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ABSTRAK  

 

Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui efektivitas Iris pseudoacorus dalam 

mendegradasi polutan yang terdapat dalam limbah air domestik dengan sistem lahan basah 

buatan. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh perlunya upaya minimasi limbah dari aspek 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendapatkan berbagai alternatif teknologi pengolahan 

limbah yang efektif dan efisien. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan merancang reaktor lahan 

basah buatan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 

4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah perbedaan biomassa tanaman 

Iris pseudoacorus  dan perbedaan detensi waktu. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan 

bahwa penurunan kadar nilai BOD, COD, Nitrat dan Fosfat telah memenuhi standar baku 

mutu air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2014 pada 

waktu detensi 3 hari dengan biomassa 800 gram 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Limbah Domestik, Iris pseudoacorus 

EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL WETLAND SYSTEMS 

AS AN ALTERNATIVE OF DOMESTIC WASTE TREATMENT 

USING Iris Pseudoacorus 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the effectiveness of Iris pseudoacorus in 

degrading pollutants contained in domestic waste water with artificial wetlands system. The 

research was motivated by the need for waste minimization efforts of aspects of science and 

technology in order to get a variety of alternative waste treatment technology that is effective 

and efficient. 

This study was an experimental study by designing reactors artificial wetlands. The 

study used completely randomized design with 4 treatments and 3 replications. The treatment 

used the difference of detention time and Iris pseudoacorus biomass. The final results of this 

study showed that decreased levels of the value of BOD, COD, Nitrate and Phosphate has 

reach the quality standard of waste water based on the Regulation of the Minister of 

Environment No. 5 of 2014 in 3 days detention time with 800 grams of biomass 
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I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah air limbah 

domestik yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan badan air penerima baik dari 

aspek kapasitas maupun kualitasnya, 

menyebabkan jumlah air limbah yang masuk 

ke dalam badan air tersebut dapat melebihi 

daya tampung maupun daya dukungnya 

(Effendi, 2003). 

Kota Tanjungpinang yang 

merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau 

memiliki persoalan penanganan air limbah 

domestik yang sama dengan kota-kota di 

Indonesia. Pembangunan areal pemukiman 

yang cukup pesat di kota Tanjungpinang 

terutama di Kecamatan Tanjungpinang 

Timur tentunya memerlukan penanganan air 

limbah domestik yang cukup memadai. 

Penanganan air limbah domestik 

Kota Tanjungpinang selama ini dilakukan 

dengan 2 cara, yakni untuk blackwater 

dialirkan ke tangki septik dan greywater 

dialirkan ke drainase tanpa pengolahan. 

Belum adanya peraturan di Indonesia yang 

menjelaskan mengenai penanganan limbah 

greywater menyebabkan sering kali 

masyarakat membuang limbah greywater ini 

pada saluran terbuka sehingga menimbulkan 

bau tidak sedap dan genangan pada saluran 

drainase rumah-rumah penduduk, contoh 

konkrit dari permasalahan ini dapat dilihat 

pada beberapa kompleks Perumahan di Kota 

Tanjungpinang.  

Untuk mengantisipasi potensi 

dampak tersebut, maka perlu upaya 

minimasi limbah baik itu dari aspek 

kebijakan pemerintah daerah dalam rangka  

 

menekan jumlah air limbah domestik yang 

dihasilkan maupun dari aspek ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna 

mendapatkan berbagai alternatif teknologi 

pengolahan limbah yang efektif dan efisien. 

Sebagai salah satu daerah otonomi 

yang sedang berkembang, penerapan 

pengolahan limbah di kota Tanjungpinang 

sebaiknya mengimplementasikan 

pengolahan dengan biaya rendah dan 

teknologi yang mudah dioperasionalkan 

mengingat kurang efektinya beberapa IPAL 

yang telah dibentuk dikarenakan mahalnya 

biaya operasional dan rumitnya sistem 

pengoperasian. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, pengolahan limbah dengan prinsip 

ekologis sangat direkomendasikan 

mengingat karakteristik limbah domestik 

yang pada umumnya bersifat biodegradable. 

Salah satu alternatif sistem pengolahan air 

limbah tersebut adalah Sistem Lahan Basah 

Buatan (Constructed Wetlands). 

Dengan melihat kemampuan 

persentase eliminasi beberapa parameter 

limbah domestik yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 

05 tahun 2014 maka akan dapat ditarik 

kesimpulan terkait efektifitas sistem lahan 

basah buatan sebagai alternatif pengolahan 

limbah domestik menggunakan tanaman hias 

Iris pseudoacorus. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu belum 

diketahuinya kemampuan dari tanaman Iris 

pseudoacorus dalam menyerap polutan dari 



limbah cair domestik. Atas dasar hal 

tersebut, maka beberapa hal yang harus 

dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas Iris 

pseudoacorus dalam menyerap polutan 

yang terdapat dalam limbah air 

domestik dengan sistem lahan basah 

buatan ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi detensi 

waktu terhadap penurunan parameter 

limbah air domestik dengan sistem 

lahan basah buatan? 

3. Bagaimana pengaruh variasi biomassa  

Iris pseudoacorus terhadap penurunan 

parameter limbah air domestik dengan 

sistem lahan basah buatan? 

