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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran udara merupakan permasalahan yang menjadi ancaman bagi tiap 

negara, tak terkecuali di Indonesia. Data Bloomberg pada tahun 2015 menyatakan 

bahwa tingkat pencemaran di Indonesia berada pada peringkat ke-8 paling 

mematikan, dengan rata-rata kematian sebesar 50.000 jiwa. World Health 

Organization (WHO) memasukkan pencemaran udara sebagai salah satu 

tantangan kesehatan global sepanjang 2019 yang harus menjadi prioritas negara-

negara di seluruh dunia. Pencemaran udara dianggap sebagai dalang dari 

meningkatnya penderita kanker, penyakit paru-paru dan pernapasan, serta 

penyakit jantung di seluruh dunia.  

Pencemaran udara adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan atau 

komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga 

kualitas udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Mulia, 

2005).  Pencemaran udara dapat pula diartikan adanya bahan-bahan atau zat asing 

di dalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara dari 

susunan atau keadaan normalnya. Kehadiran zat asing tersebut di dalam udara 

dalam jumlah dan jangka waktu tertentu akan dapat menimbulkan gangguan pada 

kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan (Wardhana, 2004). Seiring 

berkembangnya waktu banyak kota besar di Indonesia yang berpotensi terpapar 

pencemaran udara, salah satunya adalah Kota Surabaya.  
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Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia. Sebagai sebuah kota 

metropolitan, Surabaya mempunyai volume lalu lintas yang sangat tinggi. Volume 

lalu lintas yang tinggi akan menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan 

polusi udara akibat gas buang dari kendaraan bermotor (Abubakar, 2006). 

Masalah dalam pencemaran udara adalah emisi kendaraan bermotor dimana 

sebagian besar kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 

berupa premix, premium atau solar yang mengandung timbal dan berperan 

sebagai penyumbang polusi cukup besar terhadap kualitas udara dan kesehatan 

(Sudrajad, 2006). 

Timbal adalah suatu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan, hal ini 

terjadi karena sumber utama pencemaran timbal adalah emisi gas buang 

kendaraan bermotor, selain itu timbal juga terdapat dalam limbah cair industri 

yang pada proses produksinya menggunakan timbal, seperti pembuatan baterai, 

industri cat, dan industri keramik. Timbal digunakan sebagai aditif pada bahan 

bakar, khusunya bensin dimana bahan ini dapat memperbaiki mutu bakar. Bahan 

ini sebagai anti knocking (anti letup), pencegah korosi, antioksidan, diaktifator 

logam, anti pengembunan dan zat pewarna (Evi, 2005). 

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi 

makhluk hidup karena bersifat karsinogenik, terurai dalam jangka waktu lama dan 

toksisitasnya tidak berubah (Brass and Strauss, 1981). Timbal (Pb) yang terhirup 

pada saat bernafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat 

penyerapannya sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa timbal (Pb) 

yang ada dan volume udara yang mampu dihirup pada saat bernafas. Konsentrasi 
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timbal (Pb) yang diserap oleh tubuh akan semakin besar jika ukuran partikel debu 

semakin kecil dan volume udara yang mampu dihirup semakin besar. Timbal (Pb) 

yang masuk ke dalam paru-paru akan berdifusi dan berikatan dalam darah untuk 

kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% timbal 

(Pb) yang terserap oleh darah berikatan dengan sel darah merah (Palar, 2008). Di 

dalam darah timbal secara langsung mempengaruhi sistem peredaran darah karena 

mempengaruhi sistem hemoglobin dengan menghambat berbagai enzim utama 

yang terlibat dalam proses sintesis heme. Timbal juga mempengaruhi waktu hidup 

eritrosit dengan meningkatkan kerapuhan pada membran sel darah. Pada akhirnya 

kedua pengaruh ini menyebabkan anemia. Selain menyebabkan anemia, timbal 

yang masuk dalam aliran darah juga dapat menyebabkan hipertensi. Ini 

dikarenakan, timbal dapat menyebabkan meningkatnya produksi reactive oxygen 

species (ROS). Paparan timbal kronis juga menyebabkan meningkatnya oxidative 

stress, yang menyebabkan inflammasi dan mengganggu kerja nitric oxide (NO), 

yang akhirnya memicu proses-proses yang menyebabkan meningkatnya tekanan 

darah dan penyakit kardiovaskuler (Siaka dkk, 2012). 

Untuk mengurangi polusi dan menambah keindahan kota, Pemerintah Kota 

(Pemkot) Surabaya terus melakukan penambahan kawasan hijau dengan menanam 

berbagai jenis pohon maupun bunga di sepanjang jalan Kota Surabaya. Langkah 

tersebut diambil karena tanaman mampu mengabsorpsi timbal (Pb), sehingga 

dapat berperan dalam membersihkan lingkungan dari polusi. Masuknya partikel 

timbal ke dalam jaringan daun sangat dipengaruhi oleh ukuran dan jumlah dari 

stomata. Semakin besar ukuran dan semakin banyak jumlah stomatanya maka 
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semakin besar pula penyerapan timbal yang masuk ke dalam daun (Widagdo, 

2005). Celah stomata mempunyai panjang sekitar 10 μm dan lebar 2-7 μm. Oleh 

karena ukuran timbal (Pb) yang demikian kecil, yaitu kurang dari 4 μm maka 

partikel akan masuk ke dalam daun lewat celah stomata serta menetap dalam  

jaringan daun dan menumpuk di antara celah sel jaringan pagar dan atau jaringan 

bunga karang (Smith, 1981).  

