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ABSTRAK
PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN LUMPUR PENGOLAHAN
LIMBAH KARET DAN MEDIA TANAH TERHADAP KANDUNGAN
CADMIUM (Cd) TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L)
Oleh: Sa’dah, Bunda Halang dan Muhammad Zaini

Kegiatan industri dapat menyebabkan gangguan lingkungan. Gangguan
lingkungan akibat aktivitas industri menghasilkan limbah industri yang
mengandung logam-logam berat, salah satunya adalah Cadmium (Cd).
Jika tanaman ditanam menggunakan lumpur pengolahan limbah tersebut
khususnya limbah karet, maka kandungan Cd yang terdapat dalam lumpur
tersebut akan diserap oleh tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian campuran lumpur pengolahan limbah
karet dan media tanah terhadap kandungan Cadmium (Cd) tanaman
selada (Lactuca sativa L). Metode yang digunakan adalah metode
eksperimen menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan dalah perlakuan I
(kontrol) dosis 0 g lumpur per 2000 g tanah, perlakuan II (500 g) lumpur
per 2000 g tanah, perlakuan III (600 g) lumpur per 2000 gr tanah,
perlakuan IV (700 g) lumpur per 2000 g tanah, perlakuan (800 g) lumpur
per 2000 g tanah dan perlakuan VI (900 g) lumpur per 2000 g tanah. Uji
kandungan Cd tanaman selada (Lactuca sativa L) dilaksananakan di
Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Wilayah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa total rata-rata kandungan Cd pada akar tanaman selada yaitu
sebesar 0,00169 mg/g dan pada daun tanaman selada sebesar 0,00126
mg/g. Berdasarkan uji Analisis varian (ANAVA), pemberian lumpur hasil
pengolahan limbah karet pada media tanah berpengaruh sangat nyata
terhadap kandungan Cd pada bagian akar dan daun tanaman selada
(Lactuca sativa L) karena nilai F hitung > F tabel.

Kata kunci: Cadmium, lumpur pengolahan limbah karet, tanaman selada
(Lactuca sativa L)
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PENDAHULUAN
Kemajuan di bidang industri di masa sekarang ini mengakibatkan
banyaknya aktivitas manusia yang menyebabkan tekanan di sekitarnya
meningkat. Pertambahan jumlah industri dan penduduk membawa akibat
bertambahnya beban pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan
limbah industri dan domestik. Setiap kegiatan industri menghasilkan
berbagai jenis dan bentuk zat pencemar dalam jumlah besar di buang ke
lingkungan alam (sungai, laut, danau dan lainnya). Akibat zat-zat tersebut,
sungai,

laut

maupun

danau

menjadi

tercemar

dan

membawa

pengurangan sumber daya air ataupun industri. Selain itu, muncul juga
gangguan kesehatan terhadap manusia akibat zat polutan.
Menurut Palar (1994) pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi
yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk.
Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi
perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama
lagi dengan bentuk asalnya sebagai akibat dari masuk dan atau
dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan
itu. Perubahan terjadi sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu,
memberikan pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah
ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Suatu
tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan
oleh banyak hal, namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab
tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah.
Limbah adalah konsekuensi logis dari setiap pendirian suatu
industri (pabrik). Bila limbah yang mengandung senyawa kimia tertentu
sebagai bahan berbahaya dan beracun dengan konsentrasi tertentu
dilepas ke lingkungan maka akan mengakibatkan pencemaran, baik di
sungai, tanah maupun udara. Buangan industri yang mengandung unsur
atau senyawa logam berat merupakan toksikan yang mempunyai daya
racun tinggi. Buangan industri yang mengandung persenyawaan logam
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berat tersebut bukan hanya bersifat toksik terhadap tumbuhan, tetapi juga
terhadap hewan dan manusia.
Menurut Lu (1995) logam merupakan toksikan yang unik. Logam ini
ditemukan dan menetap dalam alam, tetapi bentuk kimianya dapat
berubah akibat pengaruh fisikokimia, fisiologis, atau akibat aktivitas
manusia. Toksisitasnya dapat berubah drastris bila bentuk kimianya
berubah.