4. Bagaimana pengaruh penurunan antar 

parameter selama berlangsungnya 

penelitian ? 

Adapun Tujuan dari Penelitian ini 

adalah Mengetahui efektivitas Iris 

pseudoacorus dalam menyerap polutan yang 

terdapat dalam limbah air domestik dengan 

sistem lahan basah buatan, mengetahui 

pengaruh variasi detensi waktu dan variasi 

biomassa Iris pseudoacorus terhadap 

penurunan parameter limbah cair domestik 

serta menganalisis pengaruh penurunan antar 

parameter selama berlangsungnya penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Air Limbah 

Domestik 

Limbah domestik atau limbah 

rumah tangga terdiri dari pembuangan air 

kotor dari kamar mandi, kakus dan dapur. 

Kotoran-kotoran  tersebut merupakan 

campuran dari zat-zat bahan mineral dan 

organik dalam banyak bentuk, termasuk 

partikel-partikel besar dan kecil, benda 

padat, sisa-sisa bahan-bahan larutan dalam 

keadaan terapung dan dalam bentuk kolloid 

dan setengah kolloid (Martopo, 1987). 

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik  yang dimaksud 

dengan air limbah domestik adalah air 

limbah yang berasal dari usaha dan atau 

kegiatan permukiman (real estate), rumah 

makan (restauran), perkantoran, perniagaan, 

apartemen dan asrama.   

B. Sistem Lahan Basah Buatan 

Instalasi pengolahan limbah cair 

biologis atau constructed wetland 

merupakan instalasi pengolahan limbah cair 

buatan yang dirancang dan dibuat berupa 

kolam atau saluran yang ditanami oleh 

tumbuhan-tumbuhan air dan proses 

penjernihan limbah cair dilakukan secara 

biologis dengan bantuan mikroorganisme, 

proses fisika dan kimia. Instalasi ini 

dirancang seperti proses penjernihan limbah 

cair yang ada di alam, tetapi dengan 

lingkungan yang dapat dikendalikan. 

Instalasi pengolahan limbah cair buatan ini 

mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan instalasi pengolahan 

limbah cair alami ( natural wetlands) yaitu 

lokasi bisa dipilih sesuai dengan keinginan, 

ukuran lebih fleksibel, pola aliran serta 

waktu tinggal bisa diatur (Brix dalam 

Kurniadie, 2011). 

Mekanisme penyerapan polutan 

pada Lahan Basah Buatan, menurut USDA 

and ITRC  dalam Halverson (2004) 



menyebutkan bahwa secara umum melalui 

proses abiotik (Fisik dan kimia) atau biotik 

(mikrobia dan tanaman) dan gabungan dari 

kedua proses tersebut 

C. Iris pseudoacorus 

Tanaman Iris telah banyak 

digunakan sebagai tanaman holtikultura, 

karena tanaman ini dapat beradaptasipada 

kondisi oksigen yang rendah. Tanaman 

tersebut dapat hidup pada area-area yang 

memiliki kandungan zat organic terlarut 

yang sangat tinggi dan tanaman ini dapat 

menurunkan zat organic terlarut hingga 25% 

lebih dari satu tahun. Dalam 24 jam, dapat 

menurunkan E.coli sebesar 50%, Salmonela 

hingga 70%, dan Entercoli hingga 60%. Hal 

tersebut dapat membuktikan bahwa tanaman 

Iris dapat menurunkan logam berat pada air 

limbah secara efisien dan ekonomis, karena 

kemampuan tanaman ini dalam menyerap 

logam serta dapat bertahan dalam kondisi 

tidak baik (Jacobs, Graves & Mangold, 

2010). 

Iris pseudoacorus termasuk bunga 

“perennial” yang artinya salah satu bunga 

yang dapat hidup lebih dari 2 tahun.Panjang 

akar biasanya 4 – 8 inci (10-20 cm) dan 

memiliki getah berwarna hitam. Setiap 

individu menghasilkan 10 daun yang 

ditutupi oleh lapisan lilin berwarna putih dan 

abu-abu. Daunya berbentuk pedang dengan 

panjang 50 – 100 cm dan lebarnya 10 – 30 

cm. Berkembang biak setiap bulan secara 

vegetatif melalui sistem perakaran maupun 

secara generatif melalui biji yang terletak 

diujung batang pada pangkal daun. 

Adapun klasifikasi tanaman " iris " 

(Iris pseudoacorus) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta (berbiji) 

Divisi   : Magnoliophyta  

Klas  : Liliopsida (monokotil) 

Sub-kelas : Liliidae 

Ordo  : Liliales  

Familia  : Iridaceae 

Genus  : Iris 

Spesies   : Iris pseudoacorus 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan 

merancang unit pengolah limbah dengan 

sistem lahan basah buatan skala pilot di 

lahan kosong yang berada di areal komplek 

perumahan Griya Hang Tuah Permai, 

Kecamatan Kijang Kencana, Kota 

Tanjungpinang dengan sampel air limbah 

yang berasal dari saluran kolektor 

perumahan tersebut. Penelitian dilaksanakan 

melalui dua tahapan, yakni penelitian 

pendahuluan yang dilaksanakan pada  bulan 

April – Mei 2015 dan penelitian utama pada 

periode minggu ke II hingga minggu ke III 

bulan Mei 2015. Analisis Parameter 

kualirtas air limbah dilaksanakan pada 

Laboratorium Balai Teknik Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 

Kelas I Batam serta Laboratorium Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 

