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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pertambangan Minyak Bumi 

 Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang Minyak dan Gas 

Bumi Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk 

aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses 

penambangan, tetapi tidak termasuk batubara serta endapan hidrokarbon lain yang 

berbentuk padat. Menurut Risayekti (2004), minyak bumi merupakan bahan 

tambang yang terdapat di dalam perut bumi, komposisinya berupa senyawaan 

kimia terdiri dari komponen hidrokarbon dan non hidrokarbon. Minyak bumi 

berwarna dari coklat kehitam–hitaman sampai hitam pekat dalam bentuk cair dan 

terdapat gas–gas yang melarut didalamnya, dengan specific gravity berkisar antara 

0,8000 – 1,0000. Minyak bumi merupakan campuran kompleks senyawa organik 

yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang yang 

tertimbun selama berjuta-juta tahun. Kandungan senyawa hidrokarbon dalam 

minyak bumi lebih dari 90% dan sisanya merupakan senyawa nonhidrokarbon 

(Speight 1991 dalam Kussuryani 2003).  

Hidrokarbon merupakan salah satu kontaminan yang dapat berdampak 

buruk baik bagi manusia maupun lingkungan. Minyak bumi dan turunannya 

merupakan salah satu contoh dari hirdokarbon yang banyak digunakan oleh 

manusia dan berpotensi mencemari lingkungan. Limbah minyak terdiri atas 
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bermacam-macam senyawa, di antaranya berupa hidrokarbon ringan, hidrokarbon 

berat, pelumas, dan bahan ikutan dalam hidrokarbon (Notodarmojo 2005). 

Senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi dapat dibagi menjadi empat golongan, 

yaitu senyawa parafin, naftena, aromatik, dan olefin. Senyawa parafin merupakan 

penyusun utama minyak bumi yang kandungannya mencapai 30-60 %. Menurut 

Hadi (2004), minyak bumi mengandung senyawa belerang 0-6%,  nitrogen 0-

0.5%, dan oksigen 0-3.5%. Senyawa belerang yang ada dapat menimbulkan 

korosi dan pencemaran udara. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik 

yang terdiri atas karbon dan hidrogen. 

Kegiatan industri perminyakan dapat menimbulkan limbah yang 

mencemari lingkungan. Selain itu, proses pengeboran dan pengilangan minyak 

bumi juga menghasilkan lumpur minyak dalam jumlah besar. Lumpur minyak 

merupakan polutan yang sangat berbahaya, UU No. 23 tahun 1997 dan PP No. 18 

tahun 1999 mengkategorikan lumpur minyak sebagai limbah B3 (Bahan Kimia 

Berbahaya dan Beracun). Limbah hasil kegiatan usaha industri migas 

dikategorikan limbah B3 karena sifat dan konsentrasinya dapat membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan 

karakteristik yang termasuk limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, 

bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan bersifat 

karsinogenik, maka pengelolaannya diperlukan penanganan secara baik sehingga 

tidak mencemari lingkungan (Sulistyono, Suntoro, & Masykuri, 2012). 

 



14 

 

2.2 Topografi Area Pertambangan Minyak Bumi Wonocolo Kabupaten 

Bojonegoro  

 Desa Wonocolo kecamatan Kedewan termasuk wilayah geografis 

Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 5 desa dan terletak di sebelah barat pusat 

pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Desa tersebut adalah Kawengan, 

Wonocolo, Hargomulyo, Kedewan, Beji. Luas wilayah 56,51 Km2 terdiri dari 

dataran tinggi di sepanjang Bengawan Solo, yang dihuni oleh 3.316 kepala 

keluarga dan berpenduduk 12.619 jiwa. Desa Wonocolo memiliki luas 11,37 Km2, 

dan berjarak 5,5 Km dari ibukota kecamatan yaitu Kedewan, serta memiliki tanah 

sawah seluas 4 Ha dan tanah kering seluas 1133 Ha. Tanah sawah yang tidak luas 

mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi 

penambang. Sawah sebagai penghasil bahan makanan pokok berupa beras 

seharusnya mampu menopang perekonomian masyarakat, namun struktur tanah di 

Desa Wonocolo adalah tandus dan berkapur sehingga hanya cocok ditanami oleh 

pohon-pohon besar dan berkayu. Letak pemukiman yang dikelilingi oleh hutan 

jati banyak membatu kehidupan masyarakat setempat, misalnya mereka dapat 

memanfaatkan daun-daun jati yang dijual sebagai bungkus ketika berbelanja, 

akar-akar pohon yang sudah mati (rencek) dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar untuk memasak minyak mentah (Nurmalitasari, 2011). 

Batas-batas administrasi Kecamatan Kedewan adalah sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Kecamatan Senori Kabupaten Tuban  

Sebelah Timur  : Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro  
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Sebelah Barat  : Kecamatan Cepu Kabupaten Blora (Katalog BPS, 2010). 

 

2.3 Dampak Adanya  Pertambangan Minyak Bumi dan Gas   

2.3.1 Alih Fungsi Lahan  

Menurut (Naumi & Trilaksana, 2015), awalnya masyarakat desa 

Wonocolo sebelum ada kegiatan penambangan, sebagian masyarakat bekerja 

sebagai petani maupun buruh tani. Tetapi pada awal ditemukan tambang minyak 

di daerah Wonocolo mengakibatkan tanah yang ada di desa Wonocolo tidak subur 

dan tandus. Kemudian setelah Belanda meningglkan Indonesia dan sekaligus 

Meninggalkan sumur sumur minyak yang telah mereka gali. Masyarakat 

dihadapkan pada dua pilihan yaitu antara tetep bertani dengan keadaan tanah yang 

tidak subur atau melanjutkan untuk menambang minyak. Mayarakat Desa 

Wonocolo akhirnya memilih untuk melanjutkan kegiatan menambang minyak. 

Tanah, sawah atau ladang yang mereka miliki akhirnya ditanami pohon yang 

dapat ditebang pada waktu jangka panjang, tetapi pada dasarnya masyarakat 

Wonocolo tidak banyak yang memiliki tanah luas di desa. Tanah yang mereka 

miliki hanya beberapa meter saja, bahkan sebagian warga desa Wonocolo ada 

yang tidak memiliki tanah. Oleh karena faktor tersebut akhirnya masyarakat Desa 

Wonocolo memutuskan untuk melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan. 

