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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Plumbum (Pb) 

Plumbum atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timbal merupakan 

jenis logam berat non essensial. Menurut Isa, dkk., (2014) Logam ini  termasuk 

kedalam kelompok logam-logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia 

yang mempunyai unsur atom (NA)82 dengan bobot atau berat atom (BA)207,2.  

Plumbum (Pb) merupakan limbah yang tergolong dalam kelompok B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun) yang sering ditemukan dalam air, tanah dan udara. 

2.1.1 Karakteristik Logam Plumbum (Pb) 

Logam plumbum (Pb) merupakan logam lunak sehingga dapat dipotong 

dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah. 

Logam ini mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-

logam biasa, kecuali emas dan merkuri.  Menurut Wijaya (2011) karakteristik dar 

Logam Plumbum (Pb) adalah : 

Pemberian : Plumbum adalah logam bewarna kebiru-biruan sampai abu- 

    abu  pudar, mempunyai berat tipis yang tinggi dan lunak. 

Kelarutan : Larut dalam HNO3 encer dan pekat, sedikit larut dalam  

    HCL dan H2SO4 pekat. 

Nomor/Berat : 82/207,2 

Berat jenis : 11,34 

Titik lebur : 327,5oC 

Titik didih : 1740oC 
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2.1.2 Dampak Logam Plumbum (Pb) terhadap Lingkungan 

Logam Pb merupakan salah satu logam berat yang terdapat pada perairan 

yang berbahaya yang dapat mencemari suatu lingkungan. Timbal (Pb)  di dalam 

perairan dapat meracuni organisme, sehingga dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem (Lubis, 2015). Adanya logam berat di perairan dapat berbahaya baik 

secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efek secara tidak langsung 

terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat  logam berat yaitu; 

1) sulit didegradasi, sehinga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan 

keberadaan secara alami sulit terurai (dihilangkan), 2) dapat terakumulasi dalam 

organisme termasuk dalam organisme termasuk kerang dan ikan, dan akan 

membahayakan kesehatan manusia yang mengkomsumsi oranisme tersebut. 3) 

mudah terakumulasi di sedimen, sehingga kosentrasinya selalu lebih tinggi dari 

kosentrasi logam dalam air (Isa, dkk., 2014) 

2.2 Limbah Rumah Tangga 

Limbah rumah tangga merupakan buangan hasil dari berbagai aktivitas 

didalam rumah tangga. Menurut Soemargono, dkk., (2009) limbah rumah tangga 

merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Limbah rumah 

tangga ini dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 

adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya sisa-

sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti 

kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah-

sampah ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri (non biodegrable).  



10 
 

 
 

Pencemaran air oleh limbah rumah tangga salah satunya yang berwujud cair 

merupakan sumber pencemaran air. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-

bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. 

Menurut  Santoso (2014) yang termasuk limbah cair rumah tangga seperti sabun, 

deterjen, minyak, pestisida, air seni, air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-

lain. Dari limbah cair rumah tangga dapat dijumpai berbagai bahan organik (misal 

sisa sayur, ikan, nasi, minyak, air buangan manusia) yang terbawa air. Limbah cair 

ini apabila tidak dilakukan pengolahan maka berdampak pada pencemaran 

lingkungan.  

2.2.1 Logam Plumbum (Pb) pada Rumah Tangga 

Menurut WHO (2007) timbal (Pb) bisa masuk dalam lingkungan dan tubuh 

manusia dari berbagai macam sumber seperti bensin (petrol), bahan daur ulang, 

pembuangan baterai, mainan, cat, pipa, tanah, beberapa jenis kosmetik, bahan 

pangan dan obat tradisional serta berbagai sumber lainya. Pencemaran logam Pb 

pada limbah yang dihasilkan rumah tangga merupakan pencemaran dari produk 

maupun bahan yang digunakan dalam rumah tangga yang terdapat logam Pb. 

Kosmetik merupakan salah satu produk kecantikan yang banyak digunakan dalam 

rumah tangga. Menurut Junger dan Greeven (2009) dalam kosmetik terdapat logam 

berat seperti timbal (Pb) yang digunakan sebagai penstabil dan pelebur tekstur. 

Logam timbal (Pb) pada kosmetik sering ditemukan pada lipstik, eye shadow, eye 

liner. Sebuah penelitian oleh Ziarati, (2012) menunjukan bahwa kadar timbal (Pb) 

tertinggi terdapat pada lipstik warna merah mudah. 
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Keberadaan logam Pb pada rumah tangga juga terdapat pada bahan pangan. 

