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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Pencemaran udara menjadi isu lingkungan cukup penting dewasa ini. 

Pencemaran udara paling banyak dijumpai di kota - kota besar seperti Kota 

Malang (Asmara, 2016). Penyumbang pencemar terbesar berasal dari emisi 

kendaraan bermotor yaitu 85% (Ruhban & Nurwahidah, 2017). Kota Malang 

mengalami peningkatan kendaraan tiap tahunnya ± 13% dan belakangan mulai 

mengalami persoalan kemacetan akibat padatnya kendaraan (Muntadhiroh, 2015). 

Salah satu jalan yang diketahui padat kendaraan dan sering terjadi kemacetan 

ialah Jalan Soekarno Hatta sebagai salah satu jalan utama dan pusat keramaian di 

Kota Malang. Jalan Soekarno Hatta dikenal sebagai kawasan berkembang karena 

pusat komersil, pendidikan, dan fasilitas umum (Faisal, Pujiraharjo, & Wijatmiko, 

2015). Tingginya intensitas kendaraan di jalan tersebut berpotensi menurunkan 

kualitas udara yang diakibatkan oleh kandungan asap seperti NO2, HC, Cl2, O3, 

CO, partikel debu TSP, dan timbal (Pb) (Ihrom & Sulistyasari, 2015).  

      Polutan asap kendaraan bermotor berbahaya bagi kesehatan apabila kadarnya 

melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu pendekatan yang 

bisa dilakukan yaitu melalui pendekatan ekologi berupa pemanfaatan tanaman 

peneduh jalan seperti trembesi. Trembesi selain sebagai tanaman peneduh jalan, 

diketahui memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap polutan di udara 

(Munthadiroh, 2015). Trembesi memiliki struktur daun dengan bulu-bulu halus 

sehingga polutan mudah menempel dan masuk kedalam jaringan daun (Kusumo 
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& Sianturi, 2017). Sebagai tanaman yang berpotensi baik menyerap polutan 

membuat trembesi banyak ditanam di tepian jalan. Jalan Soekarno Hatta Kota 

Malang yang merupakan kawasan padat kendaraan banyak ditanami trembesi 

sebagai peneduh jalan. Trembesi dijalan tersebut berjumlah ± 135 pohon, dengan 

diameter 10 cm - 50 cm, tinggi ± 10 m, dan memiliki diameter naungan diatas 5 

m. Keberadaan trembesi di jalan tersebut dimanfaatkan sebagai akumulator 

polutan akibat asap kendaraan. Salah satu bagian trembesi yang dapat 

mengakumulasi polutan dan merupakan bagian paling peka apabila terjadi 

perubahan lingkungan ialah daun (Manik, 2015).      

      Banyak polutan yang dapat masuk kedalam jaringan daun. Salah satu yang 

perlu menjadi perhatian ialah timbal. Hal ini karena polusi udara dari kendaraan 

bermotor jenis bensin, timbal diketahui sebagai penyumbang terbesar pencemaran 

udara yakni 100% apabila dibandingkan dengan karbon monoksida (CO) sebesar 

70% dan hidrocarbon (HC) sebesar 60% (Martuti, 2013). Selain itu timbal 

merupakan logam berat paling berbahaya dan bersifat akumulatif (Haryanti, 

Budianta, & Salni, 2013). Melihat hal tersebut maka deteksi dilakukan dengan 

mengidentifikasi kadar timbal pada daun trembesi secara langsung sehingga dapat 

diketahui seberapa besar kadar timbal yang terserap pada daun tersebut. Kadar 

timbal pada daun dipengaruhi oleh  faktor lamanya terpapar, fisiologi morfologi 

tanaman itu sendiri, dan kadar polutan di udara. Kadar polutan di udara sendiri 

dipengaruhi faktor seperti cahaya, kelembaban, suhu, juga kecepatan angin 

(Dahlan, Birawida, & Ibrahim, 2013).  
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      Apabila kadar polutan dalam jumlah besar terserap oleh daun maka daun 

tersebut akan menunjukkan gejala berupa kerusakan. Polutan dari emisi kendaraan 

bermotor seperti timbal diketahui bisa berdampak terhadap penurunan kadar 

klorofil sehingga deteksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kadar klorofil 

pada daun. Hal ini dikarenakan apabila kadar polutan dengan konsentrasi tinggi 

masuk kedalam jaringan daun maka akan mempengaruhi asupan Mg dan Fe 

sebagai bahan struktur kloroplast (Sembiring & Sulistiyawati, 2006). 

Kemungkinan yang terjadi ialah kompetisi ion polutan dengan Fe dalam mengikat 

senyawa haem (porfirin) (Munthadiroh, 2015). Kompetisi tersebut mengakibatkan 

hambatan Fe-porifin yang merupakan percusor pembentuk Mg-porifin sehingga 

terjadi gangguan biosintesis klorofil. Peristiwa demikian mengakibatkan kadar 

klorofil menurun (Ulfah, Rachmadiarti, & Rahayu, 2017). 

      Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Adapun judul penelitian ini ialah 

Analisis kadar timbal dan kadar klorofil daun trembesi (Samanea saman) di 

jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar biologi berupa kajian teori. Kajian teori dapat diterapkan pada 

mata pelajaran biologi SMA kelas X pada KD 3.10 menganalisis data perubahan 

lingkungan, penyebab serta dampak dari perubahan tersebut terhadap lingkungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

ialah. 

1. Bagaimana kadar timbal daun trembesi (Samanea saman) di Jalan Soekarno 

Hatta Kota Malang ?  

2. Bagaimana kadar klorofil daun trembesi (Samanea saman) di Jalan Soekarno 

Hatta Kota Malang ?  

3. Bagaimana hasil penelitian analisis kadar timbal dan kadar klorofil daun 

trembesi (Samanea saman) di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

      Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini ialah. 

1. Mengidentifikasi kadar timbal daun trembesi (Samanea saman) di Jalan 

Soekarno Hatta Kota Malang.  

2. Mengidentifikasi kadar klorofil daun trembesi (Samanea saman) di Jalan 

Soekarno Hatta Kota Malang.   

3. Mengidentifikasi hasil penelitian analisis kadar timbal dan kadar klorofil daun 

trembesi (Samanea saman) di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang sebagai 

sumber belajar biologi.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini dapat memperluas cakupan keilmuan pada mata kuliah seperti 

fisiologi tumbuhan, lingkungan, serta metode penelitian. Manfaat lainnya dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X pada KD 3.10 

menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab serta dampak dari perubahan 

tersebut terhadap lingkungan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi Dunia Pendidikan 

          Sebagai sumber belajar berupa kajian materi pada mata pelajaran biologi SMA 

kelas X pada KD 3.10 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab serta 

dampak dari perubahan tersebut terhadap lingkungan. 

2. Manfaat bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 

          Dapat dijadikan bahan informasi terkait kemampuan trembesi dalam menyerap 

polutan berbahaya seperti timbal. 

3. Manfaat bagi Peneliti Lanjutan 

          Sebagai rujukan atau pembanding dalam penelitian berikutnya dengan 

menggunakan parameter yang berbeda. 

1.5 Batasan Masalah 

      Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis tanaman yang digunakan ialah trembesi (Samanea saman) yang berada di 

Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. 
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2. Pengukuran parameter fisik dan pengambilan sampel daun hanya dilakukan 

satu kali dengan waktu pelaksanaan antara pukul 10.00 – 14.00 

3. Parameter yang diukur yaitu kadar timbal, kadar klorofil, parameter fisik yang 

meliputi intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban udara, pH tanah, 

kelembaban tanah dan kecepatan angin, serta data jumlah kendaraan. 

4. Sampel daun trembesi yang digunakan berasal dari pohon yang berdiameter 

antara 100 – 200 cm, daun tua urutan ke 3-4 dari pucuk ranting, terletak pada 

tajuk paling bawah, ketinggian ± 3,5 meter dari tanah, dan menghadap ke jalan. 

5. Alat yang digunakan untuk analisis kadar timbal (Pb) adalah Spektrofotometri 

Serapan Atom (SSA) dan kadar klorofil adalah spektrofotometri uv-vis 1800  

6. Sumber belajar berupa kajian teori biologi SMA kelas X IPA KD 3.10 

menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak - dampak 

perubahan tersebut terhadap lingkungan. 

1.6 Batasan Istilah  

      Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2010). 

2. Kadar adalah kandungan, kepekatan, atau konsentrasi yang umumnya 

dinyatakan dengan satuan (Anonim, 2014). 

3. Timbal adalah jenis logam berat yang banyak dihasilkan kendaraan, bersifat 

toksik apabila terakumulasi dalam tubuh (Lilianto, Dewi, & Martuti, 2018). 
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4. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau tumbuhan yang berperan dalam 

proses fotosintesis sebagai katalisator dan penyerap energi cahaya (Atmanegara 

& Sukojo, 2013). 

5. Trembesi adalah salah satu pohon peneduh jalan yang memiliki karakteristik 

tinggi, berbatang besar, kokoh, dan kanopi luas (Kusumo & Sianturi, 2017). 

6. Jalan Soekarno Hatta Kota Malang merupakan salah satu jalan di Kota Malang 

yang menghubungkan daerah Blimbing dan Dinoyo dengan panjang ± 2 km 

dan terkenal ramai (Putra & Nawawi, 2014). 

10. Sumber belajar adalah segala untuk mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Abdullah, 2017) 

 


