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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan penduduk di Indonesia tergolong sangat pesat. Peningkatan 

jumlah penduduk di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya sampah dan 

juga kebutuhan manusia semakin bertambah yang mengakibatkan bertambahnya 

timbunan sampah yang dihasilkan. Kota Malang merupakan salah satu kota yang 

memiliki luas wilayah 110,06 km dimana terdiri dari 5 kecamatan dengan jumlah 

penduduk 84.973 jiwa (Sujiyanto, 2016).  

Produksi sampah yang tinggi dan dipacu dengan berbagai aktvitas 

masyarakat, menyebabkan terakumulasi sampah, sehingga sampah semakin 

menumpuk. Keberadaan TPAS memiliki fungsi yang sangat penting yaitu 

pengolahan akhir sampah baik yang akan didaur ulang sebagai kompos ataupun 

hanya ditimbun (Anam MS, Kurniati, & Suharto, 2013). Ketidakseimbangan 

sarana dan prasarana yang memadai akan menyebabkan menurunnya kualitas 

lingkungan (Sari, Hanifah, & Kartika, 2017). Sampah merupakan material sisa 

yang tidak diinginkan sebagai berakhirnya suatu proses. Volume sampah 

tergantung pada kepadatan populasi dalam satu wilayah (Pitchel, 2005).  

Rata-rata sampah di TPA Supit Urang merupakan sampah plastik yang 

tidak mudah untuk hancur dan menjadi penyebab terjadinya pencemaran. 

Pencemaran merupakan menyebarnya paparan polutan ke lingkungan yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga dapat menyebabkan  turunnya 

kualitas udara, air, tanah, dan suara sampai tingkat tertentu sehingga kualitas 

lingkungan menjadi tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya (Rukmi & 

Pujiati, 2013). Proses dekomposisi akan mengubah sampah menjadi pupuk 

organik dan menimbulkan hasil yaitu berupa air lindi/leachate. 

Air lindi (leachate) merupakan cairan yang timbul sebagai limbah yang 

disebabkan masuknya air dari luar ke dalam tumpukan sampah, dan akan 
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melarutkan materi terlarut, termasuk materi organik dari hasil dekomposisi 

biologis (Saleh & Purnomo, 2014) komposisi air lindi sangat beragam dan 

bergantung pada aktivitas secara kimia, fisik dan biologis keadaan sampah 

ditempat tersebut, selain faktor-faktor tersebut terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi kualitas lindi yaitu keadaan musim dan curah hujan, lamanya 

umur dari timbunan sampah (Alfiandy, 2003; Hakim, Susilo, & Maryanto, 2014) 

maka dari itu perlu adanya pengolahan air lindi untuk mencegah dan mengurangi 

dampak negatif yang apabila tidak dikelola secara benar akan dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu makhluk hidup (Haryati, 

Purnomo, & Kuntjoro, 2012). Kualitas perairan perlu diperhatikan untuk 

kelangsungan hehidupan biota perairan dan juga untuk lingkungan yang ada di 

sekitar tempat tersebut. Apabila suatu lingkungan perairan memiliki kualitas yang 

buruk maka akan berdampak terhadap lingkungan dan biota perairan itu sendiri 

(Charlena, 2004a).  

Instalasi pengolahan limbah air lindi terdiri dari kolam aerasi dan kolam 

stabilisasi dan masih belum terdapat pengolahan air limbah secara berkelanjutan 

(Saleh & Purnomo, 2014). Kemampuan ekosistem dalam melakukan self 

purification tergantung dari kualitas dan kuantitas dari pencemaran di lingkungan 

tersebut. Apabila pencemaran tersebut masih tergolong kecil, dan toksisitasnya 

rendah, maka proses self purification proses dapat berlangsung dengan cepat 

dalam menstabilkan keseimbangan ekosistem dan apabila pencemaran yang 

terjadi tergolong besar dan berat, maka proses self purification tersebut akan 

berjalan lambat (Charlena, 2004a; Liu et al., 2019; Ng & Chan, 2017). 