Umumnya

logam

bermanfaat

bagi

manusia

karena

penggunaannya di bidang industri, pertanian atau kedokteran. Sebagian
merupakan unsur penting karena dibutuhkan dalam berbagai fungsi
biokimiawi/faal. Pada pihak lain, logam berat dapat berbahaya

bagi

kesehatan masyarakat bila terdapat dalam makanan, air atau udara.
Di Kalimantan Selatan terdapat berbagai macam industri seperti
industri kayu, industri kertas, industri tekstil, industri karet dan lainnya.
Industri-industri tersebut menghasilkan limbah yang mengakibatkan
berbagai macam pencemaran. Salah satu industri yang dikembangkan di
Banjarmasin adalah industri pengolahan karet PT. Banua Lima Sejurus
Banjarmasin. Limbah industri tersebut sering dikeluhkan masyarakat
karena menimbulkan bau dan terkadang mencemari lingkungan di
sekitarnya.
PT. Banua Lima Sejurus Banjarmasin mengelola limbah karet
dengan menggunakan metode lumpur aktif. Menurut Kawashima (2006)
proses lumpur aktif adalah sistem penguraian dan oksidasi zat-zat organik
oleh mikroorganisme aerob, dengan mensuplai oksigen (udara) sambil
menyentuhkan lumpur aktif dan zat organik, dengan mengontrol rasio
volume lumpur dan volume zat organik yang dimasukkan agar selalu tetap

95
Jurnal Wahana-Bio Volume III Juni 2010

dengan mensirkulasikan koloni mikroorganisme yang dimangsa bakteri
pengurai zat-zat organik di dalam (tangki endap dan tangki aerasi) sistem
reaksi biologi.
Penggunaan Lumpur sebagai masukan dalam produksi pertanian
telah

banyak

dilakukan

dengan pertimbangan bahwa lumpur

mengandung bahan organik dan sejumlah elemen yang mendukung
pertumbuhan

tanaman. Namun logam berat di dalam lumpur dapat

mengancam rantai makanan di tanah, keamanan pangan dan kualitas
makanan.

Setiap tanaman memiliki perbedaan sensitivitas

terhadap

logam berat dan memperlihatkan kemampuan yang berbeda dalam
mengakumulasi logam berat. Pada percobaan pot, lumpur ini terbukti
dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif awal tanaman sayuran di pot
dan tidak menyebabkan peningkatan dosis Pb dan Cd yang nyata di
tanaman pakcoy dan jagung manis (Anonim, 2007).
Berdasarkan

hasil

uji

pendahuluan

terhadap

lumpur

hasil

pengolahan limbah pabrik karet di Laboratorium Dinas Permukiman dan
Prasarana wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh
bahwa lumpur tersebut mengandung beberapa logam berat seperti
kandungan logam Timbal sebesar 0,02 mg/g, kandungan logam Mangan
sebesar 0,495 mg/g, kandungan logam Tembaga sebesar 0,065 mg/g,
kandungan logam Krom sebesar 0,004 mg/g, kandungan logam Besi
sebesar 29,9 mg/g dan kandungan logam Kadmium sebesar 0,007 mg/g.
Kandungan logam berat dalam lumpur pengolahan limbah karet,
diduga berasal dari mesin pencuci yang digunakan dalam pengolahan
karet mentah.

Pada saat pencucian menggunakan mesin, air yang

digunakan untuk mencuci karet mentah pada mesin pencucian ikut
tersiram bersama sisa karet mentah menuju IPAL. Di dalam IPAL air
limbah tersebut diproses dengan menggunakan lumpur aktif. Fungsi air
dalam pabrik olahan karet adalah untuk mengencerkan lateks beku dalam
pembuatan krep dan sit, membuat larutan dari bahan kimia, mencuci hasil
pembekuan, mendinginkan mesin pembangkit, mencuci alat-alat yang
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digunakan. Air limbah yang berasal dari pengolahan ini mengandung
bahan organik dan anorganik yang berasal dari bahan lateks, juga
mengandung

