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RINGKASAN 

 
Interaksi Kadar Pb Dalam Daun Dengan Persentase  Kerusakan Stomata Tanaman 

Glodogan (Garcinia dulcis) (Karma Iswasta Eka dan Arief Husin, 2006, 29 hal) 

 

Penelitian tentang Interaksi Kadar Pb Dalam Daun Dengan Persentase  Kerusakan Stomata 

Tanaman Glodogan (Garcinia dulcis) telah dilakukan di Purwokerto sejak bulan Februari 

2006 sampai dengan Juni 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar Pb pada daun 

glodogan yang digunakan sebagai bioindikator pencemaran udara, serta mengetahui hubungan 

dan pengaruh pencemaran udara terhadap tingkat kerusakan stomata daun glodogan di 

Purwokerto (Terminal Purwokerto, Jl.Jenderal Soedirman, dan Jl.Martadiredja II). Analisis kadar 

Pb dilakukan dengan menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectrofotometric) di 

Laboratorium Kimia Analitik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pengamatan kerusakan 

stomata dengan membuat preparat sayatan bawwah daun dan diamati di bawah miskroskop 

sebanyak 10 bidang pandang setiap lokasi penelitian. Hasil analisis menunjukan bahwa dalam 

daun glodogan terdapat logam Pb. Kadar Pb pada daun glodogan yang berada di Terminal 

Purwokerto sebesar 3,450 ppm, di Jl.Jenderal Soedirman sebesar 2,440 ppm, dan di 

Jl.Martadiredja II sebesar 1,699 ppm.. Hasil pengamatan menunjukan bahwa persentase 

kerusakan stomata daun glodogan di Terminal Purwokerto sebesar 29,984 %, di Jl.Jenderal 

Soedirman sebesar 17,385 %, dan di Jl.Martadiredja II sebesar 13,470 %. Berdasarkan analisis 

korelasi menunjukan bahwa pencemaran udara berkorelasi kuat dan positif dengan persentase 

kerusakan stomata daun glodogan (r = 0.979). Berdasarkan analisis regresi menunjukan bahwa 

semakin tinggi tingkat pencemaran udara maka semakin tinggi tingkat kerusakan stomata daun 

glodogan (Y = = -4.029 + 9.610 X). Dengan demikian kerusakan stomata daun glodogan dapat 

dipakai sebagai bioindikator pencemaran udara (kadar Pb) 
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SUMARY 
 
 

Interaction among Pb concentration in leaf with percentage of stomata abnormality 

Glodogan plant (Garcinia dulcis) (Karma Iswasta Eka and Arief Husin, 2006, 29 

page) 

 

The research of interaction among concentration in leaf with percentage of stomata 

abnormality Glodogan plant (Garcinia dulcis) has been done in Purwokerto since 

February 2006  leaf until June 2006. The Goal of this research was to detect the 

concentration of Pb in glodogan leaf as air pollution bioindicator, and to detect the 

correlation and influence air pollution toward stomata abnormality glodogan leaf in 

Purwokerto (Puwokerto bus station, General Sudirman Street an Martadireja II Street). 

Analysis of Pb concentration was done using AAS (Atomic Absorption Spectrofotometric) 

in Chemistry of Analyze Laboratory Gadjah Mada University of Yogyakarta. Observation of leaf 

stomata abnormal by making long section under leaf and observed with microscope with 10 

different angles in every research location. Analysis result shows that there is Pb in glodogan 

leaf.. Pb concentration in glodogan leaf at around of Purwokerto bus station is 3.450 ppm, at 

General Sudirman Street is 2.440 ppm and at Martadireja II Street is 1.699 ppm..Observation 

result with microscope shows that the percentage of abnormality stomata at around of bus station 

of Purwokerto is 29.984 %, General Sudirman Street is 17.385 ppm and Martadireja II Street is 

13.470 %. Result of correlation analysis shows that the air pollution has strong and positive 

correlation with percentage of stomata abnormality glodogan leaf (r = 0.979).  Based upon 

regression analysis it shows that the higher air pollution and higher percentage of leaf stomata 

abnormal (Y =  -4.029 + 9.610 X). Thus the summary from this is research, stomata abnormal 

glodogan leaf can be used to air pollution bio indicator. 
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PENDAHULUAN 