Dalam proses produksinya mulai dari kegiatan hulu (up stream) yaitu 

mulai tahap eksplorasi, pencarian sumber-sumber minyak bumi maupun tahap 

eksploitasi, dan produksi pengambilan sumber minyak bumi hingga kegiatan hilir 

(down stream) yaitu tahap pengolahan di kilang, pengangkuatan sampai 
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penyimpanan dan niaga berpotensi menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan 

hidup. Merosotnya kualitas lingkungan berarti fungsi atau peranan lingkungan 

tersebut mengalami penurunan (Sulistyono et al., 2012) 

2.3.2 Pencemaran Udara  

Pencemaran udara berarti hadirnya atau beberapa kontaminan di dalam 

udara atau atmosfer di luar, seperti antara lain oleh debu, busa, gas, kabut, bau-

bauan, asap atau uap dalam kuantitas yang banyak, dengan berbagai sifat maupun 

lama berlangsungnya di udara tersebut, hingga dapat menimbulkan gangguan-

gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan atau hewan maupun benda, 

atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan 

organisme maupun benda (Kristanto & Winaya, 2002) 

Menurut (Kristanto & Winaya, 2002)semua pencemar di udara yang ada 

dalam bentuk yang hampir tidak berubah, sama seperti pada saat dibebaskan dari 

sumbernya sebagai hasil dari suatu proses tertentu disebut pencemaran udara 

primer, yang mencakup 90% dari jumlah pencemar udara seluruhnya, umumnya 

berasal dari sumber-sumber yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti dari 

industri (cerobong asap industri) di mana dalam industri tersebut terdapat proses 

pembakaran yang menggunakan bahan bakar minyak/batubara, proses 

peleburan/pemurnian logam dan juga dihasilkan dari sektor transportasi (mobil, 

bus, sepeda motor, dan lainnya). Menurut (Sulistyono et al., 2012), gas-gas yang 

dihasilkan oleh kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan, antara lain:  
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1. Gas hidrokarbon timbul dari kegiatan eksploitasi migas. Gas hidrokarbon 

terdiri dari gas methane (CH4), ethane (C2H6), propane (C3H8), iso butane 

(i-C4H10) , butane (C4H10) dan pentane (C5H12). Hidrokarbon aromatik 

termasuk benzene, toluene dan xylene umumnya ditemukan dalam minyak 

mentah. Gas-gas tersebut umumnya berasal dari sumur migas dari kegiatan 

eksploitasi migas, sehingga disebut gas alam atau gas bumi (natural gas). 

Gas hidrokarbon tersebut mempunyai sifat karsinogenik yaitu dapat 

memicu terjadinya kanker pada manusia terutama kanker darah. 

2. Gas hidrogen sulfida merupakan gas ikutan yang keluar bersama gas 

hidrokarbon dari sumur migas, yang timbul dari kegiatan eksploitasi 

migas. Hidrogen Sulfida (H2S) merupakan suatu gas tak berwarna, lebih 

berat dari udara, sangat beracun, korosif dan berbau. 

3. Gas Carbon Dioksida (CO2), adalah suatu gas inert dan gas ikutan yang 

keluar bersama gas alam, yang timbul dari kegiatan ekspoitasi migas, juga 

sebagai gas inert dari kegiatan panas bumi Selain itu gas CO2 adalah 

merupakan gas polutan dari emisi pembakaran bahan bakar baik industri 

maupun kendaran bermotor. Merupakan gas yang yang tidak berwarna dan 

tidak berbau, gas ini akan menurunkan nilai pembakaran (heating value) 

dari gas alam bila dikombinasi dengan adanya air akan membentuk 

senyawa korosif. Selain itu gas CO2 merupakan penyumbang utama 

pemanasan global. Reaksi pembakaran : bahan bakar + O2 ----- CO2 + H2O 

4. Gas karbon monooksida (CO), adalah suatu gas yang tidak bewarna, tidak 

berbau dan tidak berasa dengan jumlah sedikit di udara sekitar 0,1 ppm 
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yang berada di lapisan atmosfer, oleh karena itu lingkungan yang tercemar 

oleh gas karbon monoksida (CO) tidak dapat dilihat oleh mata. Gas karbon 

monoksida (CO) diproduksi oleh proses pembakaran yang tidak sempurna 

dari bahan – bahan yang mengandung karbon. Gas karbon monoksida 

(CO) dapat berbentuk cairan pada suhu dibawah – 192 °C, gas karbon 

monoksida (CO) sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil 

dengan udara, berupa gas buangan (Wardhana, 2001).  

 

2.4 Tanaman Kersen (Muntingia calabura L.)  

2.4.1 Klasifikasi Kersen (Muntingia calabura L.) 

Disebutkan oleh Kosasih, (2013), tanaman Kersen memiliki kedudukan 

taksonomi sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Malvales  

Familia  : Muntingiaceae  

Genus   : Muntingia  

Species  : Muntingia calabura L. 
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2.4.2 Deskripsi Tanaman Kersen (Muntingia calabura) 

Tanaman kersen merupakan tumbuhan tropis yang tersebar di berbagai 

dataran tropis. Tanaman ini dapat tumbuh subur di tanah yang tandus dan toleran 

terhadap asam dan basa. Tanaman kersen memiliki pertumbuhan yang cepat dan 

proporsinya ramping. Tanaman ini asli dari Benua Amerika dan banyak 

dibudidayakan didaerah yang hangat seperti di Asia. Tananan kersen merupakan 

tanaman perdu yang tingginya mencapai 2-10 m dengan daun yang berderet dan 

dahan menjuntai. Daun memiliki ciri bentuk daun lanset, permukaan bulunya 

halus, ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, tepi daun bergerigi, daging daun 

kersen menyerupai kertas dengan tulang daun mennyirip. Mahkota bunganya 

berbentuk bulat telur terbalik dan berwarna putih (Hakim, 2012). 

Kersen termasuk dalam famili Elaeocarpaceace dan disebut tumbuhan 

tropis. Tumbuhan tersebut mudah tumbuh dan pertumbuhannya sangatlah cepat. 

Kersen mempunyai karakteristik seperti, berbentuk pohon, berwarna coklat 

keputih-putihan, batang berkayu (lignosus), silindris, permukaan batang berbulu 

Gambar 2.1 Tanaman Kersen 

(Sumber: banjardewa.desa.id) 
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halus, percabangan simpodial. Arah tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh 

cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar.  Daun kersen Muntingia 

calabura merupakan daun tunggal, berseling, berbentuk jorong, panjang 6-10 cm, 

ujung daun runcing, pangkal berlekuk, tepi daun bergerigi, pertulangan menyirip, 

hijau, mudah layu. daging daun seperti kertas (papyraceus), permukaan daun 

berbulu halus (Sufariz, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Daun Kersen 
(Sumber: www.aryanto.id) 

 

Daun kersen memiliki stomata, yang berfungsi sebagai pengeluaran uap 

air dan mekanisme pengeluaran gas oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2). 