minyak

atau

lemak

dan

bahan-bahan

kimia

yang

ditambahkan dalam pengolahan (Mahida dalam Akhriani, 1995).
PT. Banua Lima Sejurus Banjarmasin telah memanfaatkan lumpur
hasil pengolahan limbah karet tersebut sebagai media tanam contohnya
yaitu media tanaman sawi, tomat dan jagung. PT. Banua Lima Sejurus
Banjarmasin telah melakukan uji terhadap tanaman tersebut hasilnya
tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur, tetapi pihak perusahaan
belum melakukan penelitian tentang kandungan logam yang terdapat
dalam lumpur sisa pengolahan karet tersebut dan kandungan logam pada
tanaman tersebut sehingga belum diketahui apakah tanaman yang
ditanam pada media lumpur sisa pengolahan karet tersebut berbahaya
atau tidak untuk dikonsumsi oleh manusia.
Tanaman sayur berperan penting dalam kehidupan sehari-hari.
Tanaman sayur banyak mengandung vitamin dan mineral sehingga baik
untuk dikonsumsi oleh manusia . Di antara beberapa jenis tanaman sayur
yang sering dikonsumsi manusia adalah tanaman selada (Lactuca sativa
L). Selada merupakan tanaman semusim. Selada biasanya disajikan
sebagai sayuran penyegar.daunnya mengandung vitamin A, vitamin B,
dan vitamin C yang berguna untuk kesehatan tubuh.
Jika tanaman sayur tersebut ditanam dengan menggunakan lumpur
sisa pengolahan limbah karet, maka kandungan logam berat Cd yang
terdapat dalam lumpur tersebut akan diserap oleh tanaman. Kemudian
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sayuran tersebut dikonsumsi oleh manusia, dikhawatirkan kandungan
logam berat Cd tersebut akan terakumulsi dalam tubuh manusia sehingga
mengganggu kesehatan atau keracunan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
tentang “Pengaruh Pemberian Campuran Lumpur Pengolahan Limbah
Karet dan Media Tanah Terhadap Kandungan Cadmium (Cd)Tanaman
Selada (Lactuca sativa L) ”.

METODE PENELITIAN
Penelitian

eksperimen

ini

menggunakan

Rancangan

Acak

Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Teknik pengambilan
data dengan menanam tanaman selada pada media tanah yang
ditambahkan lumpur pengolahan limbah karet dengan dosis yang
berbeda, kemudian melakukan pengujian kandungan logam yang terdapat
pada daun dan akar tanaman selada. Penelitian ini dengan menggunakan
dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya
adalah pemberian campuran lumpur pengolahan limbah karet dan variabel
terikatnya adalah kandungan Cd tanaman selada (Lactuca sativa

L).

Populasi penelitian ini adalah seluruh tanaman selada yang ditanam
dengan menambahkan lumpur pengolahan limbah karet yang ditanam
selama 30 hari.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bagian daun dan akar tanaman selada. Alaat dan bahan yang digunakan
adalah karung, sekop, timbangan, polybag ukuran 15 x 30 cm, kamera
digital, gelas ukur, lux meter, termometer, higrometer, alat penyiram, soil
tester, Atomic Absorption Spectrophotometry, biji tanaman selada, lumpur
sisa pengolahan limbah karet yang telah dijemur atau dikeringkan yang
berbentuk butiran, tanah hitam, air untuk menyiram tanaman, kertas label,
pestisida alami (EM5), banlete.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kandungan Cd pada Akar Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Hasil pemeriksaan kandungan Cd pada akar tanaman selada yang
dilakukan di Laboratorium Balai Pengembangan dan Konstruksi Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan seperti tabel 1.
Tabel 1. Kandungan Cd pada Akar Tanaman Selada
Perlakuan

Akar
Rata-rata Kandungan Cd

BNJD 0,05

(mg/g)
I (Kontrol)

0,00017

a

II (500 g)

0,00024

b

III (600 g)

0,00027

bc

IV (700 g)

0,00031

cd

V (800 g)

0,00034

de

VI (900 g)

0,00037

e

Keterangan

: - Rata-rata kandungan Cd dari 4 kali pengulangan
- Huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf signifikan 5%