Logam yang mempunyai kontribusi toksisitas besar di dalam air adalah 

timbal, merkuri, dan aluminium baik dalam bentuk larutan ataupun dalam bentuk 

padatan (Istarani & Pandebesie, 2014). Salah satu limbah tersebut adalah limbah 

logam berat seperti Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Cu dan sebagainya (Agustina, 2014; 

Komarawidjaja, 2017; Liu et al., 2019; Sari et al., 2017). Air limbah yang 

mengandung senyawa logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan kematian pada biota air. Timbal juga sangat berbahaya dan sangat 

beracun bagi manusia ketika tertelan atau terhirup (Haryati et al., 2012). Salah 
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satu teknik pengolahan untuk mengurangi potensi pencemaran logam berat secara 

biologi ada sistem fitoremediasi (Haryati et al., 2012; Mutmainnah, Arinafril, & 

Suheryanto, 2015; Proklamasiningsih & Hernayanti, 2010). 

Fitoremediasi merupakan teknik penggunaan tanaman untuk menurunkan 

atau menetralkan kontaminan, seperti yang berada dalam tanah atau air yang 

tercemar (Irhaamni, et, 2018; D. Lestari, 2015; Oktoviana, Hanifah, & Kartika, 

2015; Simatupang, Iwan, 2015). Upaya dalam penggunaan tanaman dan bagian-

bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran 

lingkungan baik secara ex- situ menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun 

in-situ (langsung di lapangan) pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah 

(Simatupang, Iwan, 2015; Soetrisnanto, Christwardana, & Hadiyanto, 2012). 

Tujuannya dilakukan remediasi ini agar lingkungan yang tercemar dapat 

dipergunakan kembali sesuai dengan fungsinya (Sari et al., 2017).  

Sebagian tanaman air memiliki kemampuan secara umum untuk 

meminimalisir komponen-komponen zat tertentu di dalam perairan dan hal ini 

sangat bermanfaat dalam proses pengolahan limbah cair (W. Lestari, 2013). 

Menurut Yusuf (2008). Penggunaan tanaman air dalam proses pengolahanan 

limbah cair dapat menyebabkan terjadinya proses pertukaran dan penyerapan ion. 

Oleh karena itu dalam kondisi ini tanaman akan berperan dalam menstabilkan 

beberapa faktor fisik dan kimia perairan. Menurut (Irhaamni, et, 2018; 

Proklamasiningsih & Hernayanti, 2010; Rahmawati, Zaman, & Purwono, 2016; 

Sari et al., 2017).  

Salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk fitoremediasi adalah paku 

air. Paku air yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah satu famili 

Salviniaceae yakni spesies Salvinia natans, Azolla pinnata, dan Azolla 

microphylla. Pemilihan S. natans sebagai tumbuhan fitoremediator pada 

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa S. natans mampu tumbuh 

pada nutrisi yang rendah (Ng & Chan, 2017). S. natans berperan penting dalam 

ekosistem yang sehat dengan berperan sebagai produsen utama melalui 

fotosintesis, menyediakan substrat untuk ganggang dan tempat berlindung bagi 

ikan dan banyak invertebrata, membantu daur ulang unsur hara ke dan dari 
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sedimen dan membantu menstabilkan sungai dan streambank (Ng & Chan, 2017). 

Azolla spp merupakan tanaman akuatik yang dapat kita temukan pada area 

persawahan dan merupakan emerge plant. Emerge plant merupakan tumbuhan 

dengan akar dan sebagian batangnya terendam di dalam air, sedangkan batang, 

daun dan bunganya muncul di permukaan air, dan mampu mentolerir berbagai 

kondisi lingkungan, dapat tumbuh pada kondisi yang kurang ideal. Azolla 

memiliki tingkat dua kali lipat sekitar 2-4 hari. Ini produksi biomassa yang cepat 

selama periode waktu yang singkat menjadikan Azolla tanaman yang ideal untuk 

digunakan dalam sistem fitoremediasi (Sari et al., 2017). Azolla spp mampu 

menyerap beberapa jenis logam berat sehingga berpotensi untuk fitoabsorber 

limbah yang mengandung logam berat (Pagoray & Nikhlani, 2014; Rahmawati et 

al., 2016; Sari et al., 2017). Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Filyarovskaya, 

Sitarska, Traczewska, & Wolf, 2017) mengatakan bahwa tanaman paku air dapat 

dijadikan sebagai tanaman yang dapat menyerap air yang terkontaminasi oleh 

logam berat, karena dapat bersimbiosis dengan Cyanobacteria Anabaena azollae 

yang hidup di rongga daun pada tanaman Azolla. Proses penyerapan logam berat 

Pb ini dilakukan oleh akar yang disebut dengan proses rhizofiltration. 