 



B. Prosedur Penelitian 

 Perancangan Lahan Basah Buatan 

Dimensi lahan basah buatan dengan 

skala model dibuat dengan spesifikasi 

seperti pada tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Dimensi Lahan Basah Buatan 

 

 

 

 

 

Media tanam disusun sesuai dengan 

fungsi masing-masing, yaitu kerikil 

berfungsi sebagai filter dan rongga yang 

tersusun antar kerikil memungkinkan 

oksigen masuk sampai kedasar. Sedangkan 

lumpur berfungsi untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dan tanaman air. 

Gambar 3.6 menunjukkan sketsa 

lahan basah buatan yang akan dibangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aklimatisasi Tanaman 

Aklimatisasi dimaksudkan untuk 

mengadaptasikan unit penelitian untuk 

proses pengolahan limbah. Pada unit lahan 

basah buatan ditumbuhkan tanaman Iris 

pseudoacorus agar mikroorganisme dapat 

berkembang dengan baik selama 5 hari. 

Untuk mencegah terjadinya shock 

loading maka dilakukan pentahapan 

pengisian air limbah, dengan komposisi awal 

berupa 20 % air limbah dan 80 % air bersih 

selama satu hari. Selanjutnya pada hari 

kedua ditambahkan air limbah sehingga 

komposisinya menjadi 50 % air limbah dan 

50 % bersih. Pada hari ketiga dilakukan 

aklimatisasi ulang dengan air limbah rumah 

tangga yang sama dengan konsentrasi 100 

%. Setelah dua hari, air limbah dibuang dan 

dialiri dengan air sumur selama 1(satu) jam, 

kemudian dilakukan Penelitian Pendahuluan. 

 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan diperlukan 

untuk mengetahui karakteristik limbah cair 

yang sesuai untuk penelitian utama dengan 

melihat laju pertumbuhan relatif atau 

relative growth rate dari tanaman Iris 

Pseudoacorus yang diberi perlakuan berbeda 

dalam kurun waktu satu minggu. Adapun 

beberapa perlakuan yang diberikan yaitu  

• 25 % limbah dan 75% air sumur 

• 50 % air limbah dan 50 % air sumur 

• 75 % air limbah dan 25 % air sumur 

• 100 % air limbah 

  Rumus perhitungan RGR  adalah 

sebagai berikut :  

 

Keterngan :  

RGR : pertumbuhan spesifik harian 

Xt  : biomassa setelah waktu ke-t 

Xo  : biomassa awal 

T  : waktu pengamatan ke-t 



  Perlakuan yang dianggap layak 

untuk diteruskan pada penelitian utama 

adalah perlakuan dengan persentase air 

limbah terbesar dengan nilai rata-rata RGR 

> 0. Tahap selanjutnya adalah penentuan 

konsentrasi beberapa parameter limbah 

cair pada perlakuan tersebut sebagai 

gambaran awal kualitas limbah cair yang 

akan digunakan pada penelitian utama. 

 Penelitian Utama 

Air limbah rumah tangga yang 

diambil dari komplek perumahan Hang Tuah 

Permai, Tanjungpinang pada saat pagi 

(sekitar jam 7.30 WIB) dan sore (sekitar jam 

17.30 WIB) dihomogenkan ke dalam bak 

ekualisasi untuk dilakukan pre treatment 

(bila diperlukan). 

Pengisian air limbah pada masing-

masing media yang telah ditanami Iris 

pseudoacorus dengan berat tanaman 2 kg 

dan dilakukan pengamatan dengan variasi 

hari ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 4 hari. Perlakuan 

selanjutnya menggunakan tanaman Iris 

pseudoacorus dengan variasi berat 200g, 

400g, 600g, 800g dengan waktu yang 

optimum.  Waktu optimum adalah waktu 

dimana reaktor mampu menurunkan kadar 

BOD, COD, Nitrat dan Fosfat tertinggi 

hingga memenuhi Baku Mutu Lingkungan 

sesuai Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 05 Tahun 2014 

Dilakukan analisis laboratorium 

terhadap parameter air limbah sesuai dengan 

standard, yaitu : 

- Untuk BOD sesuai dengan SNI 06-2503-1991  

- Untuk COD sesuai dengan SNI 19-4243-1989  

- Untuk Nitrat sesuai dengan SNI 6989.79:2011 

-  Untuk Fosfat sesuai dengan SNI 06-6989.31-2005 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah perbedaan 

biomassa tanaman air yang direplikasikan 

melalui jumlah polybagserta perbedaan 

detensi waktu yang direplikasikan melalui 

waktu tinggal limbah dalam media reaktor. 

Percobaan ini dinamakan RAL karena unit 

percobaan yang digunakan relatif homogen 

(Mattjik dan Sumertajaya 2006). 

