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ABSTRAK

KEMAMPUAN BERBAGAI jENIS TANAMAN MENYERAP GAS PENCEMAR
UDARA (NOzI. Meningkatnya polusi yang disebabkan kendaraan bermotor, terutama gas NOz
merupakan gas yang membahayakan kesehatan manusia yaitu menyebabkan penyakit pada paru-
paru. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pencemaran oleh gas NOz harus di tekan,
yang antara lain dapat dilakukan oleh tanaman. Tujuan daTi percobaan ini adalah memilih
tanaman yang mampu menyerap gas NOz secara maksimum, serta faktor yang mempengaruhi
penyerapan ini, seperti kerapatan stomata, klorofil, ketebalan daun, kerapatan spesifik daun, clan
faktor cahaya yaitu gelap clan terang. Pemaparan tanaman terhadap gas NOz menggunakan gas
NOz bertanda 15N (15NOz). Duabelas jenis tanaman dimasukkan ke dalam ruang gas untuk
dipaparkan terhadap gas 15NOz dengan kadar 3 ppm selama 60 menit. Lingkungan dalam ruang
gas terkontrol dengan mengatur suhu 30°C, intensitas cahaya 1000 lux, serta kelembaban relatif
awal 60%. Analisis N-total berbagai bagian tanaman dilakukan menggunakan metode Kjeldahl clan
analisis kandungan 15N dilakukan menggunakan " emission spectrometer" (YASCO, N15I).

Data tanaman yang diperoleh menunjukkan bahwa semua tanaman yang digunakan
mampu menyerap gas NOz baik pada kondisi gelap maupun terang. Selain itu juga ditemukan
bahwa kerapatan stomata, ketebalan daun, clan kerapatan spesifik daun mempengaruhi
penyerapan gas NOz. Dengan makin tingginya kerapatan stomata, semakin tipisnya daun clan
kerapatan spesifik daun yang rendah akan meningkatkan kemampuan menyerap gas NOz.
Berdasarkan daTi data yang diperoleh daTi percobaan ini, kedua belas tanaman ini sebaiknya
digunakan sebagai elemen dalam jalur hijau jalanan kota.

ABSTRACT

CAPABILITY OF SEVERAL PLANT SPECIES IN ABSORBING GAS POLLUTANT
jNOz). Increasing pollutant from vehicles, especially NOz, could cause environmental quality
degradation. NOz is disasterous for human health due to its capability to trigger long diseases.
Due to this, it is important to reduce this pollutant, which could be done among others by plants.
The objectives of this experiment was to find plants which have the highest capacity to absorb
NOz and factors affecting this such as, stomata density, chlorophyll, leave thickness, leave
specific density, light and dark condition. The plants exposure to NOz used 15N -labelled NOz
(15NOz). Twelve plant species were exposed to 15NOz at a rate of 3 ppm in a gas chamber for 60
minutes. The environmental conditions in the chamber were controlled at 30 °C, 1000 lux light
intensity, and 60% initial relative humidity. The total nitrogen of each plant part was analysed
using the Kjeldhahl method, while the 15N content of these parts was done by emission
spectrometer (YASCO -N 151). The results of this experiment showed that all the plants used in
this experiment has the capacity in absorbing the pollutant gas at dark as well as light conditions.
The evident showed that stomata density, leave thickness, and leave specific density affect the
absorbing capacity of the pollutant gas. The higher the stomata density, the thinner the leaves,
and the lower the leave specific density, the higher the capacity of plants to absorb NOz. It is
recommended to use these 12 plants as an element of roadside green belt in towns.

PENDAHULUAN

Permasalahan utama perkotaan saat ini
akibat perkembangan pembangunan yang
semakin pesat ialah penurunan kualitas
lingkungan akibat pencemaran udara. Data Biro
Pusat Statistik tahun 1999 di DKI Jakarta
menunjukan kendaraan bermotor merupakan
pelepas polutan terbesar. Kontribusi polutan

yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor di OKI
Jakarta sebesar 6.90% debu, 78.32% SOz 29.18%
Nox, 62.62% Hidrokarbon, 85.78%CO clan
3.90%COz.

