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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas lingkungan yang semakin memburuk akibat pencemaran pada 

udara, air, dan tanah merupakan ancaman besar bagi kelangsungan kehidupan 

makhluk hidup di bumi, tidak terkecuali manusia. Beberapa jenis polutan yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan, selain gas beracun, adalah 

senyawa pestisida, senyawa organik dan logam kimia berbahaya jenis logam 

berat, seperti tembaga (Cu), kobalt (Co), timbal (Pb), kadmium (Cd), kromium 

(Cr), mangan (Mn), raksa (Hg) dan nikel (Ni). Jika melewati ambang batas, 

keberadaan jenis-jenis polutan tersebut diketahui bersifat racun. Contohnya 

pada logam Cr mempunyai ambang batas sekitar 2,5 ppm, bila melebihi 

ambang batas tersebut keberadan Cr dapat mengganggu ekositem karena Cr 

bersifat toksik (Giyatmi et al., 2008). 

Kadar Cr yang rendah pada air sungai dapat terakumulasi pada lahan 

pertanian yang menggunakan air irigasi dari sungai tersebut, sehingga 

diperoleh kadar kromium tinggi pada tanah  dan dapat terserap oleh tanaman 

yang dibudidayakan, seperti padi, jagung, kedelai dan lainnya. Jika hasil 

tanaman dikonsumsi dapat berbahaya dan menimbulkan berbagai penyakit   

(Baroto dan Syamsul, 2006). Sebagai contoh di Daerah Karanganyar, logam 

berat Cr yang mengalir ke lahan persawahan akibat pencemaran limbah 

mencapai 0,22 mg/kg (Budi, 2004). 

Menurut Nugroho (2001) berbagai macam reaksi dapat terjadi  terhadap 

logam berat  jika masuk ke lahan sawah atau lingkungan. Reaksi yang terjadi 

misalnya membentuk senyawa larut, kompleks dari berbagai macam molekul, 

terjerap ke dalam struktur mineral, terakumulasi atau terfiksasi  ke dalam 
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bahan biologi, dikompleks dengan agen pengkhelat dan diadsorbsi dalam 

mineral lempung atau koloid organik. 

Reaksi – reaksi seperti yang telah dijelaskan terjadi karena peranan sifat-

sifat tanahnya yang mendukung. Menurut Pilon-Smits (2005) bioavailabilitas 

(kemampuan dalam melarut) suatu polutan ditentukan oleh sifat kimianya, 

sifat-sifat tanah, kondisi lingkungan dan aktivitas biologis. Tanah dengan 

tekstur halus (lempungan) memiliki kapasitas tukar kation lebih tinggi dan 

menahan air lebih tinggi dibanding tanah dengan tekstur kasar (pasiran). 

Demikian juga tanah dengan kandungan humus atau bahan organik tinggi 

berkorelasi dengan kapasitas tukar kation. Adanya pengaruh sifat-sifat tanah 

terhadap kelarutan logam berat dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengelolaan tanah untuk mengatasi masalah pencemaran logam berat. 

Belakangan ini telah diterapkan teknik bioremediasi untuk mengatasi 

pencemaran logam berat. Bioremediasi didefinisikan sebagai proses yang 

menggunakan mikroba, enzim mikroba, atau tanaman untuk mengurangi racun 

polutan di tanah atau lingkungan. Konsep bioremediasi tersebut termasuk di 

dalamnya proses-proses: biodegradasi yang menunjuk pada panawaran atau 

transformasi senyawa beracun secara total atau parsial oleh mikroba dan 

tanaman; mineralisasi yang menunjukkan perubahan menyeluruh bahan 

organik polutan menjadi senyawa anorganik dan kometabolisme yang 

membantu pada proses perubahan polutan tanpa mengubah karbon atau energi 

untuk mikroba pelapuk (Skipper, 1998 cit. Nugroho, 2001). 

 Bioremediasi dipertimbangkan sebagai penanganan kontaminan 

didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (Mullen, 1998 cit. Nugroho. 2001): 

1. Organisme yang digunakan harus mempunyai aktivitas katabolisme untuk 

menghancurkan kontaminan dengan laju yang mencukupi  untuk membuat 

konsentrasi kontaminan menurun. 

2. Secara biologis kontaminan dapat dicapai oleh organisme. 

3. Lingkungan mendukung untuk pertumbuhan mikroba, tanaman atau 

aktivitas enzimatik. 
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4. Biaya bioremediasi harus lebih murah atau paling kurang sama dengan 

teknologi lain. 

Bioremediasi yang coba ditawarkan haruslah sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah dijelaskan. Mengingat akan kekayaan hayati tanaman di 

Indonesia yang besar serta ditunjang oleh iklim yang hangat sepanjang tahun, 

tentunya sumbangan tanaman untuk pengendalian pencemaran perlu dikaji 

dan akhirnya diterapkan bila teknologinya ternyata menguntungkan. Salah 

satu tanaman air yang dapat digunakan dalam pengendalian logam berat 

adalah azolla. 

Selama ini masyarakat menggunakan azolla hanya sebagai pupuk N 

karena azolla mampu tumbuh cepat dengan biomassa besar dan dapat 

menambat N2. Di samping itu azolla juga mampu menyerap beberapa jenis 

logam berat, sehingga berpotensi sebagai fitoabsorber (penyerap) limbah yang 

mengandung logam berat. Pertumbuhan azolla sangat dipengaruhi oleh 

cekaman lingkungan (intensitas sinar, suhu, kelembaban dan kekeringan). 

Pertumbuhan dan daya tahannya terhadap cekaman lingkungan lebih tinggi 

bila akarnya bersinggungan atau masuk ke dalam tanah. Namun, belum 

diketahui bagaimana pengaruh kondisi tersebut (posisi akar terapung, 

menyentuh permukaan tanah atau masuk ke dalam tanah) terhadap ketahanan 

dan serapan azolla terhadap logam berat khususnya kromium (Cr), sehingga 

perlu dikaji pengaruh jenis tanah dan tinggi genangan terhadap serapan dan 

ketahanan azolla terhadap kromium. 

B. Perumusan Masalah 

Logam berat dapat mengalami berbagai macam reaksi jika masuk ke 

lahan sawah atau lingkungan. Reaksi-reaksi tersebut dipengaruhi oleh sifat-

sifat tanahnya. Tanah Vertisol mempunyai kandungan lempung lebih tinggi 

dibandingkan pada tanah Entisol. Kandungan lempung yang tinggi akan 

menyebabkan luas permukaan jerapan yang semakin tinggi juga, dan ini 

membuat kelarutan logam Cr menurun. Kelarutan Cr akan meningkat dengan 

adanya penggenangan pada tanah tersebut, sehingga Cr akan lebih tersedia 

bagi tanaman. Azolla merupakan tanaman fitoabsorber yang pertumbuhannya 
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dipengaruhi oleh genangan air. Azolla dapat menyerap logam Cr dan 

diakumulasikan di bagian akarnya. Adanya penggenangan pada tanah Vertisol 

dan Entisol, diduga dapat berpengaruh pada serapan dan ketahanan azolla 

terhadap logam Cr tersebut. Untuk itu perlu dikaji :  

1. Bagaimana serapan dan ketahanan azolla terhadap logam Cr pada tanah 

Vertisol dan Entisol dengan berbagai tinggi genangan air?  

2. Pada ketinggian genangan dan konsentrasi logam Cr berapa azolla dapat 

menyerap logam Cr paling tinggi pada masing-masing tanah Vertisol dan 

Entisol? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh tinggi genangan air, jenis tanah, konsentrasi 

logam Cr dan interaksi ketiganya terhadap serapan dan ketahanan azolla pada 

logam Cr. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat akan memberi masukan pada pengembangan 

ilmu dan teknologi khususnya mengenai pemanfaatan azolla sebagai 

fitoabsorber dari logam berat Cr yang menjadi bahan pencemar suatu 

lingkungan. 

 
 

II.LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran Logam Berat Kromium (Cr) 

Salah satu bahan pencemar yang sering ditemukan di lingkungan 

perairan adalah logam berat. Logam berat bila kadarnya melebihi ambang 

batas yang diperbolehkan dapat menimbulkan bahaya karena tingkat 

toksisitasnya akan mengganggu organisme yang ada di perairan maupun 

manusia (Rinawati, et al., 2008).  

Limbah industri umumnya merupakan zat B3 (bahan berbahaya, 

dan beracun). Zat ini mempunyai sifat beracun, tidak mudah untuk 
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dirombak oleh mikroorganisme (baik secara langsung maupun tak 

langsung) dan terakumulasi pada tubuh organisme. Industri biasanya 

menggunakan logam sebagai bahan dasar yang dapat mengakibatkan 

pencemaran. Unsur logam yang beracun ini meliputi Pb, Hg, Cd, Cr, Ti, 

Sb, dan Be (Suryadarma, 1994). 

Logam berat yang sering timbul akibat industri terutama industri 

tekstil adalah logam kromium. Unsur kromium dalam sistem periodik 

unsur sebagai berikut : 

Simbol    : Cr 

No atom    : 24 

Berat atom    : 52 

Kelompok tabel periodik  : VI b 

(Tan, 1998). 

Sumber pencemaran logam kromium (Cr) dapat berasal dari 

limbah industri tekstil, industri penyamakan kulit, korosi pipa air dan 

limbah rumah tangga (detergen) yang terakumulasi dalam sayur    

(Noviati, 2005). 