Proses pencemaran Pb pada makanan, antara lain terjadi pada hasil olahan makanan 

dalam kaleng. Sumber bahan pangan yang dilaporkan tinggi kadar logam Pb adalah 

makanan kaleng (50-100 mkg/kg), jeroan terutama hati dan ginjal ternak (150 

mkg/kg), ikan (170 mkg/kg). kelompok yang paling tinggi adalah kerang-kerangan 

(molusca) dan udang-udang (crustacea), yaitu rata-rata lebih tinggi dari 250 mkg/kg 

(Winarno dan Rahayu, 1994). Kontaminan ini antara lain dapat berasal dari kaleng 

karena proses pematrian pada saat penyambungan kaleng, atau dari campuran cat 

yang digunakan untuk melindungi metal.  

Jenis bahan pangan lain yang mengandung kontaminan Pb cukup tinggi 

adalah sayuran-sayuran. Kandungan rata-rata sebesar 28,78 ppm, jauh diatas batas 

aman yang diizinkat Direktorat Jendral Obat dan Makanan, yaitu sebesar 2 ppm 

(Winarno, 1997). Logam berat pada bahan pangan tenyata tidak secara alami, 

namun juga dapat merupakan hasil migrasi dari pahan pengemasnya. Pengemasan 

menggunakan koran bekas tentu tidak tepat karena memungkinkan terjadinya 

migrasi logam berat (terutama Pb) dari tinta pada koran ke makanan.  

Logam pada industri digunakan untuk membuat alat perlengkapan rumah 

tangga seperti: sendok, garpu, pisau dan berbagai alat rumah tangga lainnya. Timbal 

(Pb) juga digunakan sebagai zat penyusun patri atau solder dan sebagai formulasi 

penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak 

kemungkinan kontak dengan Pb (Saeni, 1997). Hal tersebut menyebabkan limbah 

yang dihasilkan oleh rumah tangga tercemar oleh logam. 
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Adanya kandungan logam berat yang melapisi pipa air memungkinkan 

terjadinya kontak antara air rumah tangga dengan logam berat. Menurut Naria 

(2005) di Amerika Serikat ditemukan kadar timbal dalam air  minum mencapai 50 

µg/l yang disebabkan oleh pemakaian tendon dan pipa air minum yang berlapiskan 

timbal. Sedangkan  di kota Manado juga telah didapatkan kandungan cadmium 

sebanyak <0,1 µg/l, timbal sebanyak 1,24 µg/l dan merkuri sebanyak <0,05 µg/l 

dalam air minum isi ulang (Kambuhung, dkk., 2012). Pencemaran logam berat 

dalam lingkungan perairan dapat berasal dari masukan air yang terkontaminasi. 

2.3 Tinjauan Lokasi Penelitian  

MCK Terpadu Tlogomas merupakan tempat penampungan limbah rumah 

tangga sekaligus tempat pengolahan limbah yang didirikan oleh bapak Agus 

Gunarto pada tahun 1984. Lokasi MCK Terpadu Tlogomas terletak di Jl. Kelurahan 

Tlogomas RT: 03 RW:07 Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang. 

Pengolahan Limbah Cair Tangki Agus Gunarto (AG) merupakan instalasi 

pengolahan air limbah terbuka yang menjadi percontohan karena selain berfungsi 

mengolah limbah dari 112 keluarga di kawasan itu, juga menjadi taman sekaligus 

kebun indah bagi warga. Instansi tersebut melakukan pengolahan limbah rumah 

tangga baik yang berasal dari dari kamar mandi, industri rumah tangga, kakus 

maupun dapur dan diproses menjadi satu secara alamiah terpadu dengan sistim 

Tangki AG yang pengalirannya secara gravitasi. Sistim tangki AG ini tidak 

membutuhkan lahan yang luas, dan yang terpenting adalah masyarakat terlibat 

secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan operasi 

pemeliharaannya.  
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Pengolahan limbah cair tangki AG ini memiliki banyak sekali manfaat baik 

bagi masyarakat maupun perkembangan diwilayah tersebut. Menurut Gunarto 

(2004) manfaat pengolahan limbah ini adalah (1) Meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam melestarikan dan mengendalikan pencemaran limbah rumah 

tangga, (2) Membantu mengubah kebiasaan masyarakat untuk mengolah limbahnya 

secara teratur, (3) Meningkatkan kemampuan ekonomi lokal, (4) Membiasakan 

masyarakat hidup pada kondisi lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman 

(berwawasan lingkungan) dan (5) Membantu mengurangi beban pencemaran 

sungai Brantas dengan membuang limbah cair rumah tangga yang telah diolah. 