Beberapa polutan yang lepas menyertai
pergerakan kendaraan bermotor di jalan raya
seperti CO clan SOx telah dapat dikurangi dengan
perbaikan struktur me sin clan perbaikan mutu
bahan bakar. Namun polutan NOx (NO clan NOzI
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Bogor. Tahap kedua, perlakuan percobaan
pemaparan (exposure) lSNO2 dilakukan di Pusat
Antar Universitas, IPB. Tahap ketiga analisis
jumlah lsN yang diserap tanaman dilakukan di
Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi BA TAN
Jakarta, dan analisis faktor tanaman (stomata,
khlorofil, tebal daun daD berat jenis daun) di
Laboratorium Pusat Studi Pemuliaan Tanaman,
Jurusan BOP, Faperta, IPB. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April -Nopember 2001.

Bahan dan AZat.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

berupa 12 spesies bahan tanaman (Tabel 1), gas
lsNO2 (99% atom lSN), gliserin, daD aseton 80%
untuk pelarut khlorofil. Alat yang digunakan
untuk mengetahui serapan polutan lsNO2 oleh
tanaman adalah "environmental testing" (Ogawa
Seiki 6328) gas chamber, lampu pijar daD kompor
listrik untuk mengatur suhu, termometer, "lux
meter", "leaf area meter", pompa vakum,
timbangan, oven, peralatan analisis N total daD
spectometer emisi (Yasco-N1511. Alat untuk
analisis stomata, khlorofil daD tebal daun adalah
timbangan, mikroskop, gunting, pisau pemotong
sample, gelas micrometer, kaca objek, kaca
penutup, lumpang (mortar), saringan daD kertas
penyaring, labu takar daD spectrometer.

Tahapan penelitian dimulai daTi pemilihan
daD pemeliharaan tanaman yang diperbanyak
dengan stek atau biji sampai tanaman berukuran
70-80 cm, dilakukan di Unit Pengembangan
Kebun Raya Bogor (KRB). Pada saat akan
dilakukan pemaparan, keadaan tanaman dalam
kondisi yang baik dengan ketinggian berkisar
antara 80-90 cm. Perlakuan pemaparan gas lsNO2
dalam tiga tahap yaitu tipe daun, kecepatan
tumbuh, daD warn a daun, (Tabel 1), masing-
masing terdiri daTi 4 spesies tanaman daD dua
ulangan yaitu pada ruang gas 1 daD 2. Suhu daD
kelembaban relatif udara (RH) pada awal
perlakuan masing-masing 30°C dan 60%. Selama
pemaparan berlangsung suhu berkisar antara
29°C -30°C, kelembaban udara dimulai pada 60%
daD meningkat dengan nilai RH pada akhir
percobaan 73:t 3% (kondisi terang). Konsentarsi
perlakuan gas lsNO2 sebesar 3 ppm Iv/v),
intensitas cahaya 1000 lux. Tahapan berikkutnya
ialah perlakuan percobaan pemaparan gas lsNO2
dalam ruang gas selama 60 menit. Setelah itu,
bagian tanaman (akar, batang daD daunl
dipisahkan, kemudian dikeringkan di dalam oven
pad a suhu 60°C selama 48 jam. Sampel yang
telah dikeringkan dihaluskan untuk dianalisis N
totalnya. Setelah diukur N tofalnya, lalu
dianalisis kandungan lsN dengan spektometer
emisi (Yasco N-151), kemudian dihitung jumlah
serapan lsN per bobot daun (Gambar II.

dalam udara belum dapat ditekan dengan
perbaikan mesin clan bahan bakar. Menurut
Fardiaz [1], kedua bentuk nitrogen oksida (NO
clan NOzl sangat berbahaya bagi manusia. Sifat
toksisitas gas NOz empat kali lebih kuat
dibandingkan gas NO. NOz terutama
mengakibatkan gangguan paru-paru, sedangkan
NO dalam kadar tinggi dapat mengganggu sistem
syaraf. Mengingat jumlah kendaraan bermotor
yang terus meningkat setiap tahun, pemecahan
polusi udara khususnya NOz perlu ditangani
secara serius dengan menggunakan berbagai
metode atau pendekatan yang tersedia.