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada akar rata-rata jumlah kandungan
Cd tertinggi terdapat pada dosis lumpur 900 g sebesar 0,00037 mg/g.
Sedangkan kandungan Cd terendah terdapat pada kontrol sebesar
0,00017 mg/g. Dilihat dari jumlah kandungan Cd pada

akar tanaman

selada tersebut terdapat perbedaan pada masing-masing dosis. Untuk
mengetahui apakah pemberian lumpur pengolahan limbah karet terhadap
kandungan Cd tanaman selada tersebut berbeda nyata atau tidak maka
harus diuji terlebih dahulu. Dalam hal ini digunakan uji anava (uji F)
terhadap kandungan Cd tanaman selada. Dari tabel tersebut diketahui
bahwa kandungan Cd pada perlakuan I (kontrol) berbeda nyata terhadap
perlakuan lainnya.
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Kandungan Cd pada Daun Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Hasil pemeriksaan kandungan Cd pada akar tanaman selada yang
dilakukan di Laboratorium Balai Pengembangan dan Konstruksi Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan seperti tabel 2.
Tabel 2. Kandungan Cd pada Daun Tanaman Selada
Perlakuan

Daun
Rata-rata Kandungan Cd

BNJD 0,05

(mg/g)
I (Kontrol)

0,00011

a

II (500 g)

0,00017

b

III (600 g)

0,00020

c

IV (700 g)

0,00022

d

V (800 g)

0,00026

de

VI (900 g)

0,00029

e

Keterangan

: - Rata-rata kandungan Cd dari 4 kali pengulangan
- Huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf signifikan 5%

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada daun tanaman selada rata-rata
kandungan Cd terendah terdapat pada kontrol sebesar 0,00011 mg/g,
sedangkan kandungan Cd tertinggi terdapat pada dosis lumpur 900 g
sebesar 0,00029 mg/g. Dilihat dari jumlah kandungan Cd pada

daun

tanaman selada tersebut terdapat perbedaan pada masing-masing dosis.
Untuk mengetahui apakah pemberian lumpur pengolahan limbah karet
terhadap kandungan Cd pada tanaman selada tersebut berbeda nyata
atau tidak maka harus diuji terlebih dahulu. Dalam hal ini digunakan uji
anava (uji F) terhadap kandungan Cd tanaman selada. Dari tabel tersebut
diketahui bahwa kandungan Cd pada perlakuan I (kontrol) berbeda nyata
terhadap perlakuan lainnya.

Berat Basah Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Hasil pengukuran berat basah tanaman selada diperoleh data
seperti tabel 3.
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Tabel 3. Berat Basah Tanaman selada
Perlakuan

Rata-rata

I (Kontrol)

1,181 gr

II (500 g)

1,239 gr

III (600 g)

1.301 gr

IV (700 g)

1,418 gr

V (800 g)

1,574 gr

VI (900 g)

1,574 gr

Jumlah

8,287 gr

Rata-rata

1,381 gr

Dari tabel 3 diketahui terdapat perbedaan berat basah antara
masing-masing dosis perlakuan. Rata-rata tertinggi terdapat pada
perlakuan V (800 g) dan perlakuan VI (900 g) sebesar 1,574 g sedangkan
rata-rata terendah terdapat pada perlakuan I (kontrol) sebesar 1,181 g.
Data berat basah tanaman selada telah diuji homogenitas dan ternyata
data tersebut homogen maka dapat dilanjutkan ke uji Anava Uji F).
Parameter Lingkungan
Hasil pengukuran faktor lingkungan dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan
No Faktor lingkungan

Kisaran

1

Intensitas cahaya

1200-1400 lux

2

Kelembanan udara

79-90%

3

pH tanah

5,8-7

4

Suhu udara

29-32 oC

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil pengukuran intensitas cahaya
berkisar antara 1200-1400 lux, kelembaban udara berkisar antara 7990%, pH tanah berkisar antara 5,8-7 dan suhu udara berkisar antara 2932 oC.
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Pembahasan
Kandungan Cd pada Akar Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Hasil analisis kandungan Cd menunjukkan bahwa semakin tinggi
dosis lumpur yang diberikan maka semakin tinggi kandungan Cd pada
akar

tanaman selada (Lactuca sativa L).

