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ABSTRAK 

 Bunga matahari (Helianthus annuus L) adalah tanaman yang memiliki kemampuan 
untuk menyerap logam di lingkungan atau tanah tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan tanaman bunga matahari dalam penyerapan kandungan logam 
timbal (Pb) di tanah. Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Analisis logam Pb dilakukan dengan menguji kadar menggunakan alat Atomic Absorption 
Spektrofotometri (AAS) di Laboratorium Kimia (LABKES). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penyerapan cemaran Pb tertinggi pada perlakuan P2L2 (2,0 ppm) sebanyak 5,04 ppm 
dan penyerapan logam terendah pada perlakuan P1L1 (0,3 ppm) menghasilkan sebanyak 0,52 
ppm kandungan logam Pb. Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tanaman bunga matahari dapat digunakan sebagai fitoremediasi bahan logam Pb. 
 

Kata kunci: Bunga matahari (Helianthus annuus L), pencemaran, logam Pb       
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ABSTRACT 

 Sunflowers ((Helianthus annuus L) is a plant that has the ability to absorb metals in 
polluted soil or environment. This study aims to determine the ability of sunflower plants to 
absorb lead (Pb) in the soil. This research method use a Completely Randomized Design 
(CRD). Pb metal analysis was carried out by testing the lrvels using the Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) tool in the Chemical Laboratory (LABKES). The results showed 
that the highest absorption of Pb contamination in P2L2 treatment (2.0 ppm) as much as 5.04 
ppm and the lowest absorption of metals in the treatment P1L1 (0.3 ppm) yielded as much as 
0.52 ppm Pb metal content. So from the results of these studies it can be concluded that 
sunflower plants can be used as phytoremediation pf Pb metal. 
 

Key words : Sunflower (Helianthus annuus L); Contamination; Metal Pb 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Bunga matahari (Helianthus annuus L) merupakan tanaman semusim dari 

suku kenikir-kenikiran (Asteraceae) yang sangat populer, tanaman juga sebagai 

tanaman hias yang menghasilkan minyak. Bunga matahari dapat tumbuh dengan 

baik di daerah pegunungan, daerah yang memiliki kelembapan yang cukup 

banyak mendapatkan sinar matahari secara langsung  (Franzen, 2007). 

 Tanaman bunga matahari (Helianthus annuus L) mampu menyerap logam 

timbal (Pb) sangat tinggi (Aiyen, 2005). Bunga matahari merupakan tanaman 

cepat tumbuh dengan produksi biomasa yang tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk fitoremediasi (penyerapan) logam-logam beracun pada 

tanah yang terkontaminasi. Bunga matahari merupakan tanaman yang dapat di 

manfaatkan untuk remediasi logam timbal (Pb) pada limbah batubara (Noviardi 

R dan Tri Padmi Damanhuri, 2015). Penggunaan tanaman sebagai penyerap 

polutan dalam tanah, maupun air disebut sebagai fitoremediasi. Keberhasilan 

fitoremediasi tergantung pada toleransi tanaman terhadap logam berat, 

kemampuan metabolisme dan imobilisasinya dan juga besar biomassa tanaman 

untuk meremediasi logam berat dalam tanah (Sunitha dkk,  2013). 

Meningkatnya aktivitas manusia baik industri maupun rumah tangga dapat 

menyebabkan besarnya kapasitas pencemaran limbah yang ada di dalam tanah 

yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Sebagian besar limbah tersebut dibuang 

langsung ke lingkungan tanpa proses pengolahan. Konsenkuensi dari pencemaran 

limbah akan dapat menimbulkan terjadinya kerugian bagi lingkungan dan 
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kesehatan manusia. Salah satunya adalah tanah menjadi tercemar oleh logam 

berat, dimana bahan kimia masuk ke dalam tanah dan merubah keadaan tanah 

yang tidak alami atau tanah yang sudah tercemar bahan logam berat (Juhaeti dkk, 

2004). 

Pencemaran logam berat yang ada di dalam tanah sudah menjadi masalah 

yang sangat besar di era global seiring meningkatnya proses industri, dalam 

aktivitas pertambangan dan laboratorium maupun kegiatan sehari-hari. Logam 

berat mempunyai efek yang sangat merugikan dalam lingkungan dan kesehatan 

manusia bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Logam berat sangat sulit 

di degradasi di alam dan sangat mudah berikatan dengan molekul lain yang dapat 

mengganggu atau merusak fungsi dari suatu enzim atau logam esensial lainnya 

(Palar, 2004). 

Menurut Asmadi dan Suharno (2012), Logam berat adalah logam yang 

mempunyai unsur logam (BM) berat molekulnya tinggi. Dalam kadar yang 

rendah, logam berat pada umumnya sudah beracun bagi tumbuhan dan hewan, 

termasuk manusia. Ada beberapa jenis logam berat yang menimbulkan 

pencemaran yang ada dilingkungan yaitu mercuri (Hg), khrom (Cr), kadmium 

(Cd), timbal (Pb), dan arsen (As) yang lebih dikenal dengan nama plumbum atau 

timah. 