Kadar Cr total dalam batuan sediment biasanya berkisar 100    

ppm, tetapi Cr yang tersedia di dalam tanah kurang dari 100 ppm. Unsur 

Cr dalam tanah umumnya tidak tersedia bagi tanaman. Kromium 

heksavalen jarang dan hanya stabil pada kondisi oksidasi yang alkali 

(Mengel dan Kirkby, 1987). 

Lahan dapat tercemar oleh logam Cr yang berasal dari limbah yang 

masuk ke dalam saluran irigasi dan akhirnya terserap oleh tanaman. Rantai 

makanan akan membantu Cr masuk ke dalam tubuh manusia. Baku Mutu 

limbah cair logam Cr adalah sebesar 0,5 mg/L dan pada tanah sebesar      

2,5 ppm (Giyatmi et al., 2008).  

2. Potensi Azolla microphylla dalam Remediasi Logam Berat Kromium 
(Cr) 

Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tanaman dapat dibagi 

menjadi tiga proses yang sinambung, yaitu penyerapan logam oleh akar, 

translokasi logam dari akar ke bagian tubuh lain, dan lokalisasi logam 
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pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat 

metabolisme tanaman tersebut (Priyanto dan Prayitno, 2000). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai fitoabsorben 

adalah azolla. Azolla merupakan tanaman air yang tumbuh dengan baik di 

daerah tropis maupun sub tropis. Tanaman azolla dalam taksonomi 

tanaman mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Divisi   : Pteridophyta 

Kelas   : Leptosporangiopsida (heterosporous) 

Oedo   : Salviniales 

Famili   : Salviniaceae 

Genus   : Azolla 

Spesies  : Azolla sp. 

Azolla pinnata ditemukan di daerah tropis Asia (termasuk Asia 

Tenggara, Cina Selatan dan Timur, Jepang Selatan), Australia Utara dan di 

daerah tropis Afrika selatan (termasuk Madagaskar). Azolla pinnata dapat 

beradaptasi pada daerah dengan kondisi iklim yang panjang, tetapi 

pertanaman Azolla pinata lambat, sehingga banyak penelitian yang 

menggunakan Azolla microphylla. Spesies Azolla microphylla 

pertumbuhannya cepat, produksi biomassanya tinggi, dan mampu 

membentuk spora sepanjang tahun. Tanaman Azolla pinata dan Azolla 

microphylla secara sepintas nampak sama, namun apabila dicermati akan 

nampak berbeda. Perbedaan ciri-ciri Azolla pinata dan Azolla microphylla 

adalah sebagai berikut : 

Bagian tanaman Azolla pinata Azolla microphylla 

Daun  

Warna  

 

Pertanaman  

 

 

Jumlah spora 

Tipis  

Hijau, dengan tepi 

kebiru-biruan 

Berhimpitan, tepi 

daun saling melekat 

 

Sedikit  

Tebal  

Hijau muda, dengan tepi 

hijau agak pucat 

Tumpang tindih, membentuk 

gugusan dengan ketebalan 1 

cm - 3 cm 

Banyak  
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(Djojosuwito, 2000). 

Azolla microphylla awalnya menyebar di Amerika Serikat, 

Amerika Tengah, dan India Barat. Azolla microphylla lebih toleran 

terhadap temperatur agak tinggi sehingga sangat baik bila dibudidayakan 

pada kondisi iklim tropis seperti di Indonesia. Disamping itu, dapat 

menghasilkan biomass dalam jumlah banyak dengan kemampuan 

memfiksasi N2 dari udara yang tinggi. Azolla dapat dijadikan filter 

(penyaring) air dari pencemaran logam berat (Arifin, 1991). 

Azolla menyerap hara dalam bentuk kation dan anion melalui 

rhizoid yang mirip akar tanaman. Ada dua cara penyerapan ion oleh 

tanaman, termasuk azolla, yaitu absorpsi secara pasif yang melalui 

mekanisme difusi, pertukaran ion, kesetimbangan Donnan dan aliran 

massa, serta secara aktif menggunakan carrier seperti teori pompa 

sitokrom, teori ATP dan teori protein lechitin carrier (Pandey & Sinha, 

1996). Kation maupun anion tersebut bisa saja merupakan logam berat. 

Menurut Baker (1976) ada dua mekanisme ketahanan tanaman terhadap 

logam berat. Cara pertama, menghindari serapan logam tersebut misalnya 

dengan meningkatkan pH sekitar akar (pada kasus toleransi terhadap Al), 

menahan ion di dalam jaringan akar dan menahan ion di dalam dinding sel 

akar.  Cara kedua adalah mengakumulasi logam pada jaringan tertentu. 

Menurut Saxena & Sharma (2006), azolla dapat tumbuh pada 

medium yang mengandung Cr sampai 10 ppm. Yong-huang & Wei-zhen 

(1987) menyatakan bahwa azolla toleran terhadap logam-logam Cu, Fe, 

Zn, Mo, Co, Cd, As, Hg, Cr, dan Pb pada  percobaan laboratorium. 

3. Pengaruh Tinggi Genangan terhadap Kelarutan Logam Cr dan 
Pertumbuhan Azolla 

Kromium di dalam tanah mengikat kuat butiran partikel sehingga 

tidak menyebar ke ground water. Di air Cr hanya sebagian kecil yang 

mengendap dalam sedimen dan pada akhirnya akan larut dalam air 

(Silitonga, 2008). Larutnya logam Cr menjadikan logam tersebut tersedia 

bagi tanaman, jika sudah terserap tanaman maka logam Cr tersebut akan 
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mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, selain pengaruh dari faktor 

tumbuhnya. 

Pertumbuhan azolla sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor iklim 

dari lingkungan tumbuhnya, terutama ketersedian air, sinar matahari, 

temperatur, kelembaban udara, keharaan tanah, kegaraman, dan pH media 

tumbuh (Khan, 1988; Lumpkin, 1987). Salah satu di antara faktor yang 

penting bagi pertumbuhan azolla adalah tinggi genangan air, walaupun 

mampu tumbuh pada tanah berlumpur (air macak-macak) atau pada 

gambut yang basah, namun perbanyakannya terhambat karena akarnya 

menghujam kuat ke dalam tanah, sehingga pembelahannya terhambat. 

Sebaliknya pada genangan yang tinggi atau dalam, azolla mudah tercerai-

beraikan oleh angin atau gerakan air karena terapung dengan bebas. 

Ashton (1974) menyatakan bahwa pertumbuhan azolla tidak dapat 

memenuhi seluruh luasan lahan bila genangan airnya dalam dan kecepatan 

angin serta gerakan air cukup besar. Kedalaman air yang optimum untuk 

pertumbuhan azolla adalah 5-10 cm (Singh, 1978). 

 

 

 

 

4. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Kelarutan Logam Berat Cr 

Daya jerap tanah berada pada koloid tanah atau disebut juga 

kompleks jerapan, yang terdiri atas mineral lempung, bahan organik, dan 

oksida serta hidroksida Fe dan Al. Muatan bersih kompleks jerapan 

diimbangi oleh muatan ion berlawanan yang terjerap sehingga sistem 

terpertahankan pada keadaan elektronetral. Ion yang terjerap pada 

permukaan kompleks jerapan secara elektrostatik dapat dipertukarkan 

dengan ion-ion lain yang ada dalam larutan tanah secara stoikiometrik 

(pertukaran dengan jumlah muatan setara). Dalam tanah yang tercemar, 

kompleks jerapan dapat ditempati logam-logam berat Pb, Cd, Cr, Hg, dan 

Sr. Adanya kompleks jerapan menyebabkan berbagai kation logam berat 
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terimobilisasi dan atau terendapkan menjadi senyawa padat yang kurang 

berbahaya (Notohadiprawiro, 1998).     

Koloid tanah yang bermuatan negatif adalah mineral lempung dan 

senyawa organik. Kation tertukarkan yang paling penting adalah Ca, Mg, 

K, Na, H, Al, yang relatif lebih rendah adalah NH4 dan Fe dan jumlah 

sedikit Mn, Cu, dan Zn. Ion yang mempunyai potensial bersifat meracun 

yang ada dalam larutan tanah dan dapat dijerap oleh koloid lempung 

adalah Pb, Cd, Hg, Cr, dan Sr (Sutanto, 2005). 

Adanya koloid lempung tergantung dari ordo tanahnya. Vertisols 

pada umumnya  mempunyai tekstur lempung, kandungan lempung 

berkisar antara 35% sampai 90% dari total tanah. Reaksi tanah bervariasi 

dari asam lemah hingga alkali lemah, nilai pH antara 6 sampai 9. Tanah ini 

memiliki kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang tinggi. Berbeda 

dengan Vertisols, Entisols merupakan ordo tanah yang mempunyai 

kejenuhan basa sedang sampai tinggi dengan kapasits tukar kation sangat 

beragam karena sangat tergantung pada jenis mineral lempung yang 

mendominasinya. Tanah ini mempunyai reaksi tanah sangat beragam, pH 

nya berkisar antara 2,5 – 8,5 (Munir, 1996). 

Reaksi tanah sangat mempengaruhi kelarutan logam Cr. Menurut 

Palar (1994), kromium dengan bilangan oksidasi +3 dapat mengendap 

dalam bentuk hidroksida. Krom hidroksida ini tidak terlarut dalam air pada 

kondisi pH optimal 8,5–9,5 tetapi akan melarut lebih tinggi pada kondisi 

pH rendah atau asam. 

B. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

Fithoremediasi 
Pencemaran 

Kromium 

Genangan 
air 

Ordo tanah 
berbeda 

Kelarutan 
logam 

Pertumbuhan 
Azolla 

Bagaimanakah 
serapan dan 

Pemanfaatan 
Azolla 
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C. Hipotesis 

1. Ordo tanah, tinggi genangan air dan konsentrasi logam Cr berpengaruh 

nyata pada serapan dan ketahanan azolla terhadap logam Cr. 

2. Serapan dan ketahanan azolla terhadap logam Cr yang paling tinggi terjadi 

pada tanah Vertisol dengan tinggi genangan air 0 cm dan pada konsentrasi 

20 ppm. 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. Analisis tanah dan jaringan tanaman dilaksanakan di 

Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian serta di Sub 

Laboratorium Kimia Pusat Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini 

dilaksanakan bulan Maret sampai Mei 2009. 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Penelitian ini menggunakan tanah Entisol yang diambil dari daerah 

Colomadu, Karanganyar dan tanah Vertisol yang diambil dari daerah 

Jatikuwung, Karanganyar. Azolla yang digunakan adalah jenis Azolla 
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microphylla, dan untuk media biakan azolla tersebut menggunakan media 

biakan Azolla bebas N, yaitu larutan Yoshida. Logam berat Cr yang 

digunakan dibuat dengan berbagai konsentrasi, untuk penelitian 

pendahuluan adalah 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 20; 30; 40; 50; dan 60 ppm, 

sedangkan konsentrasi Cr untuk penelitian utama adalah 0; 5; 10; 15; dan 

20 ppm.  

2. Alat 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pot plastik (ukuran 

diameter x tinggi = 8,5 x 12 cm), jerigen, kamera digital, alat tulis, 

timbangan analitik, erlenmeyer, gelas piala, AAS (Atomic Absorbtion 

Spectrophotometer), alat untuk destruksi, termometer dan pH meter. 

C. Perancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui percobaan rumah kaca. Penelitian terdiri 

dari dua tahap, yaitu percobaan pertama sebagai penelitian pendahuluan untuk 

mengetahui konsentrasi lethal logam berat Cr yang akan digunakan untuk 

menentukan perlakuan pada percobaan kedua. Pada percobaan pertama ini 

azolla ditumbuhkan pada media biakan bebas N dengan konsentrasi logam 

berat 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 20; 30; 40; 50; dan 60 ppm.    

Hasil percobaan pertama ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

konsentrasi Cr pada percobaan kedua. Percobaan kedua bertujuan untuk 

mengetahui dan membandingkan  pengaruh jenis tanah, konsentrasi logam 

berat Cr dan tingkat persinggungan akar azolla dengan tanah terhadap  

ketahanan azolla dan total serapan logam Cr. Percobaan menggunakan 

rancangan dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan tiga faktor 

perlakuan yaitu: 

1. Faktor I adalah ordo tanah (T) 

T1 = tanah Vertisol (Jatikuwung, Karanganyar) 

T2 = tanah Entisol (Colomadu, Karanganyar) 

2. Faktor II adalah tinggi genangan air (A) 

A0 = tinggi genangan air 0 cm (akar masuk ke dalam tanah) 

A1 = tinggi genangan air 2 cm (akar menyentuh permukaan tanah) 

11 
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A2 = tinggi genangan air 7 cm (akar menggantung  5 cm di atas permukaan  

tanah) 

3. Faktor III adalah konsentrasi logam berat Cr (K) 

Konsentrasi logam Cr yang dijadikan perlakuan merupakan hasil dari 

percobaan pendahuluan, yaitu 0; 5; 10; 15; dan 20 ppm 

Dari ketiga faktor tersebut maka dapat diperoleh 30 kombinasi 

perlakuan yang masing-masing diulang 3 kali, sehingga didapatkan 90 pot 

percobaan. Analisis awal dilakukan terhadap beberapa sifat kimia tanah (KTK, 

pH, kadar bahan organik, kadar Cr tersedia) dan sifat fisika tanah (tekstur). 

Pemeliharaan tanaman (inkubasi) dilakukan selama 3 minggu dengan menjaga 

tinggi air tetap seperti pada awal tanam. Variabel penelitian yang diamati 

meliputi: biomassa azolla, serapan azolla terhadap Cr, Cr tersedia dalam tanah, 

serta gejala fisiologis azolla secara visual.  

D. Tata Laksana Penelitian 

1. Pengambilan sampel tanah 

Sampel diambil pada lahan dengan kedalaman 20 cm. Tanah diambil 

dari beberapa titik secara diagonal pada satu lahan kemudian 

dikompositkan. Sampel tersebut kemudian dikeringanginkan, ditumbuk 

dan diayak dengan ayakan bermata saring Ø 2 mm untuk media tanam dan 

bermata saring  Ø 0,5 mm untuk keperluan analisis laboratorium. 

2. Persiapan media tanam 

Media tanam dibuat dengan menimbang tanah, untuk tanah Entisol 

200 g dan Vertisol 191 g yang didasarkan pada kesamaan volume 

tanahnya yaitu sebesar 152 cm3. Setelah ditimbang kemudian dimasukkan 

ke dalam pot plastik, selanjutnya diberi larutan yoshida sebagai nutrisi dan 

dibuat dalam tiga kondisi, yaitu kondisi air setinggi 0 cm di atas tanah, air 

setinggi 2 cm di atas tanah, dan air setinggi 7 cm di atas tanah.   

3. Penanaman 

Menimbang 1 gram azolla kemudian ditanam dengan kondisi akar 

masuk ke dalam tanah, akar menyentuh permukaan tanah, dan akar 
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menggantung 5 cm di atas permukaan tanah pada media yang telah 

disiapkan. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan setiap hari dengan penambahan akuades 

pada masing-masing pot untuk menjaga tinggi genangan air. 

5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap hari, yaitu meliputi gejala visual yang 

timbul akibat keracunan Cr dan suhu tanah dan air. Pengukuran suhu tanah 

dan air dilakukan setiap hari pada pukul 14.00 WIB, yang diharapkan 

merupakan suhu maksimum harian. 

6. Pemanenan 

Pengukuran biomassa dilakukan pada minggu 1, 2, dan 3 setelah 

tanam, dilakukan dengan metode sampel terbuang. Azolla yang sudah 

dipanen kemudian ditimbang berat segarnya sesuai perlakuan masing-

masing kemudian dioven pada suhu 700 C sampai beratnya konstan 

selanjutnya ditimbang berat keringnya. Besarnya  kadar  Cr  dalam 

jaringan  dianalisis  dengan  metode destruksi basah menggunakan 

campuran HNO3 dan HClO4 dengan perbandingan 3:1 dan dibaca dengan 

AAS. Pengukuran pH tanah dengan menggunakan pH meter glass 

elektrode (Anonim, 2005). 

7. Analisis tanah awal, meliputi : 

a. KTK (Kapasitas Tukar Kation) 

Besarnya nilai KTK dianalisis dengan metode ekstrak amonium asetat 

(Anonim, 2005). 

b. pH tanah 

Besarnya nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter glass 

elektrode (Anonim, 2005). 

c. Bahan organik 

Besarnya kadar bahan organik dianalisis dengan metode Walky and 

Black (Anonim, 2005). 

d. Kadar Cr tersedia dalam tanah 
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Besarnya   kadar   Cr  tersedia  dalam  tanah  dianalisis dengan metode 

ekstrak amonium asetat (Anonim, 2005). 

e. Tekstur tanah 

Analisis tekstur tanah menggunakan metode pemipetan                

(Anonim, 2005). 

E. Variabel Pengamatan 

1. Variabel bebas 

a. Jenis tanah 

b. Tinggi genangan 

c. Konsentrasi logam Cr 

2. Variabel tergantung 

a. Gejala visual azolla akibat keracunan Cr 

Mengamati gejala visual tanaman setiap harinya yaitu perubahan 

warna daun akibat keracunan Cr yang semakin menguning bahkan 

mati jika tingkat keracunan semakin besar. 

b. Berat segar brangkasan Azolla 

Brangkasan segar meliputi seluruh bagian azolla (daun, batang maupun 

akar) per pot.  

c. Berat kering brangkasan Azolla 

Berat brangkasan yang telah dioven pada suhu ± 70oC hingga berat 

menjadi konstan. 

d. Serapan Cr oleh Azolla 

e. Kadar Cr teredia dalam tanah 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan menggunakan uji Kruskal 

Wallis pada aras kepercayaan 95%, dilanjutkan dengan uji Mood Median 

apabila ada pengaruh yang nyata, sedangkan uji Korelasi untuk mengetahui 

hubungan antara Serapan Cr dengan variabel tergantung yang lain        

(Gomez dan Gomez, 1990). 

 
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Penentuan Konsentrasi Lethal Azolla microphylla terhadap Logam 
Kromium (Cr) 

Konsentrasi lethal merupakan konsentrasi yang menunjukkan mulai 

adanya tanda-tanda kematian azolla akibat logam Cr. Konsentrasi lethal perlu 

diketahui untuk menentukan perlakuan konsentrasi Cr pada percobaan kedua. 