Tabel rancangan penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan dalam penentuan waktu 

optimum terdiri atas empat perlakuan, yaitu 

limbah cair dengan waktu tinggal 1 hari 

(PH1), 2 hari (PH2), 3 hari (PH3) dan 4 hari 

(PH4). Selanjutnya gambar setting perlakuan 

detensi waktu dapat dilihat pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

Sedangkan perlakuan dalam 

penentuan biomassa tanaman yang efektif 

juga terdiri atas empat perlakuan, yaitu 

limbah cair dengan penambahan tanaman 

dengan rata-rata  biomassa 200 gr/bak 

(PT1), 400 gr/bak (PT2), 600 gr/bak (PT3) 



dan 800 g/bak (PT4). Gambar setting 

perlakuan variasi biomass Iris pseudoacorus 

dapat dilihat pada gambar 3.3 

 

 

 

 

 

D. Analisis Data 

 Efektivitas Lahan Basah Buatan 

Efektivitas lahan basah buatan 

ditunnjukkan dengan persentase reduksi 

polutan. Perhitungan persentase reduksi 

pencemar dalam lahan basah buatan dengan 

menggunakan rumus (Evasari, 2012) : 

 

 

Dimana : 

Co = nilai tiap parameter dari karakteristik 

         limbah sebelum perlakuan 

Ct   = nilai tiap parameter dari karakteristik 

         limbah sesudah perlakuan 

 Analisis Ragam Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 

Rancangan percobaan yang 

digunakan pada percobaan ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 

dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ. Analisis 

data menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap umumnya disajikan dalam bentuk 

tabel sidik ragam. Penarikan kesimpulan 

dapat dilihat dari tabel sidik ragam tersebut. 
 

1. Jika nilai Fhitung>Ftabel, maka tolak 

H0, berarti minimal ada satu perlakuan 

yang memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap perubahan kualitas air 

limbah (τ1 ≠ τ2 ≠ τ3), dan 

2. Jika nilai Fhitung<Ftabel, maka gagal 

tolak H0, berarti tidak ada perlakuan 

yang memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap perubahan 

kualitas air limbah (τ1 = τ2 = τ3).  
 

 Uji Beda Nyata Jujur/ Uji Tukey 

Uji Tukey digunakan untuk 

membandingkan seluruh pasangan rata-rata 

perlakuan setelah uji Analisis Ragam di 

lakukan. Formulasi perhitungan nilai kritis 

uji Tukey HSD adalah sebagai berikut : 

BNJα = q(p, v, α) . √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

Dengan : 

P = jumlah perlakuan    

v = derajat bebas galat 

a = taraf nyata   

r = banyaknya ulangan   

q = nilai kritis.  

KTG = kuadran tengah galat  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Limbah Cair 

Domestik 

 Toksisitas air limbah dapat 

diekspresikan dengan besarnya konsentrasi 

BOD, COD serta unsur hara lainnya seperti 

Nitrat dan Fosfat. Tingginya beberapa 

parameter kualitas air limbah tersebut 

diperikirakan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman yang menjadi agen 

bioremediator dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu perlu dilakukan uji pendahuluan 

dengan cara memaparkan air limbah pada 

tanaman uji dengan konsentrasi yang 

berbeda dalam kurun waktu satu minggu 

 Tujuan dari uji pendahuluan ini 

adalah untuk memperkirakan konsentrasi 

maksimum polutan limbah yang masih dapat 

ditolerir oleh kemampuan adaptasi dari 



tanaman Iris pseudoacorus untuk kemudian 

digunakan pada penelitian utama. 

Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Relatif tanaman  

                Iris pseudoacorus 

 

 Berdasarkan Laju Pertumbuhan 

Relatif tanaman Iris pseudoacorus selama 

uji pendahuluan diketahui bahwa 

perbandingan komposisi air limbah yang 

sesuai untuk digunakan pada penelitian 

utama adalah perbandingan 75 % air limbah 

dan 25 % air sumur (perlakuan 3) dengan 

Nilai Laju Pertumbuhan Relatif (RGR) 

sebesar 0.012 gram/hari. Perlakuan tersebut 

merupakan perlakuan dengan komposisi air 

limbah terbesar yang masih dapat di tolerir 

oleh kemampuan adaptasi dari tanaman Iris 

pseudoacorus. 

 
Gambar 4.1. Grafik Laju Pertumbuhan Relatif tanaman Iris pseudoacorus 

 

Gambar 4.1 menunjukkan adanya penurunan 

Laju Pertumbuhan Relatif Iris pseudoacorus 

seiring dengan bertambahnya komposisi air 

limbah yang digunakan. 

 Kandungan bahan organik yang 

terdapat dalam air limbah pada perlakuan 3 

dengan konsentrasi awal BOD sebesar 565 

mg/L dan COD sebesar 96 mg/L menurut 

Rump dan Krist (1992), merupakan air 

limbah dengan tingkat pencemaran berat. 

Tabel 4.2. Konsentrasi awal Beberapa Parameter 

                  Limbah Domestik 

 

 Hasil analisa kandungan awal 

bahan organik lainnya pada air limbah 

tersebut adalah 23.22 mg/l untuk parameter 

Nitrat dan 20.41 mg/l untuk Parameter 

Fosfat. Berdasarkan konsentrasi kedua 

parameter tersebut maka air limbah dengan 

komposisi 75 % air limbah dan 25 % air 

sumur masih termasuk golongan air limbah 

dengan tingkat pencemaran yang tinggi 

(Rump dan Krist, 1992). 