Timbal (Pb) adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik bagi 

organisme, tumbuhan, hewan, dan mikroba. Logam berat dapat mempengaruhi 

tanaman jika masuk  pada jaringan tanaman melalui akar dan stomata daun yang 

akhirnya terjadi gejala klorisis pada ujung sisi daun dan daun menjadi rusak. 

Timbal (Pb) dapat terakumulasi di lingkungan yang tidak dapat terurai secara 
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biologis dan toksisitasnya tidak berubah sepanjang waktu. Pencemaran logam 

timbal dapat minumbulkan pengaruh negatif pada klorofil karena sebagian besar 

diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu bunga, daun, batang, akar dan tanah 

sekitar tanaman.   

Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran logam berat di 

lingkungan yaitu dengan fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan tanaman untuk 

membenahi lingkungan tercemar. Fitoremediasi digunakan untuk mengurangi atau 

menghilangkan pencemaran anorganik terutama logam. Memanfaatkan 

kemampuan tanaman untuk menyerap logam dari lingkungan atau tanah tercemar 

yaitu pada tanaman bunga matahari (Cunningham dkk, 1995). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian analisis 

kemampuan dalam menyerap logam timbal (Pb) pada daun bunga matahari 

tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sejauh mana kemampuan tanaman bunga matahari (Helianthus annuus L) 

sebagai fitoremediasi logam timbal (Pb) pada media tanah yang sudah tercemar 

logam timbal (Pb). 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanaman bunga 

matahari (Helianthus annuus L) dalam penyerapan kandungan logam timbal (Pb). 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk 

mengetahui kemampuan tanaman bunga matahari sebagai penyerapan kandungan 

logam berat (Pb). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Deskripsi  Tanaman Bunga Matahari (Helianthus annuus L) 

Bunga matahari (Helianthus annuus L), merupakan tanaman semusim dari 

suku kenikir-kenikiran (Asteraceae) yang sangat populer, tanaman juga sebagai 

tanaman hias yang menghasilkan minyak. Bunga matahari dapat tumbuh dengan 

baik di daerah pegunungan, daerah yang memiliki kelembaban yang cukup 

banyak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Tanah yang sesuai untuk 

pertumbuhan bunga matahari adalah tanah berpasir hingga tanah liat, dengan yang 

baik dan pH yang berkisar antara 6,5 sampai 7,5 (Franzen, 2007). 

 Bunga matahari dikenal berprilaku heliotropik, yaitu pada siang hari 

permukaan bunga menghadap ke arah matahari dan pada malam hari bunga 

tertunduk  ke arah bawah. Bunga ini adalah bunga majemuk terletak di ujung 

batang yang berbentuk seperti tandan atau bongkol yang tersusun pada dasar atau 

kepala bunga (reseptakel) berbentuk seperti cawan dengan permukaan datar 

sampai cembung dan cekung berdiameter sampai 30 cm (Herwati el al, 2011). 

Bunga pada cawan terdiri atas dua lapisan, bunga steril terletak disekeliling tepi 

luar cawan dengan helaian mahkota bunga berbentuk pita yang berukuran kecil 

dan berbentuk tabung yang terletak di bagian tengah cawan dan tersusun spiral 

melingkar dari pusat bongkol. Bunga bagian luar muda gugur dan memiliki warna 

helaian mahkota bunga warna coklat. Setelah terjadi proses pembuahan pada 

bunga kecil, maka akan terbentuk biji dengan kulit tipis, seluruh biji-biji tersebar 

dan tersusun dalam kelompok di permukaan cawan kesatuan ini disebut sebagai 

buah. Biji bunga matahari berbentuk seperti telur terbalik yang bagian ujung agak 

menyegi empat dengan ujung rompang dan bagian pangkal membulat, ukuran dan 
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warna biji bervariasi seperti putih, cream, coklat, hitam, atau putih kelabu dengan 

garis hitam dan biji-biji yang sudah matang akan muda dilepaskan dari cawan. 

 Batang bunga matahari berbentuk tegak, agak melengkung pada tanaman 

yang dewasa, batang ini tidak bercabang, tinggi sekitar 90-400 cm, batang 

berdiameter relatif kecil kurang dari 5 cm dan batang memiliki berbulu kasar. 

Daun bunga matahari memiliki daun tunggal yang berbentuk jantung, berdiameter 

terpanjang 15 cm dan 12 cm, tangkai daun relatif panjang berpangkal pada batang 

pokok dengan susunan berhadapan. Daun yang tumbuh kemudian berukuran lebih 

besar dan berbentuk oval, tepi daun bergerigi dan kedua permukaan daun di lapisi 

rambut-rambut halus yang berkelenjar maupun tidak berkelenjar, serta letak daun 

secara berseling dan tersusun spiral. 

