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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah batik menggunakan 

gabungan proses elektrokoagulasi dan electro-assited phytoremediation (EAPR). 

Parameter yang dianalisis pada penelitian ini meliputi chemical oxygen demand 

(COD), logam berat (Pb dan Cr) dan klorofil pada tanaman bambu air (Equisetum 

hyemale). Sebelum melakukan proses pengolahan limbah dengan gabungan 

proses elektrokoagulasi dan EAPR dilakukan percobaan pendahuluan untuk 

mengetahui desain konfigurasi elektroda yang efektif menurunkan konsentrasi 

COD pada proses elektrokoagulasi. 

5.1 Profil Limbah Batik       

 Sampel air limbah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari outlet 

penampungan limbah industri CV. Batik Plentong yang berlokasi di jalan 

Tirtodipuran 48 Mantrijeron, Yogyakarta. Limbah batik diambil di outlet 

penampungan karena limbah batik pada outlet merupakan campuran dari semua 

proses pembatikan yang meliputi proses pembatikan, proses pewarnaan dan 

proses pelorodan atau pelepasan lilin batik. Tabel 4 menunjukkan konsentrasi 

COD, Logam berat Pb dan Cr serta pH limbah batik yang dibandingkan dengan 

baku mutu kualitas air golongan IV dan golongan III sesuai PP no 82 tahun 2001 

tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 
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Tabel 4. Profil limbah batik dan standar air golongan III dan IV 

berdasarkan PP no 82 tahun 2001 

Karakteristik 
Limbah 

Batik 

Air golongan 

IV 

Air golongan 

III 
Satuan 

COD 214,83 100 50 mg/L 

Pb 0,47 1 0,03 mg/L 

Cr 0,16 1 0,05 mg/L 

pH 8,60 5-9 6-9   

 

            Profil limbah batik pada tabel 4 menunjukkan bahwa kriteria COD belum 

memenuhi kriteria air golongan IV. 

5.2 Optimasi Desain Konfigurasi Elektroda pada Proses Elektrokoagulasi

 Elektrokoagulasi adalah suatu proses koagulasi kontinyu dengan 

menggunakan arus listrik searah (Direct Current) melalui peristiwa elektrokimia 

yaitu gejala dekomposisi elektrolit, dimana akan terjadi peristiwa pelepasan 

koagulan aktif berupa ion logam ke dalam larutan, sedangkan pada katoda terjadi 

reaksi elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen.     

 Pada penelitian ini digunakan lima desain konfigurasi elektroda, yaitu 

desain konfigurasi elektroda BS, BZ, BB, L2 dan yang terakhir adalah elektroda 

L4. Desain konfigurasi elektroda yang digunakan pada penelitian ini bertujuan 

untuk menurunkan konsentrasi COD limbah batik secara efektif. Proses 

elektrokogulasi dilakukan secara batch selama 6 jam dengan pengambilan sampel 

pada jam ke-1, ke-3 dan ke-6. Gambar 8 menunjukkan penurunan konsentrasi 

COD untuk berbagai desain konfigurasi elektroda pada proses elektrokoagulasi. 
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Gambar 8. Penurunan konsentrasi COD pada berbagai model desain  konfigurasi 

elektroda pada proses elektrokoagulasi. 

 

Data yang diperoleh pada Gambar 8 menunjukkan adanya penurunan 

konsentrasi COD. Desain konfigurasi elektroda BS, BZ dan L4 mengalami 

penurunan di setiap jamnya, namun penurunan COD maksimal terjadi pada tiga 

jam pertama sedangkan pada jam-jam berikutnya, penurunan cenderung konstan. 

Konsentrasi COD pada desain konfigurasi elektroda BB dan L2 mengalami hasil 

yang fluktuatif (naik-turun). Hal ini disebabkan oleh adanya gejala desorpsi, yaitu 

proses melepaskan kembali zat organik yang telah diadsorp, karena koagulan 

yang dihasilkan dari reaksi oksidasi reduksi pada proses elektrokoagulasi ini telah 

mengalami titik jenuh yang diakibatkan oleh zat organik.    