Salah satu cara untuk mengatasi
pencemaran udara adalah dengan
memperbanyak hutan clan pepohonan di kota [2].
Penghijauan lingkungan mempunyai fungsi
perlindungan untuk menyaring udara kotor.
Beragam jenis tanaman telah dipergunakan pada
jalur hijau jalan, clan berbagai penelitian telah
dilakukan. Namun pemilihan tanaman lebih
diutamakan pada aspek estetika, kecepatan
pertumbuhan, clan kemudahan pemeliharaan
tanaman. Aspek fungsi serta manfaat tanaman
dalam meningkatan kualitas lingkungan
termasuk kualitas udara dalam menyerap polutan
kurang dipertimbangkan secara sungguh-
sungguh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
informasi dalam pemilihan jenis tanaman.

Nasrullah [3] menyatakan bahwa faktor
suhu, intensitas cahaya clan konentrasi gas NOz
serta faktor tanaman (kerapatan stomata)
mempengaruhi jumlah serapan gas NOz dari
udara. Namun diduga ada faktor lainnya yang
berpengaruh seperti karakteristik ukuran clan
bentuk daun, adanya rambut pada permukaan
daun, tekstur daun clan faktor lingkungan.
Mengingat besarnya manfaat tanaman dalam
menyerap polutan, maka perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui tanaman yang
berpotensi tinggi dalam menyerap polutan
khususnya NOz serta faktor yang
mempengaruhinya.

Percobaan ini bertujuan untuk menguji
faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan
gas NOz pada tanaman, meliputi, kerapatan
stomata, total khlorofil, tebal daun clan be rat
jenis daun; serta faktor lingkungan khususnya
pengaruh cahaya. Selain itu untuk mengetahui
tanaman yang berpotensi menyerap polutan 15N

(NOzl.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu.
Penelitian dilakukan dalam 3 tahap. Tahap

pertama pengadaan dan pemeliharaan tanaman
dilakukan di Unit Pengembangan Kebun Raya
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Tabel 1 Tahapan Perlakuan Pemaparan Berdasarkan Ciri Visual dan Pertumbuhan (Tipe Daun,
Kecepatan Pertumbuhan, dan Warn a Daun!

SPESIES TANAMAN
-

TIPE
DAUN

WARNA
DAUN

NO NAMA LOKAL NAMA LATIN

I;;;"

]=:f!~

~~
3. I Asam Tawa , Hiiau
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I Cemar~in
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Hi.~U Hi.au

Hi.au

pavon in

(ems
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7. Ga am
8. Tusam
9. Pala ium

10. Kol Banda
~~

~n.g

I Kuning

L_Belan2I Erythrina v~rieRata

Keterangan: Tulisan yang dipertebal adalah tanaman yang diperlakukan sesuai tahapan percobaan

Perlakuan I~ dalam chamber
(RH 60%, T30oC, Intensitas cahaya 1000 lux,

konsentarsi 3 ppm (v/v), dan exposure 60 menit)

Analisis stomata, total khlorofil, tebal
daun & berat jenis daun

Pengukuran bobot dan luas daun

Penyiapan contoh (untuk analisis N total)

..

...

"
Analisis Kandungan I~ (Spectrometer emisi)

Perhitungan jumlah serapan I~ per bobot contoh Jl gIg

Gambar 1. Diagram alir pengukuran NOz terserap.

tana,erandis
anll
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Selain analisis NO2 terserap, juga
dilakukan analisis stomata, khlorofil, tebal daun
dan berat jenis daun. Perhitungan jumlah NO2
terserap dengan menggunakan formulasi:

Dengan A663 nm dan A645 nm merupakan serapan
panjang gelombang 645 dan 663 nm. V adalah
volume dalam liter III dan W merupakan berat
bersih dalam milligram (mgl.