B. Pengaruh Variasi Detensi Waktu  

              terhadap Sistem Lahan Basah 

              Buatan 
 

Tabel 4.3. Penurunan Parameter Air Limbah pada 

                  Sistem Lahan Basah Buatan 

 

 Semua paramater uji menunjukkan 

adanya penurunan konsentrasi yang 

signifikan dari empat perlakuan yang 

diberikan, dimana konsentrasi terbesar 

terdapat pada perlakuan pertama dan 

cenderung turun hingga perlakuan ke empat 

yang memiliki konsentrasi terkecil. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan penurunan 

konsentrasi parameter uji sejalan dengan 

lamanya waktu penanaman. hal ini dapat 



dimengerti mengingat penurunan parameter 

limbah domestik sangat bergantung pada 

aktivitas organisme dan kemampuan 

tanaman dalam menyerap unsur hara, oleh 

karena itu semakin lama waktu penanaman 

maka semakin besar materi organik yang 

tereliminasi melalui mekanisme 

biodegradasi.  
 

Uji Asumsi Normalitas Kolmogorov Smirnov 

Tabel 4.4. Hasil Uji Asumsi Normalitas Kolmogorov 

                  Smirnov 

  
  Berdasarkan tabel 4.4 diatas 

diketahui bahwa penurunan parameter air 

limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

dengan variasi detensi waktu yang berbeda 

memiliki sebaran data yang berdistribusi 

normal. Pada derajat kepercayaan 95% 

dengan banyaknya sampel 12 buah didapat 

nilai Kolmogorov Smirnov (KS) Hitung 

semua parameter tersebut lebih kecil dari 

nilai Kolmogorov Smirnov (KS) Tabel, Oleh 

karenanya berarti data Berdistribusi Normal. 

Uji Asumsi Homogenitas Bartlett  

Tabel 4.5. Hasil Uji  Asumsi Homogenitas Bartlett 

  
  Berdasarkan tabel 4.5 diatas 

diketahui bahwa penurunan parameter air 

limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

dengan variasi detensi waktu yang berbeda 

relatif bersifat homogen. Pada derajat 

kepercayaan 95% dengan banyaknya sampel 

12 buah didapat nilai CQ hitung semua 

parameter tersebut lebih kecil dari nilai CQ 

tabel, Oleh karenanya berarti data berasal 

dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya dan memenuhi syarat untuk 

uji statistik parametris. 

Uji One Way Anova 

Tabel 4.6. Hasil Uji  One Way Anova 

 

  Hasil analisis one way anova 

dengan selang kepercayaan 95% (p=0,05) 

menunjukkan rata-rata penurunan parameter 

air limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

untuk tiap harinya berbeda secara nyata 

dimana hasil signifikansi semua parameter 

uji berkisar diantara 1.09 e-05 - 8.12 e-13 

(p<0.05). Disamping itu perbandingan antara 

nilai F hitung dengan nilai F tabel juga 

menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda, 

yakni adanya perbedaan yang signifikan 

terhadap penurunan parameter air limbah 

pada Sistem Lahan Basah Buatan untuk 

semua parameter uji (F hit > F tab).  

Uji Lanjut Beda Nyata Jujur 

Tabel 4.7. Hasil Uji Lanjut Beda Nyata Jujur 

    

  Berdasarkan analisis Uji Lanjut 

yang dilakukan didapat Nilai BNJ untuk 

setiap parameter berbeda. hasil 

perbandingan rata-rata perlakuan dan nilai 



BNJ untuk paramater COD, Nitrat dan 

Fosfat menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan hasil yang berbeda secara 

signifikan atau dengan kata lain penurunan 

parameter COD, Nitrat dan Fosfat pada 

Sistem Lahan Basah Buatan tidak sama 

antara satu perlakuan dengan perlakuan 

lainnya yang ditandai dengan berbedanya 

notasi antar perlakuan  

Uji Regresi Linear Berganda 

  Dalam penelitian ini Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar parameter yang 

terjadi selama berlangsungnya penelitian. 

Adapun hubungan yang ingin diketahui 

adalah Hubungan paramater Nitrat dan 

Fosfat terhadap parameter BOD dan COD. 

1. Pengaruh paramater Nitrat dan 

Fosfat terhadap parameter BOD 
 

Tabel 4.8. Hasil Uji  Regresi Linear Berganda 

                   parameter BOD  

 
 

Persamaan Regresi Linear Berganda : 

BOD = 272.43 + 36.08 Nitrat – 35.66 Fosfat 

a.      Bila nilai Nitrat bertambah satu satuan 

maka nilai BOD naik sebesar 36.08 

satuan dengan asumsi nilai Fosfat tetap 

b. Bila nilai Fosfat bertambah satu satuan 

maka nilai BOD turun sebesar 35.66 

satuan dengan asumsi nilai Nitrat tetap 

  Nilai R2 (koefisien determinasi/ 

Adjusted R Square) ≈  84 % yang artinya 

84% variasi penurunan BOD dapat 

dijelaskan oleh variasi nilai varibel bebas 

yakni penurunan Nitrat dan Fosfat.  