Selain itu stomata berkemampuan untuk menjerap logam berat dalam udara dalam 

waktu bersamaan stomata saat menyerap karbondioksida (CO2) (Dahlan, 1989, 

dalam Fathia, et al., 2015). 

 

2.5 Perubahan Morfologi  

2.5.1 Respon Tumbuhan Terhadap Pencemaran Udara  

 Kondisi udara yang tercemar polusi akan mempengaruhi lingkungan 

sekitar. Menurut Siregar (2005) mengemukakan bahwa pencemar atmosfir secara 

http://www.aryanto.id/
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merugikan merusak tumbuhan dalam beberapa cara. Kerusakan akibat 

pencemaran sering secara umum diklasifikasikan ke dalam akut, kronis atau 

tersembunyi yang pada umumnya pencemaran udara baik secara individual 

maupun kombinasi akan menyebabkan kerusakan dan perubahan fisiologi 

tanaman yang kemudian akan diekspresikan dalam gangguan pertumbuhan. 

Menurut Widagdo (2005) sebagian besar bahan-bahan pencemar udara 

mempengaruhi tanaman melalui daun. Jaringan daun terdiri dari epidermis, 

mesofil, dan berkas pembuluh. Mekanisme tanaman untuk bertahan dari zat 

pencemar udara adalah melalui pergerakan membuka dan menutup stomata dan 

proses detoksifikasi 

Kerusakan akut yang terjadi pada daun pada awalnya ditandai dengan adanya 

penampakan kekurangan kandungan air, yang kemudian akan berkembang 

menjadi mengering dan memutih hingga sampai berwarna gading pada 

kebanyakan spesies (Widagdo, 2005). Selain itu dijumpai pula pada beberapa 

species, perubahan warna daun yang terpapar polutan pencemar menjadi coklat 

atau merah kecoklatan. Bentuk kerusakan seperti ini disebabkan oleh penyerapan 

gas pencemar udara yang terpapar dengan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga 

jaringan daun akan rusak dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Rinawati 

(1991) dalam Kusuma (2001) menyebutkan bahwa setiap tanaman memiliki 

respon-respon yang berbeda terhadap masing-masing pencemar udara baik itu 

dalam bentuk gas ataupun partikel. Perbedaan tersebut tergantung dari jenis 

tanaman dan susunan genetiknya serta faktor-faktor lain yang ikut berperan 
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diantaranya adalah tingkat pertumbuhan pohon, jarak terhadap sumber pencemar, 

konsentrasi bahan pencemar, dan durasi paparan pencemar.  

2.5.2 Kerusakan Daun secara Makroskopis 

Tumbuhan memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh 

perubahan atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Hal 

tersebut disebabkan dengan beberapa faktor,antara lain spesies tanaman, umur, 

keseimbangan nutrisi, contoh kerusakan yang terjadi pada gangguan nutrisonal 

dan gangguan atraksional biologis adalah terjadinya penurunan tingkatan 

kandungan enzim, gangguan pada respon fisiologis adalah perubahan pada sistem 

fotosintesa, sedang gangguan yang nampak secara visual adalah chlorosis 

(perusakan zat hijau daun/menguning), Flecking (daun bintik-bintik), Reduced 

crop yield (penurunan hasil panen) (Budiyono, 2001) 

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya penemaran udara dapat 

mengakibatkan menurunnya pertumbuhan dan tingkat produktivitas tanaman yang 

diikuti dengan beberapa gejala yang tampak. Kerusakan tanman karena 

pencemaran dimulai dari tingkat biokimia (gangguan proses fotosintesis, respirasi, 

serta biosintesis protein dan lemak), selanjutnya tingkat ultrastruktural 

(disorganisasi sel membran), yang kemudian tingkat sel (dinding sel, mesofil, 

pecahnya inti sel) dan diakhiri dengan terlihatnya gejala pada jaringan daun 

seperti klorosis dan nekrosis (Malhotra dan Khan dalam Kusuma, 2011). Bentuk 

kerusakan seperti ini disebabkan oleh penyerapan gas pencemar udara yang 

terpapar dengan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga jaringan daun akan rusak 

dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan warna daun menjadi kuning yang 
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berlanjut hingga memutih dapat menandai bahwa telah terjadi kerusakan secara 

kronis (Widagdo, 2005). 

Menurut Fitter dan Hay (1991), mengemukaan bahwa daun-daun tanaman 

yang dihadapkan pada dosis SO2, NO2 dan O3 yang rendah tidak dapat 

menyebabkan luka yang nyata., namun dapat menyebabkan perobekan sistem 

membran tilakoif dalam kloroplas, tanman yang dipapar polutan dengan 

konsentrasi tinggi umumnya dapat menyebabkan perlukaan hingga kematian. 

Pada beberapa kasus, penyebabnya dapat diidentifikasi dari kerusakan khas yang 

dihasilkan, sebagai contoh 

a) SO2; Klorosis di dalam urat daun  

b) NOx; Spot warna coklat atau hitam tak teraur  

c) O3; bintik putih, kuning atau coklat, pada permukaan daun sebelah 

atas berkaitan dengan stomata  

d) HF; ujung terbakar atau nekrosa tepi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Perubahan Morfologi 
a. Intervaling yellow b.Bronzing c. Klorosis d. Gejala Nekrosis 

 (Sumber:http://www.anakagronomy.com) 

a b c d 
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Daun akan mengalami gejala klorosis pada bagian antara tulang daun. 

Gejala klorosis pada daun tanaman akan berwarna kuning terang. Pada area urat 

daun sebagian besar akan terpengaruh dan akan tetap berwarna gelap, kondisi ini 

disebut klorosis, halini salah satunya disebabkan oleh defisiansi unsur Fe, 

(Dawanaka, 2015). Gejala klorosis yang sangat parah akan mengalami nekrotik 

(kematian jaringan) dan akan menjadi rapuh (Wishler, 1998). 

 

2.5 Kadar Klorofil  

2.6.1 Klorofil   

 Istilah klorofil berasal dari bahasa Yunani yaitu chloros artinya hijau dan 

phyllos artinya daun. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1818, dan pigmen 

tersebut diekstrak dari tanaman dengan menggunakan pelarut organik. Klorofil 

adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga dan bakteri fotosintetik. 

Pigmen ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan 

mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klorofil mempunyai rantai fitil 

(C20H39O) yang akan berubah menjadi fitol (C20H39OH) jika terkena air dengan 

katalisator klorofilase. Fitol adalah alkohol primer jenuh yang mempunyai daya 

afinitas yang kuat terhadap O2 dalam proses reduksi klorofil (Muthalib, 2009).  

