambang untuk 

perlakuan P1T1 namun masih dalam jumlah yang 

No Perlakuan 
Ulangan Rata-

rata 

(mg/L) 1 2 3 

1. P1T1 0 0 0 0.000 

2. P2T1 0 0.01 0.01 0.007 

3. P3T1 0 0.01 0.01 0.007 

4. P1T2 0 0 0.01 0.003 

5. P2T2 0 0.01 0.01 0.007 

6. P3T2 0.01 0 0.01 0.007 

7. P1T3 0 0.01 0.01 0.007 

8. P2T3 0.01 0.01 0.01 0.010 

9. P3T3 0.01 0.02 0.03 0.020 No Perlakuan 
Ulangan Rata-rata 

(mg/L) 
1 2 3 

1. P1T1 0.05 0.05 0.05 0.05 

2. P2T1 0.05 0.04 0.04 0.043 

3. P3T1 0.05 0.04 0.04 0.043 

4. P1T2 0.08 0.08 0.07 0.077 

5. P2T2 0.08 0.07 0.07 0.073 

6. P3T2 0.07 0.08 0.07 0.073 

7. P1T3 0.13 0.12 0.12 0.123 

8. P2T3 0.12 0.12 0.12 0.12 

9. P3T3 0.12 0.11 0.10 0.11 



  

5 
 

sangat kecil sehingga sulit terbaca pada alat uji. 

Penyerapan orthofosfat deterjen dengan tanaman 

kiambang memperlihatkan rata-rata penyerapan 

terendah yakni 0.003 mg/L pada perlakuan P2T1 

(konsentrasi orthofosfat 0.08 mg/L dihari kedua 

perlakuan). Sedangkan untuk penyerapan tertinggi 

oleh tanaman kiambang (Pistia stratiotes) 

ditunjukkan pada perlakuan dengan konsentrasi 

orthofosfat 0.13 mg/L dihari keenam 

fitoremediasi (P3T3) dengan rata-rata penyerapan 

0.02 mg/L.  

 

3.2. Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan 

Orthofosfat 

 

Efektivitas penyerapan orthofosfat 

mengacu pada kemampuan tanaman kiambang 

(Pistia stratiotes) dalam menyerap kandungan 

orthofosfat pada berbagai konsentrasi orthofosfat 

deterjen. Hal ini  bertujuan untuk melihat 

seberapa efektif tanaman kiambang dengan 

biomassa 120 gram mampu menyerap orthofosfat 

deterjen sehingga dapat meminimalkan proses 

eutrofikasi perairan. Tingkat efisiensi penyerapan 

orthofosfat lebih menitikberatkan pada penerapan 

konsep fitoremediasi orthofosfat deterjen 

menggunakan kiambang dengan 

memperhitungkan penyerapan orthofosfat terbaik 

dalam jangka waktu fitoremediasi yang lebih 

singkat. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat 

jangka waktu bagi proses fitoremediasi sehingga 

mampu meminimalkan waktu dan biaya yang  

dikeluarkan. 

Tingkat efektivitas penyerapan 

orthofosfat yang terbaik jika dilihat dari 

keseluruhan konsentrasi perlakuan fitoremediasi, 

maka perlakuan yang memberikan hasil tingkat 

efektivitas terbaik adalah perlakuan P3T3 dengan 

persentase penyerapan tertinggi yaitu 15.38% atau 

mengalami penyerapan sebesar 0.020 mg/L dari 

konsentrasi awal 0.13 mg/L dihari keenam 

fitoremediasi. Hasil penyerapan orthofosfat yang 

paling efisien ditunjukkan pada perlakuan 0.05 

mg/L dengan tingkat efisiensi penyerapan sebesar 

3.50% atau mengalami penyerapan sebesar 0.002 

mg/L perharinya.   

 Tingkat efektivitas dan efisiensi 

penyerapan kandungan orthofosfat pada proses 

fitoremediasi dilihat dari jumlah penyerapan 

tertinggi dengan detensi waktu fitoremediasi 

tertentu telah  terpenuhi pada perlakuan pertama. 

