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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pencemaran udara semakin hari semakin memprihatinkan. Terutama 

dikota-kota besar yang banyak terdapat pengguna kendaraan bermotor. Menurut 

Ismiyati dkk (2014), kendaraan bermotor menyumbang 85% pencemaran udara 

yang mengandung timah hitam (dikenal juga dengan nama timbal dan Plumbum), 

suspended particulate matter (SPM), oksida nitrogen (NOx), oksida sulfur (SOx), 

Hidrokarbon (HC), karbonmonoksida (CO) dan oksida fotokimia (Ox).   

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, akan meningkatkan 

pencemaran udara di lingkungan. 

Menurut Fergusson dalam Raka (2002), bahan pencemar (polutan) yang 

berasal dari gas kendaraan bermotor umumnya berupa gas hasil sisa pembakaran 

dan partikel logam berat seperti timbal. Timbal yang dikeluarkan dari kendaraan 

bermotor rata-rata berukuran 0,02-0,05 µm. Semakin kecil ukuran partikelnya 

semakin lama waktu menetapnya. BPLH DKI (2013) dalam Ismayanti, dkk 

(2014) menambahkan bahwa sekitar  71% pencemar adalah oksida  nitrogen  

(NOx),  15% pencemar  oksida  sulfur  (SOx),  dan  70% pencemar  partikulat  

(PM10).  

Kandungan timbal di sekitar jalan raya atau kawasan perkotaan sangat 

bergantung pada kepadatan lalu lintas, jarak terhadap jalan raya, arah dan  

kecepatan angin, cara mengendarai kendaraan, serta kecepatan kendaraan. 
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Bioakumulasi timbal pada daun akan lebih banyak terjadi pada tanaman yang 

tumbuh di pinggir jalan besar yang padat kendaraan bermotor  (Parsa, 2001). 

Timbal merupakan  polutan  yang  mempunyai  dampak  akut  terhadap  

kesehatan masyarakat,  karena timbal  merupakan  bahan  kimia  yang  bersifat  

racun.  Timbal  ini  tidak  terikat  oleh  unsur  lain,  sehingga  mampu  bersirkulasi  

ke  seluruh jaringan  tubuh.  Akibatnya  beberapa  organ  yang  penting  dan  

sensitif  akan  rusak oleh  daya  racun  timbal.  Dampak  pada  orang  tua  adalah,  

terjadi  serangan  jantung (cardiotic),  menimbulkan  hipertensi  (diastole  

meningkat).  Sedangkan  dampak pada  anak-anak  secara  empirik  menimbulkan  

gangguan  dan  kelainan  otak (Erwansyah dkk, 2002). 

Melihat dampak yang ditimbulkan timbal pada manusia beragam, maka 

membutuhkan agen untuk mereduksi pencemar timbal dengan pohon peneduh 

jalan. Timbal dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor, sehingga meningkatnya 

jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan polusi timbal.  

Kota Blitar adalah kota yang sedang berkembang, dengan memiliki 

tempat-tempat bersejarah seperti makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno 

dan Candi Penatara. Terdapatnya tempat-tempat bersejarah tersebut menarik 

wisatawan dari berbagai daerah maka secara otomatis akan menyebabkan 

kepadatan transportasi di jalur lintas utara. Jalur lintas utara adalah jalur utama 

wisatawan menuju kota Bitar. Meningkatnya kepadatan transportasi akan 

meningkatkan polusi udara di jalur utara.  

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor pada Kabupaten Blitar di 

tahun 2010 total kendaraan bermotor adalah 7.481 unit, dengan rincian 1.581 unit 
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kendaraan umum, dan 5.900 unit kendaraan bukan umum. Tahun 2011 total 

kendaraan bermotor adalah 10.470 unit, dengan rincian 2.326 unit kendaraan 

umum dan 8.144 unit kendaraan bukan umum. Hal ini menunjukkan adanya 

kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya.  

Menurut  Karliansyah (1999),  salah satu cara pemantauan pencemaran 

udara dengan menggunakan tumbuhan sebagai bioindikator. Kemampuan masing-

masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri berbeda-beda sehingga menyebabkan 

adanya tingkat kepekaan, yaitu sangat peka, peka dan kurang peka. Tingkat 

kepekaan tumbuhan ini berhubungan dengan kemampuannya untuk menyerap dan 

mengakumulasikan logam berat. Tumbuhan adalah bioindikator pencemaran yang 

baik dengan demikian daun merupakan organ tumbuhan sebagai bioindikator 

yang paling peka terhadap pencemaran. 