Bunga matahari termasuk kedalam jenis tanaman yang lunak batangnya 

karena tidak membentuk kayu. Sampai saat ini tanaman bunga matahari masih 

dibudidayakan oleh orang-orang Amerika utara sejak ribuan tahun lalu. 

Selanjutynya tanaman ini tersebar ke Amerika selatan dan menjadi salah satu 

sumber pangan bagi warga inka. Bunga matahari merupakan sumber minyak 

sayur utama di seluruh dunia. Bunga matahari telah di lakukan oleh negara-negara 

besar lainnya seperti negara Prancis, Hungaria, Cina, India, dan lain-lain 

(Berglund, 2007). 

Hampir seluruh bagian tanaman bunga matahari dapat di manfaatkan 

sebagai kebutuhan pangan, industri, tanaman hias, dan sebagai tanaman obat. 

Sehingga bunga matahari dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya sebagai 

berikut : Kultivar penghasil minyak dari bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan 

berupa biji bunga matahari, jenis ini memiliki cangkang biji yang tipis dan 
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memiliki kandungan minyak biji matahari berkisar antara 48% hingga 52%, 

sebagai penghasil minyak biji bunga matahari menganduing asam oleat hingga 

80% sampai 90%. Biji bunga matahari dapat di kelompokkan dan di budidayakan 

sebagai penghasil bahan baku makanan ringan seperti kuaci. Biji yang 

menghasilkan ini umumnya hanya memiliki kandungan asam oleat yang lebih 

sedikit hanya 25% bila di bandingkan panghasil minyak biji bunga matahari dari 

pada sebagai makanan ringan (kuaci). Selain itu tanaman bunga matahari dapat di 

kelompokkan sebagai tanaman hias yang memiliki variasi ukuran dan warna 

helaian mahkota bunga yang sangat menarik dan umumnya memiliki banyak 

cabang yang menghasilkan bunga. Setiap bagian bunga matahari dapat di 

manfaatkan sebagai tanaman herba untuk mengobati penyakit seperti flu, batuk, 

demam, sakit tenggorokan, menurunkan kolestrol tinggi dan sakit paru-paru. 

 Tanaman bunga matahari (Helianthus annuus L) diklasifikasikan menurut 

CAB International (2005) sebagai berikut: 

Divisi : Plantae 

Kelas  : Dicotyledone 

Ordo  : Asterales 

Family : Asteraceae 

Genus  : Helianthus 

Spesies : Helianthus annuus Linnaeus 

2.2.  Logam Berat 

 Logam berat merupakan unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih dari 5 

g/cm3. Logam berat mempunyai sifat yang tidak dapat terdegradasi, toksik 

terdapat terakumulasi dalam rantai makanan (Suhud, 2012). Logam berat 
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dibedakan menjadi logam berat yang esensial dan non esensial menurut perannya 

dalam sistem biologis. Logam berat esensial dibutuhkan oleh organisme dalam 

jumlah yang sedikit, untuk menjalankan fungsi vital psikologi dan biokimia, 

contohnya yaitu Fe, Mn, Cu, Zn, dan Ni. Sedangkan logam yang Non esensial 

sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh, contoh logam yaitu Cd, As, Hg, Pb, dan 

Cr (Ali, 2013).  

Menurut Notohadiprawiro (1993), Logam berat dapat masuk ke dalam 

lingkungan khususnya pada tanah dikarenakan oleh penggunaan bahan alami 

menjadi pupuk atau pembenah tanah, pembuangan limbah industri dan sampah, 

pelapukan batuan yang mengandung logam berat dan menjadi residu dalam tanah, 

dan tersingkapnya longgokan logam berat dalam bumi baik karena erosi maupun 

penambangan. Fakta yang menunjukkan bahwa masuknya logam berat ke tanah 

maupun di lingkungan yang diakibatkan aktivitas manusia. Logam berat dapat 

meracuni makhluk hidup jika masuk ke dalam sistem metabolisme makhluk hidup 

dan melampaui ambang batas. Ambang batas untuk setiap jenis logam berat dan 

makhluk yang berbeda. Masuknya logam berat ke dalam tubuh manusia dan 

hewan terjadi secara langsung maupun tidak langsung. 

 Pada saat terjadi translokasi di dalam tubuh tanaman, logam yang masuk 

ke dalam sel akar, selanjutnya diangkut ke bagian tumbuhan yang lain melalui 

jaringan pengangkut yaitu xylem dan floem. Untuk meningkatkan efisiensi 

pengangkutan logam diikat oleh molekul kelat. Pada konsentrasi rendah logam 

berat tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman tetapi pada konsentrasi tinggi 

akan  menyebabkan  kerusakan baik  pada tanah, air maupun tanaman.  
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2.3.  Logam berat timbal (Pb) 

 Timbal (Pb)  dengan nomor atom 82 merupakan suatu logam berat yang 

lunak berwarna kelabu kebiruan dengan massa jenis 11,34 g/ml, titik leleh 327 ºC 

dan titik didih 1.749 ºC. Pada suhu 550–600 ºC timbal menguap dan bereaksi 

dengan oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. Walaupun bersifat lentur, 

timbal sangat rapuh, dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, 

air panas dan air asam. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah Pb (II) dan 

senyawa organometalik yang terpenting adalah timbal tetra etil, timbal tetra metil 

dan timbal stearat, merupakan logam yang tahan terhadap korosi atau karat, 

sehingga sering digunakan sebagai bahan coating (Palar, 2004).   