Tumbuhan menangkap cahaya dengan menggunakan pigmen yang disebut 

klorofil, pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas 

mengandung pigmen yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang menyerap cahaya 

yang akan digunakan dalam proses fotosintesis walaupun seluruh bagian dalam 

tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar 
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energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil 

yang mengandung setengah juta kloroplas setiap milimeter perseginya (Kimball, 

1983). 

Sifat fisik klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan 

gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang 

gelombang antara 400-700 nm, terutama sinar merah dan biru. Sifat kimia 

klorofil, antara lain (1) tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut 

organik yang lebih polar, seperti kloroform dan etanol; (2) inti Mg akan tergeser 

oleh 2 atom H bila dalam suasana asam, sehingga membentuk suatu senyawa 

yang disebut feofitin yang berwarna coklat (Ai & Banyo, 2010). 

Klorofil terdiri dari molekul empat cincin pirol, satu dengan lainnya 

dihubungkan oleh gugus metana (-CH=). Pada inti molekul terdapat atom 

magnesium yang diikat oleh nitrogen dari dua cincin pirol dengan ikatan kovalen 

serta oleh dua buah atom nitrogen dari dua cincin pirol lain dengan ikatan 

koordinat kovalen, total pigmen hijau yang diperoleh dari daun, sekitar 72 persen 

adalah klorofil a dan sisanya klorofil b. Proporsinya agak bervariasi, namun tidak 

lebih dari 10 %. Kedua klorofil ini memiliki perbedaan, seperti:: 

Tabel 2.1 Perbandingan Klorofil a dan Klorofil b 

No Aspek Klorofil a Klorofil b 

1 Rumusan Kimia C55H72 O5N4Mg C55H70O6N4Mg 

2 Gugus Pengikat CH3 CH 

3 Absorbansi maksimum  673 nm  455-640 nm 

4 Cahaya yang diserap Cahaya biru-violet dan merah Cahaya biru dan oranye 

(Sumber: (Ai & Banyo, 2010) 
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Beberapa tumbuhan mengandung dua pigmen hijau, yaitu klorofil a 

sebagai blue-green chlorophyll dan klorofil b sebagai yellow-green chlorophyll. 

Beberapa tumbuhan lebih banyak mengandung klorofil a daripada klorofil b. 

Kedua klorofil tersebut, memiliki perbedaan yang terletak pada struktur klorofil a 

yang memiliki gugus metil, sedangkan klorofil b memiliki gugus aldehida yang 

terikat di kanan atas cincin pirol (Harborne, 1987). 

Klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. 

Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa anorganik (CO2 dan H2O) 

menjadi senyawa organik (karbohidrat) dan O2 dengan bantuan cahaya matahari. 

Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil 

menyerap cahaya yang berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata 

(visible). Cahaya matahari mengandung semua warna spektrum kasat mata dari 

merah sampai violet, tetapi tidak semua panjang gelombang diserap dengan baik 

oleh klorofil. Klorofil dapat menampung cahaya yang diserap oleh pigmen 

lainnya melalui fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan hanya dapat 

memanfaatkan sinar mataharai dengan bentuk panjang gelombang natara 400-700 

nm (Ai & Banyo, 2010). 

Pada tumbuhan didapatkan bermacam-macam pigmen yang berperan 

menyerap energi cahaya. Pigmen fotosintetis terdapat dalam kloroplas yang terdiri 

dari klorofil a, b, xantofil, karotenoid, bakterioklorofil pada bakteri. Pigmen ini 

menyerap warna atau gelombang cahaya yang berbeda-beda. Masing-masing 

menyerap maksimum pada gelombang cahaya tertentu. Pigmen umumnya 

mempunyai penyerapan maksimum pada gelombang cahaya pendek dan juga 
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panjang. Untuk memaksimalkan penyerapan energi cahaya, maka pada kloroplas 

terdapat kelompok pemanen cahaya yang disebut dengan antena yang terdiri dari 

bermacam-macam pigmen, pigmen yang paling banyak pada kloroplas adalah 

klorofil. Klorofil merupakan pigmen yang berwarna hijau yang terdapat pada 

kloroplast. Pigmen ini berguna untuk melangsungkan fotosintesis pada tumbuhan. 

Aneka bentuk dan ukuran kloroplast ditemukan pada berbagai tumbuhan 

(Salisbury and Ross, 1995).  

Pada tanaman tingkat tinggi ada 2 macam klorofil yaitu) yang berwarna 

hijau tua dan berwarna hijau muda. Klorofil-a dan b paling kuat menyerap cahaya 

di bagian merah (600-700 nm), sedangkan yang paling sedikit cahaya hijau (500-

600 nm). Sedangkan cahaya berwarna biru dari spektrum tersebut diserap oleh 

karotenoid. Karotenoid ternyata berperan membantu mengabsorpsi cahaya 

sehingga spektrum matahari dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Energi yang 

diserap karotenoid diteruskan kepada klorofil-a untuk diserap digunakan dalam 

proses fotosintesis, demikian pula dengan klorofil-b. Perbedaan klorofil a dan b 

adalah pada atom C3 terdapat gugusan metil untuk klorofil a dan aldehid untuk 

klorofil b. karena itu keduanya mempunyai penyerapan gelombang cahaya yang 

berbeda. Peranan pigmen klorofil adalah dalam reaksi fotosistem. Klorofil 

mempunyai banyak electron yang mampu berpindah ke orbit eksitasi karena 

menyerap cahaya (Nurdin dalam Razone, 2013). 

Menurut Riyono, (2007), klorofil-a, -b tidak dapat larut dalam air, tetapi 

dapat larut dalam berbagai jenis pelarut organik. Klorofil-a mudah larut dalam 

ethyl-alkohol, ethyl ether, aceton, chloroform dan carbon-bisulfide. Sedang-kan 



28 

 

klorofil-b dapat larut dalam pelarut yang sama meskipun tidak semudah klorofil-a. 

Perbedaan keduanya adalah terletak pada gugus CH3 (pada klorofil-a) yang 

disubstitusi dengan HC=O pada klorofil-b. Klorofil-a mempunyai berat molekul 

893 dan klorofil-b 907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur klorofil-a, susunan ikatan rangkap Mg (garis putus-putus),  

struktur klorofil-b mirip klorofil-a kecuali gugus CH
3 
(dalam lingkaran titik-titik) 

disubstitusi dengan HC=O 

(Sumber: Meyer & Anderson, 1952 dalam Riyono 2007) 

 

Klorofil-a dan -b apabila terhidrolisa, maka akan didapatkan alkohol yang 

disebut phytol. Gugus phytol membentuk sepertiga dari molekul klorofil dan 

mempunyai afinitas yang kuat terhadap oksigen. Bila diabukan, klorofil murni 

akan meninggalkan residu yang tersusun hanya dari magnesium-oxyde. Meskipun 

unsur besi (Fe) dan mineral-mineral lainnya adalah esensial bagi pembentukan 

klorofil dalam sel-sel hidup, namun magnesium (Mg) adalah satu-satunya unsur 

logam yang merupakan komponen klorofil (Riyono, 2007). 
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2.6.2 Struktur dan Fungsi Kloroplas   

 Kloroplas berasal dari proplastida kecil yaitu plastida yang belum dewasa, 

kecil dan hampir tak berwarna, dengan sedikit atau tanpa membran dalam. 

Kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau daun yang disebut 

klorofil, yang hanya terdapat dalam sel – sel tumbuhan. Klorofil pada umumnya 

hanya terdapat pada sel – sel batang muda, buah – buahan yang belum matang dan 

pada daun. Irisan melintang dari daun yang khas menyingkap beberapa lapisan 

jaringan yang berbeda. Sel – sel ini memiliki sedikit kloroplas oleh karena itu 

agak transparan sehingga agak melewatkan sebagian besar cahaya mengenainya 

kemudian menembus sel – sel pada lapisan berikutnya. Di bawah lapisan sel 

epidermis tersusun sedemikian rupa sehingga sel terbuka terhadap sinar matahari. 

Matahari matahari adalah sumber energi dasar untuk proses fotosintesis. Cahaya 

ditangkap oleh klorofil pada daun tanaman. Energi cahaya menggiatkan beberapa 

proses sistem enzim yang terlibat dalam rangkaian fotosintesis (Kimball, 1992). 

 Kloroplas terbungkus oleh membran ganda yang tidak berlipat seperti 

mitokondria. Ukuran kloroplas berbeda pada berbagai tanaman (Salisbury dan 

Ross 1995). Seluruh jenis plastida termasuk kloroplas diperkirakan berasal dari 

proplastida, yakni suatu organel yang tidak berwarna yang terdapat pada 

tumbuhan yang hidup pada tempat yang gelap maupun terang. Proplastida 

berukuran lebih kecil dari pada kloroplas dengan atau tanpa membran internal. 

Proplastida membelah pada saat embrio berkembang menjadi kloroplas ketika 

daun dan batang terbentuk. Kloroplas muda aktif membelah, khususnya bila 

terpapar cahaya. Membran ganda kloroplas dapat terlihat jelas di bawah 
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mikroskop dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya senyawa dari dan ke 

kloroplas. Pada membran internal kloroplas terdapat pigmen fotosintesis, yang 

banyak pula terdapat di permukaan luar membran ineternal yang disebut thilakoid, 

yang berbentuk bulat pipih seperti kantong. Pada posisi tertentu thilakoid akan 

menumpuk rapi membentuk struktur yang disebut granum (jamak : grana). 

Thilakoid yang memanjang menghubungkan granum satu dengan yang lain di 

dalam matriks kloroplas yang disebut stroma (Lakitan, 2000).  

Pigmen utama yang terdapat di dalam membran thilakoid adalah klorofil a 

dan klorofil b. Selain itu, terdapat pigmen – pigmen lain seperti karotenoid dan 

xantofil. Membran tilakoid bersifat cair sehingga senyawa – senyawa yang ada di 

dalamnya relatif mobile termasuk molekul – molekul protein yang ada. Adapun 

fungsi yang vital dari kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya 

fotosintesis. Pigmen – pigmen di dalam membran tilakoid akan menyerap cahaya 

yang berasal dari matahari atau sumber – sumber cahaya lainnya, kemudian 

mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP melalui 

serangkaian proses yang melibatkan eksitasi elektron (Efri, 2009).  

Kloroplas adalah tempat dimana sebagian besar proses utama tumbuhan 

terjadi. Organel kloroplas berbentuk lensa yang berukuran 1 – 10 μm 

menunjukkan dua bagian pokok yaitu : (1) Lamela (membran) terdiri dari lamela 

stroma (lamela ganda) dan lamela grana (lamela bertumpuk) yang keduanya 

merupakan bagian pekat berisi pigmen – pigmen fotosintesis, (2) Stroma, bagian 

cair yang kurang padat merupakan tempat terjadinya reduksi CO2. Menurut 

Hopkins & Huner (2004) terdapat empat kompartemen utama kloroplas yaitu : (1) 
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sepasang membran pembatas bagian luar, yang secara kolektif disebut selubung; 

(2) matriks tan bentuk yang disebut stroma; (3) struktur membrane internal yaitu 

tilakoid; dan (4) ruang intra tilakoid, atau lumen. Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Struktur Kloroplas 

(Sumber: www.biyolojiegitim.yyu.edu) 

 

2.6.3 Biosintesis dan Degradasi Klorofil 

Klorofil a dan b merupakan pigmen utama yang terdapat dalam membran 

tilakoid. Selain kedua pigmen ini terdapat pula pigmenpigmen kuning sampai 

jingga yang disebut karotenoid. Ada dua jenis karotenoid yaitu karoten (murni 

hidrokarbon) dan xantofil (mengandung oksigen). Semua klorofil dan karotenoid 

terikat pada molekul protein oleh ikatan nonkovalen (Lakitan 2001).  

Pada tumbuhan tingkat tinggi, klorofil a dan klorofil b merupakan pigmen 

utama fotosintetik, yang berperan menyerap cahaya violet, biru, merah dan 

memantulkan cahaya hijau (Salaki, 2000). Molekul klorofil adalah suatu derivat 

porfirin yang mempunyai struktur tetrapirol siklis dengan satu cincin pirol yang 

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/mesfl/pages/mesofil_jpg.htm
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sebagian tereduksi. Inti tetrapirol mengandung atom Mg non-ionik yang diikat 

oleh dua ikatan kovalen, dan memiliki rantai samping. Sintesis klorofil terjadi 

melalui fotoreduksi protoklorofilid menjadi klorofilid a dan diikuti dengan 

esterifikasi fitol untuk membentuk klorofil a yang dikatalisis enzim klorofilase. 

Perubahan protoklorofilid menjadi klorofilid a pada tumbuhan angiospermae 

mutlak membutuhkan cahaya. Selanjutnya klorofil jenis yang lain disintesis dari 

klorofil a (Sumenda, 2011) 

Klorofil disintesis dengan cara fotoreduksi protoklorofilid menjadi 

klorofilid a, yang diikuti oleh esterifikasi fitol membentuk klorofil a. Klorofil a 

juga terdapat pada daun dengan warna merah kecoklatan tetapi dengan jumlah 

sedikit. Selanjutnya xantofil dibentuk melalui penggabungan molekul oksigen 

dengan karoten yang menyebabkan daun berubah warna menjadi hijau 

kekuningan. Sintesis klorofil a dari klorofilid a tidak membutuhkan cahaya., 

Perubahan protoklorofilid menjadi klorofilid a pada Angiospermae mutlak 

membutuhkan cahaya, tetapi pada Gymnospermae (beberapa paku-pakuan dan 

alga, klorofil dapat dibentuk dalam keadaan gelap (Pandey dan Sinha 1979 dalam 

Sumenda, 2011). 