% kelimpahan atom 15N sample
N dari 15NO2 = X N total

% kelimpahan atom 15N daTi 15NOz

% kelimpahan (excess) atom 15N contoh ialah %
atom 15N contoh dikurangi % atom 15N blanko
(nilai atom 15N di alam bemilai 0,366%).Di dalam
analisis data digunakan analisis statistik model
regresi untuk mengetahui pengaruh faktor
tanaman (stomata, klorofil, tebal daun clan berat
jenis daun) terhadap penyerapan 15NOz pada
kondisi gelap clan terang. Keadaan disebut terang
hila intensitas cahaya 1000 lux clan disebut gelap
hila lampu dipadamkan.

Pengukuran Tebal Daun.
Pengukuran tebal daun dilakukan dengan

menggunakan bantuan mikroskop. Daun diiris
pada bagian tepinya kemudian diamati dengan
bantuan mikroskop dan gelas micrometer untuk
mempermudah pengukuran tebal daun.
Pengukuran Berat ]enis Daun.

Pengukuran berat jenis daun dengan
menggunakan perbandingan berat kering daun
dan luas indeks daun (LAI!. Perhitungan berat
jenis daun dengan menggunakan rumus :

Analisis Kerapatan Stomata Daun.
Sampel daun yang akan dianalisa diiris

sejajar epidermis, baik epidermis atas maupun
epidermis bawah. Hasil irisan diletakkan pada
kaca objek, lalu diteteskan dengan gliserin clan
ditutup dengan kaca penutup (cover glass).
Kemudian preparat diamati di bawah mikroskop
binokuler dengan perbesaran lOxlO clan 40xlO.
Untuk mendapatkan nilai rata-rata kerapatan
stomata tiap spesies tanaman, maka setiap luas
bidang pandang dihitung jumlah stomata yang
ada di dalamnya, kemudian dirata-ratakan.

Analisis Data.
Data hasil analisis stomata, klorofil, tebal

daun clan be rat jenis daun selanjutnya dianalisis
statistik dengan menggunakan analisis regresi
yang dibandingkan dengan jumlah serapan lsN
pada kondisi gelap clan terang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kandungan Korofil Daun.
Daun yang akan dianalisis dipotong dengan

gunting, kemudian ditimbang seberat 50 mg daun
segar. Daun kemudian digerus dengan lumpang,
clan ditambahkan aseton 80%. Setelah kurang
lebih 5 menit clan seTal berwarna putih,
kemudian larutan disaring clan ditambahkan
aseton sedikit demi sedikit, hingga ampas benar-
benar berwarna putih. Kemudian filtrat tersebut
dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, clan
ditambahkan aseton hingga volume ekstrak tepat
100 mI. Ekstrak siap diukur dengan alat
spektrofotometer. Ekstrak terse but dibaca pada
panjang gelombang 663 nm clan 645 nm.
Konsentrasi 0 dalam mg/l dihitung dengan rumus:

C (klorofil total I -20.2 A645 + 8.02A663
C (klorofil al = 12.7 X A663 -2.69 X A645
C (klorofil bl = 22.9 X A645 -4.68 X A663

Setelah konsentrasi didapatkan maka dapat dicari
kandungan klorofil dalam mg/g.

Tingkat Sera pan 15N.
Dari Tabel 2 diketahui besarnya serapan

15N 12 spesies tanaman yang diuji beragam
bekisar antara 22.17-199.57 ~g 15N/g. diamana
besarnya serapan 15N pada kondisi gelap berkisar
antara 22.17-92.87 ~g 15N/g daD besarnya serapan
15N pada kondisi terang 23.22-199.57 ~g 15N/g.
berdasarkan kemampuan tanaman dalam
menyerap zat pencemar bertanda 15N, tanaman
dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu
tanaman serapan tinggi (>30~g 15N/gj. serapan
sedang ( 15-30 Ng 15N/gj. daD serapan rendah «
15 Ng 15 N/gj.