Pada percobaan pertama ini rentangan konsentrasi yang dicobakan adalah 0; 

2.5; 5; 7.5; 10; 20; 30; 40; 50; dan 60 ppm yang ditumbuhkan pada media 

pertumbuhan bebas N, yaitu larutan yoshida. Tabel 1 menunjukkan bobot 

brangkasan segar dan kering yang semakin menyusut dengan bertambahnya 

konsentrasi.  

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi Cr dalam media pertumbuhan Yoshida terhadap 
biomassa segar, biomassa kering dan jumlah penggandaan Azolla 
microphylla. 

Konsentrasi 

Cr (ppm) 

Biomassa segar 

azolla (g) 

Biomassa kering 

azolla (g) 

Jumlah 

penggandaan (n) 

0 2,366 0,184 1,234 

2,5 2,138 0,178 1,089 

5,0 1,970 0,170 0,972 

7,5 1,910 0,170 0,927 

10,0 1,615 0,158 0,687 

20,0 0,540 0,057 -0,883 

30,0 0,512 0,045 -0,959 

40,0 0,370 0,045 -1,425 

50,0 0,302 0,034 -1,716 

60,0 0,323 0,043 -1,620 

Adanya logam Cr akan menurunkan pertumbuhan azolla. Pertumbuhan 

azolla menurun dengan adanya logam Cr, ditandai dengan penggandaan yang 

semakin kecil bahkan penggandaannya negatif dengan bertambahnya 

konsentrasi Cr. Penggandaan azolla adalah kemampuan azolla dalam 

memperbanyak diri. Besarnya penggandaan (n) dapat dihitung dengan rumus :  

N = N0 2n   
16 
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n = jumlah generasi (frekuensi penggandaan)  

N = biomassa segar azolla saat panen (gram),  

N0 = biomassa azolla segar pada saat awal  (gram) 

(Fomeg and Merestela, 2004). 

Berdasarkan Tabel 1 bahwa azolla masih dapat hidup hingga konsentrasi 

Cr 10 ppm, meski dengan jumlah penggandaan yang sangat kecil, yaitu 0,687. 

Pada konsentrasi 10 ppm ini, biomasa azolla masih mengalami pertambahan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Saxena dan Sharma (2006), yaitu azolla 

dapat tumbuh pada medium yang mengandung Cr sampai 10 ppm. Sedangkan 

gejala kematian (konsentrasi lethal) azolla ditemukan mulai dari konsentrasi 

20 ppm. Gejala kematian tersebut ditandai dengan daun menguning hingga 

mati, dan jika dilihat dari penggandaannya sebesar -0,883 sehingga azolla 

tersebut mengalami penyusutan biomassa. Penyusutan biomassa dapat dilihat 

dari bobot brangkasan segar dan brangkasan keringnya. Bobot brangkasan 

segar adalah bobot bagian hidup tanaman yang masih dalam keadaan segar, 

sedangkan bobot brangkasan kering adalah bobot berdasarkan pertambahan 

protoplasma karena ukuran sel maupun jumlah protoplasmanya mengalami 

penambahan.  

Besarnya bobot segar dan kering azolla juga semakin menyusut dengan 

semakin bertambahnya konsentrasi Cr. Hal ini dikarenakan logam Cr merusak 

jaringan tanaman pada azolla tersebut sehingga biomassa azolla mengalami 

penurunan. Menurut Kirkby (1987) bahwa dalam tanaman, Cr dapat berfungsi 

sebagai kofaktor enzim, tetapi bila jumlahnya berlebih dapat menyebabkan 

keracunan bagi tanaman. Dengan demikian dapat diketahui penyebab azolla 

mati pada konsentrasi 20 ppm, karena azolla berada pada konsentrasi Cr yang 

melebihi kapasitasnya dalam ketahanan. 

Hubungan antara konsentrasi Cr dan jumlah penggandaan azolla 

mengikuti persamaan regresi Y = 1,45574 – 0,115907X + 0,0010697 X2 

(Gambar 1). Konsentrasi Cr 0 ppm merupakan konsentrasi Cr yang 

memberikan penggandaan paling tinggi, dari persamaan regresi tersebut         

Y adalah penggandaan, sedangkan X adalah konsentrasi logam Cr. 
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Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dicari konsentrasi logam Cr 

yang memberikan penggandaan 0 (pertumbuhan konstan), yaitu 14,3 ppm, 

sehingga konsentrasi logam Cr untuk percobaan kedua dapat ditentukan 

berdasarkan konsentrasi logam Cr terendah (0 ppm) dan konsentrasi tertinggi 

pada saat azolla sudah tidak menunjukkan adanya pertumbuhan atau 

penggandaannya negatif, yaitu pada konsentrasi 20 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Logam Cr dalam Media Pertumbuhan terhadap 
Penggandaan Biomassa Azolla microphylla. 

B. Analisis Awal Tanah dan Jaringan Tanaman Azolla microphylla  

Tanah yang digunakan untuk sampel adalah ordo tanah Vertisol 

Jatikuwung dan Entisol Colomadu. Penggunaan tanah Vertisol dan Entisol 

dimaksudkan untuk perbandingan tanah dengan kandungan lempung tinggi 

dengan kandungan pasir tinggi (lempung rendah). Adanya kandungan 

lempung yang berbeda akan menyebabkan sifat kimia dan fisika dari kedua 

tanah tersebut juga berbeda.  

Analisis karakteristik tanah awal sebelum perlakuan disajikan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2 Karakteristik Awal Tanah dan Jaringan Tanaman Azolla microphylla  
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Penggandaan = 1.45574 - 0.115907 konsentrasi  + 0.0010697 konsentrasi**2
 

R-sq = 96.9%
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Keterangan Analisis Satuan Nilai Harkat  

Tanah 
Vertisol 

pH H2O   6,653  Netral * 
C-Organik % 1,378  Rendah * 
BO % 2,37  Sedang * 
KTK cmol(+)/kg 51,347  Sangat tinggi * 
Tekstur % Pasir 22,56; 

Debu 24,7; 
Lempung 
52,74 

 Clay 
(Lempungan) 

 Cr tersedia ppm 0.041  

Tanah 
Entisol 

pH H2O   6,2  Agak masam * 
C-Organik % 2,422  Sedang * 
BO % 4,16  Tinggi * 
KTK cmol(+)/kg 12,636  Rendah * 
Tekstur % Pasir 57,3; 

Debu 16,8; 
Lempung 
25,9 

 Sandy Clay Loam 
(Geluh lempung 
berpasir)  

 Cr tersedia ppm 0,033  
Azolla 
microphylla Kadar Cr ppm 0,077  

Keterangan :  
*) Pengharkatan menurut Balai Penelitian Tanah 2005. 

Berdasarkan hasil analisis tanah awal (Tabel 2) diketahui tanah Vertisol 

Jatikuwung memiliki pH yang netral dan bahan organik yang sedang, yaitu 

sebesar 2,37 %. Hal ini karena tanah vertisol biasanya terdapat pada daerah 

yang curah hujannya rendah dan suhu yang tinggi. Tanah vertisol yang dipakai 

adalah dari daerah Jatikuwung yang juga mempunyai curah hujan rendah dan 

suhu yang tinggi. Keadaan yang demikian mengakibatkan mikroorganisme 

sebagai pengurai yang hidup di tanah vertisol sangat sedikit, jadi bahan 

organik yang terbentuk juga sangat sedikit. Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

tanah ini sangat tinggi, yaitu sebesar 51,347 cmol(+)/kg. Hal ini karena 

vertisol mempunyai kandungan lempung yang tinggi sehingga kompleks 

jerapan dan pertukarannya juga tinggi yang menyebabkan adanya pertukaran 

kation yang tinggi pula. Menurut Notodarmojo (2005), KTK adalah 

pertukaran atau penggantian ion yang telah teradsorpsi oleh ion lain. Dalam 
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kondisi tertentu, ion akan tertarik dan menempel pada permukaan butir atau 

partikel tanah dan mengganti ion lain yang telah menempel atau berada pada 

permukaan partikel tanah. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa proses 

pertukaran ion terutama terjadi karena kehadiran lempung (terutama dalam 

bentuk koloidnya) dan zat organik. Pertukaran kation dipengaruhi oleh muatan 

elektrostatis dari partikel tanah, maka pH juga mempengaruhi KTK. Semakin 

tinggi nilai pH tanah maka semakin tinggi pula KTK tanah tersebut. Kadar Cr 

tersedia dalam tanah Vertisol sebesar 0,041 ppm, kadar ini masih di bawah 

ambang batas logam Cr yaitu, sebesar 2,5 ppm. 

Hasil analisis tanah awal pada tanah Entisol menunjukkan bahwa pH 

tanah tersebut tergolong pada pengharkatan agak masam dan bahan 

organiknya sebesar 4,16 % tergolong dalam pengharkatan tinggi.  Bahan 

organik pada tanah Entisol ini tinggi diduga karena tempat pengambilan 

sampel di dekat kebun, sehingga banyak seresah yang terdekomposisi. Nilai 

KTK tanah Entisol ini rendah. Rendahnya nilai KTK pada tanah Entisol bisa 

dikarenakan Entisol mempunyai tekstur yang kasar. Tanah yang bertekstur 

kasar mempunyai KTK yang lebih rendah daripada tanah yang bertektur halus, 

karena tanah yang bertekstur kasar mempunyai koloid yang lebih sedikit 

daripada tanah yang bertekstur halus. Kadar logam Cr pada tanah Entisol juga 

masih di bawah ambang batas logam Cr, kadar Cr dalam tanah Entisol adalah 

sebesar 0,033 ppm. 