Klorofil bersifat labil terhadap pengaruh cahaya, suhu dan oksigen 

sehingga mudah terdegradasi menjadi molekul-molekul turunannya. Langkah 

awal degradasi klorofil adalah hilangnya magnesium dari molekul pusat atau 

hilangnya rantai ekor fitol. Ketika molekul klorofil mengalami degradasi, 

sejumlah molekul turunan akan terbentuk seperti phaeophytins, chlorophyllides, 

dan phaeophorbides yang tergantung pada molekul induknya. Molekul hasil 
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degradasi atom Mg dari klorofil adalah feofitin dan molekul hasil degradasi rantai 

ekor fitol klorofil adalah klorofilida, sedangkan feoforbida terjadi ketika klorofil 

telah terdegradasi atom Mg serta rantai ekor fitolnya. Atau dengan kata lain, 

produk degradasi dari feofitin atau klorofilida akan menghasilkan molekul 

feoforbida, karena feoforbida terbentuk karena hilangnya rantai ekor fitol dan 

hilangnya magnesium (Arrohman, 2007). 

2.6.4 Faktor-Faktor Pembentukan Klorofil 

Untuk memungkinkan terjadinya sintesa klorofll dibutuhkan beberapa 

faktor tertentu, yaitu faktor genetik, cahaya, nitrogen, magnesium, besi, suhu, air 

dan unsur-unsur lainnya (Mn, Cu dan Zn). Tiadanya salah satu faktor tersebut 

akan mencegah terjadinya sintesa klorofil yang disebut chlorosis (Nontji dalam 

Riyono, 2007). Menurut (Riyono, 2007),  berikut akan dijelaskan beberapa faktor 

yang mempengaruhi sintesa klorofll. 

a. Faktor genetik 

Faktor-faktor genetik tertentu antara lain sifat-sifat penurunan warna 

(pigmen), kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dan lain-lain diperlukan 

untuk memungkinkan terjadinya sintesa klorofil. 

b. Cahaya 

Cahaya dibutuhkan untuk pembentukan klorofil pada tumbuhan tingkat 

tinggi, klorofil yang dihasilkan dalam keadaan gelap dan terang adalah identik. 

Untuk sintesa klorofil yang efektif umumnya diperlukan intensitas cahaya yang 

relatif rendah. Cahaya yang intensitasnya terlalu kuat akan merusak klorofil 

dalam reaksi yang disebut photo oxidation. Tumbuhan tingkat tinggi yang 
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ditumbuhkan dalam gelap akan berwarna kuning, hal ini karena mengandung 

protoklorofil. Senyawaan ini mempunyai susunan yang mirip dengan klorofil 

lainnya, bahkan dengan klorofil-a hanya berbeda dalam molekulnya yang 

kekurangan dua atom hidrogen (H). Protoklorofil ini merupakan pendahulu 

(precursor) dalam pembentukan klorofila. Pembentukan klorofil dari 

protoklorofil tersebut, merupakan tahap terakhir dari reaksi berantai 

pembentukan klorofil dan reaksi ini pada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi 

hanya dapat terjadi bila ada cahaya matahari. 

c. Nitrogen  

Nitrogen merupakan bagian dari molekul klorofil, maka tidak 

mengherankan bila defisiensi unsur ini akan menghambat pembentukan 

klorofil. Nitrogen merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh organisme 

terutama fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang.  

d. Magnesium  

Magnesium (Mg) adalah satusatunya unsur logam yang merupakan 

komponen utama, karena merupakan atom pusat dari klorofil dan defisiensinya 

akan menghambat. Magnesium dengan karbonat akan membentuk senyawaan 

magnesium-carbonate (MgCO3) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya 

pengasaman, sehingga dapat memecahkan klorofil dengan pembentukan 

phaeophytin. 
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e. Besi 

Unsur besi (Fe) merupakan unsur yang esensial untuk pembentukan 

klorofil meskipun besi sendiri tidak merupakan bagian dari molekul klorofil 

(sebagai katalisator). 

f. Suhu  

Batas-batas suhu yang dapat memungkinkan pembentukan klorofil 

bergantung pada jenis tumbuhannya. Pengaruh suhu secara langsung yakni 

untuk mengontrol reaksi kimia enzimatik dalam proses fotosintesis. 

g. Air  

Berkurangnya kadar air dalam tumbuhan tingkat tinggi tidak saja 

menghambat pembentukan klorofil, tetapi juga dapat mempercepat 

perombakan (dekomposisi) klorofil yang telah ada, misalnya daun-daun 

menjadi kuning. 

 

2.7 Respon Tumbuhan secara Fisiologis 

2.7.1 Penurunan Kadar Klorofil 

Menurut Satolom, A.W. (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

kadar klorofil pada daun mengalami penurunan seiring perubahan lingkungan. 

Klorofil sangat sensitif dan mudah terpengaruh pada saat terpapar oleh kondisi 

lingkungan dalam waktu tertentu. Efek negatif dari polutan gas adalah perlukaan 

daun. Klorofil sangat sensitif dan mudah terpengaruh pada saat terpapar oleh 

kondisi lingkungan dalam waktu tertentu pada kadar tertentu. Hubungan kadar 

klorofil dengan polutan gas berbanding terbalik dengan kandungan klorofil 
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tanaman. Polutan NO2 dan SO2 jika dihadapkan dengan kontak lama dengan 

tanaman akan mengakibatkan pengaruh terhadap kadar klorofil tanaman sehingga 

akan berdampak pula pada peristiwa fotosintesis tanaman (Garty, 2001).  