Rhizofiltration merupakan proses akar tumbuhan mengabsorbsi, mengkonsentrasi 

logam yang terkontaminasi oleh logam berat (Haryati et al., 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan untuk tumbuhan paku sebagai media 

penyerap polusi air lindi bisa dijadikan sebagai sumber belajar biologi materi 

SMA Kelas X. Daya serap tanaman paku air terhadap zat logam berat (Pb) pada 

air lindi bisa dijelaskan melalui skema media pembelajaran yang telah disusun 

secara sistematis di dalam bagan atau diagram alir. Pembelajaran ini ditujukan 

untuk mencapai standart kompetensi 4. Menganalisis hubungan antara komponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan 

ekosistem, pada sub bagiannya, yaitu kompetensi dasar : 4.2 Menjelaskan 

keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Jenis Tanaman Paku Air terhadap Daya Serap Logam Berat Timbal 
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(Pb) pada Limbah Air Lindi di Tpa Supit Urang di Kota Malang (Dimanfaatkan 

sebagai kajian sumber belajar biologi)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh jenis tanaman paku air terhadap daya serap logam 

berat timbal (Pb) pada limbah air lindi TPA Supit Urang di kota Malang? 

2. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sumber 

belajar biologi 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya pengaruh jenis tanaman paku air terhadap penyerapan 

logam berat Pb pada limbah air lindi TPA Supit Urang di kota Malang. 

2. Mengetahui manfaat hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis  

1. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi 

tentang pemanfaatan tanaman paku air lebih mendalam lagi 

2. Sebagai sumber belajar biologi dan merupakan cara untuk mengurangi 

dampak pencemaran air. 

1.4.2 Secara Praktis  

1. Manfaat untuk Guru dan Siswa 

a. Dapat dijadikan sebagai contoh tanaman yang berguna untuk mengatasi 

pencemaran 

b. Tanaman yang digunakan dapat dipelajari manfaatnya secara ekonomis, 

kesehatan, dan secara ekologi 

c. Siswa dapat mengetahui jenis tanaman-tanaman air yang bisa digunakan untuk 

menanggulangi pencemaran. 

2. Manfaat untuk Masyarakat  

a. Ekosistem tetap terjaga karena air limbah diolah melalui sistem alami 

(fitoremediasi) 
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b. Masyarakat bisa menerapkan cara tersebut karena bahan yang dibutuhkan 

relatif mudah ditemukan. 

c. Sebagai pengetahuan baru tentang menjaga lingkungan dengan cara yang 

sederhana 

3. Manfaat untuk Peneliti Lanjutan 

a. Menambah wawasan dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari adanya salah penasfiran pada penelitian ini maka 

peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Sampel air yang digunakan didapatkan dari air lindi (air sampah) yang 

mengandung logam berat (Pb) di TPA Supit Urang. 

2. Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah kandungan logam 

berat Pb (timbal) dengan metode uji Spektofotometri Serapan Atom (SSA). 

3. Populasi yang digunakan adalah tanaman paku air yang digunakan terdiri dari 

3 spesies yaitu: Salvinia natans, Azolla pinnata dan Azolla microphylla. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi istilah berikut ini adalah istilah kunci dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti: 

1. Paku air adalah tanaman air mampu melakukan fotosintesis sehingga dapat 

membantu peredaran udara di dalam air dengan menyerap unsur hara yang 

dapat menyebabkan pencemaran (Hermawati, 2005; Rahmawati et al., 2016).  

2. Air lindi merupakan limbah cair yang merembes melalui tumpukan sampah 

dengan membawa zat-zat dekomposisi, air ini menjadi air limbah polusi dari 

tumpukan sampah. Air lindi mengandung senyawa anorganik yang berupa 

logam berat salah satunya logam berat timbal (Pb). 

3. Daya serap adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu 

untuk bertindak dalam menyerap unsur hara Timbal (Pb). Hal ini dapat di 

lihat dari kandungan Pb pada paku air. 
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4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sumber belajar ini 

disusun dengan lengkap dan sistematis dan menampilkan kompetensi secara 

lengkap yang harus di pahami peserta didik (Supriadi, 2015). Pada 

penelitian ini sumber belajar dapat digunakan pada materi SMA Kelas X; 

Standart Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan antara komponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam 

keseimbangan ekosistem, Kompetensi Dasar : 4.2 Menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/ pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