 Pb sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, kulit 

batang, akar, dan akar umbi-umbian. Perpindahan Pb dari tanah ke tanaman 

tergantung komposisi dan pH tanah. Konsentrasi yang tinggi (100-1000 mg/kg) 

akan mengakibatkan pengaruh toksik pada proses fotosintesis dan pertumbuhan. 

Pb hanya mempengaruhi tanaman bila konsentrasinya tinggi. Tanaman dapat 

menyerap logam Pb pada saat kondisi kesuburan dan kandungan bahan organik 

tanah rendah. Pada keadaan ini logam berat Pb akan terlepas dari ikatan tanah dan 

berupa ion yang bergerak bebas pada larutan tanah.  

 Jika logam lain tidak mampu menghambat keberadaannya, maka akan 

terjadi serapan Pb oleh akar tanaman.  Mekanisme masuknya partikel Pb ke dalam 

jaringan daun, yaitu melalui  stomata daun yang berukuran besar dan ukuran 

partikel Pb lebih kecil, sehingga Pb dengan mudah masuk kedalam jaringan daun 

melalui proses penyerapan pasif (Dahlan, 1989). Partikel Pb yang menempel pada 

permukaan daun berasal dari tiga proses yaitu, pertama sedimentasi akibat gaya 
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gravitasi, kedua, tumbukan akibat turbulensi angin, dan ketiga adalah 

pengendapan yang berhubungan dengan hujan. Celah stomata mempunyai 

panjang sekitar 10 μm dan lebar antara 2–7 μm, oleh karena ukuran Pb yang 

demikian kecil, maka partikel Pb tidak larut dalam air dan senyawa Pb 

terperangkap dalam  rongga antar sel sekitar stomata. 

 Logam berat merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam 

permasalahan lingkungan meskipun beberapa unsur dari logam berat tersebut 

memiliki peranan penting dalam fungsi biologis (Nagajyoti, 2010). Logam berat 

memiliki potensi dalam menimbulkan efek toksik pada organisme. Pada 

konsentrasi yang tinggi, logam berat dapat menyebabkan gangguan pada manusia, 

fauna, flora, dan mikrobiota lainnya (Garcia, 2012). 

2.4.  Karakteristik Logam Timbal (Pb) 

 Timbal (Pb) adalah logam lunak yang berwarna abu-abu kebiruan 

mengkilat, memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang 

aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan 

dan merupakn unsur logam yang terjadi secara alami di kerak bumi. Pb dicampur 

dengan logam lain akan terbentuk logam campuran yang lebih bagus dari pada 

logam murninya. 

  Logam timbal (Pb) adalah logam lunak yang berwarna abu-abu kebiruan 

mengkilat serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Pb meleleh pada suhu 

3280C (6620F), titik didih 1.7400C (3.1640F), bentuk sulfid dan memiliki gravitasi 

11,34 dengan berat atom 207,20. Timbal (Pb) termasuk ke dalam logam golongan 

IV-A pada tabel priodik unsur kimia, mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan 

bobot atau berat atom (BA) 207,2.  
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 Timbal termasuk logam berat “trace metals” karena mempunyai berat jenis 

lebih dari lima kali berat jenis air. Bentuk senyawa kimia Pb yang masuk ke 

dalam tubuh melalui makanan yang akan mengendap pada jaringan tubuh, dan 

sisanya akan terbuang bersama bahan sisa metabolisme. Asap timbal akan mudah 

terbentuk ketika dipanaskan. Dapat dicatat bahwa sebagian besar asupan Pb oleh 

penghuni kota adalah dari makanan (sekitar 200 sampai 300 µg per hari), udara 

dan air menambahkan masing-masing lebih dari 10-15 µg per hari (Palar, 2004). 

2.5.  Proses Penyerapan  Logam  oleh Tanaman  

 Logam berat dalam tanah pada prinsipnya berada dalam bentuk bebas 

maupun tidak bebas. Dalam keadan bebas, logam berat dapat bersifat racun dan 

terserap oleh tanaman sedangkan dalam bentuk tidak bebas dapat berikatan 

dengan hara, bahan organik, ataupun anorganik lainnya.  

