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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan tentang Timbal (Pb) 

2.1.1 Karakteristik air lindi dan Logam berat Timbal 

Limbah hasil dari sisa pembuangan akhir menjadi salah satu faktor 

pencemaran salah satu pencemarannya adalah logam berat. Logam berat  yang 

memiliki potensial berbahaya bagi daerah perairan. Pembuangan air lindi secara 

terus menerus akan menyebabkan pencemaran bagi lingkungan perairan dan  

menyebabkan terkumpulnya logam berat dalam sedimen dan juga akan 

berpengaruh pada biota perairan (Haryati et al., 2012; Proklamasiningsih & 

Hernayanti, 2010). Salah satu logam berat yang terkandung dalam air lindi adalah 

logam berat timbal (Pb). 

 Pb adalah salah satu jenis logam berat, sejenis logam yang lunak dan 

berwarna cokelat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Pada 

industri pertambangan, logam ini berbentuk sulfida logam (PbS), yang biasanya 

sering disebut galena. Bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan Pb ini adalah 

sering menyebabkan keracunan (Agustina, 2014; Sri Juari santosa, Dwi Siswanta, 

& Sri Sudiono, 2014), logam Pb mempunyai sifat bertitik lebur rendah, mudah 

dibentuk, mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk 

melapisi logam untuk mencegah perkaratan (Proklamasiningsih & Hernayanti, 

2010).  

Logam Pb dapat menyebabkan pencemaran tidak hanya dilingkungan 

perairan, tetapi juga terjadi tanah dan juga udara hal tersebut dikarenakan 

banyaknya perindustrian yang kurang peduli akan pengolahan yang benar 

Keberadaan logam di badan perairan di pengaruhi oleh beberapa faktor 

lingkungan yaitu; suhu, pH, dan salinitas. Kelarutan logam dalam air akan 

dikontrol pH air (Mutmainnah et al., 2015; Notohadiprawiro, 2008). 
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2.1.2 Sifat Fisika dan Sifat Kimia Timbal 

Timbal berasal dari bahasa ilmiah yang dikenal dengan “Plumbum” dan 

disimbol dengan Pb, memiliki titik leleh 327,502˚C dan titik didih 1620˚C 

(Charlena, 2004b). Senyawa ini bersifat lunak dan lentur, sangat rapuh dan 

mengkerut pada suhu dingin, sulit larut dalam air dingin, air panas, dan air asam 

(Ardyanto, 2005). Timbal atau timah hitam dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Timbal 

(Sumber : “Plumbum | Usedcomputer Malaysia,” 2017) 

 

2.1.3 Dampak terhadap lingkungan 

Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan 

mengalami 3 proses akumulasi yakni; fisik, kimia, dan biologis. Logam 

mempunyai kontribusi toksisitas dalam air adalah sebagai berikut; timbal, 

kadmium, merkuri, dan aluminium. Sumber dari logam berat seperti merkuri, 

timbal dan kadmium di dalam bentuk padatan atau berupa larutan atau cairan 

dapat di temukan dalam bentuk sullfida yang berasal dari limbah hasil buangan 

industri (Castillo Loría et al., 2019; Istarani & Pandebesie, 2014). 

Pencemaran lingkungan oleh sampah-sampah dapat terjadi jika sistem 

pengelolaan tersebut kurang memperhatikan keselamatan lingkungan, terutama 

pada saat membuang sisa hasil dari pengolahan. Logam-logam tertentu dalam 

konsentrasi tinggi akan sangat berbahaya bila ditemukan didalam lingkungan (air, 

tanah dan udara). Hal ini sesuai dengan pernyataan (Charlena, 2004; Mutmainnah 

et al., 2015; Notohadiprawiro, 2008). 

Timbal (Pb) termasuk dalam kelompok logam yang beracun dan 

berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang disebut juga sebagai non essential 

trace element yang paling tinggi kadar racunnya dalam tubuh manusia 
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(Ambarwati & Bahri, 2018; Diliarosta, 2018), logam akan terakumulasi pada 

jaringan tubuh dan dapat menimbulkan keracunan pada manusia, hewan, dan 

tumbuhan apabila melebihi batas toleransi. Logam Pb dapat masuk ke dalam 

tubuh melalui pernapasan, makanan, dan minuman, sehingga bila makanan 

tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkannya sebagian. Sisanya 

akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, dan hati (Agustina, 

2014; Gusnita, 2012). 