Pohon trembesi (Samanea saman (Jacq.) Merr.) dapat dijadikan 

bioakumulator logam berat khususnya timbal (Suhadiyah, 2010). Pohon asam 

(Tamarindus indica L.) mempunyai kemampuan menyerap timbal selain dapat 

menyerap karbon (Patel, 2013). Kedua jenis pohon tersebut merupakan jenis 

tanaman yang banyak ditanam di Kabupaten Blitar sebagai tanaman peneduh 

jalan. Hal ini karena kedua jenis tanaman tersebut memiliki akar yang dapat 

bertahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh getaran kendaraan, mudah 

tumbuh di daerah panas dan tahan terhadap angin sehingga cocok digunakan 

sebagai tanaman peneduh jalan yang dapat menyerap unsur pencemaran yang 

berasal dari asap kendaraan bermotor khususnya timbal. 
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Berdasarkan KD 3.10 kelas sepuluh sekolah menengah atas, siswa 

diharapkan menganalisis bahan-bahan pencemar di lingkungan. Guru pendidik 

diharapkan untuk menyediakan bahan ajar berupa handout guna ketercapaian 

kompetensi dasar tersebut. Pemilihan bahan ajar handout sangat cocok digunakan 

pada materi “Pencemaran Lingkungan” dikarenakan bahan ajar handout 

merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis, jelas dan efisien. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui kandungan timbal yang terserap pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. serta mengetahui 

tanaman yang paling tinggi menyerap timbal yang dikembangkan dalam judul : 

Analisis Kandungan Timbal  Pada Daun Tamarindus indica L. dan Samanea 

saman (Jacq.) Merr. Di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sebagai Bahan 

Ajar Biologi.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan daya serap timbal pada daun Tamarindus indica L. 

dan Samanea saman (Jacq.) Merr.? 

2. Bagaimana perbedaan daya serap timbal pada daun Tamarindus indica L. 

dan Samanea saman (Jacq.) Merr. pada masing-masing lokasi?  

3. Bagaimana hubungan jumlah kandungan timbal pada daun Tamarindus 

indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. dengan kepadatan lalu lintas 

dan jumlah stomata? 
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4. Bagaimana hasil penelitian analisis kandungan timbal pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. ini 

diimplementasikan sebagai bahan ajar Biologi berupa handout? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menganalisis perbedaan daya serap kandungan timbal pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. di Kecamatan 

Garum  Kabupaten Blitar.  

2. Untuk menganalisis perbedaan daya serap kandungan timbal pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. pada masing-

masing lokasi. 

3. Untuk menganalisis hubungan jumlah kandungan timbal pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. dengan kepadatan 

lalu lintas dan jumlah stomata. 

4. Untuk mengimplementasikan hasil penelitian sebagai pembuatan bahan 

ajar handout pada siswa SMA kelas X dengan KD 4.10  (Memecahkan 

masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah 

dan upaya pelestarian lingkungan).  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi kemampuan tanaman Tamarindus indica L. dan 

Samanea saman (Jacq.) Merr. dapat mengakumulasi timbal melalui organ 

daun.   
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2. Memberikan informasi perbedaan daya serap timbal pada daun 

Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. pada masing-

masing lokasi di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. 

3. Memberikan gambaran mengenai hubungan jumlah kandungan timbal 

pada daun Tamarindus indica L. dan Samanea saman (Jacq.) Merr. dengan 

kepadatan lalu lintas dan jumlah stomata. 

4. Memberikan informasi bagi guru Pendidikan Biologi agar dapat digunakan 

sebagai bahan ajar SMA kelas X pada materi Pencemaran Lingkungan dan 

Upaya Pelestariannya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini, dipengaruhi oleh banyak faktor, maka dari itu 

peneliti membatasi penelitian ini pada : 

a. Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa jalan utama Kecamatan Garum 

Kabupaten Blitar sepanjang ± 4 km, yang dimulai dari bagian barat yaitu 

Jalan Raya Pojok, Jalan Raya Sumberdiren, Jalan Raya Slorok dan Jalan 

Raya Bence.  

b. Logam berat yang dianalisis dalam penelitian ini adalah unsur logam berat 

timbal. 

c. Jenis tanaman peneduh jalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pohon asam (Tamarindus indica L.) dan pohon trembesi (Samanea saman 

(Jacq.) Merr.). 

d. Daun yang digunakan yang berada pada bagian tajuk bawah yang 

mengarah ke jalan raya.   
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e. Bahan ajar yang dibuat ditujukan untuk siswa SMA kelas X IPA. 

KD 4.10  (Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain 

produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan) dengan topik 

pencemaran udara. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2010). 

b. Kandungan adalah  sesuatu benda yang terdapat pada benda lain dalam 

waktu yang bersamaan (KBBI, 2010).  

c. Timbal adalah jenis logam berat yang lunak berwarna abu-abu kebiruan 

mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2 (Sunarya, 2007).  

d. Tanaman peneduh jalan adalah jenis tanaman berbentuk pohon dengan 

percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter, mempunyai percabangan 

melebar ke samping seperti pohon rindang yang dapat memberikan 

keteduhan, penahan silau cahaya matahari dan penyerap polutan-polutan 

udara (Agnesia, 2006). 

e. Bahan Ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis (Prastowo, 2014).  