Setiap tahun di Indonesia terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang 

cukup besar. Di sisi lain dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan dan 

pemakaian bahan bakar minyak, maka gas buang yang diintroduksikan ke atmosfer 

juga makin besar jumlahnya. Sesuai hukum thermodinamika II bahwa dalam proses 

kompresi bahan bakar minyak di ruang bahan bakar kendaraan tidak berjalan 

sempurna. Kegiatan tersebut mengakibatkan adanya unsur-unsur gas, baik itu karbon 

dioksida, karbon monooksida, maupun partikel Pb yang dilepaskan ke udara.  

Pb bisa dijumpai dalam sisa pembakaran bahan bakar minyak karena Pb 

ditambahkan dalam proses penyulingan minyak mentah sebagai pengikat untuk 

meningkatkan nilai oktan. Sampai saat ini BBM yang beredar di Indonesia semuanya 

mengandung Pb dalam bentuk TEL (Tetra Ethyl Lead). Hal ini menyebabkan makin 

tingginya pencemaran udara, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas. 

Dari hasil penelitian Isvasta Eka (2002) ada korelasi antara tingkat kepadatan 

lalu lintas dengan prosentase kerusakan stomata. Penelitian Nurul Hidayati (1998) 

menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jenis tanaman dengan kandungan Pb 

dalam daun.  Melihat hasil tersebut maka pencemaran udara yang dihasilkan dari 

sarana trasportasi (Pb) diperkirakan berperanan dalam meningkatkan kerusakan 

stomata.  

Kota Purwokerto mempunyai banyak ruas jalan yang mempunyai kepadatan lalu 

lintas yang berbeda. Perbedaan kepadatan lalu lintas tentu saja akan berpengaruh 

terhadap tingkat pencemaran udara di masing-masing ruas jalan. Jl. Gerilya Timur 

(komplek terminal) merupakan ruas jalan yang paling padat dengan kepadatan 

kendaraan 900 buah per jam. Jl Jend. Sudirman merupakan daerah dengan kepadatan 

lalu lintas lebih rendah dibanding Jl. Gerilya Timur dengan kepadatan 760 buah per 

jam. Sedangkan Jl. Martadireja termasuk ruas jalan dengan lalu lintas rendah dengan 

kepadatan arus kendaraan 280 buah per jam. 

Perbedaan kepadatan lalu lintas tersebut akan berdampak terhadap perbedaan 

tingkat pencemaran udara, yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap kadar Pb 

yang diserap oleh daun. Oleh karena itu ke tiga ruas jalan tersebut dapat digunakan 
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untuk melihat interaksi antara kadar Pb dengan kerusakan stomata dalam daun 

glodogan yang banyak ditanam di ruas jalan tersebut sebagai tanaman peneduh. 

Dari uraian tersebut di atas dan dengan dasar penelitian pendahuluan dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. 

1. Bagaimana interaksi kadar Pb dalam daun dengan persentase kerusakan stomata 

daun glodogan (Garcinia dulcis). 

2. Dapatkah tingkat kerusakan stomata daun glodogan (Garcinia dulcis) dipakai 

sebagai bioindikator pencemaran udara khususnya kadar Pb ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pencemaran udara 

Pencemaran bertambah tidak hanya disebabkan oleh berkembangnya penduduk 

pada daerah yang sempit hingga peruntukannya untuk per orang menjadi lebih kecil, 

tetapi juga disebabkan oleh hasil buangannya yang meningkat setiap tahun (Villey, 