Pada tabel 1 tentang uji

kandungan Cd pada akar tanaman selada diketahui bahwa pada akar
rata-rata jumlah kandungan Cd tertinggi terdapat pada dosis lumpur 900 g
sebesar 0,00037 mg/g, sedangkan kandungan Cd terendah terdapat pada
kontrol sebesar 0,00017 mg/g. Logam berat Cd diserap dari lumpur hasil
pengolahan limbah karet. Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Balai
Pengembangan Teknologi dan Konstruksi pada bulan Februari 2009
terhadap sampel lumpur hasil pengolahan limbah karet, diperoleh hasil
bahwa lumpur hasil pengolahan limbah karet tersebut mengandung Cd
sebesar 0,007 mg/g, selain berasal dari lumpur pengolahan limbah karet
logam Cd juga berasal dari tanah sebagai media tanam sehingga terjadi
penimbunan Cd pada jaringan tanaman karena menurut Peterson dan
Alloway dalam Darmono (1995) kandungan logam berat Cd dalam tanah
secara alamiah adalah 0,06 µg/g. Dari hasil uji laboratorium oleh Balai
Pengembangan Teknologi dan Konstruksi, tanah yang digunakan sebagai
media tanam ternyata mengandung Cd sebesar 0,0023 mg/g. Hal ini yang
menyebabkan pada kontrol setiap pengulangan terdapat Cd.
Berdasarkan hasil uji F terhadap kandungan Cd pada akar tanaman
selada diperoleh bahwa F hitung sebesar 37,16 dan F tabel sebesar 2,90,
hal ini berarti F hitung > F tabel pada taraf signifikan 0,05. Dengan
demikian Ho ditolak yang berarti pemberian lumpur pengolahan limbah
karet berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan Cd pada akar
tanaman

selada.

Data

kandungan

Cd

menunjukkan

adanya

kecenderungan bahwa semakin besar dosis lumpur pengolahan limbah
karet yang diberikan maka kandungan Cd di dalam akar tanaman selada
juga semakin meningkat.
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Berdasarkan hasil perhitungan uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND)
kandungan Cd pada akar tanaman selada diperoleh bahwa perlakuan I
(kontrol) berbeda nyata dengan perlakuan II, III, IV,V dan VI. Demikian
pula dengan perlakuan II menunjukkan hal yang sama yaitu berbeda
nyata dengan perlakuan IV,V dan VI. Hal ini karena setiap penambahan
200 g, 300 g dan 400 g lumpur terjadi efek atau kandungan Cd tanaman
selada berbeda nyata. Tetapi pada perlakuan II menunjukkan

bahwa

pemberian limbah lumpur pengolahan karet tidak berbeda nyata dengan
perlakuan III. Hal ini kemungkinan karena setiap penambahan 100g
lumpur pada perlakuan II dan III tidak ada efek. Pada perlakuan II Cd
bebas (Cd2+) lebih kecil dibandingkan pada perlakuan III. Perlakuan III Cd
lebih banyak berikatan dengan senyawa lain sehingga mudah diserap
oleh tanaman selada. Logam akan terakumulasi setelah membentuk
kompleks dengan unsur atau senyawa lain (Anonim, 2007).
Menurut Root dalam Arisusiloningsih (1986) menyatakan bahwa
logam Cd diserap akar tanaman dan akan ditimbun di akar 2-3 kali lebih
banyak dibandingkan pada batang dan pucuk. Sedangkan Malone dalam
Lu (1995) menyatakan sesudah masuk melalui akar, logam berat dapat
disebarkan melalui proses yang lebih rumit lagi ke bagian lain dari
tanaman. Boges dan Wollum dalam Arisusiloningsih (1986) mengatakan
bahwa akar akan mengakumulasi logam berat lebih besar, kemudian
berturut-turut diikuti oleh tanaman bagian bawah seperti batang dan
terakhir pada bagian atas tanaman seperti daun dan pucuk. Dalam
menyerap logam berat, tumbuhan membentuk suatu enzim reduktase di
membran akarnya. Enzim reduktase ini berfungsi mereduksi logam yang
selanjutnya diangkut melalui mekanisme khusus di dalam membran akar.
Logam akan terakumulasi pada tumbuhan setelah membentuk
kompleks dengan unsur atau senyawa lain, salah satunya fikokelatin yang
tersusun dari beberapa asam amino seperti sistein dan glisin. Fikokelatin
berfungsi membentuk kompleks dengan logam berat dalam tumbuhan dan
berfungsi sebagai detoksifikasi terhadap tumbuhan dari logam berat, jika
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tumbuhan