Daerah tempat penelitian adalah daerah tropis, sehingga azolla yang 

digunakan untuk penelitian haruslah yang toleran dengan suhu agak tinggi. 

Azolla microphylla merupakan jenis azolla yang tahan dengan suhu di daerah 

tropis sehingga azolla yang digunakan pada penelitian ini adalah Azolla 

microphylla. Azolla jenis ini mempunyai kelebihan, yaitu pertumbuhannya 

cepat dan produksi biomassanya tinggi. Pada analisis jaringan tanaman azolla 

sebelum perlakuan mengandung unsur Cr sebesar 0,077 ppm. Kadar tersebut 

masih dapat ditolerir oleh azolla. Menurut Kirkby (1978) bahwa dalam 

tanaman, Cr dapat berfungsi sebagai kofaktor enzim, tetapi bila jumlahnya 

berlebihan akan menyebabkan keracunan bagi tanaman. 
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C. Serapan Cr oleh Azolla microphylla 

1. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Serapan Cr oleh Azolla microphylla 

 
Gambar 2. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Serapan Cr Oleh Azolla 

microphylla. 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Berdasarkan analisis menggunakan uji Kruskal Wallis diketahui 

bahwa ordo tanah berpengaruh tidak nyata terhadap serapan Cr oleh 

Azolla (P = 0,256). Meskipun pengaruh ordo tanah tidak nyata, tetapi pada 

Gambar 2 menunjukkan serapan Cr oleh azolla pada tanah Entisol lebih 

tinggi daripada serapan pada tanah vertisol. Serapan Cr pada tanah Entisol 

dapat mencapai 93,019 (µg/pot), sedangkan pada tanah Vertisol, serapan 

Cr mencapai 60,318 (µg/pot). Hal ini dikarenakan pada tanah Vertisol, 

kadar lempungnya tinggi dan itu menyebabkan lempung banyak mengikat 

logam Cr, sehingga Cr yang dapat diserap oleh azolla lebih sedikit 

dibanding pada tanah entisol. Lempung merupakan pengikat (landfill), 

sehingga pergerakan Cr dapat dihambat atau terbatasi dan membentuk 

ikatan massa monolit dengan struktur yang kekar (massive). Selain itu, 

pada tanah Vertisol juga mempunyai kompleks jerapannya yang tinggi, 

sehingga Cr banyak yang terjerap. Semakin banyak Cr yang terjerap, 

otomatis azolla tidak dapat menyerap Cr tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Srivasta dan Gupta (1996) bahwa Cr terikat kuat pada tempat 
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pertukaran lempung dan bahan organik. Meskipun pada tanah yang 

dijadikan sampel adalah tanah Entisol yang mempunyai kandungan bahan 

organik lebih tinggi daripada tanah Vertisol, tetapi kandungan lempungnya 

sedikit sehingga Cr yang terjerap juga sedikit. Dengan demikian, serapan 

Cr oleh azolla lebih tinggi pada tanah Entisol. 

2. Pengaruh Penggenangan Air terhadap Serapan Cr oleh Azolla 
microphylla 

Pengaruh penggenangan air terhadap serapan Cr oleh azolla dengan 

uji Kruskal Wallis menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata       

(P = 0,000). Azolla merupakan tanaman yang harus tumbuh dalam air atau 

lumpur yang basah untuk bertahan hidup. Jika dia dalam keadaan kering, 

maka dia tidak akan bertahan hidup lama dan akan mati. Penggenangan 

akan menyebabkan terjadinya lapisan aerobik dan lapisan anaerobik. Pada 

tanah anaerobik akan menyediakan fosfor (P) lebih banyak dibanding 

tanah aerobik, karena proses reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ akan melepaskan P 

ke larutan tanah sehingga P mejadi tersedia bagi azolla. Azolla merupakan 

tanaman yang dapat memfikasi N2 udara. Azolla mengikat N2 

membutuhkan energi (ATP), dan sumber dari ATP tersebut adalah unsur 

P. Dengan demikian, tanah yang tergenang dapat menyediakan unsur P 

lebih tinggi untuk kebutuhan pertumbuhan azolla, sehingga azolla lebih 

tahan pada tanah tergenang dibanding tanah yang tidak tergenang. 

Penggenangan yang terlalu tinggi tidak menjamin pertumbuhan azolla 

lebih baik, karena penggenangan yang tinggi akan menyebabkan azolla 

mudah terbawa angin. 

Keadaan air yang mendukung, akan meningkatkan serapan Cr oleh 

azolla tersebut. Gambar 3 menunjukkan bahwa serapan Cr paling tinggi 

tercapai pada penggenangan 2 cm, yaitu akar menyentuh permukaan tanah.  
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Gambar 3. Pengaruh Penggenangan air terhadap serapan Cr Azolla 

microphylla 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Perlakuan A1, yaitu penggenangan air setinggi 2 cm (akar azolla 

menyentuh permukaan ta 

nah) memberikan serapan tertinggi sebesar 95,049 (µg/pot). Hal ini 

bisa dikarenakan pada penggenangan 2 cm ini akar dapat menyentuh tanah 

yang artinya azolla juga dapat menyerap Cr yang masih di dalam tanah. 

Penggenangan 2 cm dapat memberikan kondisi suhu yang lebih rendah 

daripada saat penggenangan 7 cm, sehingga azolla dapat tumbuh dengan 

baik dan dapat menyerap Cr dengan baik juga. Pada kondisi penggenangan 

7 cm suhu tanah dan air relatif lebih tinggi (Gambar 4), karena perubahan 

suhu pada air lebih lama dibanding perubahan suhu pada tanah.  

Pengukuran suhu dilakukan pada saat pukul 14.00 WIB, karena pada 

saat itu suhu mencapai maksimum. Air mencapai suhu maksimum lebih 

lama daripada tanah, karena tanah lebih mudah menyerap panas daripada 

air dan sekaligus lebih mudah untuk melepaskannya. Suhu maksimum 

harian genangan 7 cm lebih tinggi dari pada genangan 2 cm, karena tanah 

dengan kandungan air lebih tinggi lebih sulit menyerap panas daripada 

tanah dengan kandungan air sedikit dan sekaligus lebih lama untuk 
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melepaskan panas. Tanah pada kondisi genangan 7 cm suhunya lebih 

tinggi daripada tanah dengan kondisi genangan 2 cm, karena pada kondisi 

genangan 7 cm melepaskan panas sedikit demi sedikit, sehingga pada 

kondisi ini mengalami suhu tinggi yang lebih lama. Berdasarkan Gambar 3 

serapan Cr oleh azolla lebih rendah pada kondisi macak-macak daripada 

kondisi tanah tergenang karena pada kondisi ini kelarutan Cr lebih rendah 

jika dibandingkan pada tanah tergenang, sehingga serapan Cr oleh azolla 

juga rendah. Serapan tertinggi dicapai pada tinggi genangan air 2 cm, yaitu 

95,049 µg/pot, hasil ini berbeda tidak nyata dengan serapan azolla pada 

kondisi tinggi genangan air 7 cm. 
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Gambar 4. Perubahan Suhu Akibat Perbedaan Tinggi Genangan Air. 

Meskipun penggenangan 0 cm akar azolla dapat masuk ke dalam 

tanah lebih dalam dibandingkan pada penggenangan 2 cm, tetapi pada 

kondisi penggenangan 0 cm komposisi airnya lebih sedikit. Kekurangan 

air akan menurunkan kalarutan unsur P, yang merupakan unsur terpenting 

dalam pertumbuhan azolla. Pada kondisi tersebut dapat menyebabkan 

pertumbuhan azolla kurang baik sehingga serapannya juga sedikit. 

 

3. Pengaruh Konsentrasi Logam Cr terhadap Serapan Cr oleh Azolla 
microphylla 
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Pengaruh konsentrasi Cr yang dicobakan setelah dianalisis statistik 

dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap serapan Cr (P = 0,000). Umumnya semakin tinggi konsentrasi Cr 

maka serapan Cr oleh azolla juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan 

peningkatan konsentrasi akan berakibat kadar konsentrasi juga semakin 

tinggi sehingga menyebabkan serapan Cr oleh azolla meningkat. Gambar 5 

menunjukkan pengaruh konsentrasi Cr terhadap serapan Cr oleh azolla 

sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi Logam Cr terhadap serapan Cr Azolla 

microphylla 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Berdasarkan uji Mood Median pada taraf 5% dapat dilihat bahwa 

serapan pada konsentrasi 0 ppm tidak berbeda nyata terhadap serapan pada 

konsentrasi 5 ppm. Serapan Cr berbeda tidak nyata juga terjadi pada 

konsentrasi 10 dan 20 ppm. Pada konsentrasi 15 ppm serapan Cr oleh 

azolla berbeda nyata terhadap serapan pada perlakuan K0, K1, K2 dan K4. 