 Desain konfigurasi L4 mengalami penurunan paling signifikan diantara 

desain konfigurasi yang lain. Penurunan signifikan ini terjadi pada jam pertama 
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dengan efisiensi sebesar 64,99% yaitu dari konsentrasi awal COD sebesar 214,83 

mg/L menjadi 75,21 mg/L.  

5.3 Remediasi Limbah Batik dengan Gabungan Proses Elektrokoagulasi dan 

EAPR 

5.3.1 Remediasi dengan proses elektrokoagulasi    

 Proses elektrokoagulasi pada penelitian ini menggunakan desain 

konfigurasi elektroda L4, yaitu elektroda yang optimal menurunkan konsentrasi 

COD pada limbah batik. Proses elektrokoagulasi dilakukan selama 1 jam. Tabel 5 

menunjukkan konsentrasi COD, logam Pb dan Cr serta pH limbah batik setelah 

dilakukan proses elektrokoagulasi selama 1 jam. 

   Tabel 5. Konsentrasi COD, logam Pb dan Cr serta pH pada proses   

elektrokoagulasi 

No Elektrokoagulasi COD Konsentrasi logam pH 

   
Pb Cr 

     (mg/L) (mg/L) (mg/L)   
1 Awal 214,83 0,47 0,16 8,60 

2 EK 1 65,30 0,43 0,11 8,86 

 

Keterangan: 

1. Awal : Pengukuran sampel sebelum gabungan proses elektrokoagulasi 

              dan EAPR 

2. EK 1 : Pengukuran sampel pada saat proses elektrokoagulasi 

              berlangsung selama 1 jam 
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Pada tabel 5 terlihat bahwa terjadi penurunan konsentrasi COD dengan 

efisiensi sebesar 69,60% yaitu dari konsentrasi awal sebesar 214,83 mg/L menjadi 

65,30 mg/L. Logam Pb mengalami penurunan dengan efisiensi sebesar 8,51% 

yaitu dari konsentrasi awal sebesar 0,47 mg/L menjadi 0,43 mg/L, dan logam Cr 

mengalami penurunan dengan efisiensi sebesar 31,25% dari konsentrasi awal 

sebesar 0,16 mg/L menjadi 0,11 mg/L. Penurunan logam pada proses 

elektrokoagulasi ini terjadi karena logam berat terkoagulasi oleh koagulan 

Al(OH)3 bersama zat-zat organik dalam sistem air. Kemudian, pH air dari 8,60 

menjadi 8,86 menandakan pH air limbah semakin basa, namun tingkat 

kebasaannya tidak terlalu signifikan, sehingga hal ini menunjukkan proses 

elektrokoagulasi tidak merubah tingkat kebasaan suatu larutan secara signifikan.

 Penurunan konsentrasi COD pada limbah batik dengan elektrokoagulasi 

terjadi karena adanya proses oksidasi dan reduksi di dalam reaktor 

elektrokoagulasi. Proses oksidasi reduksi ini akan menyebabkan terbentuknya gas 

pada elektroda- elektroda. Gas yang terbentuk adalah oksigen dan hidrogen yang 

akan mempengaruhi pereduksian COD. Menurut teori  double layer penurunan 

COD disebabkan flok yang terbentuk oleh ion senyawa organik berikatan dengan 

ion koagulan yang bersifat positif.  Molekul- molekul yang ada pada limbah batik 

akan terbentuk menjadi flok dimana partikel- partikel koloid pada limbah bersifat 

adsorbsi (penyerapan) terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain yang ada 

pada limbah misalnya koloid Al(OH)3 bermuatan positif karena permukaannya 

menyerap ion H
+
. 
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Menurut Purwaningsih (2008) prinsip proses kerja yang terjadi pada 