Menurut Treshow (1970), SO2 akan menonaktifkan besi dalam kloroplas 

dan mengganggu sifat katalitiknya. Gangguan ini akan menimbulkan proses-

proses sekunder yang berakibat rusaknya klorofil dan matinya sel. Selain itu SO2 

dapat menyebabkan pengasaman lokal sehingga memisahkan magnesium dari 

molekul klorofil dan mengubahnya menjadi feofitin yang dapat menyebabkan 

klorosis. Menurut Loveless (1991), magnesium sangat dibutuhkan untuk sintesis 

klorofil. Dengan terjadinya defisiensi ini, sintesis klorofil akan terganggu karena 

jumlah Mg yang tersedia terbatas sehingga klorofil yang dihasilkan sedikit, selain 

itu Mg2+ sangat dibutuhkan untuk reaksi-reaksi enzimatis. Pengaruh polutan 

pencemaran udara terhadap pigmen fotosintesis sangatlah besar. Pada konsentrasi 

pencemaran udara yang tinggi molekul klorofil terdegradasi menjadi phaeopitin 

dan Mg2+. Pada proses ini Mg2+ dalam molekul klorofil diganti oleh dua atom 

hydrogen yang berakibar perubahan karakteristik spektrum cahaya dari molekul 

klorfil, bahkan dalam waktu pemaparan yang lama akan menyebabkan hilangnya 

klorofil. Menurut Arrohman (2007), penurunan kadar klorofil ini terjadi di mawali 

dari hilangnya atom magnesium dari molekul pusat atau hilangnya rantai ekor 

fitol. Ketika moleku klorofil mengalami degradasi, sejumlah molekul turunan 

akan terbentuk seperti pheopytins, chlorophyllides, dan phaeophorbides yang 

bergantung pada molekul induknya.  

 



37 

 

2.8 Spektrofotometer UV-Vis 1800  

Menurut Fajrin, (2017), Spektrofotometer  serapan  adalah  alat  yang  

digunakan  untuk  Mengukur panjang gelombang serapan  dari bahan  uji  

(sampel).  Suatu  spektrofotometer  serapan  tersusun  dari  sumber  spektrum  

tampak  yang  kontinyu,  monokromator,  wadah  larutan  sampel,  dan  detektor 

untuk mengukur  absorpsi. Spektrofotometri    UV-Vis    merupakan    gabungan    

antara  spektrofotometri   UV   dan  Visible Menggunakann dua buah sumber 

cahaya  berbeda yaitu sumber  cahaya  UV  dan  sumber cahaya visible.   

Penyerapan   dalam   rentang   tertentu secara  langsung mempengaruhi warna 

bahan kimia yang terlibat. Penyerapan sinar UV dan sinar tampak oleh molekul 

melalui 3 proses yaitu : a) Penyerapan  oleh  transisi elektron  ikatan  dan  

elektron  anti ikatan. b) Penyerapan   oleh   transisi   elektron   d   dan   f   dari   

molekul kompleks. c) Penyerapan oleh perpindahan muatan. Karakteristik dari 

spektrofotometri: 

a) Daerah jangkauan spektrum Spektrofotometer  dapat  mengukur  serapan  

di  daerah  tampak, UV (190-400nm) maupun IR (> 750 nm). 

b) Sumber sinar Sesuai    dengan    daerah    jangkauan    spektrumnya, maka  

spektrofotometer  menggunakan  sumber  sinar  yang  berbeda  pada 

masing – masing daerah (sinar tampak, UV, IR). 

c) Monokromator Filter  pada  spektrofotometer  menggunakan  kisi  atau  

prisma  yang daya resolusinya lebih baik. 

d) Detektor Spektrofotometer    menggunakan    tabung  transparant    agar  

sempel  tidak  terpengaruh saat  dibaca  nilai  panjang  gelombang  
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absorbansinya oleh detektor Spektrofotometer   yang   dipakai  dalam   

pene litian  adalah  spektrofotometer UV-Vis 1800. Menurut spesifikasi 

dari spektofotometer yang dipakai adalah: 

Tabel 2.2 Spesifikasi Spektrofotometer 

Rentang Panjang Gelombang 190 to 1100 nm 
Panjang Gelombang Spectral 1 nm (190 to 1100 nm) 
Akurasi Panjang Gelombang  0.1 nm at 656.1 nm 

 0.3 nm (90 to 1100 nm) 
Pajang Gelombang Pengulangan  0.1 nm 
Sistem Fotometri Double Beam 
Kisaran Fotometri Absorban -4 to 4 Abs 

Transmittansi 0% to 400% 
Akurasi Fotometri  0.002 Abs (0.5 Abs) 

 0.004 Abs (1.0 Abs) 

 0.006 Abs (2.0 Abs) 
Pengulangan Fotometri Kurang dari  0.001 Abs (0.5 Abs) 

Kurang dari  0.001 Abs (1Abs) 

Kurang dari  0.003 Abs (2.0 Abs) 
Noise Level Dalam 0.00005 Abs RMS value (at 700 nm) 
Dimensions 450 (W) x 490 (D) x 270 (H) 
Berat 15 Kg 
Memori Memori USB (Pilihan). Disimpan sebagai teks 

dan file yang UVPC 
Kinerja untuk PC Memori USB + UVProbe (standar) Win XP 

 
Sumber: Global Links, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2.6 Spektrofotometer UV-Vis 1800 

(Sumber: American.Laboratory.Trading.com) 
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2.8.1 Metode Penentuan Kadar Klorofil dengan Spektrofotometri uv-vis 1800 

Metode   yang   dapat digunakan   untuk   mengukur   kadar  klorofil  

adalah  dengan  menggunakan  spektrofotometer dari  nilai  serapan (absorbsi), 

sehingga dapat menghitung kadar  klorofilnya.  Metode  penentuan klorofil  

adalah  dengan  teknik  spektroskopi menggunakan jenis spektrofotometer   UV-

Vis (Oktavia, 2008). Menurut Maulid, (2015), Pengukuran kadar  klorofil  secara  

spektrofotometrik  didasarkan  pada  hukum Lambert–Beer. Beberapa metode 

untuk menghitung kadar klorofil total,  klorofil  a, dan  klorofil  b  telah  

dirumuskan.  Di  antaranya adalah: 

1) Menggunakan  pelarut  aceton  80%  dan mengukur nilai absorbansi 

larutan klorofil pada panjang  gelombang (λ) 663  dan  645  nm. 

Penghitungan  kadar klorofil dengan nilai absorbansi  645 nm dan  663 

nm dengan menggunkan sprktrofotometer (Suyitno, 2010). Untuk 

menghitung kadar klorofil dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Klorofil a   : 12.7 D-663 – 2,69 D-645(mg/ml) 

Klorofil b  : 22.9 D-645 – 4.68 D-663 (mg/ml) 

Klorofil Total  : 20,2 D-645 + 8,02 D-663 (mg/ml) 

 

2.9 Sumber Belajar Biologi   

Menurut Mulyasa (2002), sumber belajar dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

dalam proses belajar-mengajar. Sehingga, sumber belajar berupa segala sesuatu 
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yang ada baik manusia, bahan, alat, pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat 

dijadikan tempat untuk mengungkap suatu pengalaman belajar dan memberikan 

kemudahan dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang lebih baik. Sedangkan menurut Suhardi, (2012), 

sumber belajar Biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, yang 

dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan Biologi tertentu. Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan 

terjadinya proses belajar. Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran 

Biologi dapat diperoleh di sekolah atau di luar sekolah. Penyusunan sumber 

belajar harus mengacu, antara lain: 

1) Kejelasan potensi  

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat 

sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi berdasarkan konsep 

kurikulum. Potensi suatu objek sendiri ditentukan oleh ketersediaan objek 

dan permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta 

dan konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam 

kurikulum. 