 Pada kondisi tersebut, logam berat selain mempengaruhi ketersediaan hara 

tanaman juga dapat mengkontaminasi hasil tanaman. Jika logam berat memasuki 

lingkungan tanah, maka akan terjadi keseimbangan dalam tanah, kemudian akan 

terserap oleh tanaman melalui akar, dan selanjutnya akan terdistribusi kebagian 

tanaman. Penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dibagi menjadi 

tiga proses, yaitu : Pertama, penyerapan oleh akar. Agar tanaman dapat menyerap 

logam, maka logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar (rizosfer) 

dengan beberapa cara bergantung pada spesies tanaman. Senyawa-senyawa yang 

larut dalam air biasanya diambil oleh akar bersama air, sedangkan senyawa-

senyawa hidrofobik diserap oleh permukaan akar. Kedua, translokasi logam dari 

akar ke bagian tanaman lain. Setelah logam menembus endodermis akar, logam 

atau senyawa asing lain mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas tanaman 
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melalui jaringan pengangkut (xylem dan floem) ke bagian tanaman lainnya. 

Ketiga, lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

agar logam tidak menghambat metabolisme tanaman. Sebagai upaya untuk 

mencegah peracunan logam terhadap sel, tanaman mempunyai mekanisme 

detoksifikasi, misalnya dengan menimbun logam di dalam organ tertentu seperti 

akar (Priyanto dan Prayitno, 2004).  

2.6.  Karakteristik Tanah Tercemar Logam 

Pencemaran di dalam tanah tidak bias segera terlihat, dan untuk beberapa 

unsur kimia, terutama logam berat tidak membahayakan tanah, dan tidak 

menyebabkan ganguan fisiologis pada tanaman.  Namun, pencemaran tersebut 

dapat berdampak lebih jauh, yaitu masuknya unsur-unsur logam berat atau 

pencemar lain ke dalam tanah. Selanjutnya secara alami, unsur-unsur tersebut 

akan terserap dan masuk ke dalam jaringan tanaman bersama-sama dengan unsur 

hara dan air  yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, sehingga produk 

pertanian yang dihasilkan dan dikonsumsi manusia dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan (Darmono, 2008). 

Tanah tidak tercemar adalah tanah yang masih memenuhi unsur dasarnya 

sebagai tanah, tidak mengandung zat-zat yang merusak kesuburan tanah, pH 

minimal 6 maksimal 8, tidak berbau busuk, tanah memiliki tingkat kegemburan 

yang normal, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung sampah 

anorganik. Sedangkan tanah yang tercemar logam timbal yaitu kesuburan tanah 

menjadi rusak dan hilang, pH dibawah 6 (tanah asam) atau pH diatas 8 (tanah 

basah), kering, mengandung logam berat, mengandung zat asam tinggi, berbau 
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busuk, dan mengandung sampah anorganik. Maka tanah akan sulit untuk 

dimanfaatkan. 

2.7.  Sumber Logam Timbal (Pb) 

Menurut Mukono dkk (1991), Logam timbal dapat ditemukan secara alami 

di lingkungan, dan ada beberapa sumber timbal (Pb) terdapat di lingkungan, salah 

satu penyebab pencemaran timbal yaitu:  

Udara, kadar timah hitam di udara sebesar 0,0006 mikrogram/m3, 

sedangkan di daerah tanpa penghuni di pegunungan California (USA) 

menunjukkan kadar timah hitam (Pb) sebesar 0,008 mikrogram/m3, dalam baku 

mutu di udara adalah 0,025-0,04 gr/Nm3. logam Pb yang mencemari udara 

terdapat dua bentuk yaitu dalam bentuk gas dan partikel-partikel. Gas timbal 

berasal dari pembakaran bahan aditif bensin yang berasal dari kendaraan bermotor 

yang terdiri dari tetraetil Pb dan terametil Pb. Sedangkan partikel-partikel Pb di 

udara yang berasal dari sumber-sumber lain seperti pabrik alkil Pb dan Pb-oksida, 

pembakaran arang dan sebagainya. Konsentrasi timbal di udara di daerah 

perkotaan kemungkinan mencapai 5 sampai 50 kali dari pada di daerah-daerah 

pedesaan. Semakin jauh dari daerah perkotaan maka semakin rendah konsentrasi 

timbal (Pb) di udara pedesaan (Fardiaz, 1992). 

 Sumber timbal berikutnya berasal dari sumber air, yang menujukkan 

kadar timah (Pb) di air bawah tanah sebesar antara 1-60 mikrogram/liter, 

sedangkan air permukaan terutama pada sungai dan danau menunjukkaqn angka 

antara 1-10 mikrogram/liter. Kadar timbal pada air laut kadarnya lebih rendah dari 

yang terdapat di air tawar. Di pantai Californa (USA) kadar timbal Pb 

menunjukkan kadar antara 0,08–0,04 mikrogram/liter. Timbal Pb yang larut 
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dalam air adalah Timbal asetat (Pb(C2H3O2)2), Timbal klorat Pb(CLO3)2, 

Timbal nitrat Pb (NO3)2, Timbal stearat Pb (C18H35O2)2. Baku mutu (WHO) 

timbal Pb dalam air 0,1 mg/liter dan KLH No 02 tahun 1988 yaitu 0,05-1 mg/liter. 