  Dari table 4.8 diatas dapat 

disimpulkan bahwa penurunan parameter 

Nitrat dan Fosfat memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap penurunan parameter 

BOD, dimana konsentrasi BOD menurun 

seiring dengan semakin rendahnya 

konsentrasi Nitrat. Hubungan yang 

berkorelasi positif ini dapat dijelaskan 

mengingat Nitrat merupakan salah satu 

makro nutrien yang dibutuhkan tanaman 

dalam metabolismenya sehingga selama 

berlangsungnya penelitian terjadi penurunan 

konsentrasi nitrat sebagai akibat dari proses 

absorbsi pada akar tanaman. Semakin 

rendahnya kandungan nitrat dalam air 

limbah maka proses penguraian oleh bakteri 

(Denitrifikasi) juga akan semakin sedikit 

sehingga kebutuhan oksigen untuk 

penguraian materi organik (BOD) tidak 

terlalu banyak.  

2. Pengaruh paramater Nitrat dan 

Fosfat terhadap parameter COD  
 

Tabel 4.9. Hasil Uji  Regresi Linear Berganda 
                 parameter COD 

 

Persamaan Regresi Linear Berganda : 

COD = 6.712 + 44.39 Nitrat – 7.474 Fosfat 

a. Bila nilai Nitrat bertambah satu satuan 

maka nilai BOD naik sebesar 44.39 

satuan dengan asumsi nilai Fosfat tetap 

b. Bila nilai Fosfat bertambah satu satuan 

maka nilai BOD turun sebesar 7.474 

satuan dengan asumsi nilai Nitrat tetap 

  Nilai R2 (koefisien determinasi/ 

Adjusted R Square) ≈  98 % yang artinya 



98% variasi penurunan BOD dapat 

dijelaskan oleh variasi nilai varibel bebas 

yakni penurunan Nitrat dan Fosfat.  

  Dari table 4.9 diatas dapat 

disimpulkan bahwa penurunan parameter 

Nitrat dan Fosfat memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap penurunan parameter 

COD, dimana konsentrasi COD menurun 

seiring dengan semakin rendahnya 

konsentrasi Nitrat. 

Efektivitas Sistel Lahan Basah Buatan 

4.10. Persentase Reduksi Berbagai Parameter Uji 

 

 Berdasarkan data hasil penelitian 

sebagaimana tersaji pada Tabel 4.10 diatas, 

maka dapat diperoleh efektivitas dari sistem 

lahan basah buatan dalam mereduksi 

berbagai parameter limbah, dimana semakin 

lama waktu penanaman semakin besar 

penurunan kadar BOD, COD, Nitrat dan 

Fosfat. Tiga parameter uji menunjukkan 

trend penurunan yang hampir sama dimana 

penurunan maksimal terjadi pada perlakuan 

3 dengan waktu penanaman yang 

berlangsung selama 3 hari. Adapun 

parameter tersebut adalah BOD, COD dan 

Nitrat. Sedangkan persentase reduksi 

terbesar untuk parameter fosfat terjadi pada 

perlakuan pertama yakni 1 hari. 

  

 

 

 

 

 

 Grafik diatas menunjukkan bahwa 

persentase penurunan parameter uji pada 

hari pertama cukup besar dan cenderung 

meningkat hingga hari ke-III, sedangkan 

pada akhir waktu percobaan % penurunan 

paramateter uji relatif kecil. Terjadinya 

penurunan tajam pada awal percobaan 

diduga dipengaruhi oleh kandungan nutrient 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme cukup melimpah, sehingga 

akan terjadi fase pertumbuhan dipercepat 

(Exponential growth phase). Mengingat 

percobaan dilakukan dengan sistem curah 

(batch), maka dalam bak reaktor tidak ada 

penambahan nutrient baru yang dapat 

mendukung kehidupan mikroorganisme, 

sehingga pada pertengahan waktu penelitian 

(hari ke-3) pertumbuhan mikroorganisme 

telah mencapai titik maksimal terhadap 

ketersediaan nutrient. Kondisi ini 

menyebabkan terjadi keseimbangan antara 

pertumbuhan dan kematian mikroorganisme/ 

bakteri atau sering disebut sebagai 

statuionary phase   

C. Pengaruh Variasi Biomassa Iris 

 Pseudoacorus terhadap Sistem 

 Lahan Basah Buatan 

Tabel 4.11. Penurunan Parameter Air Limbah pada 

                     Sistem Lahan Basah Buatan 

 

 Semua paramater uji menunjukkan 

adanya penurunan konsentrasi yang 

signifikan dari empat perlakuan yang 

diberikan, dimana konsentrasi terbesar 

terdapat pada perlakuan pertama dan 

cenderung turun hingga perlakuan ke empat. 



 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan penurunan 

konsentrasi parameter uji sejalan dengan 

bertambahnya biomassa tanaman yang 

digunakan, hal ini dapat dimengerti 

mengingat proses dekomposisi tidak hanya 

terjadi dari dekomposer air limbah tetapi 

juga dibantu oleh dekomposer yang berasal 

dari tanaman air.  Pendapat ini sesuai dengan 

Brix (1993) dalam Apriadi (2008), bahwa 

makrofita yang berada di perairan 

menyediakan lingkungan yang sesuai untuk 

mikroorganisme yang dapat 

mendekomposisi bahan pencemar. 