Serapan Cr oleh azolla pada konsentrasi 15 ppm merupakan serapan yang 

paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan konsentrasi Cr 15 ppm adalah 

konsentrasi pada saat azolla mempunyai daya serapan yang paling baik 

untuk remediasi logam Cr. Pada konsentrasi 20 ppm, serapan azolla 

terhadap Cr sudah mulai menunjukkan gejala penurunan, yang diduga 
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konsentrasi tersebut terlalu tinggi, hingga menyebabkan azolla tidak tahan 

(azolla mengalami keracunan). Azolla merupakan tanaman yang menyerap 

kation kemudian diakumulasi di dalam akarnya. Logam Cr yang terlalu 

tinggi konsentrasinya akan menyebabkan akar tidak mampu menahan 

kation yang bersifat racun tersebut dan akhirnya logam Cr merusak 

metabolisme pada jaringan tanaman azolla. Selain itu, suatu tanaman akan 

menyerap suatu unsur berangsur-angsur semakin meningkat dan akan 

berhenti pada suatu titik maksimum dan kemudian serapan tersebut akan 

berangsur-angsur menurun. Menurut de Willegen dan Van Noordwijk 

(1987) cit Winarso (2005), produksi tanaman akan meningkat hingga batas 

tertentu sesuai dengan penambahan suplai hara atau air. Akan tetapi, 

apabila suplai unsur hara atau air terus ditingkatkan hingga melebihi 

kebutuhan tanaman, maka produksi tanaman akan menurun. 

4. Pengaruh Interaksi Perlakuan terhadap Serapan Cr oleh Azolla 
microphylla  

Pengaruh interaksi perlakuan tinggi penggenangan air dan 

konsentrasi Cr pada masing-masing jenis tanah memberikan serapan Cr 

yang berbeda-beda, seperti disajikan pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 6. Pengaruh Interaksi Perlakuan terhadap Serapan Cr oleh Azolla 

microphylla.  
Interaksi perlakuan pada tanah Vertisol yang memberikan serapan Cr 

maksimum adalah perlakuan tinggi genangan air 7 cm (akar menggantung 
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5 cm), dengan konsentrasi Cr 15 ppm dan waktu inkubasinya selama 2 

minggu. Pada tanah Vertisol, azolla dapat memberikan serapan optimum 

pada tinggi genangan 7 cm, karena tanah Vertisol mempunyai sifat 

menyerap air yang tinggi sehingga perlakuan yang airnya kurang dari 7 cm 

(A0 dan A1) cenderung mengalami kehilangan air sehingga pertumbuhan 

azolla lebih baik pada genangan 7 cm dan dapat memberikan serapan Cr 

yang lebih banyak. Waktu inkubasi yang memberikan serapan Cr 

maksimum oleh azolla adalah 2 minggu, hal ini diduga karena pH pada 

minggu kedua cenderung mengalami penurunan (Gambar 7), sehingga 

lebih bersifat asam. pH yang asam akan menyebabkan kelarutan Cr lebih 

tinggi sehingga Cr akan lebih tersedia bagi tanaman dan serapan Cr oleh 

azolla tersebut semakin meningkat.  

Menurut Palar (1994), kromium dengan bilangan oksidasi +3 dapat 

mengendap dalam bentuk hidroksida. Krom hidroksida ini tidak terlarut 

dalam air pada kondisi pH optimal 8,5–9,5; tetapi akan melarut lebih 

tinggi pada kondisi pH rendah atau asam. 
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Gambar 7. Perubahan pH Tanah Vertisol Selama Waktu Inkubasi 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Serapan logam Cr oleh azolla maksimum pada tanah Entisol adalah 

pada ketinggian genangan 2 cm (akar menyentuh permukaan tanah), 
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dengan konsentrasi 15 ppm dan waktu inkubasinya selama 3 minggu 

(Gambar 6). Genangan 2 cm merupakan genangan yang paling baik untuk 

azolla dalam menyerap logam Cr, diduga genangan yang lebih rendah dari 

2 cm akan menyebabkan kelarutan logam Cr kecil, sehingga serapan azolla 

terhadap logam Cr rendah pada kondisi ini. Genangan 7 cm menyebabkan 

perubahan suhu lebih lambat dibanding pada genangan 2 cm, hal ini akan 

memberikan suasana yang lebih panas. Suhu yang terlalu panas akan 

menyebabkan pertumbuhan azolla tersebut terganggu dan akhirnya 

mempengaruhi serapan logam Cr oleh azolla tersebut.  

Serapan maksimum pada tanah Entisol waktu inkubasinya lebih lama 

dari pada waktu inkubasi pada tanah Vertisol. Waktu inkubasi yang 

memberikan serapan Cr optimum pada tanah Entisol yaitu selama 3 

minggu. Jika dikaitkan dengan perubahan pH akibat lamanya inkubasi 

(Gambar 8), waktu inkubasi 2 minggu dengan 3 minggu tidak berbeda 

nyata, yaitu pH nya adalah masam. Reaksi tanah yang masam akan 

menyebabkan kelarutan logam lebih tinggi, sehingga serapan azolla 

terhadap logam Cr juga tinggi. 
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Gambar 8. Perubahan pH Tanah Entisol Selama Waktu Inkubasi  

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Korelasi untuk mengetahui hubungan antara Serapan Cr dengan 

variabel tergantung yang lain disajikan pada Tabel 3 : 
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Tabel 3. Korelasi Hubungan antara Semua Variabel Tergantung dengan 
Serapan Cr oleh Azolla microphylla 

              Serapan   Kadar Cr b.kering   b.segar   pH   Cr tersedia suhu 

Kadar Cr    0,718 
                  0,000 
b.kering   -0,112    -0,408 
                  0,066     0,000 
b.segar   -0,255   -0,352        0,615 
                 0,000     0,000       0,000 
pH          -0,037    0,036      -0,197      -0,162 
                0,548    0,554       0,001       0,008 
Cr tersedia  -0,110  -0,160       0,064      -0,161   -0,046 
                0,070    0,008       0,292       0,008    0,453 
suhu        0,048    0,228      -0,345     -0,142    0,365   -0,626 
                0,431    0,000       0,000      0,020    0,000    0,000 
Penggandaan  -0,122   -0,285       0,491      0,773   -0,056   -0,385    0,059 
                0,046    0,000       0,000      0,000    0,360    0,000    0,332 
 

Berdasarkan uji korelasi (Tabel 3) serapan Cr berkorelasi positif 

terhadap kadar Cr Azolla (r = 0,718), yang artinya semakin tinggi kadar Cr 

dalam jaringan azolla tersebut, serapan Cr oleh azolla juga semakin tinggi. 

Sedangkan korelasi negatif serapan Cr terdapat pada bobot brangkasan 

segar dan kering azolla. Korelasi negatif berarti semakin tinggi serapan Cr 

akan menurunkan bobot brangkasan segar dan kering azolla. Hal ini 

dikarenakan logam Cr akan merusak jaringan azolla. Serapan azolla 

berkorelasi negatif dengan Cr tersedia dalam tanah, yang artinya semakin 

tinggi serapan Cr oleh azolla maka semakin sedikit Cr yang tersedia di 

dalam tanah tersebut. Kromium yang tersedia di dalam tanah sudah banyak 

yang diserap oleh azolla, sehingga ketersediaan Cr di dalam tanah tersebut 

menjadi berkurang dan ini menjadi bukti bahwa azolla dapat meremediasi 

logam Cr dalam tanah. 

 

 

 

D. Ketahanan Azolla microphylla  

1. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Ketahanan Azolla microphylla 
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Azolla mempunyai ketahanan hidup yang tergantung dari beberapa 

faktor lingkungan, yang salah satunya adalah tekstur tanah. Menurut Arifin 

(1996), Azolla lebih tahan pada tanah yang mempunyai tekstur tidak 

porous, sehingga tanah tersebut dapat menahan air karena azolla 

merupakan tanaman air.  

Ketahanan azolla dapat diukur dengan parameter besarnya bobot 

brangkasan segar, kering dan penggandaannya. Meskipun secara umum 

ada perbedaan besarnya penggandaan azolla, dengan uji Kruskal Wallis 

menunjukkan bahwa tekstur tanah berpengaruh tidak nyata terhadap 

penggandaan azolla (P = 0,318). Penggandaan azolla diduga lebih 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang lain, seperti adanya logam berat, 

sinar matahari maupun hama dan penyakit, yang keberadaannya terkadang 

juga tidak dipengaruhi oleh jenis tanah tersebut. Pengaruh jenis tanah 

terhadap penggandaan azolla disajikan pada Gambar 9.  

 
Gambar 9. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Penggandaan Azolla 

microphylla 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Secara umum, jika dilihat dari besarnya penggandaan azolla memang 

tinggi pada tanah Vertisol, tetapi hanya terpaut sedikit dan dengan uji 

Mood Median juga hasilnya tidak berbeda nyata. Nilai penggandaan lebih 

besar pada tanah Vertisol bisa disebabkan serapan logam Cr oleh Azolla 
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pada tanah Entisol lebih besar, sehingga mempengaruhi pertumbuhan 

azolla.  

Adanya logam Cr akan mempengaruhi pertumbuhan azolla, karena 

logam Cr tersebut bersifat racun dan dapat mematikan azolla, sehingga 

penggandaan azolla sangat kecil bahkan penggandaan tersebut bernilai 

minus. Menurut Kirkby (1978) bahwa dalam tanaman, Cr dapat berfungsi 

sebagai kofaktor enzim, tetapi bila jumlahnya berlebihan akan 

menyebabkan keracunan bagi tanaman.  

 
Gambar 10. Pengaruh Ordo Tanah terhadap Biomassa Azolla microphylla 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Besarnya nilai penggandaan pada tanah Vertisol lebih tinggi dari 

pada Entisol, tidak berarti ketahanan azolla lebih baik pada tanah Vertisol. 