2) Kesesuaian dengan tujuan  

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan 

kompetensi dasar (KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013 pada 

materi tentang perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah, 

pada materi pokok kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. 
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KD 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari 

perubahan lingkungan tersebut bagi kehidupan. 

3) Kejelasan sasaran  

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian 

dan subjek penelitian. Sasaran objek atau sasaran pengamatan adalah 

menganalisis perubahan morfologi dan kadar klorofil tanaman Kersen.  

4) Kejelasan informasi yang diungkap  

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek 

yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

5) Kejelasan pedoman eksplorasi  

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat 

dan bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. 

Keterbatasan waktu di sekolah dan kemampuan siswa menjadi 

pertimbangan, karena itu perlu adanya pemilihan kegiatan yang 

dilaksanakan siswa. 

6) Kejelasan perolehan yang diharapkan  

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses 

dan produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar 

berdasar aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi yang meliputi :  

a) Perolehan kognitif b) Perolehan afektif c) Perolehan psikomotorik.  
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2.9.1 Pemanfaatan Handout sebagai Sumber Belajar   

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan mahasiswa 

dalam memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk 

suplemen dalam belajar (Adipurnomo, 2006). Menurut Wulandari (2016), 

penggunaan media pembelajaran handout sebagai suplemen penunjang dalam 

proses belajar siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa yang dilihat dari hasil 

belajar kognitif yang telah dibuktikan dengan hasil analisis dan rerata hasil pretest 

dan postest. Bahan ajar Handout merupakan bahan ajar tertulis yang berisi materi 

yang mencakup konsep penting pembelajaran. Selain itu handout merupakan 

sumber belajar penunjang serta media pesan dalam proses pembelajaran sehingga 

guru atau dosen tidak menjadi satu-satunya penyampai informasi dan sumber 

belajar. Pada dasarnya pembelajaran biologi berupaya untuk membekali siswa 

dengan berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan memahami konsep 

ataupun fakta secara mendalam..  

 Penggunaan sumber belajar memiliki tujuan untuk perbaikan dalam 

proses pembelajaran. Salah satu sumber belajar yang dapat membantu mahasiswa 

dalam belajar adalah bahan ajar handout. Handout merupakan sumber belajar 

tertulis yang didalamnya berisikan berbagai konsep penting dari suatu bagian 

dalam satu materi pembelajaran atau materi secara lengkap (Sanaky, 2011). 

Sumber belajar berupa bahan ajar handout dapat dimanfaatkan siswa sebagai 

sumber belajar mandiri. Handout memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

pemahaman konsep sebelum belajar di dalam kelas, sehingga siswa datang di 

kelas dengan berbekal pengetahuan yang telah dipelajari melalui handout. 
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Pengembangan bahan ajar yang yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi 

yang dipelajari adalah usaha terbaik untuk meningkatkan pemahaman konsep 

(Wulandari, 2016). 

Penelitian ini akan dikembangkan menjadi sumber belajar berupa Draft 

Handout yang berisi: 

1) Cover, dengan judul “Handout Perubahan Morfologi dan Klorofil Daun 

Materi Pencemaran Lingkungan” 

2) Daftar Isi  

3) Kata Pengantar  

4) Kompetensi Inti 

5) Kompetensi Dasar  

6) Indakator Pencapaian Pembelajaran 

7) Materi, yang meliputi: 

a. Perubahan Morfologi 

1. Respon Tumbuhan terhadap Pencemaran Udara 

2. Kerusakan Daun Secara Makroskopis 

b. Klorofil  

1. Klorofil 

2. Letak Klorofil  

3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil 

4. Biosintesa Klorofil 

5. Degradasi Klorofil 

c. Dampak yang ditimbulkan adanya pencemaran udara  
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d. Bioindikator pencemaran udara 

8) Kegiatan Praktikum  

a. Alat dan bahan yang digunakan,  

b. Langkah-langkah kerja praktikum 

c. Hasil pengamatan 

9) Bahan Diskusi (analisis hasil dari pengamatan beserta literatur)  

10) Kesimpulan 

11) Daftar Pustaka 

Pemanfaatan handout sebagai media pembelajaran dikembagkan 

berdasarkan kebutuhan siswa, siswa membutuhkan sumber belajar yang berbasis 

penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan inovasi baru yang dapat 

dijadikan sumber belajar selain dari kegiatan presentasi kelompok dan penjelasan 

dari guru. Handout dapat membantu siswa dalam belajar secara mandiri di rumah 

sebelum pelajaran yang dilakukan di kelas (Trianto, 2010). Handout yang 

dikembangkan juga dilengkapi dengan kegiatan praktikum dan evaluasi sehingga 

proses belajar semakin aktif dan kontekstual. Handout ini diharapkan siswa dapat 

memeproleh materi pokok “Pencemaran Lingkungan” dengan KD 3.11 

Menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab,  serta dampak dari 

perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan, mata pelajaran Biologi SMA kelas 

X semester 2 
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2.10 Kerangka Konsep 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual Penelitian 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan pada masing-masing stasiun terhadap kadar klorofil tanaman 

Kersen (Muntingia calabura L). 

Area Pertambangan Minyak Bumi 
Wonocolo Kabupaten Bojonegoro 

Limbah Gas dan Asap 

Tumbuhan Daun 

Perubahan 
Morfologi 

Proses 
Fisiologi 

Klorosis dan 
Nekrosis 

Kadar  
Klorofil 

Sumber Belajar Biologi berupa Handout 

Kandungan : 
 Senyawa karbon (CO, CO2) 
 Senyawa sulfur (SOx, SO2) 
 Senyawa nitrogen (NO2) 
 Seyawa hidrogen (H2, H2S) 
 Logam berat (Pb, Cd, Hg, As) 

Klorofil sangat sensitif dan 
mudah terpengaruh polutan 
NO2 dan SO2 jika dihadapkan 
dengan kontak lama dengan 
tanaman akan mengakibatkan 
pengaruh terhadap kadar 
klorofil tanaman sehingga akan 
berdampak pula pada peristiwa 
fotosintesis tanaman. 

 

KD 3.11 Menganalisis 
data perubahan lingkungan 

dan dampak dari 
perubahan lingkungan 

tersebut bagi kehidupan 

Paparan emisi bahan pencemar salah 
satunya SO2, Cl2 dapat menyebabkan 
perubahan morfologi dengan gejala 
jaringan daun berupa klorosis dan nekrosis. 
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