Perlakuan P1T2 dengan kisaran kosentrasi 

orthofosfat terendah (0.05 mg/L) dihari 

fitoremediasi ke-4 menunjukkan adanya tingkat 

penyerapan tertinggi yaitu 0.002 mg/L 

penyerapan orthofosfat untuk perhari atau sebesar 

3.50%. Tingkat efektivitas dan efisiensi 

penyerapan pada perlakuan P1T2 diasumsikan 

karena kondisi akar dan morfologi tanaman masih 

yang masih baik untuk mendukung proses 

penyerapan orthofosfat dan tanaman juga telah 

mampu beradaptasi baik dengan kondisi 

lingkungan pada wadah percobaan. Hal ini 

menandakan bahwa penelitian fitoremediasi saat 

ini telah mampu meminimalkan biaya dan 

mempersingkat waktu yang digunakan selama 

fitoremediasi. 

 

3.3. Uji Statistik RAL Faktorial 

Uji statistik dalam pengolahan data 

penelitian menggunakan software SPSS ver 17. 

Uji kesesuaian asumsi/uji homogenitas untuk uji 

faktorial dilakukan menggunakan Levene’s Test of 

Equality of Error Variances. Keragaman variabel 

antar tiap kelompok yang homogen (nilai uji > 

0.05) menandakan terpenuhinya kriteria untuk 

melakukan uji faktorial pada efek interaksi antara 

konsentrasi orthofosfat dan hari terhadap tingkat 

penyerapan orthofosfat oleh tanaman kiambang 

(Pistia stratiotes).  

Hasil uji faktorial memperlihatkan baik 

dari segi faktor konsentrasi awal orthofosfat dan 

jumlah hari fitoremediasi menunjukkan bahwa 

adanya interaksi efek yang signifikan terhadap 

penyerapan orthofosfat oleh tanaman kiambang 

(Pistia stratiotes) dengan nilai signifikan < 0.05.  

Uji lanjut Tukey (Beda Nyata Jujur) faktor 

konsentrasi menunjukkan  tingkat penyerapan 

tanaman kiambang (Pistia stratiotes) pada 

konsentrasi awal orthofosfat 0.05 mg/L memiliki 

perbedaan yang nyata terhadap konsentrasi awal 

orthofosfat 0.13 mg/L. Tingkat penyerapan 

orthofosfat menggunakan tanaman kiambang 

(Pistia stratiotes) ditinjau dari lamanya hari 

fitoremediasi berbeda nyata pada perlakuan hari 

ke-2 terhadap hari ke-6 fitoremediasi. 
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3.4. Parameter Pendukung dalam 

Fitoremediasi Deterjen menggunakan 

Kiambang (Pistia stratiotes) 

 

Adapun parameter pendukung yang turut 

dilakukan pengecekan selama perlakuan 

fitoremediasi dihati ke-2, ke-4 dan ke-6 

fitoremediasi, meliputi : 

 

3.4.1. Suhu  

 

Peningkatan suhu berpengaruh terhadap 

tingkat penyerapan nutrien termasuk orthofosfat 

karena suhu berkaitan dengan proses metabolisme 

dan fotosintesis. Hidayat, 2011 mengungkapkan 

jika semakin tinggi suhu lingkungan tanaman 

maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan oleh 

tanaman, dimana suhu lingkungan akan 

menyebabkan proses fotosintesis meningkat, 

sehingga penyerapan nutrien oleh tanaman juga 

akan meningkat.    

 Suhu akhir pada keseluruhan perlakuan 

berkisar 28–29 °C. Menurut Sugiharto dalam 

Yusuf (2008), suhu 22–25°C adalah suhu normal 

perairan yang memungkinkan berlangsungnya 

kehidupan secara normal di dalamnya, baik 

kehidupan hewan maupun nabati. Kondisi suhu 

yang demikian tergolong baik untuk mendukung 

proses fotosintesis bagi tumbuhan sehingga 

memungkinkan penyerapan orthofosfat yang baik 

untuk keberlangsungan proses fotosintesis bagi 

pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dari tingkat 

penyerapan orthofosfat pada perlakuan P1T3 

dengan suhu rata-rata 29.03 mampu menyerap 

0.01 mg/L orthofosfat. 