 Selain dari air logam Pb bisa juga berasal dari tanah yang rata-rata timbal 

Pb di permukaan tanah sebesar 5-25 mg/kg. Kemudian sumber logam timbal 

terdapat di batuan yang ada di bumi kita mengandung timbal Pb sekitar 13 mg/kg 

dan kadar timbal Pb pada bebatuan sekitar 10-20 mg/kg. Selain itu tumbuhan 

termasuk sumber logam timbal pb yang mengandung kadar timbal Pb pada daun 

sekitar 2,5 mg/kg berat daun kering. Dan sumber logam timbal terdapat di bagian 

makanan dalam proses procecing, kandungan timbal Pb yang tinggi di temukan 

pada beras, gandum, kentang, dan lain-lain. Asupan yang diizinkan yaitu 50 

mikrogram/kg BB (dewasa) dan 25 mikrogram/kg BB (anak-anak). 

Adapun sumber pencemaran dari logam Timbal (Pb) berasal dari sumber  

alami, aktivitas industri, dan transportasi yaitu Sumber Alami, secara alami kadar 

timbal (Pb) dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg pada khususnya 

timbal (Pb) yang tercampur dengan batu fosfat dan terdapat di dalam batu pasir 

(sand stone) yang kadarnya lebih besar dari 100 mg/kg. Timbal (Pb) yang terdapat 

di tanah berkadar sekitar 5-25 mg/kg dan di permukaan air bawah tanah 

menunjukkan kadar timbal (Pb) sebesar 1-60 µg/liter. Timbal (Pb) yang secara 

alami dapat di temukan di udara yang kadarnya berkisar antara 0,0001-0,001 

µg/m3. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayuran dan padi-padian juga dapat 

mengandung timbal (Pb) yang dilakukan seorang penelitian di USA yang 

kadarnya berkisar antara 0,1-1,0µg/kg berat kering (Sudarmaji, dkk, 2006).  
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Selain dari sumber alami salah satu terdapat dari sumber industri yang 

berpotensi sebagai pencemaran timbal Pb adalah semua industri memakai logam 

timbal Pb sebagai bahan baku maupun bahan penolong, seperti industri 

pengecoran, pembuatan baterai, kabel dan industri kimia dalam pembuatan cat 

karena toksisditasnya relatif lebih rtendah jika di bandingkan dengan logam 

pigmen lainnya. Kemudia sumber logam terdapat di bagian sumber transportasi, 

timbal (Pb) yang terdapat dari bahan bakar yang tercampur dengan oli dan melalui 

proses di dalam mesin maka logam berat timbal (Pb) akan keluar dari knalpot 

bersama dengan gas buangan lainnya yang berupa bahan yang digunakan sebagai 

bahan bakar yaitu (C2H5)4Pb atau TEL (Tetra Ethyl lead) salah satunya zat yang 

dicampurkan ke dalam bahan bakar.  
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BAB III 
BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus Sampai Oktober 2017 di 

halaman rumah peniliti jln binjai km 15,5 diski dan uji kandungan logam di 

Laboratorium Kesehatan (LABKES). 

3.2. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat bibit (Tray semai) 

untuk penyemaian pembibitan dan polybag (Besar). peralatan pembuatan limbah 

buatan seperti tabung reaksi, gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, dan batang 

pengaduk. Selain itu, peralatan analisis parameter seperti oven, cawan porselen, 

corong gelas, pipet volume, beaker glass, gelas ukur, timbangan analitik, lumpang 

stamper, decikator, kertas saring whatman, hotplate, hollow  katoda lamp dan alat 

Atomic Absorption Spektrofotometri (AAS).  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman bunga 

matahari, larutan (Pb), aquadest, dan tanah kompos (sebagai media tanaman). 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial 

dengan dua faktor  yang  terdiri dari : 

 Faktor 1 : konsentrasi  zat  logam  Pb (L) yang terdiri dari 3taraf  yaitu : 
 
  L0 : Tanpa penambahan zat logam Pb 0 ml 

  L1 : Dengan penambahan zat logam Pb 0,1 ml 

  L2 : Dengan penambahan zat logam Pb 0,5 ml 
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Faktor 2 : Umur tanaman bunga matahari (P) setelah pemberian larutan Pb 

yang terdiri 2 taraf yaitu : 

 P1 : Umur tanaman bunga matahari (1 minggu) 

 P2 : Umur tanaman bunga matahari (2 minggu) 

Dari perlakuan di atas diperoleh kombinasi sebagai berikut : 