2.2 Tanaman Kiambang (Salvinia natans) 

2.2.1 Deskripsi Tanaman 

Kata “Kiambang” berasal kata dari ki: pohon, tumbuhan dan ambang: 

mengapung merupakan nama umum bagi paku air dari genus Salvinia. Tanaman 

kiambang hidup dengan mengapung pada permukaan air.  Kiambang merupakan 

tanaman remediator yang sangat baik dalam meremediasi limbah organik maupun 

anorganik karena memiliki sifat hiperakumulator yang tinggi dan pertumbuhan 

yang sangat cepat (Rahmawati et al., 2016; Simatupang, Iwan, 2015). Kiambang 

(Salvinia natans) dapat menyebabkan blooming yaitu tumbuh sangat rapat sampai 

menutupi permukaan sungai atau danau. Daun kiambang berwarna hijau 

mengandung klorofil (Ernaini, Supriadi, & Rinto, 2012). 

 Secara morfologi Salvinia natans memiliki diameter daun yang relatif 

kecil (rata-rata 1-3 Cm), Salvinia natans dapat hidup pada temperatur 12-30℃ 

dengan pH 5.5-9.0. Tananaman ini dipilih karena mampu tumbuh dan tahan pada 

kondisi perairan yang tercemar (Pancadewi, Suarya, & Suprihatin, 2015). Nutrisi 

yang digunakan untuk pertumbuhan didapatkan dari daun yang terendam di dalam 

air, ketersediaan nutrisi menentukan morfologis dan tingkat pertumbuhan 

tanaman (Jampeetong & Brix, 2009). 

Salvinia natans termasuk tumbuhan paku kecil yang mengapung di 

permukaan air yang memiliki batang yang bercabang. Daun bersatu menjadi 

karangan tiga yang rapat. Daun - daun mengapung di permukaan air dengan 

tangkai daun pendek dan berambut, tidak berbagi dan tepi daun rata, daun ketiga 

menggantung dalam air dan serupa akar (Liu et al., 2019). Daun mengapung 
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mendatar di atas permukaan air, memiliki ujung daun membulat. Kiambang 

memiliki akar, daun dan batang yang bercabang serta ditumbuhi trikoma (Rukmi 

& Pujiati, 2013).  

Permukaan daun terdapat trikoma dengan tangkai multiseriate dan bagian 

atas terdiri dari 4 uniserat yang menyatu pada ujung, sedangkan pada bagian 

bawah daun terdapat trikoma uniseriate (Van Steenis, 2006). Trikoma pada 

permukaan atas daun kiambang dilapisi oleh lapisan lilin, sehingga daun bersifat 

hidrophobik dan dapat mempertahankan udara untuk mengapung di air. Air yang 

jatuh di permukaan daun akan membentuk butiran air diatas trikoma. Butiran air 

ini tidak dapat mengalir ke ruang antar trikoma sehingga daun tidak mudah 

membusuk. Trikoma juga dapat mencegah pembentukan biofilm dan penurunan 

pertukaran gas akibat adanya lapisan air (Pagoray & Nikhlani, 2014). 

2.2.2 Klasifikasi Salvinia natans 

Menurut Soerjani dan Pancho (1978), klasifikasi kiambang (Gambar 2): 

Divisi   : Pteridophyta  

Kelas   : Pterophyta  

Ordo   : Salviniales  

Famili   : Salviniaceae  

Genus   : Salvinia  

Spesies   : Salvinia natans  

 
Gambar 2. Salvinia natans 

(Sumber : Jampeetong & Brix, 2009) 

2.2.3 Kegunaan dan Manfaat 

Beberapa negara telah mengembangkan tanaman ini sebagai penyerap 

unsur-unsur logam berat, seperti; Pb, Cr, dan Hg dalam kegiatan remediasi air 

(Wulandari, Sumoharjo, & Ma’ruf, 2017). 
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2.3 Tanaman Azolla microphylla dan Azolla pinnata 

2.3.1 Deskripsi Tanaman 

Kata “Azolla” berasal dari bahasa Latin,yaitu Azo yang memiliki arti 

kering dan Ollyo yang berarti Mati. Oleh karena itu, tanaman ini akan mati bila 

dalam keadaan kering. Azolla merupakan tumbuhan jenis paku-pakuan air yang 

sebagian besar hidupnya mengambang di atas permukaan air. Azolla masuk dalam 

famili Salvinia dan merupakan satu-satunya genus paku air yang mengapung 

dalam air. Azolla mampu bersimbiosis dengan bakteri biru-hijau (Cyanobacteria) 

Anabaena azollae. Tanaman ini mampu mengikat nitrogen langsung dari udara 

(Gunawan & Kartina, 2012) . 

Tumbuhan Azolla (Gambar 3) merupakan tumbuhan akuatik yang dapat kita 

temukan pada area persawahan, danau, rawa dan merupakan emerge plant. Emerge 

plant adalah tumbuhan yang akar dan sebagian batangnya terendam di dalam air, 

sedangkan sebagian batang, daun dan bunganya muncul di permukaan air (Sari et al., 

2017). Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik dengan laju pertumbuhan 35% 

setiap harinya (Gunawan & Kartina, 2012).  