Keberhasilan pembangunan sistim pengolahan limbah cair rumah tangga tersebut 

telah berhasil mengangkat Desa Tlogo Mas Malang menjadi desa yang asri dan 

bersih setiap rumah telah memiliki kamar mandi/kakus, dimana penduduknya tidak 

ada lagi yang menjadi pengumpul/pemecah batu, kehidupan menjadi semakin baik. 

Bermula pada tahun 1984, Agus Gunarto, seorang lelaki bertubuh kecil dengan 

badan sedikit bungkuk yang tinggal di pinggiran sungai Brantas Kelurahan 

Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Awal tahun 80-an 

desa Tlogomas di Malang Jawa Timur hanyalah sebuah desa seperti kebanyakan 

desa-desa lain di Indonesia yang  terkesan kumuh dan tidak memiliki daya tarik 

khusus bagi siapapun, desa yang berpenduduk 70 Kepala Keluarga pada saat itu 

tidak satu-pun rumah yang memiliki jamban keluarga (WC/kakus). Penduduk 

membuang hajat dan limbah dari aktivitas rumah tangga langsung ke sungai 

Brantas.   
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Melihat situasi seperti itu, bapak Agus mendirikan tempat penampungan 

limbah rumah tangga sekaligus tempat pengolahan limbah. Proses pengolahannya 

adalah anaerobic-suspended biomass, secara internasional dikenal dengan tangki 

septik komunal, tetapi warga menyebutnya “Tangki AG”, singkatan dari nama 

Agus Gunarto perancangnya. Permukaan kolam ditebar tanaman eceng gondok 

untuk menyerap logam berat dan membantu penguraian. Cara ini digunakan agar 

cairan kotor yang dialirkan ke sungai dari penampungan ini tidak akan mencemari 

air sungai. 

2.4 Tinjauan tentang Tanaman Kangkung  

  Kangkung merupakan jenis tanaman sayur-sayuran yang sangat populer. 

Tanaman ini banyak ditanam di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman ini 

termasuk dalam famili Convolvulaceae atau kangkung-kangkungan yang dicirikan 

dengan batang bergetah dan berlubang didalamnya. Kangkung darat atau yang 

memiliki nama latin Ipomea reptans L poir, memiliki ciri yaitu berdaun kecil 

panjang dengan ujung meruncing, dan bunganya berwarna putih (Cahyono, 2013). 

Umumnya jenis kangkung yang dibudidayakan terdiri dari dua macam yaitu 

kangkung darat dan kangkung air. Bagian yang banyak dimanfaatkan adalah batang 

muda dan daun-daunya. Daun dan batang kangkung merupakan sumber vitamin A 

yang sangat baik (Margono, 2009). 

2.4.1 Klasifikasi Kangkung Darat 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 
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Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub kelas : Ateridae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomea 

Spesies  : Ipomea reptans Poir (Backer and Van Den Brink., 1963) 

2.4.2 Morfologi Kangkung Darat 

Menurut Suratman (2009) kangkung memiliki tangkai daun melekat pada 

buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh 

menjadi percabangan baru. Bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul, 

permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, dan permukaan daun bagian 

bawah berwarna hijau muda. Selama fase pertumbuhanya tanaman kangkung dapat 

berbunga, berbuah, dan berbiji terutama jenis kangkung darat. Bentuk bunga 

kangkung umumnya berbentuk “terompet” dan daun mahkota bunga berwarna 

putih atau merah lembayung Batang kangkung bulat dan berlubang, banyak 

mengandung air (herbacious).  

Buah kangkung berbentuk bulat telur yang didalamnya berisi tiga butir biji. 

Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya. Warna buah hitam jika 

sudah tua dan hijau ketika muda. Buah kangkung berukuran kecil sekitar 10 mm, 

dan umur buah kangkung tidak lama. Bentuk biji kangkung bersegi-segi atau tegak 

bulat. Berwarna cokelat atau kehitam-hitaman, dan termasuk biji berkeping dua. 
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Pada jenis kangkung darat biji kangkung berfungsi sebagai alat perbanyakan 

tanaman secara generatif (Maria, 2015). 