itu

tidak

bisa

mensintesis

fikokelatin

menyebabkan

terhambatnya pertumbuhan dan berakhir pada kematian, kadar tinggi
fikokelatin ditemukan pada tumbuhan yang toleran terhadap logam berat
(Anonim, 2007).
Kandungan Cd pada Daun Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Berdasarkan data pada tabel 2 tentang uji kandungan Cd pada daun
tanaman selada diketahui bahwa rata-rata kandungan Cd tertinggi
terdapat pada dosis lumpur 900 g sebesar 0,00029 mg/g, sedangkan
kandungan Cd terendah terdapat pada kontrol sebesar 0,00011 mg/g.
Logam berat Cd yang diserap oleh tanaman selada selain berasal dari
lumpur hasil pengolahan limbah karet juga berasal dari tanah yang
digunakan sebagai media tanam sehingga terjadi penimbunan Cd pada
jaringan tanaman. Hal ini yang menyebabkan pada kontrol setiap
pengulangan terdapat Cd.
Berdasarkan hasil uji F terhadap kandungan Cd pada daun tanaman
selada diperoleh bahwa F hitung sebesar 24,01 dan F tabel sebesar 2,90,
hal ini berarti F hitung > F tabel pada taraf signifikan 0,05. Dengan
demikian Ho ditolak yang berarti pemberian lumpur pengolahan limbah
karet berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan Cd pada daun
tanaman

selada.

Data

kandungan

Cd

menunjukkan

adanya

kecenderungan bahwa semakin besar dosis lumpur pengolahan limbah
karet yang diberikan maka kandungan Cd di dalam daun tanaman selada
juga semakin meningkat.
Berdasarkan hasil perhitungan uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND)
kandungan Cd pada daun tanaman selada diperoleh bahwa perlakuan I
(kontrol) berbeda nyata dengan perlakuan II, III, IV,V dan VI. Demikian
juga pada perlakuan II menunjukkan bahwa pemberian campuran lumpur
pengolahan karet berbeda nyata dengan perlakuan III, IV, V, dan VI. Pada
perlakuan IV dan VI juga menunjukkan perbedaan yang nyata hal ini
karena setiap penambahan 200 g lumpur terjadi efek yang nyata
kandungan Cd tanaman selada. Pada perlakuan IV menunjukkan bahwa
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pemberian lumpur pengolahan karet tidak berbeda nyata dengan
perlakuan V, perlakuan V tidak berbeda nyata terhadap perlakuan VI. Hal
ini kemungkinan karena setiap penambahan 100g lumpur pada perlakuan
V dan VI tidak ada efek. Perlakuan VI Cd lebih banyak berikatan dengan
senyawa lain sehingga mudah diserap oleh tanaman selada sehingga Cd
yang diserap oleh tanaman selada selisihnya hanya sedikit yaitu dengan
rata-rata 0,00026-0,00029 mg/g.
Perbedaan kandungan Cd baik pada perlakuan I, II, III, IV, V, dan VI
sangat tipis. Adanya jumlah kandungan Cd yang sedikit pada daun ini
kemungkinan disebabkan Cd sebagian besar terserap di bagian akar dan
sebagian lagi terserap di batang. Jika dibandingkan dengan kandungan
Cd pada akar tanaman selada, kandungan Cd pada akar lebih besar
daripada kandungan Cd yang terdapat pada daun tanaman selada yaitu
total rata-rata kandungan Cd pada akar 0,00169 mg/g sedangkan pada
daun 0,00126 mg/g. Hal ini terjadi karena akar langsung bersentuhan
dengan tanah, sehingga banyak Cd yang terserap atau terakumulasi.
Berat Basah Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)
Adapun mengenai berat keseluruhan (berat basah) tanaman selada,
dapat dilihat pada tabel 3, terlihat bahwa semakin tinggi dosis lumpur yang
diberikan maka nilai rata -rata berat basah tanaman selada juga semakin
besar. Rata-rata berat basah tanaman selada tertinggi terdapat pada
perlakuan V (800 g) dan VI (900 g) sebesar 1,574 g sedangkan rata-rata
terendah terdapat pada perlakuan I (kontrol) sebesar 1,181 g. Berat basah
(keseluruhan) yaitu 33,149 g, dengan total rata-rata 8,287 g. Berdasarkan
hasil uji statistik dengan menggunakan analisis varians (uji F) pada taraf
signifikan 0,05 diperoleh F hitung 2,42 sedangkan F tabel 2,90 sehingga F
hitung < F tabel., dengan demikian Ho diterima yang berarti pemberian
lumpur pengolahan karet tidak berpengaruh nyata terhadap berat
keseluruhan (berat basah) tanaman selada. Hal ini kemungkinan karena
sel tanaman banyak mengandung air, juga diduga karena pengaruh
kondisi rumah kaca yang tidak homogen sehingga pemberian lumpur
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pengolahan karet tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanama
selada.
Logam berat seperti Cd, Cu, Ni, dan Zn dapat berinteraksi dengan
besi dan mencegah masuknya besi ke dalam metabolisme tanaman.
Selain itu adanya logam berat tersebut dapat menyebabkan terbatasnya
jumlah fosfor, kalium, dan besi yang ada di dalam jaringan akar sehingga
menyebabkan penurunan