elektrokoagulasi secara umum sama seperti teori double layer yaitu pembentukan 

flokulasi partikel bersifat adsorbsi dimana koagulan pada elektrokoagulasi 

bermuatan positif akan menyerap ion-ion negatif pada limbah seperti nitrit, 

phospat, nitrit dan senyawa organik lainnya dan membentuk flok yang membantu 

proses penurunan COD. Ketika arus listrik dialirkan, maka ion (Al
3+

) dihasilkan 

secara elektrokimia (gejala dekomposisi elektrolit) pada anoda dan menciptakan 

koagulan Al(OH)3 yang mampu mengikat kontaminan dan partikel-partikel dalam 

limbah. Reaksi koagulasi ditunjukkan pada persamaan 4-6 adalah sebagai berikut: 

            Anoda   : Al → Al
3+

(aq) + 3
e−  

                         (4) 

            Katoda  : 3H2O + 3
e−

 → 3/2H2 + 3OH
− 

          (5) 

                           Al
3+

(aq) + 3OH
−
 → Al(OH)3              (6) 

Dari persamaan kimia di atas terlihat pembentukan gas, gas seperti oksigen dan 

hidrogen ini akan mempengaruhi pereduksian COD. Gas hidrogen yang 

diakibatkan dari katoda akan membantu kontaminan mengapung atau terangkat, 

hal ini lah yang menyebabkan tereduksinya dissolved organic atau material 

terlarut termasuk flok Al(OH)3 yang mengikat limbah organik serta menangkap 

sebagian limbah organik yang tidak terdeposit pada batang katoda. 

            Produksi H2 yang dihasilkan dari reaksi redoks akan menyebabkan 

Dissolved organic atau material terlarut dapat tereduksi. Sebagian molekul yang 

kecil yang terdapat pada zat terlarut pada limbah akan ditangkap pada ion 

Al(OH)3 yang kemudian diubah oleh H2 menjadi senyawa organik sehingga 

membentuk gelembung yang dapat menurunkan COD (Julianto, 1999). Penurunan 
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konsentrasi COD pada proses elektrokoagulasi ini sudah memenuhi kriteria air 

golongan IV sesuai dengan PP no 82 tahun 2001. 

5.3.2 Remediasi dengan proses EAPR 

Pada proses EAPR juga dievaluasi penurunan COD pada air limbah. 

Penurunan konsentrasi COD ini dilakukan secara batch selama 7 hari di reaktor 

EAPR. Hasil penurunan COD pada proses EAPR ini disajikan pada gambar 9. 

Gambar 9. penurunan konsentrasi COD pada sistem air limbah pada proses EAPR 

Gambar 9 menunjukkan penurunan konsentrasi COD pada proses EAPR 

selama 7 hari. Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa terjadi penurunan konsentrasi 

COD pada hari ke-1 dan hari ke-2, selanjutnya pada hari ke-3 mengalami 

kenaikan, dan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-7 mengalami penurunan lagi. 

Efisiensi penurunan konsentrasi COD pada proses EAPR ini adalah 35,38% yaitu 



55 
 

dari limbah awal sebesar 65,30 mg/L menjadi 42,20 mg/L, sehingga secara 

keseluruhan gabungan proses elektrokoagulasi dan EAPR mampu menurunkan 

kandungan COD dengan efisiensi sebesar 80,36%. Konsentrasi COD pada proses 

EAPR secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Konsentrasi COD pada proses EAPR 

No Keterangan 

Konsentrasi COD 

(mg/L) 

Efisiensi 

(%) pH 

1 Limbah awal 214,83 0 8,60 

2 EK 1 jam 65,30 69,60 8,86 

3 EA 0  65,30 69,60 8.86 

4 EA 1 64,94 69,77 8,14 

5 EA 2 57,71 73,14 8,17 

6 EA 3 71,81 66,58 8,36 

7 EA 4 64,58 69,94 8,07 

8 EA 5 58,07 72,97 8,08 

7 EA 6 54,10 74,82 8,42 

9 EA 7 42,20 80,36 8,39 

 

Keterangan: 