1977). Menurut Odum (1971), klasifikasi pencemaran dapat disamakan dengan 

klasifikasi lingkungan, yaitu udara, air dan tanah, sedang polutannya bisa berupa timah, 

carbon dioksid, limbah padat, bahan kimia yang tak bisa mengalami degradasi di 

lingkungan seperti DDT dan sebagainya. Beberapa polutan yang berupa gas akan 

menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran yang tidak mempunyai batas wilayah 

adalah pencemaran udara 

Keberadaan udara di alam tergantung dari material yang mempengaruhinya, dan 

pada umumnya udara di alam sudah tercemar oleh polutan yang berasal dari industri, 

mobilitas manusia, yang termasuk di dalamnya sarana trasnportasi (Ryadi, 1992), 

kebakaran hutan, pembusukan sampah tanaman, padatan atau cairan yang berukuran kecil 

yang ditiupkan oleh angin juga dapat tersebar (Fardi’az, 1992). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran pencemaran udara yaitu keadaan 

geografis, topografis, klimatologis, suhu udara, arah angin. Besar kecilnya daerah 

penyebaran tergantung kepada faktor-faktor tersebut. Adapun sumber pencemar udara 

dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pertama sumber stationer seperti kompleks 

industri, rumah tangga dan pembakaran sampah. Kedua sumber bergerak seperti segala 

sarana transportasi. 
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B. Pb (timah) 

Plumbum adalah satu produk tambang yang sudah ada di alam yang banyak 

terdapat di dalam kerak bumi. Pb bisa didapatkan di dalam air, tanah dan tumbuh-

tumbuhan. Sumber plumbum yang paling mudah dijumpai ialah yang tersebar di dalam 

tanah dan air. Disebabkan sifatnya dan kegunaannya yang beragam, baik untuk keperluan 

industri atau kegunaan sehari-hari, maka  kebanyakan kegunaannya tidak disebut sebagai 

bahan berbahaya jika digunakan dengan betul dan tidak disalahgunakan.  

Unsur Pb dapat terlepas karena pembakaran bekas-bekas baterai atau bekas cat-

cat lama yang mengandungi plumbum. Plumbum di udara sekitar kita dapat  meningkat 

dengan banyaknya  pembakaran bahan bakar minyak berplumbum. Satu kajian yang telah 

dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa kandungan plumbum di udara dapat dikurangi 

dengan lebih banyak menggunakan minyak tanpa plumbum. Pb di udara yang terhisap 

oleh manusia  akan menganggu derajat kesehatannya. 

Dalam hal kepekatan, konsentrasi hingga 30 pikogram/100ml darah dianggap 

sebagai kadar yang aman dan dapat diterima. Bagaimanapun juga ada beberapa gangguan 

di dalam fungsi biokimia yang telah dilaporkan berlaku pada konsentrasi yang lebih 

rendah.  Di dalam salah satu kajian yang pernah dilaporkan, konsentrasi antara 10 hingga 

15 pikogram/100ml dan selebihnya dapat mengganggu dan melemahkan perkembangan 

psikomotor bagi anak-anak (Razak,2001).  

Dari hasil penelitian Sarwana (1990) yang melakukan penelitian kandungan 

kadar Pb  di dalam udara lingkungan kerja bagian pengelasan juga menjumpai adanya 

kadar Pb yang cukup tinggi. Pb yang berada dalam udara berasal dari sisa-sisa proses 

pengelasan (asap) dan juga berasal dari kendaraan yang lewat di dalam area pengelasan. 

Meskipun menurut Sarwana kadar Pb udara yang diteliti masih dalam ambang batas. 

Namun jika proses produksi makin meningkat tentunya juga akan meningkatkan kadar Pb 

udara yang ada. 

 

C. Pb dan kerusakan stomata 

Menurut Fitter dan Hay (1991), polutan udara dapat menyebabkan perubahan 

pada  respon stomata, struktur klorofil, fiksasi CO2, dan sistem transportasi elektron. 

Sedang Wilmer dan Collin (1983) menyebutkan bahwa gas pencemar yang dapat 
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mempengaruhi stomata adalah  Pb, SO2, hidrokarbon yang berakumulasi dengan 

nitrogen. 

Wilmer dan Collin (1983) dan penelitian Isvasta Eka (2002) juga menyebutkan 

bahwa kerusakan stomata yang disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor 

ditunjukkan dengan rusaknya sel penutup, yang terletak terputus dan letak sel penutup 

bergeser dari tempat semula, sehingga sel penutup yang satu dengan sel penutup yang 

lain kedudukannya tidak sejajar. 