pertumbuhan atau mengganggu pertumbuhan

tanaman (Barber dalam Connell dan Miller 1995). Pada pertumbuhan
tanaman selada terlihat adanya hambatan pertumbuhan, baik pada akar
maupun pada daun. Hal ini disebabkan karena kemungkinan Cd yang
terserap olah tanaman menghambat pertumbuhan memanjang akar
secara nyata yaitu menghambat kerja enzim yang berperan dalam
pertumbuhan sel-sel tanaman tersebut. Akibat adanya gagguan terhadap
kerja enzim, maka akan mengganggu proses metabolisme pada tanaman
(Anonim, 2007).
Untuk

mencegah

toksisitas

logam

terhadap

sel,

tumbuhan

mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan menimbun logam
di dalam organ tertentu seperti akar (untuk Cd pada Silene dioica,
trikhoma), dan lateks (untuk Ni pada Serbetia acuminata). Jadi meskipun
Cd diserap oleh tanaman, ada mekanisme tertentu secara fisiologi yang
mampu

membatasi

translokasi

logam

berat

tersebut

sehingga

akumulasinya pada tanaman tidak merata (Prayitno dan Priyanto dalam
Rossiana 2003).
Tetapi pada perlakuan VI yaitu pada dosis lumpur 900 gram, terlihat
adanya pertumbuhan yang baik pada tanaman selada dan terjadi pada
semua pengulangan yaitu pengulangan 1, 2, 3 dan 4. Morfologi tanaman
juga terlihat baik dan tumbuh subur, daunnya lebar dan hijau
dibandingkan dengan tanaman pada perlakuan yang lainnya. Hal ini
kemungkinan karena besarnya dosis lumpur hasil pengolahan karet yang
digunakan sebagai media tanam, yaitu perbandingan 900 gram lumpur
dan 2000 gram tanah. Diketahui bahwa lumpur yang digunakan juga
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terkandung unsur hara esensial yang cukup tinggi yang diperlukan
tanaman, seperti Nitrogen, Posfor dan Kalium. Unsur-unsur tersebut
berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Menurut Foth
(1991), unsur seperti N merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan
dan perkembangan pada batang dan akar. Unsur P selama pertumbuhan
tanaman diperlukan untuk pertumbuhan akar dan pembelahan sel,
sedangkan unsur K berfungsi dalam pengaturan mekanisme seperti
fotosintesis, translokasi karbohidrat, sintesa protein dan lain-lain.
Mekanisme keracunan terbagi atas 2 fase, yaitu fase kinetik dan
fase dinamik. Fase kinetik meliputi proses-proses biologi biasa seperti
penyerapan,

