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ABSTRAK 

 

 

Tanaman dimanfaatkan dalam fitoremediasi pencemaran udara karena 

mempunyai kemampuan untuk menyerap dan toleran terhadap bahan pencemar.  

Tingkat toleransi tanaman terhadap polusi udara dinyatakan dengan  Air Pollution 

Tolerance Index (APTI). Sulfur dioksida adalah salah satu gas pencemar udara 

yang bersifat toksik dan dapat menyebabkan kerusakan daun. Sifat toksik SO2 

meningkat karena peningkatan pembentukan radikal bebas.  Tanaman 

menghasilkan glutation untuk menangkal radikal bebas.  Kemampuan tanaman 

untuk menangkal radikal bebas dan detoksifikasi merupakan mekanisme yang 

menunjukkan toleransi tanaman.  Glutation merupakan antioksidan non enzimatis 

yang berperan dalam sistem pertahanan tanaman terhadap bahan kimia, serta 

detoksifikasi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode penetapan 

indeks toleransi tanaman terhadap bahan pencemar udara, untuk mengetahui 

potensi fitoremediasi dan toleransi tanaman terhadap bahan pencemar udara SO2. 

Penelitian dilakukan terhadap tanaman puring (Codiaeum variegatum 

L.), sebagai tanaman model.  Penelitian dilakukan dalam lima tahap untuk 

mendapatkan data nilai APTI tanaman Puring pada berbagai dosis paparan gas 

SO2, dan pada berbagai kondisi lingkungan. Kajian APTI sebagai indikator 

potensi fitoremediasi pencemaran SO2 dilakukan dengan pendekatan analisis 

korelasi-regresi terhadap variabel APTI dengan kadar S dalam daun, antara APTI 

dengan kadar glutation daun, antara kadar S dengan kadar glutation dan antara 

kadar glutation dengan kadar asam askorbat. Indeks toleransi tanaman terhadap 

bahan pencemar udara SO2, dimodifikasi dengan menggunakan analisis faktor.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman puring in vitro dan puring 

bibit, berkorelasi positif nyata antara kadar glutation dalam daun dengan nilai 

APTI.  Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kadar sulfur dalam daun dan 

nilai APTI, diketahui bahwa potensi fitoremediasi tanaman terhadap bahan 

pencemar udara tidak berhubungan dengan toleransi tanaman, namun tanaman 

memberikan signal pertahanan terhadap bahan pencemar udara SO2 dengan 

peningkatan kadar glutation.  Dari analisis faktor, diperoleh hasil bahwa ada tiga 

variabel yang memberikan pengaruh kuat terhadap nilai APTI, yaitu glutation 

(GSH), klorofil, dan kadar air.  Model persamaan yang terbentuk (Y‟) 

menggambarkan bahwa indeks toleransi tanaman terhadap bahan pencemaran 

udara SO2 dapat diduga oleh skor faktor x  yang merupakan kombinasi linier dari 

nilai variabel baku Z komponen kadar glutation, klorofil, dan kadar air.   Indeks 

baru toleransi tanaman terhadap bahan pencemar udara SO2 yang telah 

dimodifikasi dengan penambahan glutation dapat dituliskan dalam bentuk model 

persamaan Y‟ =  Xk  +  0,66 Xg  +  0,23 Xa  –  55  
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