Polutan berupa cairan atau partikel masuk ke dalam jaringan tumbuhan melalui 

tahapan melekat pada permukaan daun, kemudian jatuh ke tanah karena hujan, masuk ke 

dalam jaringan melalui sistem perakaran dan ditranslokasikan ke bagian lain dari 

tumbuhan (Csintalan dan Tuba, 1992), atau penyerapan langsung dari udara melalui 

stomata (Kovacs, 1974). 

TUJUAN PENELITIAN. 

Dari gambaran tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan. 

1. Profil interaksi kadar Pb dalam daun dengan persentase kerusakan stomata daun 

glodogan. 

2.  Menentukan dapat tidaknya kerusakan stomata daun glodogan sebagai 

bioindikator pencemaran Pb. 

 

MANFAAT PENELITIAN. 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk, 

1.  Memberikansumbangan dalam hal pengembangan ilmu, khususnya mengenai 

interaksi pencemaran udara (Pb) terhadap kerusakan stomata tumbuhan. Glodogan. 

2.  Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai 

bio indikator pencemaran udara. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu. 

1. Pengambilan sampel dilakukan di jalan Jend. Sudirman, Kompleks terminal dan 

Jl. Martadireja Purwokerto Kabupaten Banyumas. 
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2. Pengamatan mikroskopis stomata dilakukan di Laboratorium Botani Program 

Studi Pendidikan Biologi FKIP UMP. 

3. Analisis kandungan Pb pada daun dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik 

UGM Yogyakarta. 

4. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2006. 

B. Alat dan bahan. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Daun glodogan 

b) Gelas obyek  

c) Gelas penutup 

d) Kuteks netral 

e) Alat-alat dan bahan untuk analisis kandungan Pb. 

f) Mikroskop 

 

C. Cara kerja. 

a. Menentukan lokasi penelitian untuk katagori tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, 

sedang dan sedikit dengan observasi awal. Untuk  ketiga ruas jalan sebagai lokasi 

penelitian diperoleh jalan Gerilya Timur sebagai ruas dengan lalu lintas padat, Jl. 

Jend. Sudirman sebagai ruas jalan dengan lalu lintas sedang dan Jl, Martadireja II 

sebagai ruas jalan dengan lalu lintas rendah. 

b. Mengambil 12 daun glodogan di setiap lokasi dengan memperhitungkan ukuran 

daun dan letak daun yang sama. 

c. Setiap daun dari 3 daun yang diambil acak dibuat preparat sayatan bawah daun 

untuk pengamatan stomata. 

d. Setiap preparat diamati dengan menggunakan mikroskop sebanyak 10 bidang 

pandang dengan perbesaran 400 kali. 

e. Dihitung jumlah stomata yang rusak dan stomata yang normal 

f. Dihitung jumlah stomata per luas daun 

g. Dihitung persentase kerusakan stomata. 
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h. 9 daun sisanya dari setiap lokasi dianalisis kandungan  Pbnya di Laboratorium 

Analitik Kimia UGM. Adapun cara kerja analisis kandungan Pb terdapat pada 

lampiran. 

D. Analisis data dan pengambilan keputusan. 

 Metode penelitian menggunakan metode survei sedang analisis data menggunakan 

korelasi regresi berdasarkan rumus korelasi Product moment (Pearson) 

                                                 n         n         n      

                                              nXiYi- Xi  Yi  

                                                i=1           i=1      i=1     
 

Rumus regresi linier sederhana Y = a + bx, dimana 

Y = persentase kerusakan stomata, x = kadar Pb dalam daun glodogan 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

A. Kadar Pb dalam daun. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa daun glodogan 

yang berada di Terminal Purwokerto, Jl.Jenderal Soedirman dan Jl.Martadiredja II 

mengandung logam Pb. Adapun kandungan logam Pb pada daun glodogan ditunjukan 

pada tabel 5.1. Kadar logam Pb pada daun glodogan yang berada pada Terminal 

Purwokerto mencapai 3,450 ppm  1,324, sedangkan kadar logam Pb pada daun 

glodogan yang berada di Jl.Jenderal Soedirman lebih rendah, yakni 2,440 ppm  0,103 

dan jalan Martadireja 1,699 ;    0,102. 