EA 0  : Pengukuran sampel sebelum proses EAPR 

EA 1  : Pengukuran sampel pada hari 1 proses EAPR 

EA 2 - EA 7 : Pengukuran sampel pada hari 2 proses EAPR sampai 

                          dengan hari 7  

Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa proses EAPR kurang efektif 

untuk menurunkan konsentrasi COD secara signifikan pada sistem air. Fungsi 

utama dari proses EAPR dengan menggunakan tanaman adalah untuk proses 
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remediasi logam berat (Bi dkk, 2010). Nilai pH air yang stabil pada rentang 8,39 

sampai dengan 8,86, menunjukkan bahwa proses EAPR tidak merubah tingkat 

kebasaan suatu larutan secara signifikan. 

 

Gambar 10. Penurunan konsentrasi logam Pb dan Cr dalam sistem air pada proses 

                     EAPR 

 

Gambar 10 menunjukkan konsentrasi logam berat Pb dan Cr pada sistem 

air limbah batik pada proses EAPR. Pada gambar 10 konsentrasi Pb mengalami 

penurunan di hari pertama proses EAPR, namun pada hari ke-2 mengalami 

kenaikan. Penurunan signifikan terjadi pada hari ke-3. Efisiensi penurunan 

konsentrasi logam Pb di akhir proses EAPR yaitu sebesar 79,07% dengan 

konsentrasi awal 0,43 mg/L menjadi 0,09 mg/L. Sehingga gabungan proses 

elektrokoagulasi dan EAPR mampu menurunkan logam Pb dengan efisiensi 

sebesar 80,85%. Hal ini menandakan bahwa semakin seiring lamanya siklus 

EAPR yang dilakukan maka semakin bertambah ion logam Pb yang terserap oleh 
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tanaman bambu air sehingga menyebabkan konsentrasi logam Pb yang ada dalam 

air limbah semakin berkurang. Lain halnya dengan konsentrasi Cr yang fluktuatif, 

dimana di akhir proses EAPR yaitu pada hari ke-7 konsentrasi lebih besar 

dibanding dengan konsentrasi awal Cr sebelum dilakukan proses pengolahan 

EAPR. Konsentrasi awal Cr yaitu sebesar 0,11 mg/L dan diakhir proses EAPR 

yaitu sebesar 0,28 mg/L. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Electro- Assisted Phytoremediation (EAPR) merupakan bantuan listrik 

untuk mengarahkan polutan yang mempunyai muatan berbeda kearah 

kutub yang berbeda. Dalam hal ini adalah logam berat yang mempunyai 

muatan positif dan diberi bantuan listrik sehingga logam berat dapat 

mengarah dari anoda menuju katoda. Dalam penelitian ini pot katoda yang 

dipakai berbentuk pot yang melingkupi akar tanaman bambu air. Sehingga 

dimungkinkan logam berat Pb dan Cr mengarah ke daerah pot katoda. 

2. Kemampuan tanaman menyerap logam berat Pb dan Cr tergantung 

metabolik khas tanaman. 

3. Akumulasi logam berat di pot katoda lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuan tanaman menyerap logam. 

Dari 3 penyebab yang disebutkan di atas, dimungkinkan konsentrasi logam 

di air lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi logam di tanaman. Konsentrasi 

logam Cr pada proses EAPR yang fluktutif kemungkinan disebabkan oleh 

pengaturan AAS yang belum tepat untuk analisis logam Cr. 
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Penurunan konsentrasi logam Pb menunjukkan indikasi proses adsorpsi 

logam berat oleh tanaman bambu air. Dengan bantuan listrik pada proses EAPR 

mengakibatkan terjadinya elektromigrasi ion Pb yang bergerak menuju titik atas 

dekat dengan daerah akar. Sehingga tanaman akan mampu menyerap logam berat 

dengan lebih maksimal. Penelitian tentang proses migrasi ion Pb dan Cu sudah 

dilakukan oleh Novarita (2014), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa 

diantara tiga titik pengambilan sampel (bawah, tengah, atas) pada limbah 

laboratorium, titik ataslah  yang terbukti mengandung logam Pb dan Cu paling 

besar.          