Disamping itu dengan bertambahnya 

biomassa, maka akan terjadi peningkatan 

proses absorbsi unsur hara oleh tanaman itu 

sendiri. 

Uji Asumsi Normalitas Kolmogorov Smirnov 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas 

diketahui bahwa penurunan parameter air 

limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

dengan variasi biomassa Iris pseudoacorus 

yang berbeda memiliki sebaran data yang 

berdistribusi normal. Pada derajat 

kepercayaan 95% dengan banyaknya sampel 

12 buah didapat nilai Kolmogorov Smirnov 

(KS)) Hitung semua parameter tersebut lebih 

kecil dari nilai Kolmogorov Smirnov (KS) 

Tabel, Oleh karenanya berarti data 

Berdistribusi Normal 

Uji Asumsi Homogenitas Bartlett 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 diatas 

diketahui bahwa penurunan parameter air 

limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

dengan variasi biomassa Iris pseudoacorus 

yang berbeda relatif bersifat homogen. Pada 

derajat kepercayaan 95% dengan banyaknya 

sampel 12 buah didapat nilai CQ hitung 

semua parameter tersebut lebih kecil dari 

nilai CQ tabel, Oleh karenanya berarti data 

berasal dari populasi yang tidak jauh 

berbeda keragamannya dan memenuhi syarat 

untuk uji statistik parametris. 

Uji One Way Anova 

 

 Hasil analisis one way anova 

dengan selang kepercayaan 95% (p=0,05) 

menunjukkan rata-rata penurunan parameter 

air limbah pada Sistem Lahan Basah Buatan 

untuk tiap variasi biomassa berbeda secara 

nyata, dimana hasil signifikansi semua 

parameter uji berkisar diantara 1.45 e-15 - 

5.16 e-10 (p<0.05). Disamping itu 

perbandingan antara nilai F hitung dengan 

nilai F tabel juga menunjukkan hal yang 

tidak jauh berbeda, yakni adanya perbedaan 

yang signifikan terhadap penurunan 

parameter air limbah pada Sistem Lahan 

Basah Buatan untuk semua parameter uji 

berdasarkan perlakuan biomassa Iris 

pseudoacorus yang berbeda  (F hit > F tab). 

Nilai F tabel yang didapat dari Analisis 

Ragam Rancangan Acak Lengkap sebesar 

4.07 sedangkan nilai F hitung masing-

masing parameter uji adalah 38.02 untuk 

parameter COD, 45.90 untuk BOD,  



17101.55 untuk Nitrat, serta 391.15 untuk 

parameter fosfat. 

Uji Lanjut Beda Nyata Jujur 

 

Berdasarkan analisis Uji Lanjut 

yang dilakukan didapat Nilai BNJ untuk 

setiap parameter berbeda. Hasil 

perbandingan rata-rata perlakuan dan nilai 

BNJ untuk paramater Nitrat dan Fosfat 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan hasil yang berbeda secara 

signifikan. 

 Sedangkan hasil perbandingan rata-

rata perlakuan dan nilai BNJ untuk 

parameter COD dan BOD memiliki 

kesamaan pada beberapa perlakuan, yakni 

perlakuan ke-2 dan ke-3 untuk parameter 

COD serta perlakuan ke-1 dan ke-2 untuk 

parameter BOD. 

Uji Regresi Linear Berganda 

1. Pengaruh paramater Nitrat dan 

Fosfat terhadap parameter BOD 

 

 

 

 

 

 

Persamaan Regresi Linear Berganda : 

BOD = -1965.05 - 55.58 Nitrat + 275.06 Fosfat 

a. Bila nilai Nitrat berkurang satu satuan 

maka nilai BOD turun sebesar 1965.05 

satuan dengan asumsi nilai Fosfat tetap 

b. Bila nilai Fosfat berkurang satu satuan 

maka nilai BOD naik sebesar 275.06 satuan 

dengan asumsi nilai Nitrat tetap 

  Nilai R2 (koefisien determinasi/ 

Adjusted R Square) ≈  96 % yang artinya 

96% variasi penurunan BOD dapat 

dijelaskan oleh variasi nilai varibel bebas 

yakni penurunan Nitrat dan Fosfat. 

 Dari table 4.16 diatas dapat 

disimpulkan bahwa penurunan parameter 

Nitrat dan Fosfat memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap penurunan parameter 

BOD, dimana konsentrasi BOD menurun 

seiring dengan semakin rendahnya 

konsentrasi Nitrat. Konsentrasi Nitrat dan 

Fosfat yang terus menurun akibat proses 

absorpsi oleh tanaman berkontribusi 

terhadap rendahnya materi organik pada air 

limbah sehingga kebutuhan oksigen biologis 

untuk menguraikan zat pencemar tersebut 

relatif sedikit. 