Jika dilihat dari kepadatan lalu lintasnya, rata-rata jumlah kendaraan bermotor 

perjam yang lewat di Jl.Jenderal Soedirman lebih banyak dibanding dengan Terminal 

Purwokerto, namun kadar Pb dalam daun glodogan yang ada di Terminal Purwokerto 

lebih tinggi dibanding dengan Jl.Jenderal Soedirman. Hal tersebut terjadi karena 

banyaknya kendaraan besar seperti bus, truk dan angkutan kota, baik yang menggunakan 

bahan bakar bensin maupun solar, dan banyak diantara mereka yang mangkal untuk 

menunggu penumpang sehingga menyebabkan arus lalulintas di daerah terminal sering 

mengalami kemacetan. Pada kondisi tersebut kendaraan berjalan lambat sehingga jumlah 

gas buang yang terbuang ke udara menjadi semakin meningkat, begitu pula yang terserap 

masuk ke dalam daun glodogan.  
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Menurut Soemarwoto (1987), pencemaran udara tidak hanya dipengaruhi  oleh 

jumlah kendaraan bermotor yang lewat, tetapi juga dipengaruhi oleh kelancaran 

lalulintas. Semakin tidak lancar arus lalulintas semakin besar efek pencemaran udara. 

Dari kondisi kepadatan lalu lintas yang berbeda, jenis kendaraan yang berbeda dan waktu 

berhenti yang berbeda memberikan hasil kadar Pb yang berbeda pula pada daun glodogan 

yang ada di masing-masing lokasi. Artinya kadar Pb pada daun glodogan dipengaruhi 

oleh tingkat pencemaran udara yang dihasilkan dari sarana transportasi. Dari hasil 

analisis kadar Pb pada daun glodogan berdasar tingkat kepadatan dan kemacetan lalu 

lintas menunjukkan bahwa makin padat dan macet  lalu lintas kendaraan maka makin 

tinggi pula kandungan Pbnya. (lihat tabel 5.1) 

Tabel 5.1.  Data Kadar Pb dalam Daun Glodogan (Garcinia dulcis) Di Purwokerto 

 

Lokasi Jml kendaraan/jam Kadar Pb (ppm) RERATA 

Kadar Pb 
Bensin Solar 1 2 3 

A 1427 343 4,976 2,620 2,753 3,450 ;    1,324 

B 2058 148 2,349 2,552 2,418 2,440 ;    0,103 

C 648 31 1,811 1,677 1,610 1,699 ;    0,102 

 

Keterangan : 

A : Terminal Purwokerto 

B : Jl.Jenderal Soedirman 

C : Jl.Martadiredja II  

Menurut Wardhana (1999), kenaikan jumlah kendaraan meningkatkan kepadatan 

lalulintas, sehingga jumlah gas buangpun bertambah yang menyebabkan pencemaran  

udara mengalami peningkatan. Di samping jumlah kendaraan yang lewat, tingkat 

pencemaran udara dari sarana transportasi juga dipengaruhi oleh jenis bahan bakar. 

Bahan bakar minyak yang biasa digunakan kendaraan bermotor adalah bensin dan solar.  

Dari hasil penelitian Sarudji (1995), truk dan bus mempunyai kontribusi paling 

besar dalam meningkatkan kadar Pb di udara, sementara jenis kendaraan sedan,jeep dan 

pick up mempunyai kontribusi yang paling kecil.Menurut Surtipanti, dkk (1983), bensin 

mengandung bilangan  oktan tinggi, yang berarti kadar Pb-nya tinggi, sedangkan solar 

mempunyai bilangan oktan rendah sehingga kandungan Pb-nya rendah. Meskipun kadar 
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Pb dalam bensin lebih tinggi namun umumnya kendaraan berbahan bakar bensin 

mengeluarkan asap jauh lebih sedikit dibanding kendaraan berbahan bakar solar. 