 

3.4.2. Kekeruhan 

 

Pengaruh kekeruhan terhadap proses 

fitoremediasi yang utama adalah penurunan 

penetrasi cahaya sehingga aktivitas fotosintesis 

fitoplankton dan alga menurun akibatnya 

produktivitas perairan menjadi turun 

(Koesoebiono dalam Marganof, 2007). Tingginya 

nilai kekeruhan juga dapat menyulitkan usaha 

penyaringan dan mengurangi efektivitas 

desinfeksi pada proses penjernihan air (Effendi, 

2003). 

Menurut 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. Hasil pengukuran 

kekeruhan selama perlakuan fitoremediasi 

memiliki nilai kekeruhan berkisar dari ±1–8. 

Perlakuan P3T3 memiliki kekeruhan tertinggi 

dengan nilai rata-rata kekeruhan ± 8NTU 

disebabkan mengalami kerontokan akar. Rontok 

atau gugurnya akar tanaman kiambang diduga 

merupakan salah satu efek yang disebabkan dari 

adanya bahan pencemar deterjen pada air tersebut 

dimana sebagai bentuk adaptasi tanaman tersebut 

dari kondisi lingkungan yang telah tercemar. 

       

3.4.3. Derajat Keasaman (pH) 

 

Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain aktivitas biologi seperti fotosintesis 

dan respirasi organisme, suhu dan keberadaan ion-

ion dalam perairan tersebut (Pescod dalam 

Kurniawan, 2006). 

Pengukuran pH pada tiap perlakuan 

fitoremediasi umumnya berkisar pada pH 6. 

Menurut Fardiaz dalam Hermawati et al (2005) 

deterjen yang dilarutkan dalam air biasanya 

memiliki kadar pH 9-10,5. Perlakuan P3T1 

memiliki nilai pH lebih tinggi dari perlakuan lain 

sebanding dengan nilai suhunya . Hal ini 

diasumsikan karena perlakuan P3T1 memiliki 

konsentrasi orthofosfat tertinggi sehingga 

mempengaruhi nilai pH perlakuan.  Peningkatan 

pH pada perlakuan P3T1 turut mempengaruhi 

proses metabolisme dan respirasi tanaman. Hal ini 

terlihat pada kondisi tanaman P3T1 yang dimana 

tanaman sebagian menguning dan akar tanaman 

hampir rontok total.   

 

3.4.4. Oksigen Terlarut (DO) 

 

Jenie dan Rahayu dalam Yusuf (2008) 

menjelaskan bahwa pada perairan dengan kadar 

oksigen terlarut 3.00–5.00 mg/L telah memenuhi 

bagi kehidupan organisme perairan karena pada 

kondisi seperti itu proses anaerobik di dalam 

perairan dapat dicegah sehingga kehidupan 

organisme didalamnya dapat berlangsung. 

Sedangkan kadar oksigen terlarut di bawah < 3 
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mg/L akan membahayakan organisme perairan 

karena dapat mengakibatkan kematian. Penyebab 

utama berkurangnya kadar oksigen terlarut  dalam 

air disebabkan karena adanya zat pencemar yang 

dapat mengkonsumsi  oksigen. Sebagian besar 

dari zat pencemar yang  menyebabkan oksigen 

terlarut berkurang adalah limbah organik. 

Kandungan oksigen terlarut setelah 

perlakuan fitoremediasi berkisar antara ±5–7 

mg/L. Kadar oksigen dapat berkurang dengan 

 semakin meningkatnya suhu seperti pada 

perlakuan P3T1 dengan suhu 29.03 justru memiliki 

kadar oksigen terlarut yang cukup rendah 5.14 

mg/L.  

 

3.4.5. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) 

 

UNESCO/WHO/UNEP dalam Effendi 

(2003) menyatakan nilai COD pada perairan yang 

tidak tercemar biasanya < 20 mg/liter sedangkan 

untuk perairan tercemar dapat melebihi 200 

mg/liter.Nilai COD yang diukur selama penelitian 

berkisar sebesar 4–25 mg/L. Jika ditinjau dari 

hasil pengukuran COD pada tiap wadah perlakuan 

yang ada memenuhi kriteria penetapan kandungan 

COD kecuali pada perlakuan P3T1 dengan nilai 

COD 25.06 mg/L namun masih pada kisaran yang 

tidak terlalu tinggi dari nilai COD perairan yang 

tidak tercemar ( < 20 mg/L) sehingga air deterjen 

yang telah difitoremediasi diasumsikan aman dan 

layak untuk selanjutnya dibuang ke perairan alam. 