 P1L0  P1L1  P1L2   

 P2L0  P2L1  P2L2   

2 polybag sebagai kontrol, 4 polybag sebagai media tanam sebanyak 3 x ulanagan 

3.4. Prosedur Penelitian   

3.4.1. Pembuatan Larutan Pencemar Logam Pb 

Untuk membuat pengenceran larutan Pb di lakukan beberapa tahap 

konsentrasi yaitu : Ambil larutan stok Pb 10 ppm sebanyak 1 ml kemudian, 

larutkan aquades sampai 100 ml. Setelah itu stok yang telah di encerkan di ambil 

sebanyak 0,1 ml, lalu di larutkan sampai 100 ml aquades. Kemudian untuk 

konsentrasi 0,5 ml, di ambil larutan stok yang telah di encerkan sebanyak 0,5 ml 

lalu dialrutkan sampai 100 ml aquades. Kemudian untuk tahap selanjutnya di 

lakukan penyiraman ke masing-masing tanaman sebanyak 3 ml/hari untuk 

konsentrasi 0,1 ml selama umur 1 minggu pencabutan tanaman setalah pemberian 

pencemaran. Kemudian untuk konsentrasi 0,5 ml di lakukan penyiraman sebanyak 

2 ml/hari selama umur 2 minggu pencabuatan tanaman setelah pemberian 

penceran. 

3.4.2. Proses Penyemaian Bibit dan Pemindahan Bibit Ke Polybag 

Tahap awal penyemaian bunga matahari dalam tempat pembibitan selama 

3 Minggu. Bibit yang sama tinggi dipilih lalu dipindahkan kedalam polybag 

ukuran besar (1 polybag 2 tanaman). Tanaman di pindahkan ke dalam polybag 
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yang berisi tanah kompos. Setelah itu tanaman bunga matahari disesuaikan lebih 

terdahulu setelah pemindahan selama 1 minggu, karena tanaman harus terbiasa 

terhadap media tanam. kemudian tanah tanaman di cemari dengan pencemaran 

buatan Pb yang telah di buat dengan konsentrasi masing-masing 0,1 ppm dan 0,5 

ppm selama umur tanaman yang telah diberi cemaran Pb yaitu pada umur 1 

minggu dan 2 minggu. Kemudian bagian tumbuhan yang akan diuji kandungan 

logamnya yaitu bagian daun. 

3.4.3. Proses Pengujian Sampel Pada Daun Bunga Matahari 

 Daun di timbang sebagai berat basah sebelum di keringkan, setelah itu 

daun di masukkan ke dalam oven dengan temperatur (50-1100C) selama 2 jam. 

Daun di keluarkan dari oven kemudian, daun dimasukan ke dalam temperatur 

kamar (decicator) yang tertutup. Daun di timbang kembali sebagai berat kering, 

sampel digerus sampai halus dengan memakai lumpang stamper, setelah daun di 

gerus lalu di abukan dengan alat frunce. setelah itu sampel diencerkan 100 ml 

aquadest, tambahkan 5 ml asam nitrat pekat sebanyak 5 ml dan didekstruksi 

memakai alat hotplate hingga larutan sampai jernih ± 20 ml, disaring dengan 

memakai kertas saraing whatman, ambil filtratnya, tambahakan aquadest hingga 

larutan menjadi 100 ml. Kemudian di baca dengan alat Atomic Absorption 

Spektrofotometri (AAS) dengan panjang gelombang dan lamp kathoda untuk Pb 

217,0 nm (LABKES).  
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LAMPIRAN 

1. Data konsentrasi Pb dalam daun (ppm) 

 
2. Analisis Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dilanjut Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 
a. ANOVA (Analisis of variance) penyerapan Logam Pb pada daun tanaman     

bunga matahari (Helianthus annuus L) 
Source of                 df        SS          MS         Fhit            Notasi  
Variance                                                                                
4 Treatment             3        37,17      12,39      3.242,68        ** 
Error                        8        0,03        0,004       
Total                        11      37,20 

     Keterangan: Tanda ** menyatakan sangat beda nyata (signifikan)  
 
b. Uji Lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) penyerapan Logam Pb pada 

daun tanaman bunga matahari (Helianthus annuus L) 
S Ȳ                                     0,1            0,1           0,1              
P                                         2               3              4 
r =                                      3,26           3,39         3,47 
R =                                     0,33          0,34         0,35 
Perlakuan                           0,3            0,4           1,5           2,0 
Rata-rata                            0,52          0,99         1,96         5,04 
Garis non signifikan             
Keterangan: Angka yang diikuti dengan garis yang menyatu menunjukkan 
tidak berbeda nyata  
 

3. Korelasi  antara Pb dalam tanah dan 
Pb dalam daun  

Konsentrasi Pb                  Konsentrasi Pb  
 di tanah (X)                       di Daun (Y)    
       0,3                                    0,52 
       0,4                                    0,99 
       1,5                                    1,96 
       2,0                                    5,04 

 
Treatment                               

(Konsentrasi Pb                          
dalam tanah_ppm) 