Keadaan tersebut tentunya akan berpengaruh  terhapa pelepasan Pb ke udara, sehingga Pb 

yang dilepaskan ke udara akan lebih tinggi dari bahan bakar solar dibanding bensin, 

sesuai dengan hasil penelitian Sarudji (1995) 

Dari tabel 5.1 nampak bahwa jumlah kendaraan berbahan bakar bensin yang 

melalui terminal cenderung lebih sedikit dibanding Jl. Jend Sudirman, namun yang 

berbahan bakar solar cenderung lebih banyak. Tingginya kadar Pb pada daun glodogan 

yang berada di kawasan terminal merupakan akumulasi antara jumlah kendaraan total, 

termasuk banyaknya kendaraan bus dan truk,  dan tingkat kemacetan yang lebih tinggi. 

Kondisi ini menyebabkan paparan gas buang terhadap daun glodogan menjadi lebih besar 

dibanding lokasi lain sehingga menyebabkan kandungan Pbnya juga tinggi. 

Menurut Heath dalam Mowli et al (1989) jaringan mesofil adalah jaringan 

pertama yang akan terpengaruh oleh pencemaran udara di samping perubahan kadar 

klorofil. Klorofil sebagai penyerap cahaya dalam kegiatan fotosintesis berlanagsung 

dalam jaringan mesofil akan menurun kadarnya sejalan dengan peningkatan pencemaran. 

Dari hasil penelitian Nastiti (1999) menunjukkan adanya korelasi yang negatif antara 

tingkat pencemaran dengan kadar klorofil. 

Kadar Pb pada daun glodogan di Jl. Martadireja II lebih sedikit dibanding dengan 

daerah lainnya yaitu 1,699 ppm ±  0.102. Kadar tersebut menunjukkan bahwa 

pencemaran udara di Jl. Martadireja II paling rendah dibanding dengan daerah lainnya. 

Daerah tersebut merupakan daerah yang lalu lintasnya tidak begitu padat dan mayoritas 

kendaraan yang lewat adalah sepeda motor, sehingga emisi Pb lebih sedikit. Daerah 

tersebut juga jarang sekali, bahkan tidak pernah mengalami kemacetan, sehingga 

kendaraan berjalan lancar, sehingga Pb yang berada di udara juga relatif lebih sedikit, 

begitu pula yang terserap dalam daun glodogan. 

Dari hasil penelitian Sarudji (1995), truk dan bus mempunyai kontribusi paling 

besar dalam meningkatkan kadar Pb di udara, sementara jenis kendaraan sedan,jeep dan 

pick up mempunyai kontribusi yang paling kecil. Jika melihat hasil penelitian Sarudji, 

maka bisa dipahami jika lokasi terminal akan menyebabkan kandungan Pb dalam daun 

juga menjadi lebih tinggi karena jenis kendaraan truk dan bus yang melewati kawasan 
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terminal lebih banyak dibanding lokasi lain. Keadaan tersebut diperparah dengan 

besarnya tingkat kemacetan maupun kendaraan yang  tidak berjalan dalam keadaan mesin 

hidup. 

B. Hubungan kadar Pb dengan  Persentase Kerusakan Stomata  

Wilmer dan Collin (1983) menyebutkan bahwa gas pencemar yang dapat 

mempengaruhi stomata adalah  Pb, dan SO2. Wilmer dan Collin (1983) dan penelitian 

Isvasta Eka (2002) juga menyebutkan bahwa kerusakan stomata yang disebabkan oleh 

gas buang kendaraan bermotor ditunjukkan dengan rusaknya sel penutup, yang terletak 

terputus dan letak sel penutup bergeser dari tempat semula, sehingga sel penutup yang 

satu dengan sel penutup yang lain kedudukannya tidak sejajar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa stomata daun 

glodogan mengalami kerusakan yang berbeda-beda berdasarkan pada tingkat kepadatan 

dan kemacetan lalu lintas, sesuai dengan lokasi penelitian. Adapun data persentase 

kerusakan stomata pada daun glodogan dapat dilihat pada tabel 5.2. Kerusakan stomata 

paling parah terjadi pada daerah Terminal Purwokerto yakni 29,984%. Hal tersebut 

terjadi karena pencemaran udara di Terminal Purwokerto cukup tinggi, yang dibuktikan 

dengan hasil uji yang dilakukan dengan mengukur kadar Pb dalam daun glodogan tinggi 

yakni sebesar 3,450 ppm. Kerusakan yang paling ringan terjadi pada daerah 

Jl.Martadiredja II yakni 13,470 %, hal tersebut disebabkan karena jumlah kendaraan yang 

lewat lebih sedikit, sehingga pencemaran udara rendah, yang dibuktikan dengan hasil uji 

yang dilakukan dengan mengukur kadar Pb dalam daun glodogan rendah yakni sebesar 

1,699 ppm. 