 Elektromigrasi ion Pb terlihat dengan meningkatnya konsentrasi yang 

terjadi pada titik atas atau titik yang dekat dengan elektroda katoda, itu 

menandakan bahwa ion-ion logam bergerak dari titik bawah menuju titik atas. 

Selain itu, meningkatnya konsentrasi pada titik dekat dengan elektroda katoda 

terjadi karena ion-ion logam didorong oleh ion H
+
 yang dihasilkan oleh anoda 

untuk mendekati akar sehingga penyerapan logam oleh akar menjadi lebih 

maksimal. Kemudian pada metode EAPR terlihat ada penurunan pada setiap titik 

pada setiap harinya, hal ini menurut Acar dan Alshawabkeh (1993) proses 

penurunan konsentrasi logam pada metode EAPR disebabkan karena terjadinya 

perpindahan ion-ion pada logam. Ion-ion yang berpindah adalah ion-ion yang 

bermuatan positif akan bergerak ke ion-ion yang bermuatan negatif begitu juga 

sebaliknya ion-ion yang bermuatan negatif akan bergerak ke ion-ion yang 

bermuatan positif. Elektromigrasi dapat lebih efektif ketika ion hidrogen tidak 

memiliki mobilitas yang baik pada ion hidroksi sehingga ion hidrogen lebih 
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mudah bergerak di dalam media tumbuh.    

 Penggunaan arus listrik pada beberapa penelitian terdahulu sudah ada 

dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Bi dkk., (2010) yang menggunakan arus 

listrik pada proses metode EAPR, arus ini berfungsi untuk meningkatkan 

transportasi zat-zat hara dan air yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. 

Sedangkan menurut Laveless, (1987) tanaman yang diberikan arus listrik akan 

meningkat penyerapan unsur hara oleh tanaman itu sendiri. Hal ini terjadi karena 

listrik akan merangsang membesarnya vakuola tanaman, dengan demikian 

sitoplasma terdorong ke pinggiran sel sehingga proplasma tanaman dekat dengan 

permukaan sel, hal ini menyebabkan pertukaran atau penyerapan bahan antara sel 

dengan sekelilingnya menjadi lebih efisien. 

5.4 Konsentrasi Logam Pb dan Cr pada Tanaman Bambu Air (Equisetum 

hyemale) 

Akumulasi logam berat oleh tanaman dapat dibagi menjadi tiga proses 

yang berkesinambungan, yaitu penyerapan 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 (Novarita, 

2014). Tabel 7 menunjukkan konsentrasi logam Pb dan Cr pada tanaman bambu 

air. 
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Tabel 7. Konsentrasi logam pada tanaman bambu air 

Sel EAPR 

Batang Akar 

Pb Cr 

(mg/Kg) 

Pb 

(mg/Kg) 

Cr 

(mg/Kg) (mg/Kg) 

EA 3 53,31 12,27 274,21 111,53 

EA 5 68,98 21,14 287,03 116,20 

EA 7 83,26 23,54 312,98 109,74 

Kontrol 52,47 27,24 226,00 117,42 

 

Keterangan: 

EA 3 : Waktu kontak tanaman bambu air selama 3 hari 

 EA 5 : Waktu kontak tanaman bambu air selama 5 hari 

 EA 7 : Waktu kontak tanaman bambu air selama 7 hari 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat terjadi penyerapan logam pada batang 

dan akar tanaman bambu air. Penyerapan logam Pb maupun Cr pada setiap 

tanaman berbeda-beda baik pada bagian akar maupun batangnya. Konsentrasi 

logam Pb pada akar dan batang paling besar terjadi pada EA 7 yaitu pada akar 

sebesar 312,98 mg/Kg dan pada batang sebesar 83,26 mg/Kg, diikuti dengan 

konsentrasi EA 5 pada akar sebesar 287,03 mg/Kg dan pada batang sebesar 68,98 

mg/Kg, dan yang terakhir yaitu konsentrasi EA 3 pada akar sebesar 274,21 mg/Kg 

dan pada batang sebesar 53,31 mg/Kg. 
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Konsentrasi logam Cr di tanaman terbesar terjadi pada EA 7 dengan 