Replicate  
 Total      Rata-Rata 

  
    I        II        III 

           P1L1       0,3                 0,51    0,53    0,53      1,57          0,52 
           P2L1       0,4                 0,98    0,97    1,00      2,96          0,99 
           P1L2       1,5                 1,96    2,02    1,89      5,87          1,96 
           P2L2       2,0                 5,04    5,14    4,94      15,12        5,04 
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                                    Konsentrasi Pb          Konsentrasi Pb  
                                                     di tanah (X)                di Daun (Y) 
 
Konsentrasi Pb di tanah (X) 1 

Konsentrasi Pb di daun (Y) 0,91                          1 

    Keterangan :  Korelasi antara Pb dalam tanah dan Pb dalam daun nilai r nya = 0.91 
 

4. Regresi :  Y  dimana X adalah konsentrasi Pb dalam tanah (ppm) dan Y adalah 
konsentrasi Pb yang direrap oleh tanaman (ppm) 

 
      SUMMARY OUTPUT 

R = 0,95 

       0,91 

       0,86 

 

       ANOVA 
                            df         SS                MS               F             Significance F 
Regression          1     10,28379     10,28379    9,772586       0,088894189 

Residual              2     2,104619     1,05231 

Total                    3    12,38841 

 

 
                       Coefficients   Standard Error    t Stat     P-value     Lower 95%    Upper 95%   Lower 95.0%   Upper 95.0% 
Intercept         -0,202624    0,9045349     -0,2240     0,84355    -4,094524    3,689275    -4,094524      3,6892750 

X Variable 1    2,218214    0,7095755     3,12611    0,08889    -0,834843    5,271271    -0,834843      5,2712708 

 

Persamaan regresi  :    Y =  bX +  a    

Persamaan regresi  :    Y =  2.218 X - 0.203 

Keterangan :  Regresi  Y =  2.218 X - 0.203  dimana X adalah konsentrasi Pb dalam tanah (ppm) 
dan Y adalah konsentrasi Pb yang direrap oleh tanaman (ppm) 
 
 

 

Regression Statistics 
Multiple R                                  0,911106 

R Square                                         0,830114 

Adjusted R Square                      0,745171 

Standard Error                            1,025821 

Observations                               4 
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LAMPIRAN 

 Skema Penelitian 

1. Proses penyemain bibit tanaman bunga matahari 

 

 

 

 

 

2. Pengujian sampel pada daun bunga matahari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemindahan pembibitan ke media 
tanam/polybag 

Pemberian pencemaran buatan logam timbal Pb 
pada media tanam selama lama pencabutan 

Penyemaian bibit bunga matahari 

 

Tray semai selama 2 minggu. 

Proses pengujian sampel pada daun bunga 
matahari di laboratorium (LEBKES) 

Konsentrasi yang di berikan pada 
media tanam sebanyak 0,1 ml dan  
0,5 ml. Media tanam kontrol 
sebanyak 3 polybag, sedangkan 
media dicemarin logam timbal Pb 
sebanyak 4 polybag dengan 3 
ulangan. 

Daun tanaman bunga matahari 

Timbang daun sebagai biomasa basah 

Oven selama 2 jam pada suhu 50-1100C 

Dinginkan pada temperatur kamar  (dalam decicator) 

Timbang daun sebagai biomasa kering 

 
Sampel digerus sampai halus, lalu di abukan dengan alat frunace  

Sampel di encerkan 100 ml aquadest + 5 ml asam nitrat pekat dan 
didekstruksi memakai alat hotplate sampai jernih ± 20 ml, 
disaraing dan ambil filtratnya + aquadest 100 ml. 

Sampel di uji dengan menggunakan alat Spektrophotometry (AAS). 
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LAMPIRAN GAMBAR 

1. Dokumentasi Penelitian tanaman bunga matahari 

 
Keterangan Gambar: A. Penyemain bibit tanaman bunga matahari 
 

   
Keterangan Gambar: B. Pembibitan umur 3 hari, C. Pembibitan umur 1 minggu 

A 

B C 
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Keterangan Gambar: Tanaman bunga matahari yang telah di cemari Pb 1 

minggu (D) P1L1, (E) P1L2 

     

Keterangan Gambar: Tanaman bunga matahari yang telah di cemari Pb 2 

minggu (F) P2L1, (G) P2L2 

D E 

F G 
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2. Dokumentasi Uji penyerapan logam Pb di laboratorium (LEBKES) 

  
Keterangan Gambar: A. Timbang berat basah daun 

 
Keterangan Gambar: B. Daun di oven pada suhu 1100C 

A 

B 
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Keterangan Gambar: C. Timbang berat kering daun yang telah di oven 

     
 Keterangan Gambar: D. Daun yang sudah digiling masukan ke dalam 

furnace 

 C 

D 
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Keterangan Gambar: E. Sampel yang akan dibaca dengan spektrofotometri 

(AAS). 

 

  E 
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