Tabel 5.2 Data Persentase Kerusakan Stomata Daun Glodogan (Garcinia dulcis) 

Lokasi Ulangan (%) Rata-rata (%) 

 1 2 3  

A 30,927 25,973 33,051 29,984 

B 13,777 18,285 20,094 17,385 

C 14,363 15,886 10,162 13,470 

Keterangan :  

A : Terminal Purwokerto 

B : Jl.Jenderal Soedirman 

C : Jl.Martadiredja II 
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Seperti yang sudah disebutkan di depan, Heath dalam Mowli et al,(1989) 

menyatakan bahwa jaringan mesofil adalah jaringan  pertama yang akan terpengaruh oleh 

pencemaran udara disamping perubahan kadar klorofil. Klorofil sebagai penyerap cahaya 

dalam kegiatan fotosintesis berlangsung dalam jaringan mesofil akan menurun kadarnya 

sejalan dengan peningkatan pencemaran. Dari hasil penelitian Nastiti (1999) menunjukan 

adanya korelasi yang negatif antara tingkat pencemaran dengan kadar klorofil.   

Menurut Keeton (1980) ,proses foto sintesis dan aktivitas keluar masuknya gas 

juga dipengaruhi oleh kondisi stomata. Respirasi sel pada daun diatur oleh membuka 

menutupnya stomata. Melihat fungsi stomata tersebut maka stomata menjadi bagian 

pertama yang berinteraksi dengan gas-gas pencemar karena keluar masuknya gas diatur 

oleh stomata. Keadaan tersebut juga akan menyebabkan kondisi stomata mudah 

dipengaruhi oleh kualitas udara ambien. Makin tinggi tingkat pencemaran udara akan 

menyebabkan kerusakan stomata juga makin tinggi, seperti yang ditunjukan pada tabel 

5.2. Lokasi yang paling padat kendaraannya dan paling macet akan menyebabkan 

kerusakan stomata lebih tinggi. Kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatkan gas 

buang di sekitarnya sehingga meningkatkan pencemaran udara. Peningkatan ini 

menyebabkan peningkatan partikel pencemaran udara, termasuk dalam hal ini Pb.  

Dari hasil analisis korelasi  regresi menunjukkan adanya hubungan yang erat 

antara kadar Pb dalam daun dengan persentase kerusakan stomata. Hubungan antara 

kerusakan stomata dengan kadar Pb sangat erat (nilai r = 0.979) dan bersifat berbanding 

lurus. Dengan nilai korelasi positif 0.979 ini menunjukkan bahwa makin tinggi kadar Pb 

dalam daun maka makin tinggi pula kerusakan stomata yang terjadi dalam daun 

glodogan. Tingginya kerusakan stomata daun glodogan berbanding lurus dengan kadar 

Pb dalam daun. Sedangkan kadar Pb dalam daun dipengaruhi oleh kepadatan dan 

kemacetan arus lalu lintas (lihat Tabel 5.3 dan Gambar 5.1) 

Tabel 5.3.  Hubungan kadar Pb dengan persentase kerusakan stomata 

Lokasi Kadar Pb (ppm) Kerusakan Stomata (%) 

C 1.7 13.47 

B 2.44 17.39 

A 3.45 29.98 
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Gambar 5.1. Grafik kadar Pb dan kerusakan stomata 

 

Analisa/uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara 

pencemaran udara  (variabel X) dengan persentase kerusakan stomata daun glodogan 

(variabel Y). Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai korelasi antara X dan 

