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Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan beberapa vegetasi 

menyerap polutan timbal (Pb) asap kendaraan bermotor dan mengetahui perbedaan 

kandungan polutan timbal (Pb) pada lalu lintas padat dan lalu lintas kurang padat serta untuk 

mengetahui kandungan polutan timbal (Pb) pada strata tajuk bagian atas, tengah dan bawah. 

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, untuk lokasi padat yaitu jalan A. Yani Utara dan 

untuk lokasi kurang padat kampus UMM. Masing-masing ± 10 % dari panjang jalur ruang 

terbuka hijau (RTH). Dengan obyek pengamatan vegetasi angsana (Pterocarpus indicus 

Willd), kiara payung (Filicium decipiens Wight dan Arn) dan glodokan (Polyalthia longifolia 

Bent dan Hook).  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial (2x3), terdiri dari dua faktor yaitu : faktor pertama, kepadatan arus lalu lintas 

yang terdiri dari dua level, yaitu lalu lintas padat dan lalu lintas kurang padat. Faktor kedua, 

spesies terdiri dari 3 level, yaitu spesies angsana, glodokan dan kiara payung dengan 

mengambil daun bagian atas, tengah dan bawah pada masing-masing spesies. Dengan 6 

(enam) kali ulangan pada masing-masing lokasi. 

Peubah yang diamati meliputi jenis vegetasi, diameter, tinggi vegetasi dan jarak dari badan 

jalan, kandungan timbal (Pb) pada daun dan penghitungan jumlah kendaraan yang dilakukan 

sebanyak 3x yaitu pada pukul 06.15-07.15, pukul 12.00-13.00, pukul 16.30-17.30 pada hari 

Sabtu-Senin. 

Hasil analisis kovarian dengan taraf kepercayaan 0,05 menunjukkan bahwa arus lalu lintas 

berpengaruh terhadap kandungan timbal (Pb) pada daun beberapa jenis vegetasi perindang 

jalan. Ketiga jenis vegetasi dalam penelitian memiliki kandungan timbal (Pb) yang berbeda 

nyata. Di antara ketiga jenis vegetasi, kandungan timbal (Pb) pada daun glodokan paling 

tinggi, sedangkan vegetasi sono kembang dan kiara payung memiliki kandungan timbal (Pb) 

yang lebih rendah dibandingkan pada vegetasi glodokan, baik di tingkat arus lalu lintas padat 

maupun lalu lintas kurang padat, sehingga glodokan dapat dipakai sebagai salah satu spesies 

untuk penghijauan kota. 

 