Penyerapan melalui daun terjadi karena timbal di udara jatuh dan mengendap 

pada permukaan daun. Tingkat akumulasi timbal pada tanaman akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor dan 

menurun dengan bertambahnya jarak dari tepi jalan raya (Dahlan, 1989). 

Pencemaran udara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan daun dan 

mengakibatkan berkurangnya luasan daun pada suatu tanaman (Kozlowski, 1991). 

Hal tersebut berdampak pada kerapatan stomata daun. Kerapatan stomata akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas kendaraan bermotor. Stomata 

pada daun tanaman meningkat dikarenakan luas daun yang cenderung mengecil 

akibat paparan timbal (Pb) di udara (Sahara, 2017). Akibatnya, luas bidang 

pandang akan semakin mengecil dan jumlah stomata per luas bidang pandang 

akan semaikn banyak. Menurut Gunarno (2014), jumlah stomata pada daerah 

tercemar lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang tidak tercemar. Hal tersebut 

merupakan bentuk adaptasi fisiologis akibat pencemaran udara. Respon tumbuhan 

akibat kehadiran polusi dari aktivitas transportasi tersebut, dilakukan oleh 

tumbuhan sebagai upaya untuk mengurangi terdifusinya polutan ke jaringan daun. 
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 Salah satu tanaman bernilai estetik tinggi yang banyak ditanam di kawasan 

hijau Kota Surabaya adalah anggrek. Jenis anggrek yang paling sering dijumpai 

ialah jenis Dendrobium sp. Dendrobium sp merupakan anggrek epifit yang 

memiliki warna corak bunga ungu dengan warna putih pada bagian pangkalnya. 

Meskipun bunga ini banyak ditanam di sepanjang jalan Kota Surabaya, namun 

belum diketahui seberapa besar kemampuan daunnya dalam menyerap timbal 

(Pb). 

 Untuk itu, perlu dilakukan uji laboratorium dengan metode Atomic 

Absorption Spectrophotometery (AAS) untuk mengetahui tingkat akumulasi dan 

kandungan timbal (Pb) dalam daun Dendrobium sp.  Hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai rekomendasi Dendrobium sp sebagai tanaman yang berpotensi 

menjadi agen bioremediasi untuk mengurangi tingginya polusi timbal (Pb) di 

udara. Titik pengambilan sampel dilakukan di Kampus C Universitas Airlangga, 

Jl. Walikota Mustajab dan Jl. Raya Darmo. Ketiga titik tersebut dipilih untuk 

mewakili tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda-beda. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Seberapa besar kemampuan tanaman Dendrobium sp dalam menyerap 

timbal (Pb) di Kampus C Universitas Airlangga, Jl. Walikota Mustajab 

dan Jl. Raya Darmo? 

2. Apakah ada perbedaan jumlah stomata per luas bidang pandang pada daun 

Dendrobium sp akibat paparan timbal (Pb) di Kampus C Universitas 

Airlangga, Jl. Walikota Mustajab dan Jl. Raya Darmo? 
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3. Apakah ada korelasi antara konsentrasi timbal (Pb) terhadap jumlah 

stomata per luas bidang pandang pada daun Dendrobium sp di Kampus C 

Universitas Airlangga, Jl. Walikota Mustajab dan Jl. Raya Darmo? 

1.3 Asumsi  

 Salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah timbal (Pb). Timbal 

(Pb) di udara dikeluarkan melalui emisi kendaraan bermotor yang kian hari 

kian meningkat. Konsentrasi timbal (Pb) dapat dikurangi dengan proses 

penyerapan oleh tanaman. Bagian tanaman yang mampu menyerap timbal 

(Pb) ialah daun, karena ukuran partikel timbal (Pb) lebih kecil dibandingkan 

ukuran stomata. Tingkat akumulasi timbal (Pb) pada tanaman akan bertambah 

seiring dengan meningkatnya kepadatan arus lalu lintas. Namun demikian, 

masing-masing jenis tanaman pada suatu batas ketahanannya akan 

menampakkan gejala kerusakan akibat pencemaran udara. Kondisi tersebut 

menyebabkan luas daun tanaman akan cenderung mengecil, sehingga jumlah 

stomata akan terlihat meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas 

kendaraan. Pada dasarnya tiap tumbuhan memiliki kemampuan untuk 

menyerap polusi timbal (Pb), begitupun juga dengan Dendrobium sp. Maka 

dapat diasumsikan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah stomata per luas 

bidang pandang pada daun sebagai bagian dari dampak fisiologis tanaman 

Dendrobium sp terhadap paparan timbal (Pb) yang tinggi di udara. 

1.4 Hipotesis Kerja 

 Jika daun Dendrobium sp semakin banyak terpapar timbal (Pb), maka 

jumlah stomata per lapangan pandang juga semakin banyak. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan tanaman Dendrobium sp dalam menyerap timbal 

(Pb). 

2. Mengetahui perbedaan jumlah stomata per luas bidang pandang pada daun 

Dendrobium sp akibat paparan timbal (Pb) di Kampus C Universitas 

Airlangga, Jl. Walikota Mustajab dan Jl. Raya Darmo. 

3. Mengetahui korelasi antara konsentrasi timbal (Pb) terhadap jumlah 

stomata per luas bidang pandang pada daun Dendrobium sp di Kampus C 

Universitas Airlangga, Jl. Walikota Mustajab dan Jl. Raya Darmo. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai Dendrobium sp sebagai tanaman yang 

berpotensi menjadi agen bioremediasi untuk mengurangi tingginya polusi 

timbal (Pb) di udara 

2. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang bahaya logam berat timbal 

(Pb) terhadap kesehatan bagi para pembaca. 
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