Y di ketiga lokasi (Terminal Purwokerto, Jl.Jenderal Soedirman dan Jl.Martadiredja II) 

adalah sebesar 0,740. Hal tersebut berarti bahwa baik pada daerah sepi lalulintas maupun 

pada daerah padat lalulintas menunjukan adanya hubungan kuat dan positif antara 

pencemaran udara dengan persentase kerusakan stomata daun glodogan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa hubungan antara 2 variabel tersebut bersifat searah. Oleh karena itu 

kenaikan persentase kerusakan stomata daun glodogan terjadi bersama-sama dengan  

kenaikan pencemaran udara, dan penurunan persentase kerusakan stomata daun glodogan 

terjadi bersama-sama dengan penurunan pencemaran udara. 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pencemaran 

udara tehadap persentase kerusakan stomata daun glodogan adalah  uji/analisa regresi. 

Berdasarkan uji regresi yang digunakan dalam pengujian pengaruh X (pencemaran udara) 

terhadap Y (persentase kerusakan stomata daun glodogan) untuk ketiga lokasi A 

(Terminal Purwokerto), B (Jl.Jenderal Soedirman) dan C (Jl.Martadiredja II) diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

 Y = -4.029 + 9.610 X 
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Berdasarkan pada persamaan tersebut menunjukan bahwa apabila  pencemaran 

udara mengalami peningkatan maka persentase kerusakan stomata daun glodogan juga 

akan mengalami peningkatan, sedangkan jika pencemaran udara  mengalami penurunan 

maka persentase kerusakan stomata daun glodogan juga akan mengalami penurunan 

(lihat gambar 5.2). Menurut Steel & Torrie (1991), jika koefisien regresi bernilai positif  

maka menunjukan bahwa peningkatan variabel X akan meningkatkan variabel Y, dan 

penurunan variabel X akan menurunkan varibel Y. Hasil penelitian Eka & Susanto 

(1996) tentang pengaruh tingkat kepadatan lalulintas terhadap tingkat kerusakan stomata 

daun jagung (Zea mays), yang menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan 

lalulintas maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan stomata daun jagung.  

Hasil ini menunjukkan bahwa persentase kerusakan stomata dapat 

mengindikasikan kadar Pb dalam daun. Namun dari hasil penelitian ini masih belum 

dapat menentukan baku mutu keterkaitan persentase kerusakan dan kadar Pb (dalam 

ppm) meskipun menunjukkan adanya korelasi antara persentase kerusakan dengan kdara 

Pb seperti yang dinyatakan Wilmer dan Collin (1983), bahwa pencemaran udara (Pb dan 

SO2) dapat mempengaruhi stomata daun. 

  

Gambar 5.2.  Grafik Pengaruh Pencemaran Udara  (X) Terhadap Persentase Kerusakan 

Stomata Daun Glodogan (Garcinia dulcis) (Y) 
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Ket : Kadar Pb pada daun glodogan diukur sebagai indikator pencemaran udara yang 

diakibatkan oleh gas buang kendaraan bermotor  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

1. Ada korelasi yang positif antara kadar Pb dalam daun dengan persentase 

kerusakan stomata daun glodogan (Garcinia dulcis). Makin tinggi kepadatan dan 

kemacetan lalu lintas makin tinggi pula kadar Pb dalam daun, dan makin tinggi 

kadar Pb dalam daun makin tinggi pula persentase kerusakan stomatanya. 

2. Persentase kerusakan stomata daun glodogan (Garcinia dulcis) dapat  dipakai 

sebagai bioindikator pencemaran udara. 

B. Saran. 

Perlu penelitian lanjutan dengan perlakuan bertahap untuk Pb maupun SO2, 

sehingga  dapat digunakan menentukan model bioindikatornya. Dengan penelitian 

lanjutan diharapkan dapat dibuat barometer bioindikator yang menyatakan setiap 

kenaikan kerusakan stomata dalam persentase tertentu berarti kadar Pb dalam daun 

juga terjadi kenaikan dalam kadar tertentu. Dengan demikian dapat menyimpulkan 

persentase kerusakan stomata sudah dapat digunakan untuk pendugaan besarnya kadar 

Pb (dalam ppm) dalam daun maupun SO2nya tanpa analisis kimia. 
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