 

3.4.6. Berat Basah Tanaman  

 

Berat atau biomassa tanaman merupakan 

ukuran yang paling sering digunakan untuk 

menggambarkan dan mempelajari pertumbuhan 

tanaman. Pada akhir fitoremediasi rata-rata 

perlakuan menunjukkan adanya pengurangan 

berat basah tanaman dari kondisi berat awal. Pada 

penelitian ini, penurunan berat basah tanaman 

terlihat jelas untuk perlakuan P3T3 dengan 

konsentrasi 0.13 mg/L untuk hari ke-6 

fitoremediasi yang hanya memiliki rata-rata berat 

basah akhir ≥ 100 gram. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa deterjen merupakan racun pada 

tanaman dan jika dalam jumlah yang banyak, 

dapat menurunkan berat basah tanaman bahkan 

menyebabkan kematian tanaman.    

Penurunan berat basah dipengaruhi dari 

kerontokan bagian bawah tanaman yaitu pada 

bagian akar. Pada proses fitoremediasi yang 

memegang peranan penting  untuk mengurangi 

atau menyerap kandungan polutan di air limbah 

adalah akar. Tumbuhan dapat menyerap 

kontaminan sedalam atau sejauh akar tanaman 

dapat tumbuh (Rock dalam Stefhany et al., 2013). 

Pada pengamatan morfologi akar diketahui bahwa 

akar tumbuhan kiambang mulai mengalami 

perubahan warna pada selang hari fitoremediasi 

kedua dimana akar tanaman ini berwarna 

kemerahan hingga akhirnya banyak yang 

mengalami kerontokan. Hal ini dikarenakan akar 

merupakan bagian tumbuhan yang pertama 

kali berinteraksi secara langsung pada limbah, 

maka akar akan rusak terlebih dahulu 

dibandingkan bagian lain dari tumbuhan sebagai 

renspon terhadap racun dari luar tubuh tumbuhan 

terutama bagi tanaman yang hidup di air. Selain 

itu, semakin lama waktu fitoremediasi juga 

memperlihatkan adanya perubahan pada warna 

daun yang mulai tampak berwarna hijau 

kekuningan dan pada beberapa tumbuhan muncul 

tunas baru. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya 

zat hara dalam air limbah dan terserapnya zat 

toksik oleh tumbuhan. Haslam dalam Hermawati 

et al (2005) mengatakan bahwa perubahan warna 

daun menjadi kekuningan pada beberapa spesies 

dapat disebabkan oleh pencemaran bahan organik. 

Tumbuhnya akar dan tunas baru mungkin sebagai 

cara tumbuhan ini untuk tetap bertahan hidup. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dengan judul Efektivitas dan Efisiensi 

Fitoremediasi Orthofosfat pada Deterjen 

menggunakan Kiambang (Pistia stratiotes), 

kesimpulan yang dapat dirangkum antara lain : 

 

1. Efektivitas penyerapan total orthofosfat pada 

deterjen oleh tanaman kiambang (Pistia 

stratiotes) ditunjukkan pada perlakuan 

fitoremediasi P3T3 dengan nilai penyerapan 

total tertinggi yaitu 0.020 mg/L atau 

mengalami penyerapan sebesar 15.38% dari 

konsentrasi awal orthofosfat 0.13 mg/L pada 

hari ke-6 fitoremediasi. Perlakuan yang 

memberikan hasil penyerapan orthofosfat yang 
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paling efisien ditunjukkan pada perlakuan 0.05 

mg/L dengan tingkat efisiensi penyerapan 

orthofosfat sebesar 3.50% atau mengalami 

0.002 mg/L penyerapan perharinya. 

 

2. Tingkat penyerapan orthofosfat terbaik (efektif) 

dengan waktu fitoremediasi tersingkat (efisien) 

berlangsung pada hari keempat fitoremediasi 

untuk perlakuan pada konsentrasi 0.05 mg/L 

dengan persentase penyerapan sebesar 3.50% 

atau senilai dengan 0.002 mg/L penyerapan 

orthofosfat oleh kiambang (Pistia stratiotes) 

untuk per harinya. 
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