Dengan menggunakan kriteria ini maka 12
tanaman yang diuji termasuk kelompok tanaman

dengan serapan sedang sampai tinggi sehingga
semua tanaman ini baik digunakan sebagai
tanaman tepi jalan. Urutan tanaman yang
memiliki kemampuan menyerap gas 15N daTi
yang tertinggi sampai terendah ialah jati putih,
jati super, asam jawa, kol banda, akalipa merah,
dadap kuning, saga mahoni, gayam, cemara
angin, palaquium daD tusam. Kemampuan
tanaman dalam menyerap pencemar diduga
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman antara
lain morfologi tanaman seperti stomata, tebal
daun. daD berat ienis daun.

c x v
w

Kandungan klorofil daun mg/g
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Tabel. 2 Rerata basil analisis clan pengukuran faktor tanaman (kerapatan stomata, total klorofil
tebal daun, berat jenis daun! clan serapan 15N pada kondisi yang berbeda (gelap clan
terang).

r;-:;r SPESIES
TANAMAN I TOTAL

!KHLOROFIL

(mg/g)

81.94 96.63

uo.,...,,'"
(mmZ)

65.88 . 1.79

TEBAl
DAUN

(mm)

0.35

BERAT

jENIS
(g/cm2)

0.011.jati Super
T~tonal!:ral!!!!!-

2. 29.57 39.02 13.78
-

33.16 1.59 0.37 0.015

--

Mahoni
Swie/enia

3 37.25 80.47 36.71 45.54 0.99 0.35 0.012Asam Jawa
Tamarindus indica

4 Cemara Angin Casuarina

eq.uis~ ---
Jati Putih
Gimelina arborea

28.62 33.84 8.36 20.15 1.33 1.00 0.020

5. 92.87 199.57 36.49 69.42 1.45 0.20 0.009

6. 33.12 39.50 8.91 33.60 1.54 0.38 0.017Saga Pohon
Adhenanthera oavonin

29.46 38.36 13.12 32.72 1.27 0.54 0.018
--
7' 1 Gayam

lllocarous va~jferu.s

Tusam
Afatis alba

22.17 2.31 17318. 23.22 0.81 0.80 0.023

9.

27.07 31.20 7.09 19.01 1.07 0.60 0.018Palaquium
P4laQuium arbonesis

Kol Banda
Pisionia alba

62.5510. 78.92 11.57 37.14 0.21 0.25 0.012

Akalipa Merah

Aca1yp~jjkesjana

56.57 77.41 15.5
-

35.53 0.87 0.50 0.01411

54.52 73.29 14.69 23.88 1.50 0.50 0.01612.I Dadap Kuning
I Bryihrina var!!!Jf!!!a

yang tertinggi yaitu 36.71 %. artinya, pada kondisi
terang tanaman asam jawa mampu menyerap gas
pencemar 36.71% lebih besar dibanding pada
kondisi gelap, begitu juga pada tanaman lainnya.
Hal ini kemungkinan disebabkan asam jawa pada
kondisi gelap peka terhadap cahaya yang
menyebabkan stomata tertutup sehingga
penyerapan gas pence mar jauh lebih rendah
dibanding pada kondisi terang.

Hubungan Paktor Cahaya
Tanaman Terhadap Serapan 15N

dan

Faktor

1. Kerapatan Stomata daD Penyerapan 15N
Hasil uji statistik menunjukkan kerapatan

stomata berpengaruh nyata terhadap penyerapan
15N baik pada kondisi gelap maupun terang. Hal
ini terlihat daTi nilai korelasi yang tinggi yaitu
0.84 baik pada kondisi gelap maupun terang.
Persamaan regresi menunjukan korelasi positif,
sehinga semakin tinggi kerapatan stomata
semakin tinggi pula penyerapan 15N. Dengan
demikian kerapatan stomata mempengaruhi
besarnya penyerapan 15N (gambar 2). Nasrullah
[3] menyatakan bahwa kerapatan stomata
mempengaruhi tingkat serapan gas 15N. Tanaman
dengan kerapatan stomata yang tinggi

Serapan 15N pada Kondisi Gelap daD Terang.
Penyerapan 15N oleh tanaman (Tabel 2)

menunjukan pada kondisi terang lebih tinggi
dibandingkan kondisi gelap, besarnya perbedaan
ini ditunjukkan oleh presentase selisih serapan.
Diduga, hat ini berhubungan dengan faktor
membukanya stomata daun. Membuka dan
menutupnya stomata tergantung kepada
terdapatnya cahaya [4]. Pada kondisi terang
umumnya stomata daun akan terbuka lebih lebar
sehingga gas pencemar lebih banyak terserap
oleh tanaman.