2.4.3 Proses Penyerapan Logam oleh Tanaman 

Kebutuhan tanaman akan nutrisi membuat tanaman menyerap logam berat 

bersama hara yang ada pada media tanaman, dan selanjutnya logam berat akan 

masuk ke jalur transpor bersama zat hara. Logam berat diserap oleh akar tumbuhan 

dalam bentuk ion-ion yang larut dalam air seperti unsur hara yang ikut masuk 

bersama aliran air. Lingkungan yang banyak mengandung logam berat Pb, 

membuat protein regulator dalam tumbuhan tersebut membentuk senyawa pengikat 

yang disebut fitokhelatin. Fitokhelatin merupakan peptida yang mengandung 2-8 

asam amino sistein dipusat molekul serta suatu asam glutamat dan sebuah glisin 

pada ujung yang berlawanan (Isa, dkk., 2014). 

Fitokhelatin dibentuk di dalam nukleus yang kemudian melewati retikulum 

endoplasma (RE), apparatus golgi, vasikula sekretori untuk sampai ke permukaan 

sel. Bila bertemu dengan Pb serta logam berat lainnya fitokhelatin akan membentuk 

ikatan sulfida di ujung belerang pada sistein dan membentuk senyawa kompleks 

sehingga Pb dan logam berat lainnya akan terbawa menuju jaringan tumbuhan. 

Logam Pb dapat masuk dalam sel dan berikatan dengan enzim sebagai katalisator, 

sehingga reaksi kimia di sel tanaman akan terganggu. Gangguan dapat terjadi pada 

jaringan epidermis, sponsa dan palisade. Kerusakan tersebut dapat ditandai dengan 

nekrosis dan klorosis pada tanaman (Haryati, dkk. 2012). 

Menurut Priyanto dan Prayitno (2007) bahwa, penyerapan dan akumulasi 

logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga proses yang sinambung, yaitu 
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penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, 

dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat 

metabolisme tumbuhan tersebut. Penyerapan oleh akar dilakukan dengan membawa 

logam ke dalam larutan di sekitar akar (rizosfer) dengan beberapa cara bergantung 

pada spesies tumbuhannya. Setelah logam dibawa masuk ke dalam sel akar, 

selanjutnya logam harus ditranslokasi di dalam tubuh tumbuhan melalui jaringan 

pengangkut, yaitu xilem dan floem, ke bagian tumbuhan lain, untuk meningkatkan 

efisiensi pengangkutan, logam diikat oleh molekul khelat.  

Prose secara alami dengan enam tahap proses secara serial yang dilakukan 

tumbuhan terhadap zat terkontaminan/pencemar yang disekitarnya. 

1) Phytoacumulation (phytoextraction) yaitu proses tumbuhan menarik zat 

kontaminan dari media sehingga berakumulasi disekitar akar tumbuhan. Proses 

ini disebut juga Hyperacumulation.  

2) Rhizofiltration (rhizo = akar) adalah proses adsorpsi atau pengendapan zat 

kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar.  

3) Phytostabilization yaitu penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada akar 

yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Zat- zat tersebut 

menempel erat (stabil) pada akar sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air 

dalam media.  

4) Rhyzodegradetion disebut juga enhenced rhezosphere biodegradation, or 

plented assisted bioremediation degradation, yaitu penguraian zat-zat 

kontaminan oleh aktivitas mikroba yang ada disekitar tumbuhan. Misalnya 

ragi, fungi dan bakteri.  
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5) Phytodegradation (phyto transformation) yaitu proses yang dilakukan 

tumbuhan menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang 

kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya dengan susunan molekul yang 

lebih sederhana yang dapat berguna bagi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. 

Proses ini berlangsung daun, batang, akar atau diluar sekitar akar dengan 

bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu sendiri. 

6) Phytovolatization yaitu proses menarik dan transpirasi  zat kontaminan oleh 

tumbuhan dalam bentuk yang telah larut terurai sebagai bahan yang tidak 

berbahaya lagi untuk selanjutnya diuapkan ke atmosfir (Isa, dkk., 2014) 

Hilangnya kandungan Pb dalam media tanam tidak seluruhnya diserap oleh 

tanaman ini disebabkan logam yang sudah masuk ke dalam tubuh tanaman akan 

dieksresi dengan cara menggugurkan daunnya yang sudah tua  sehingga nantinya 

dapat mengurangi kadar logam. Logam tidak seluruhnya masuk ke dalam tanaman 

disebabkan karena pengendapan logam yang berupa molekul garam dalam air 

(Haryati, dkk., 2012). 