2. Pengaruh paramater Nitrat dan 

Fosfat terhadap parameter COD  
 

 
 

Persamaan Regresi Linear Berganda : 

COD = -1541.02 – 34.574 Nitrat + 221.26 Fosfat 

a. Bila nilai Nitrat berkurang satu satuan 

maka nilai BOD turun sebesar 34.574 satuan 

dengan asumsi nilai Fosfat tetap 

b. Bila nilai Fosfat berkurang satu satuan 

maka nilai BOD naik sebesar 221.26 satuan 

dengan asumsi nilai Nitrat tetap 

 Nilai R2 (koefisien determinasi/ 

Adjusted R Square) ≈  68 % yang artinya 

68% variasi penurunan BOD dapat 



dijelaskan oleh variasi nilai varibel bebas 

yakni penurunan Nitrat dan Fosfat.  

 Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat 

dilihat bahwa penurunan parameter Nitrat 

dan Fosfat juga memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap penurunan parameter BOD. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kamble 

et.al (2011) yang menyatakan “COD 

menunjukkan korelasi yang positif dengan  

fosfat dan nitrat”. 

Efektivitas Sistem Lahan Basah Buatan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, 

persentase reduksi beberapa parameter 

limbah cenderung semakin meningkat 

seiring dengan semakin besarnya biomassa 

Iris pseudoacorus yang digunakan. Dengan 

waktu penanaman yang sama yakni 3 hari 

sistem lahan basah buatan dengan biomassa 

800 gram mampu mereduksi polutan jauh 

lebih besar daripada sistem lahan basah 

dengan biomassa 200 gram.  

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penurunan kadar nilai BOD, COD, 

Nitrat dan Fosfat telah memenuhi standar 

baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 

2014 pada perlakuan ke-IV. Dengan 

demikian efektfitas sistem lahan basah 

buatan menggunakan tanaman hias Iris 

pseudoacorus didapat pada waktu detensi 3 

hari dengan biomassa 800 gram dengan 

persentase reduksi masing-masing parameter 

uji sebagai berikut : 

 

Penerapan Sistem Lahan Basah Buatan 

sebagai Alternatif Pengolahan Limbah 

Domestik Menggunakan Tanaman Hias 

Iris pseudoacorus 

  Fokus utama penggunaan tanaman 

hias dalam penelitian ini ialah agar 

penerapan sistem lahan basah buatan 

tersebut dapat diselaraskan dengan upaya 

menambah keindahan lansekap, dimana 

sistem tersebut selain dipakai sebagai 

pengolah limbah biologis juga dapat 

dimanfaatkan sebagai taman 

 Berbagai model reaktor sistem lahan 

basah buatan dapat dirancang tergantung 

pada jenis aliran yang digunakan, namun 

reaktor dengan jenis aliran vertikal jauh 

lebih ekonomis. Mengingat efektivitas 

Sistem Lahan Basah menggunakan tanaman 

hias Iris pseudoacorus memerlukan waktu 

detensi yang cukup lama yakni selama 3 

hari, maka model reaktor dapat dimodifikasi 

dengan cara menambah volume atau 

memperluas dimensi reaktor sehingga 

potensi kontak air limbah dengan substrat 

dan akar tanaman jauh lebih besar. 

Disamping itu penambahan jumlah biomassa 

Iris pseudoacorus yang digunakan juga 

dapat mempersingkat waktu tinggal air 



limbah dalam reaktor. Dengan asumsi bahwa 

peningkatan biomassa Iris pseudoacorus 

secara tidak langsung akan memperluas zona 

rhizosfer sehingga kebutuhan oksigen yang 

diperlukan mikroba untuk mendegradasi 

materi organik dapat terpenuhi. Penambahan 

jumlah biomassa juga akan meningkatkan 

proses remediasi oleh tanaman itu sendiri 

baik melalui mekanisme phito-akumulasi, 

phito-degradasi, phito-stabilisasi, phito-

volatilisasi dan sebagainya 

  Berbagai jenis air limbah dapat 

diolah menggunakan Sistem Lahan Basah 

Buatan, dengan syarat memenuhi kriteria 

agar dapat diolah dengan unit pengolah 

limbah biologis yakni Rasio BOD:COD 

harus lebih besar dari 0.6.  

V. PENUTUP 

Kesimpulan 

Pengaruh Variasi Detensi Waktu 

dan Variasi Biomassa Iris pseudoacorus 

terhadap Sistem Lahan Basah Buatan 

menunjukkan adanya penurunan konsentrasi 

yang signifikan dari empat perlakuan yang 

diberikan, dimana konsentrasi terbesar 

terdapat pada perlakuan pertama dan 

cenderung turun hingga perlakuan ke empat.  

Hasil akhir penelitian ini 

menunjukkan bahwa penurunan kadar nilai 

BOD, COD, Nitrat dan Fosfat telah 

memenuhi standar baku mutu air limbah 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No 5 Tahun 2014 pada waktu detensi 

3 hari dengan biomassa 800 gram 

Saran 

Sistem lahan basah buatan 

menggunakan tanaman hias Iris 

pseudoacorus berpotensi digunakan untuk 

pengolahan air limbah domestik sehingga 

kedepan dapat diaplikasikan dalam skala 

yang lebih besar untuk mengatasi masalah 

terkait pencemaran limbah domestik 

Perlunya penelitian lanjutan untuk 

mengolah limbah domestik menggunakan 

tanaman jenis lain atau kombinasi dari 

beberapa jenis tanaman untuk mendapatkan 

efektifitas yang lebih baik. 
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