2.3.2 Klasifikasi Azolla microphylla dan Azolla  pinnata  

Klasifikasi Azolla microphylla (Gunawan, 2011) 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Pteridophyta 

Kelas   : Pteridopsida 

Ordo   : Salviniales 

Famili   : Salviniaceae 

Genus   : Azolla 

Spesies  : Azolla microphylla Kaulf. (Gunawan, 2011) 

 

  

Gambar 3. Morfologi (a) Azolla microphylla, (b) Azolla  pinnata 

(Sumber :Roberts, Boylen, & Nierzwicki-Bauer, 2014) 

a. b.  
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Klasifikasi Azolla  pinnata  

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Pteridophyta 

Kelas   : Pteridopsida 

Ordo   : Salviniales 

Famili   : Salviniaceae 

Genus   : Azolla 

Spesies  : Azolla  pinnata r. Br. (Gunawan, 2011) 

2.3.3 Kegunaan dan Manfaat 

Keberadaan tanaman paku air ini yakni; Salvinia molesta, Azolla 

pinnata,dan Azolla microphylla ini pada daerah perairan dapat berfungsi sebagai 

pengendali limiting factor dalam perairan. Tumbuhan ini juga dapat tumbuh cepat 

dengan biomassa besar sehingga mampu menyerap beberapa jenis logam berat 

yang menjadi indikasi pencemaran (Anggraini, Syahrizal, & Arifin, 2017). 

2.4 Fitoremediasi 

Fitoremediasi ialah penggunaaan tumbuhan untuk menghilangkan, 

memindahkan, mengurai atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa 

organik maupun senyawa anorganik (Haryati et al., 2012). Penggunaan tanaman 

air dalam proses pengolahan limbah cair menyebabkan terjadinya proses 

pertukaran dan penyerapan ion. Karenanya dalam kondisi ini tanaman akan 

berperan dalam menstabilkan beberapa faktor fisik dan kimia perairan (D. Lestari, 

2015). 

Konsentrasi polutan memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga hanya 

tanaman-tanaman tertentu yang dapat toleran terhadap polutan. Konsentrasi 

polutan yang melebihi batas toleran akan menyebabkkan tanaman mengalami  

strees dan akhirnya mati (Gabbrielli, Mattioni, & Vergnano, 1991). Secara alami 

tumbuhan memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (i) Beberapa famili tumbuhan 

memiliki sifat toleran dan hiperakumulator terhadap logam berat; (ii) Banyak 

jenis tumbuhan dapat merombak polutan; (iii) Pelepasan tumbuhan yang telah 

dimodifikasi secara genetik ke dalam suatu lingkungan relatif lebih dapat 

dikontrol dibandingkan dengan mikrob; (iv) Tumbuhan memberikan nilai 
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estetika; (v) Dengan perakarannya yang dapat mencapai 100 x 106 km akar per 

ha, tumbuhan dapat mengadakan kontak dengan bidang tanah yang sangat luas 

dan penetrasi akar yang dalam; (vi) Dengan kemampuan fotosintesis, tumbuhan 

dapat menghasilkan energi yang dapat dicurahkan selama proses detoksifikasi 

polutan; (vii) Asosiasi tumbuhan dengan mikrob memberikan banyak nilai 

tambah dalam memperbaiki kesuburan tanah, ada beberapa strategi dalam dalam 

metode fitoremediasi dalam kemampuan dalam mengakumulasi kontaminan dari 

logam berat, yaitu; (phytoextracion) yang berarti terjadi pada saat kemampuan 

dalam menyerap dan men-transpirasi air dari dalam tanah yang sudah tercemar, 

(rhizofiltration) yang berarti kemampuan akar dalam menyerap kontaminan dari 

air tanah, (phytotransformation) yaitu kemampuan tumbuhan dalam metabolisme 

kontaminan di dalam jaringan, (phytostimulation) yaitu berdasarkan pada 

kemampuan tumbuhan dalam dalam proses menstimulasi aktivitas biodegradasi 

oleh bakteri mikrob, (phytostabilization) yaitu imobilisasi kontaminan di dalam 

tanah oleh eksudat dari akar, dan (phytomining) yaitu kemampuan tanaman dalam 

menyerap logam berat dari dalam tanah dalam jumlah besar (Haryati et al., 2012).  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian bahwa mekanisme biologis dari 