2.5 Waktu Detensi 

Menurut Tasbieh, dkk., (2015) Waktu detensi adalah waktu yang diperlukan 

oleh suatu tahapan pengolahan limbah agar tujuan pengolahan limbah dapat dicapai 

secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan logam 

adalah waktu detensi. Menurut Widaningrum (2007) semakin lama waktu kontak 

maka penyerapan juga akan meningkat sampai pada waktu tertentu akan mencapai 

maksimum dan setelah itu akan turun kembali. Waktu kontak ion logam dengan 

absorben sangat mempengaruhi daya serap. Tanaman kangkung memiliki waktu 
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detensi efektif dalam proses penyerapan logam pada hari ke-15. Hal tersebut pernah 

diteliti oleh wulandari, dkk., (2014) yaitu pengaruh konsentrasi dan waktu 

pemaparan terhadap penurunan logam Cd menggunakan kangkung air. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa penyerapan logam oleh kangkung 

tertinggi terjadi pada konsentrasi 6 ppm dan waktu pemaparan 15 hari yaitu 5,58 

ppm (93%). 

2.6 Hubungan Waktu Detensi Tanaman Kangkung (Ipomea sp) dengan Kadar   

Penyerapan Plumbum (Pb) pada Limbah Cair Rumah Tangga 

 

Menurut Priyanto & Prayitno (2007) bahwa, penyerapan dan akumulai logam 

berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga proses yang sinambung, yaitu 

penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, 

dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjaga agar tidak menghambat 

metabolisme tumbuhan tersebut. Penyerapan oleh akar dilakukan dengan membawa 

logam ke dalam larutan di sekitar akar (rizosfer) dengan beberapa cara bergantung 

pada spesies tumbuhannya. 

Setelah logam dibawa masuk ke dalam sel akar, selanjutnya logam harus 

ditranslokasi di dalam tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkut, yaitu xilem 

dan floem, ke bagian tumbuhan lain, untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan, 

logam diikat oleh molekul khelat. Berbagai molekul khelat yang berfungsi 

mengikat logam dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan dalam mencegah peracunan 

logam terhadap sel, tumbuhan mempunyai mekanisme detoksifikasi yaitu dengan 

melokalisasi logam pada jaringan, misalnya dengan menimbun logam di dalam 

organ tertentu seperti akar (untuk Pb pada Ipomea sp), trikhoma (untuk Cd), dan 

lateks (untuk Ni pada Serbetia acuminata).   
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Menurut Murdhiani (2012) dua jalan masuknya timbal (Pb) ke dalam tanaman 

yaitu melalui akar dan daun. Timbal setelah masuk ke sistem tanaman akan diikat 

oleh membran-membran sel mithokondria, dan kroloplas. Bahkan pencemaran 

dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fisik. Kerusakan tersembunyi dapat 

berupa penurunan kemampuan tanaman dalam menyerap air, pertumbuhan yang 

lambat atau pembukaan stomata yang tidak sempurna. Masuknya partikel timbal ke 

dalam jaringan daun bukan karena timbal diperlukan tanaman, tetapi hanya sebagai 

akibat ukuran stomata daun yang cukup besar dan ukuran paerikel timbal yang 

relatif kecil dibanding ukuran stomata. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan logam adalah waktu 

detensi. Waktu kontak ion logam dengan absorben sangat mempengaruhi daya 

serap. Menurut Widaningrum (2007) semakin lama waktu kontak maka penyerapan 

juga akan meningkat sampai pada waktu tertentu akan mencapai maksimum dan 

setelah itu akan turun kembali. Hubungan waktu detensi tanaman kangkung 

(Ipomea sp) terhadap penyerapan logam plumbum (Pb) sangat berhubungan dengan 

proses penyerapan zat hara oleh tanaman. Penyerapan zat hara pada pertumbuhan 

awal tanaman sangat kuat dan zat mineral yang diserap bertambah baik macamnya 

maupun jumlahnya. ketika pada phase akhir pertumbuhan penyerapan berkurang, 

sebagian malah unsur yang dilepaskan ke dalam medium atau kehilangan  karena 

gugurnya daun (Hadi, 2014) 