Selisih serapan pada tanaman bervariasi.
Urutan tanaman dengan selisih serapan yang
tertinggi sampai terendah ialah asam jawa
sebesar 36.71%, jati putih sebesar 36.49%,
akalipa merah sebesar 15.55%, dadap kuning
sebesar 14.69% mahoni 13.78%, gayam sebesar
13.22%, kol banda 11.57%, saga sebesar 8.91%,
cemara angin 8.36%, jati super 8.23%, palquium
7.09%, dan tusam sebesar 2.31%.

Diduga perbedaan selisih serapan pada
berbagai katagori tanaman ini disebabkan oleh
perbedaan karakteristik setiap tanaman. Setiap
tanaman memiliki kepekaan yang berbeda-beda
terhadap cahaya dalam proses membukanya
stomata [5]. Asam jawa memiliki selisih serapan~

Igelap&terang)
%)

&.23.

mahagoni
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kemungkinan akan mampu menyerap pencemar
udara yang lebih banyak dibandingkan tanaman
dengan kerapatan stomata yang rendah [6]. jenis
tanaman dengan kerapatan stomata yang sedang
sampai tinggi mempunyai potensi sebagai
pereduksi pence mar yang baik [7,8].

2. Khlorofil dan Penyerapan 15N
Hasil uji statistik menunjukkan pengaruh

jumlah khlorofil tidak berpengaruh nyata
terhadap penyerapan 15N pacta kondisi gelap
maupun terang. Dari nilai korelasi sebesar 0.13
(Gambar 3) menunjukan faktor khlorofil relatif
lebih rendah dalam mempengaruhi penyerapan
15N dibandingkan faktor tanaman yang lainnya.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh besamya
serapan dan masuknya gas pencemar ke dalam
daun tidak dipengaruhi oleh khlorofil dalam
daun tetapi lebih ditentukan oleh stomata daun

sebagai tempat masuknya gas.

3. Tebal Daun daD Penyerapan 15N
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa

tebal daun berpengaruh nyata terhadap
penyerapan lsN baik pada kondisi gelap maupun
terang. Persamaan regresi menunjukan korelasi
negatif (Gambar 4). Semakin tebal daun maka
penyerapan semakin rendah, clan sebaliknya
semakin tipis daun semakin tinggi penyerapan
lsN. Nilai korelasi (r=O.63) yang tinggi pada
kondisi gelap maupun terang membuktikan
bahwa tebal daun tanaman mempengaruhi
penyerapan lsN. Diduga semakin tebal daun akan
menyebabkan gas pence mar sulit menembus
jaringan daun sehingga masuknya gas pencemar
relatif kecil atau gas yang terserap oleh daun
relatif lebih rendah, sedangkan pada daun yang
tipis gas lebih mudah terserap.

5. Tanaman
Tanaman selain berfungsi menambah

kualitas lingkungan juga mempunyai nilai estetis.
Tanaman dapat memperbaiki kualitas
lingkungan, khususnya dalam menyerap gas
pencemar. Semua tanaman yang diteliti
menunjukan kemampuan sedang sampai tinggi
dalam menyerap polutan NOz, sehingga tanaman-
tanaman tersebut berpotensi sebagai tanaman
tepi jalan. Di samping memiliki nilai fungsional,
tanaman juga memiliki nilai estetis; misalnya
bentuk, tekstur, clan warn a daun. Ketiga hal ini
dapat menimbulkan efek visual clan psikologis.
Warna cerah akan memberikan kesan rasa
senang, gembira, hangat clan dekat. Sedangkan
warn a lembut dapat memberikan rasa tenang,
sejuk clan jauh. Bentuk clan tekstur tanaman atau
daun dapat mempengaruhi psikis clan fisik yang

memandangnya [9].
Tanaman yang mempunyai tajuk lebar

seperti jati putih, jati super, asam jawa, saga,
mahoni, gayam, clan palaquium sesuai untuk
tanaman peneduh, sedangkan cemara angin clan
tusam yang berbentuk kolumnar dapat berfungsi
sebagai pengarah. Tanaman yang memiliki warna
terang seperti kol banda, dadap kuning clan
akalipa merah dapat digunakan sebagai identitas
(vocal point!.