konsentrasi di akar sebesar 109,74 mg/Kg dan di batang sebesar 23,54 mg/Kg, 

diikuti EA 5 dengan konsentrasi di akar sebesar 116,20 mg/kg dan di batang 

sebesar 21,14 mg/Kg, dan yang terakhir adalah EA 3 dengan konsentrasi di akar 

sebesar 111,53 mg/Kg dan di batang sebesar 12,27 mg/Kg. Namun konsentrasi 

logam Cr pada keseluruhan batang dan keseluruhan akar tanaman uji lebih kecil 

dibandingkan dengan konsentrsi logam Cr pada tanaman kontrol. Hal ini 

dimungkinkan konsentrasi logam Cr pada setiap tanaman uji maupun kontrol 

memiliki konsentrasi logam Cr yang berbeda dari habitat aslinya. 

           Konsentrasi logam Pb terbesar terjadi pada EA 7 dikarenakan waktu 

kontak tanaman dengan limbah paling lama dibandingkan dengan tanaman yang 

mempunyai waktu kontak 5 dan 3 hari. Waktu kontak tanaman dengan air limbah 

berpengaruh terhadap penyerapan (adsorbsi) logam Pb, dimana dari hasil yang 

didapatkan menunjukkan bahwa semakin lama tanaman mengalami kontak 

dengan limbah maka konsentrasi Pb yang diadsorb oleh tanaman semakin besar. 

            Pada tabel 7 menunjukkan bahwa akumulasi logam Pb pada batang lebih 

besar daripada bagian akar yaitu pada batang sebesar 23,42% sedangkan efisiensi 

pada akar sebesar 22,44%. Menurut Novarita (2010) pada penelitian yang 

dilakukannya, menyimpulkan bahwa pada metode EAPR akumulasi logam Pb 

terbesar terjadi pada akar dengan efisiensi sebesar 32% sedangkan pada daun 

sebesar 1,4%. Tingginya akumulasi logam di akar ini disebabkan tumbuhan 

menyerap unsur hara beserta logam yang ada dari air melalui akar. Akar berfungsi 

sebagai organ penyerap dan penyalur unsur-unsur hara ke bagian yang lain. 
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Terkait dengan fungsi tersebut, maka akar akan banyak menyerap unsur hara 

sehingga akumulasi logam akan lebih tinggi di akar dibandingkan dengan batang 

dan daun. Susilaningsih (1992) menyatakan bahwa fungsi akar bagi tumbuhan 

sebagai alat pertautan tumbuhan dengan substrat dan berfungsi sebagai penyerap 

unsur- unsur hara serta mengalirkanya ke batang dan daun.  

 Akumulasi logam Pb pada penelitian ini terbesar terjadi pada batang. 

Tingginya akumulasi logam Pb pada batang tanaman bambu air dikarenakan pada 

batang tanaman bambu air memiliki kandungan silikat yang tinggi. Kandungan 

silikat inilah yang berguna mengikat partikel logam yang terserap oleh akar 

tanaman. Bambu air termasuk jenis tanaman phytoextraction yaitu tanaman yang 

menyerap kontaminan melalui akar dan memindahkan ke dalam batang dan daun, 

dimana di dalam batang dan daun akan diproses menjadi H2O atau juga 

dimanfaatkan untuk proses fotosintesis yaitu proses memasak makanan yang 

dilakukan oleh tanaman. Sesuai dengan Muslimin (2012), bahwa tanaman bambu 

air akan menyerap kandungan limbah melalui akar dan akar mengikat kandungan 

limbah di bagian batang dengan menggunakan cairan silikat yang dihasilkan oleh 

serat– serat sklerenkim untuk mengikat kandungan timbal yang terkandung di 

dalam larutan artifisal.       