Jika dilihat Gambar 10 biomassa azolla baik segar maupun kering 

menunjukkan lebih tinggi pada tanah Entisol, yaitu pada tanah Vertisol 

bobot segarnya seberat 1,044 gram/pot dan bobot keringnya seberat 0,159 

gram/pot, sedangkan pada tanah Entisol bobot segarnya seberat 1,238 

gram/pot dan bobot keringnya seberat 0,195 gram/pot. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ketahanan azolla lebih baik pada tanah Entisol. 

2. Pengaruh Penggenangan Air terhadap Ketahanan Azolla microphylla 
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Azolla merupakan tanaman yang sangat tergantung dengan air. 

Berdasarkan uji Kruskal Wallis tinggi genangan berpengaruh sangat     

nyata terhadap biomassa azolla (P = 0,000).  

Jika dilihat dari bobot brangkasan kering azolla (Gambar 11), bobot 

brangkasan paling tinggi pada penggenangan air 0 cm. Besarnya bobot 

brangkasan kering tersebut dikarenakan serapan logam Cr oleh azolla pada 

penggenangan 0 cm merupakan serapan yang paling sedikit (Gambar 3), 

sehingga azolla tidak terlalu keracunan logam Cr. Selain itu, suhu pada 

kondisi ini (Gambar 4) lebih rendah jika dibandingkan pada kondisi yang 

lainnya, sehingga azolla lebih tahan. 

 
Gambar 11. Pengaruh Penggenangan Air terhadap Biomassa Azolla 

microphylla 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Meskipun penggenangan pada 0 cm merupakan penggenangan yang 

memberikan bobot brangkasan kering tertinggi, tidak berarti ketahanan 

azolla paling baik pada penggenangan tersebut. Jika dilihat dari serapan 

logam Cr oleh azolla (Gambar 3), serapan azolla paling tinggi pada 

penggenangan 2 cm dan pada penggenangan ini juga yang memberikan 

bobot brangkasan segar azolla (Gambar 11) dan penggandaan azolla 
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(Gambar 12) paling tinggi, sehingga pada penggenangan tersebut azolla 

tampak lebih tahan dan dapat berfungsi sebagai fitoabsorber dengan baik.   

Penggandaaan dan biomassa azolla dapat dijadikan parameter 

ketahanan azolla. Semakin tinggi nilai penggandaan azolla, ketahanan 

azolla tersebut semakin baik. Pengaruh tinggi genangan air terhadap 

penggandaan Azolla disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Pengaruh Penggenangan Air terhadap Penggandaan Azolla 

microphylla. 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Seperti halnya pada bobot brangkasan segar azolla, tinggi genangan 

air juga berpengaruh nyata terhadap penggandaan azolla. Azolla 

merupakan tanaman air, sehingga ketahanan azolla sangat dipengaruhi 

oleh ketersediaan air dalam hal ini adalah tinggi genangan air.  

Pada kondisi penggenangan 2 cm, suhu tanah dan air tidak terlalu 

tinggi (Gambar 4), sehingga azolla masih dapat hidup dengan ketahanan 

lebih baik pada kondisi ini dari pada dengan penggenangan 7 cm (akar 

menggantung 5 cm) ataupun ketinggian genangan 0 cm (akar masuk ke 

dalam tanah). Meskipun penggenangan 0 cm suhunya cenderung lebih 

lebih rendah, tetapi pada kondisi ini menyebabkan penggandaan azolla 

terhambat karena akarnya menghujam dengan kuat ke dalam tanah, 

sehingga pembelahannya terhambat. 
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3. Pengaruh Konsentrasi Cr terhadap Ketahanan Azolla microphylla 

Berdasarkan uji Kruskal Wallis, konsentrasi berpengaruh sangat 

nyata terhadap biomassa azolla (P = 0,000). Semakin tinggi konsentrasi 

logam Cr, brangkasan segar dan kering azolla semakin kecil. Hal ini 

dikarenakan Cr dapat merusak jaringan pada azolla tersebut. Menurut 

Lepp (1981) bahwa logam berat Cr yang terkumpul dalam jaringan 

tumbuhan, tinggal menetap untuk waktu yang lama dan bersifat racun 

akumulatif. Akumulasi Cr mengakibatkan gangguan fisiologis tanaman, 

karena aktivitas enzim terganggu dan selanjutnya akan menyebabkan 

tanaman mengalami defisiensi nutrisi akibat terhambatnya penyerapan 

nutrien oleh tanaman. 

 
Gambar 13. Pengaruh Konsentrasi Logam Cr terhadap Bobot Brangkasan 

Segar dan Kering Azolla microphylla 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5% untuk Variabel 
Pengamatan yang Sama. 

Gambar 13 menunjukkan semakin besar konsentrasi Cr, secara 

umum bobot brangkasan segar dan kering azolla semakin menurun. Sama 

halnya dengan biomasa azolla, penggandaan azolla juga mengalami 

penyusutan seiring dengan pertambahnya konsentrasi logam Cr (Gambar 

14).  
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Gambar 14. Pengaruh Konsentrasi Logam Cr terhadap Penggandaan 

Azolla microphylla 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada uji Mood Median 5%. 

Besarnya bobot brangkasan segar dan kering azolla pada konsentrasi 

logam Cr 10 ppm sampai 20 ppm sangat kecil dan bahkan mengalami 

penyusutan biomassa, ditandai dengan nilai penggandaannya yang minus 

(Gambar 14), hal ini bisa dikarenakan serapan logam  Cr oleh azolla yang 

semakin meningkat pada konsentrasi tersebut. Biomassa azolla pada 

konsentrasi logam Cr 5 ppm bernilai kecil, dengan bobot brangkasan 

segarnya seberat 1,197 gram/pot dan bobot brangkasan keringnya seberat 

0,187 gram/pot, akan tetapi pada konsentrasi ini, azolla dapat dikatakan 

lebih tahan dikarenakan azolla masih mengalami penggandaan meskipun 

penggandaannya juga kecil yaitu sebesar 0,046 kali.  

4. Pengaruh Interaksi Perlakuan terhadap Ketahanan Azolla 
microphylla 

Ketahanan azolla dapat ditandai dengan pertumbuhannya yang baik 

dan bobot brangkasan segar serta keringnya yang tinggi. Azolla akan lebih 

tahan pada kondisi yang memenuhi persyaratan tumbuhnya. Ordo tanah 

yang baik untuk ketahanan azolla adalah ordo tanah yang mempunyai 

tekstur tanah tidak porous agar kehilangan air yang cukup banyak akibat 

infiltrasi maupun perkolasi dapat dihindari. Pengaruh interaksi perlakuan 
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tinggi penggenangan air dan konsentrasi Cr pada masing-masing ordo 

tanah memberikan katehanan azolla pada logam Cr yang berbeda-beda, 

seperti disajikan pada Gambar 15. Gambar 12 menunjukkan bahwa 

penggandaan azolla lebih baik pada ketinggian air 2 cm. Pada kondisi 

demikian azolla tidak kekurangan air tetapi juga tidak kelebihan air. 

Meskipun tanah tersebut porositasnya rendah, tetapi jika terdapat 

konsentrasi logam yang tinggi, maka pertumbuhan azolla akan terganggu 

sehingga azolla tidak tahan pada kondisi tersebut.  

 
Gambar 15. Pengaruh Interaksi Perlakuan terhadap Penggandaan Azolla 

microphylla.  
Gambar 15 menunjukkan azolla pada konsentrasi logam Cr  ppm 

(tanpa logam Cr) penggandaannya sangat bagus, akan tetapi pada kondisi 

tersebut tidak bisa dikatakan azolla mempunyai ketahanan yang paling 

baik, karena ketahanan di sini yang dimaksud adalah ketahanan azolla 

terhadap logam Cr. Ketahanan azolla terhadap logam Cr masudnya adalah 

meskipun azolla menyerap logam Cr, tetapi azolla masih tetap tahan 

(masih mengalami penggandaan). Perlakuan yang memberikan ketahanan 

paling baik pada tanah Vertisol yaitu pada tinggi genangan air 2 cm dan 

dengan konsentrasi logam Cr 10 ppm, sedangkan pada tanah Entisol, 

ketahanan azolla paling baik pada perlakuan tinggi genangan air 2 cm dan 

dengan konsentrasi logam Cr 5 ppm. Pada tanah Vertisol, azolla masih 
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bisa bertahan dengan baik pada konsentrasi logam Cr yang lebih tinggi 

jika dibandingkan pada tanah Entisol, diduga logam Cr pada tanah 

Vertisol banyak yang terjerap sehingga meskipun konsentrasi logam Cr 

lebih tinggi tetapi azolla menyerap logam Cr lebih sedikit. 

Berdasarkan uji korelasi (Tabel 3) bahwa terdapat korelasi positif 

antara penggandaan azolla dengan brangkasan segar, brangkasan kering 

dan suhu tanah. Korelasi suhu dengan penggandaan azolla tidak kuat        

(r = 0,059), ini berarti faktor selain suhu lebih mempengaruhi adanya 

penggandaan azolla tersebut. Menurut Arifin (1996) suhu yang paling  

baik untuk pertumbuhan azolla adalah 20oC - 35oC, suhu yang tinggi   

akan menurunkan produksi biomassa azolla, sehingga menyebabkan    

daun berwarna coklat dan apabila berlangsung lama akan       

menyebabkan kematian. Azolla dapat hidup di lahan yang mempunyai 

derajat kemasaman (pH) tanah 3,5-10 bila faktor-faktor lainnya telah 

memenuhi pertumbuhannya. Namun, pertumbuhan azolla optimal pada 

kisaran pH 5-7. 