Tanaman kangkung diketahui memiliki daya penyerapan paling efektif dilihat 

dari waktu kontak tanaman terhadap serapan logam. Penelitian Fitria, dkk., (2013) 

menunjukkan pengaruh waktu kontak terhadap konsentrasi logam Pb yang diserap 
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oleh akar, diketahui bahwa tanaman yang paling efektif menyerap logam yaitu 

kangkung air, diikuti oleh genjer dan seledri. Penelitian tentang penyerapan logam 

menggunakan tanaman kangkung juga pernah diteliti oleh Wulandari, dkk., (2014) 

yaitu pengaruh konsentrasi dan waktu pemaparan terhadap penurunan logam Cd 

menggunakan kangkung air. Hasil penelitian yang dilakukan ini menjelaskan 

bahwa konsentrasi dan waktu pemaparan berpengaruh terhadap kemampuan 

tanaman kangkung air dalam menyerap logam berat kadmium dan pertambahan 

biomassa kangkung air. Penyerapan tertinggi terjadi pada konsentrasi 6 ppm dan 

waktu pemaparan 15 hari yaitu 5,58 ppm (93%), penurunan kadar kadmium pada 

media paling optimal terjadi pada konsentrasi 6 ppm dan waktu pemaparan 15 hari 

yaitu 0,20 ppm (97%), sedangkan peningkatan biomassa tertinggi pada kangkung 

air pada media dengan konsentrasi kadmium 2 ppm dan waktu pemaparan 15 hari, 

yaitu 137,49 gram (37%). 

2.7 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Kusuma (2012) sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber 

baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa 

dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Sumber belajar 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar-mengajar. 
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Sumber belajar dapat berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, alat, 

pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk mengungkap 

suatu pengalaman belajar dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan tujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang lebih 

baik. Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di 

sekolah atau di luar sekolah (Kusuma, 2012) 

2.7.1 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Menurut jenisnya sumber belajar tersebut ada 2 macam yaitu sumber belajar 

yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Menurut Kusuma, (2012) 

jenis sumber belajar adalah sebagai berikut: 

2.7.1.1 Sumber Belajar yang dirancang (learning resources by design) 

Sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal. 

2.7.1.2 Sumber Belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) 

 

Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran 

dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran.  
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2.7.2 Pemanfaatan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) sebagai Sumber 

Belajar Biologi pada Materi Kerusakan Lingkungan/Pencemaran 

Lingkungan 

 

Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan atau 

kerusakan lingkungan. Beberapa faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan 

diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Menurut Sulistyorini (2009) 

pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat 

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan 

lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari meningkatnya aktifitas 

manusia yang berdampak pada semakin besarnya limbah yang dihasilkan dari 

waktu ke waktu. 

Hasil penelitian hubungan waktu detensi tanaman kangkung (Ipomea sp) 

terhadap penyerapan logam plumbum (Pb) sebagai sumber belajar biologi dapat 

dimanfaatkan menjadi media pembelajaran dalam bentuk lembar kerja peserta didik 

(LKPD) yang digunakan untuk pembelajaran Biologi di SMA Kelas X. Materi 

pembelajaran yang tepat untuk pemanfaatan hasil penelitian yaitu pada materi 

kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan pada KD 4.10. Memecahkan 

masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya 

pelestarian lingkungan. Penggunaan media yang sesuai dalam proses pembelajaran 

dapat membantu guru dalam proses penyampaian materi. Lembar kerja peserta 

didik (LKPD) merupakan media pembelajaran yang tepat dikarenakan LKPD dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang 

akan dihadapi. 
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Menurut Ambiyar (2014) karakteristik LKPD adalah sebagai berikut: (1) 

LKPD hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai seratus halaman, (2) 

LKPD dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan 

tingkat pendidikan tertentu, (3) Di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok 

bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, soal-soal pilihan ganda dan 

soal-soal isian.  
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2.8 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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2.9 Hipotesis 

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1) Ada hubungan waktu detensi tanaman kangkung (Ipomoea sp) dengan kadar 

penyerapan plumbum (Pb) pada limbah cair rumah tangga. 

2) Penyerapan plumbum (Pb) tertinggi oleh tanaman kangkung (Ipomea sp) 

pada wantu detensi 15 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