penyebaran

dalam

tubuh,

metabolisme

dan

proses

pembuangan atau ekskresi. Sedangkan fase dinamik meliputi reaksireaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh, berupa metabolisme dan
anabolisme yang melibatkan enzim. Keberadaan suatu toksikan akan
dapat mempengaruhi kerja enzim-enzim di dalam organisme. Toksikan ini
mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan enzim. Ikatan ini dapat
terjadi karena logam berat mempunyai kemampuan untuk menggantikan
gugus logam yang berfungsi sebagai co-faktor enzim. Akibat dari
terbentuknya ikatan antara substrat enzim dengan logam berat adalah
tidak berfungsinya enzim sebagaimana mestinya. Akibatnya suatu bentuk
reaksi metabolisme akan gagal terjadi. Keadaan ini akan mengakibatkan
ketidak seimbangan dalam sistem fisiologis (Palar, 1995).
Parameter Lingkungan
Selain pengaruh Cd, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh
faktor luar seperti intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban udara dan
pH tanah. Berdasarkan hasil pengukuran parameter lingkungan diketahui
bahwa intensitas cahaya berkisar antara 1200-1400 lux sementara
tanaman selada membutuhkan intensitas cahaya yang rendah sampai
sedang. Suhu udara hasil pengukuran parameter lingkungan berkisar
antara 29-32 oC keadaan ini tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman
selada karena menurut Soewadi dalam Rukmana (1994) tanaman selada
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menginginkan suhu udara antara 15-20oC untuk pertumbuhannya. Hasil
pengukuran menunjukkan pH tanah berkisar antara 5,8-7, pH tanah juga
mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada, tanah yang asam tidak
cocok untuk pertumbuhan tanaman, tingkat keasaman tanah (pH) yang
sesuai untuk pertumbuhan tanaman selada adalah berkisar antara 6,5-7.
Tanaman selada dapat tumbuh dengan kelembaban udara yang sedang.
Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara dan
kelembaban relatif antara 0-100%. Dari hasil pengukuran kelembaban
berkisar antara 79-90%. Kelembaban udara perlu dijaga agar akar mudah
tumbuh, karena jika tanah terlalu kering atau terlalu lembab maka
pertumbuhan akar terganggu atau struktur tanahnya padat tidak berongga
sehingga sulit ditembus air (Kartasapoetra dalam Faridah 2006).
Menurut Keputusan Dirjen POM No.03725/B/S/VII/89 tentang baku
mutu sayur dan hasil olahannya, ambang batas kandungan Cd pada
sayuran dan hasil olahannya adalah nol (0), ini menunjukkan bahwa
kandungan logam Cd diharapkan tidak boleh ada dalam sayuran dan hasil
olahannya. Adanya kandungan Cd pada lumpur pengolahan limbah karet,
jika digunakan sebagai media tanam untuk tanaman sayuran maka ada
kemungkinan sayuran tersebut akan terakumulasi Cd sekalipun dalam
jumlah yang sedikit. Bila sayuran yang telah tercemar atau mengandung
Cd dikonsumsi secara tetap, maka akan terjadi penimbunan Cd dalam
jaringan tubuh yang dapat menghambat fungsi testis, dan tidak jarang
menimbulkan kemandulan jika tertimbun dalam waktu yang cukup lama.
Cd berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu yang panjang dan
dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Secara prinsip
pada dosis yang rendah berefek terhadap gangguan pada paru-paru
(Soeradi, 1996).
Selain mengandung Cd, lumpur

pengolahan limbah karet yang

digunakan dala penelitian juga mengandung logam-logam berat lainnya.
Dari hasil analisis kualitas tanah pada uji pendahuluan yang dilakukan di
laboratorium Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi yang
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dilakukan pada bulan Maret 2009 terhadap lumpur hasil pengolahan
limbah karet ditemukan timbal sebesar 0,002 mg/g, kadmium sebesar
0,007 mg/g, besi sebesar 29,9 mg/g, tembaga sebesar 0,065 mg/g,
mangan sebesar 0,495 mg/g, dan krom sebesar 0,004 mg/g. Logamlogam berat tersebut kemungkinan juga terserap oleh tanaman.

KESIMPULAN
1. Pemberian campuran lumpur pengolahan limbah karet dan media
tanah berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan Cadmium
(Cd) tanaman selada (Lactuca sativa L).
2. Jumlah total rata-rata kandungan Cadmium (Cd)

pada akar

tanaman selada yang ditanam menggunakan lumpur pengolahan
limbah karet lebih besar daripada kandungan Cadmium (Cd) yang
terdapat pada daun yaitu 0,00169 mg/g pada akar dan 0,00126
mg/g pada daun.
3. Semakin tinggi dosis lumpur pengolahan limbah karet yang
diberikan maka semakin tinggi kandungan Cadmium (Cd)

pada

tanaman selada (Lactuca sativa L).
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