 Jenis tanaman bambu air ini juga mempunyai daya tahan yang cukup kuat 

dalam kondisi terendam maupun kering dan tidak mudah mati karena mempunyai 

akar serabut berbentuk liku-liku yang sangat lebat sehingga penyerapan terhadap 

bahan pencemar sebagai unsur hara yang dibutuhkan relatif lebih besar.  

 



63 
 

5.5 Toleransi Stress pada Tanaman Bambu Air (Equisetum hyemale)

 Menurut Ai dan Banyo (2011) kandungan klorofil merupakan salah satu 

indikator tanaman mengalami kekurangan air. Kurangnya ketersediaan air akan 

menghambat sintesis klorofil pada daun akibat laju fotosintesis yang menurun dan 

terjadinya peningkatan temperatur dan transpirasi yang menyebabkan disintegrasi 

klorofil. Selain kekurangan air dapat menghambat laju fotesintesis, menurut 

Winarno (1991) kekurangan air juga dapat mengakibatkan perubahan di tingkat 

molekuler, seluler, fisiologi dan morfologi. Perubahan yang terjadi dapat berupa 

pengurangan volume sel, penurunan luas, penebalan daun, adanya rambut pada 

daun, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, perubahan produksi dan 

aktivitas enzim dan hormon serta peningkatan sensitivitas stomata. 

              Pengukuran kandungan klorofil pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melarutkan 1 gram batang bambu air yang sudah dibersihkan selanjutnya 

direndam selama 24 jam dengan menggunakan aseton p.a kemudian dianalisis 

dengan menggunakan spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang 663 nm dan 

645 nm. Hasil yang diperoleh sebagai berikut: 
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Gambar 11. Hasil analisis klorofil total (A), rasio klorofil a/b bambu air (B) 

Hasil klorofil total pada gambar 11 (A) menunjukkan bahwa klorofil total 

pada EA 3 paling kecil diantara EA 5, EA 7 dan kontrol. Klorofil total EA 3 yaitu 

sebesar 17,82 mg/mL sedangkan klorofil total EA 5, EA 7 dan kontrol berturut- 

turut sebesar 45,03 mg/mL, 23,61nmg/mL dan 30,35 mg/mL. Dari penelitian 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin besar kandungan klorofil total 

maka cekaman kekeringan pada tanaman semakin kecil, begitu juga sebaliknya. 

Penurunan kandungan klorofil pada saat tanaman kekurangan air berkaitan 

dengan akitivitas perangkat fotosintesis dan menurunkan laju fotosintesis tanaman 

(Salisbury dan Ross 1992). 

Hasil pada gambar 11 (A) menunjukkan bahwa kandungan klorofil pada 

proses EAPR dengan waktu kontak 3 hari (EA 3) mengalami cekaman kekeringan 

dibandingkan dengan kandungan klorofil pada waktu kontak 5 hari (EA 5), waktu 

kontak 7 hari (EA 7) maupun kontrol. 
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Rasio klorofil a/b merupakan indikator untuk menentukan tingkat stress 

pada tanaman dan mendeteksi pengaruh pertumbuhan tanaman terhadap 

lingkungan kontaminan (Putra dkk., 2013), jika rasio Chl a/b semakin kecil maka 

tingkat stress tanaman semakin besar, begitu juga dengan sebaliknya. Gambar 11 

(B) menunjukkan rasio klorofil a/b pada tanaman setiap waktu kontak dengan 

rasio klorofil a/b pada tanaman kontrol. Rasio klorofil a/b dari tanaman pada 

setiap waktu kontak tidak begitu berbeda jauh dari tanaman kontrol, namun secara 

keseluruhan waktu kontak relatif lebih rendah dibandingkan kontrol. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa logam pencemar tidak mempengaruhi produksi 

klorofil pada tanaman, sehingga tanaman dapat menahan stress toksisitas dari 

logam berat. 

 