Korelasi positif terdapat antara brangkasan segar dan kering azolla 

dengan penggandaannya, artinya semakin tinggi penggandaan azolla maka 

biomassanya juga semakin besar. Bobot brangkasan segar, kering dan 

penggandaan azolla berkorelasi negatif terhadap kadar Cr jaringan azolla, 

serapan Cr oleh azolla dan Cr tersedia di dalam tanah. Hal ini karena Cr 

tersedia akan mempengaruhi serapan dan kadar Cr azolla, yaitu semakin 

tinggi Cr tersedia akan meningkatkan serapan dan kadar Cr azolla. Logam 

Cr terakumulasi dalam jaringan azolla akan bersifat racun akumulatif. 

Akumulasi Cr mengakibatkan gangguan fisiologis tanaman, sehingga 

terjadi penyusutan biomassa azolla tersebut dan akhirnya penggandaan 

azolla juga mengalami penyusutan.  

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
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1. Ordo tanah mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap serapan 

maupun ketahanan azolla (penggandaan azolla).  

2. Tinggi genangan, konsentrasi Logam Cr dan interaksi perlakuan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap serapan azolla dan ketahanan 

azolla. 

3. Interaksi perlakuan yang memberikan serapan maksimum pada masing-

masing tanah adalah: 

a. Pada tanah Vertisol adalah pada perlakuan tinggi genangan air 7 cm 

dengan konsentrasi Cr 15 ppm yaitu sebesar 202,4 µg/pot. 

b. Pada tanah Entisol adalah pada ketinggian genangan 2 cm dengan 

konsentrasi 15 ppm yaitu sebesar 641,821 µg/pot. 

4. Interaksi perlakuan yang memberikan ketahanan paling baik pada masing-

masing tanah adalah: 

a. Pada tanah Vertisol adalah pada ketinggian genangan 2 cm dengan 

konsentrasi logam Cr 10 ppm 

b. Pada tanah Entisol adalah pada ketinggian genangan 2 cm dengan 

konsentrasi logam Cr 5 ppm. 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang sifatnya aplikasi langsung pada 

lingkungan tercemar, sehingga lebih diketahui potensi Azolla sebagai 

fitoabsorber. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 1990. Azolla (Leaflet). Laboratorium Mikrobiologi F. Pertanian UGM. 
Yogayakarta. 

. 2005. Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk. Badan Penelitian 
Dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertenian. 

Budi, M. 2004. Logam Berat Cemari Sawah dan Pemukiman di Karanganyar. 
http://www.detikinet.com/logam-berat-cemari-sawah-dan-pemukiman-di-
karanganyar. Diakses tanggal 10 Februari 2009, pukul 19.20 WIB. 

Arifin, Z. 1996. Azolla Pembudidayaan dan Pemanfaatan pada Tanaman Padi. 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

38 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 39

Ashton, P.J. 1974. The Effect of Some Environment Factors on The Growth of 
Azolla filiculoides Lam. The Orange River Progress Report Bloefountein. 
South Africa. 

Baroto dan A.S. Syamsul. 2006. Taraf Pencemaran dan Kandungan Kromium 
(Cr) pada Air dan Tanah di Daerah Aliran Sungai Code Yogyakarta. 
http://soil.faperta.ugm.ac.id/jitl/6.2%2082-100%20baroto.pdf. Diakses 
tanggal 13 Desember 2008, pukul 19.20 WIB. 

Baker, D.E. 1976. Soil Chemical Constraints in Tailoring Plants to Fit Problem 
Soils. 1. Acid Soils. In. Wright, M.J. & S. A. Ferrari., Plant Adaption to 
Mineral Stress in Problem Soil. Proceedings of a Workshop held at the 
National Agriculture Library, Beltsville, Maryland, November 22 – 23 
1976. p. 127-140. 

Djojosuwito. 2000. Azolla Pertanian Organik dan Multiguna. Penerbit Kanisius.  
Yogyakarta.  

Fomeg, D Y and T. M. Merestela. 2004. Correlation Analysis Between Doubling 
Time and Relative Growth Rate of Azolla (Azolla sp.) Grown in Tadian, 
Mountain Province. http://mpspc.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilder 
files/correlationanalysisbetweendoublingtimeandrelativegrowthrateofazoll
agrownintadianmountainprovince.pdf. Diakses tanggal 5 Juli 2009 pukul 
17. 10 WIB. 

Giyatmi. K, Z dan D. Melati. 2008. Penurunan Kadar Cu,Cr dan Ag dalam 
Limbah Cair Industri Perak di Kotagede Setelah Diadsorpsi dengan 
Tanah Liat dari Daerah Godean. http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-
content/uploads/2008/12/5_Giyatmi99-106.pdf. Diakses tanggal 28 Mei 
2009 pukul 16.21 WIB. 

Gomez, K.A. and A.A. Gomez. 1990. Statistical Procedures for Agricultural 
Research. Diterbitkan oleh John Wiley & Sons, Inc. 

Khan, M.M. 1988.  Azolla Agronomy. UPLB. Phill. 
Lepp. 1981. Effect of Heavy Metal Pollution of Plant. Vol I. Effect of Trace Metal 

on Plant Function. Apllied Science Publishers London. 
Lumpkin, T. A. 1987. Environmental Requirements for Successful Azolla 

Growth. In: Azolla Utilization. Proceeding of the Workshop on Azolla 
Use. Fuzou, Fujian, China. 31 March – 5 April 1985. IRRI. Phillipine   

Mengel, K and E. A. Kirkby. 1987. Principles of Plant Nutrition. 4th Edition. 
International Potash Institute. Bern. 567 hal.  

Munir,  M 1996. Tanah-Tanah Utama di Indonesia. Pustaka Jaya. Jakarta. 
Notodarmojo, S. 2005. Pencemaran Tanah dan Air Tanah. Penerbit ITB. 

Bandung. 
Notohadiprawiro, T. 1998. Tanah dan Lingkungan. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 

38 

39

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 40

. 1987. Selidik Cepat Ciri Tanah di Lapangan. Gajah Mada University 
Press. Yogyakarta. 

Noviati. 2005. Penetapan Kadar Logam Cu dan Cr dalam Sayur Bayam, Sawi, 
dan Kubis Di Desa Ngawen, Kecamatan Sidomukti, Salatiga dengan 
Metode Spektrofotometri Serapan Atom. 
http://etd.library.ums.ac.id/go.php?id=jtptums-gdl-s1-2006-noviatik10-
2875&node=1189&start=36. Diakses tanggal 1 Februari 2009 pukul 15.58 
WIB. 

Nugroho, B. 2001. Ekologi   Mikroba pada  Tanah  Terkontaminasi  Logam  
Berat. http://tumoutou.net/3_sem1_012/budi_nugroho.htm. Diakses 
tanggal 1 Februari 2009 pukul 15.58 WIB. 

Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta. 
Pandey, S.N. and B.K. Sinha. 1996. Plant Physiology. Third revised edition. 

Vikas Publ. House PVT Ltd. New Delhi. P. 120 – 132. 
Pilon-Smits, E. 2005. Phytoremediation. Annu. Rev. Plant Biol. 2005. 56:15–39 

Priyanto,  B  dan J.   Prayitno. 2000. Fitoremediasi sebagai Sebuah Teknologi 
Pemulihan Pencemaran, Khususnya Logam Berat. 
http://www.tripod.lycos.com/bin/search/pursuit?cat=lycos&query=serapan
+azolla%2Bterhadap%2Bkromium&submit.x=20&submit.y=10. Diakses 
tanggal 18 Februari 2009 pukul 9. 10 WIB. 

Rinawati, R. Supriyanto, dan W.S. Dewi. 2008. Profil Logam Berat (Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Pb dan Zn) di Perairan Sungai Kuripan Menggunakan Icp-
Oes. Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II 2008. Universitas 
Lampung, 17-18 November 2008. 

Saxena and D.K. Sharma. 2006.  Tolerance and phytoaccumulation of Chromium 
by three Azolla species. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology. 2006. 22:2. 

Silitonga, M. 2008. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
PT.Pertamina Up Iv Cilacap Jawa Tengah Sebagai Bata Tahan Api 
(Teknik Solidifikasi). Skripsi S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. 
Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 

Srivasta, P.C and U.C. Gupta. 1996. Trace Element in Crop Production. Baba 
Barkha Nath Printers. New Delhi. India. 

Suryadarma. 1994. Bahaya Limbah Bahan Berbau dan Beracun. Buletin 
Lingkungan Hidup Amerta. 4(8):227-233.  

Sutanto, R. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah (Konsep Dan Kenyataan). Kanisius. 
Yogyakarta. 

Tan, K.H. 1998. Dasar-dasar Kimia Tanah. Gajah Mada University Press. 
Yogyakarta.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41

Winarso. 2005. Kesuburan Tanah Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Penerbit 
Gaya Media. Yogyakarta. 

Yong-huang, W. and X.Wei-zhen. 1987. The tolerance and concentration capacity 
of azolla to 11 metal ions. In: Azolla Utilization. Proceeding of the 
Workshop on Azolla Use. Fuzou, Fujian, China. 31 March – 5 April 1985. 
IRRI. Phillipine.   

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