hiperakumulasi unsur logam pada dasarnya meliputi proses-proses: (i) Interaksi 

rizosferik, yaitu proses interaksi akar tanaman dengan media tumbuh (tanah dan 

air). Dalam hal ini tumbuhan hiperakumulator memiliki kemampuan untuk 

melarutkan unsur logam pada rizosfer dan menyerap logam bahkan dari fraksi 

tanah yang tidak bergerak sekali sehingga menjadikan penyerapan logam oleh 

tumbuhan hiperakumulator melebihi tumbuhan normal. (ii) Proses penyerapan 

logam oleh akar pada tumbuhan hiperakumulator lebih cepat dibandingkan 

tumbuhan normal, terbukti dengan adanya konsentrasi logam yang tinggi pada 

akar. Akar tumbuhan hiperakumulator memiliki daya selektifitas yang tinggi 

terhadap unsur logam tertentu. (iii) Sistem translokasi unsur dari akar ke tajuk 

pada tumbuhan hiperakumulator lebih efisien dibandingkan tanaman normal. Hal 

ini dibuktikan oleh rasio konsentrasi logam tajuk/akar pada tumbuhan 

hiperakumulator lebih dari satu (Gabbrielli et al., 1991; Hidayati, 2005). 
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2.5 Sumber Belajar 

Definisi sumber belajar dapat berupa segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pengajaran untuk belajar seseorang. Sumber belajar 

yang cocok bagi  siswa harus memenuhi tiga syarat yaitu, harus dapat tersedia 

dengan cepat, harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri, harus 

bersifat individual, misalnya dengan dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa 

(Jailani, 2017). 

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kegiatan 

pembelajaran sangat beraneka ragam jenis dan bentuknya. Sumber belajar 

tersebut bukan hanya dalam bentuk bahan cetakan seperti buku teks akan tetapi 

pembelajar dapat memanfaatkan sumber belajar yang lain seperti radio 

pendidikan, televisi, komputer, e-mail, video interaktif, komunikasi satelit, dan 

teknologi komputer multimedia dalam upaya meningkatkan interaksi dan 

terjadinya umpan balik dengan peserta didik (Supriadi, 2015). Pembelajaran ini 

dapat digunakan pada materi sma kelas X/1 dengan topik pencemaran lingkungan. 

Kompetensi Dasar : 3.10 mengenai materi kerusakan/ pecemaran dan upaya 

pelestarian. 

Sumber belajar yang baik yaitu memiliki : a) Kejelasan potensi, potensi 

suatu objek dapat ditentukan oleh ketersediaan objek dan permasalahan yang 

dapat ditemukan untuk menghasilkan fakta dan konsep dari hasil penelitian yang 

harus dicapai dalam kurikulum, b) Kesesuaian dengan tujuan, yaitu hasil 

penelitian sesuai dengan kompetensi dasar (KD), c) Kejelasan sasaran, yaitu 

terkait objek dan subjek penelitian, d) Kejelasan informasi yang diungkap, e) 

Kejelasan pedoman eksplorasi, yang meliputi penentuan sampel dalam penelitian, 

alat dan baha, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan, f) Kejelasan 

perolehan yang diharapkan, yaitu merupakan hasil yang berupa proses dan produk 

(Munajah & Susilo, 2015; Supriadi, 2015). 
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2.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dituliskan secara skematis seperti 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitoremediasi 

Proses penyerapan logam berat (Pb) 

1. Penyerapan logam berat (Pb) oleh akar 

2. Translokasi logam berat (Pb) dari akar ke 

bagian tumbuhan lain 

3. Lokalisasi logam pada bagian tertentu 

Penyerapan Pb tertinggi oleh tanaman paku air 

dan peningkatan kualitas air selama 14 hari 

Limbah air lindi 

Anorganik 

Hasil Penelitian 

Sungai Tanah 

 Tanaman Paku Air 

Salvinia natans 

Azolla pinnata 

Azolla microphylla 

Artikel Ilmiah 

Secara Khemis 

Tanpa Pengelolaan Pengelolaan 

Sumber Belajar Biologi  

Materi SMA Kelas X  ; Standart Kompetensi :  

4. Menganalisis hubungan antara komponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran 

manusia dalam keseimbangan ekosistem,  

Kompetensi Dasar :  
3.10 mengenai materi kerusakan/ pecemaran dan 

upaya pelestarian 

Secara Biologis Di buang bebas 

Mencemari  lingkungan 

yang terdampak 

Tanaman yang mampu meng-akumulasi 

logam berat lebih banyak adalah tanaman 

Azolla pinnata  

Kriteria yang akan 

digunakan adalah tanaman 

yang mampu hidup di 

lingkungan tercemar 

Pencemaran air oleh logam berat 

Organik 

Seleksi Konsep 

Gambar 4.Kerangka Konseptual Penelitian 

Mengandung logam berat Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Cu 

Logam berat timbal (Pb) 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengambil jawaban 

sementara (hipotesis) dari rumusan masalah bahwa ada pengaruh jenis tanaman 

paku air terhadap daya serap logam berat (Pb) pada limbah air lindi TPA Supit 

Urang di Kota Malang. 

 