Bentuk daun lebar misalnya jati super,
cenderung memberi kesan sempit sehingga lebih
sesuai hila digunakan pada sisi jalan yang lebar.
Bentuk daun kecil cenderung memberi kesan
luas. Tanaman dengan kecepatan tumbuh sedang
sampai cepat uati super, cemara angin, saga,
gayam, dadap kuning, jati putih clan akalipa
merah!, sangat baik digunakan untuk jalur hijau
jalan, sehingga aspek fungsi clan manfaat
tanaman dapat terpenuhi dengan cepat.

4. Berat Jenis Daun daD Penyerapan 15N
Hasil uji statistik pada berat jenis daun dan

penyerapan 15N menunjukkan berat jenis
berpengaruh nyata terhadap penyerapan 15N baik
pada kondisi gelap maupun kondisi terang. Pada
Gambar 5 persamaan regresi menunjukan
korelasi negatif. Semakin berat daun suatu
tanaman maka semakin rendah penyerapan 15N,
dan sebaliknya semakin ringan daun tanaman
semakin tinggi kemampuannya menyerap 15N
baik pada kondisi terang maupun gelap. Nilai
korelasi yang tinggi pada kondisi terang (r-0.821
maupun gelap Ir -0.84) membuktikan bahwa
berat jenis daun tanaman mempengaruhi
penyerapan 15N. Hal ini diduga berhubungan
dengan bobot kering daun dan ketebalan daun.
Semakin tipis daun maka bobot kering daun
semakin rendah sehingga penyerapan gas NOz
semakin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyerapan NOz dipengaruhi oleh kerapatan
stomata, tebal daun dan berat jenis daun.
Semakin tinggi kerapatan stomata, semakin
tipis ketebalan daun dan semakin kecil be rat
jenis daun maka semakin tinggi kemampuan
dalam menyerap gas NOz.

2. Tanaman mampu menyerap NOz lebih besar
pada kondisi terang dibandingkan kondisi
gelap.

3. Dari 12 tanaman yang diuji semuanya
termasuk tanaman yang berpotensi dalam
menyerap NOz dengan urutan serapan
tertinggi sampai terendah yaitu jati putih, jati
super, asam jawa, kol banda, akalipa merah,
dadap kuning, saga, mahoni, gayam, cemara
angin, palaquium dan tusam.
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4. Berdasarkan basil penelitian dapat disarankan
untuk menggunakan tanaman-tanaman yang
memiliki kemampuan yang baik dalam
menyerap gas NOz di jalur hijau jalan guna
mengurangi polutan kendaraan bermotor. Hal
ini disesuaikan dengan peruntukkannya.

5. Diperlukan penelitian selanjutnya dengan
menggunakan tanaman yang berbeda

200

-150

..g:
~-
z

~ 100

.
~200

50

0
OC~ ~.50 1:: 1.50

KLOROFIL (mg/g)

.Gelap .Terang
--Linear (Terang) --Linear (Gelap)

2.00

Grafik hubungan antara serapan lSN dan
tebal daun pada kondisi gelap dan terang

Gambar 4.

0 200

.

y = .9979x + 221.20
r = 0.82"

(terang)

y= .14941x+ 122.35
r = 0.84"

(gelap)

-
.g:
=--

~

~~

10 20 30 40 50 60 70 80
STOMATA (mm2)

Gelap 8 Terang

Linear(Terang) -_Unear(Gelap)
.= Nyata

Gambar 2. Grafik hubungan antara serapan 15N dan
stomata daun pada kondisi gelap dan

terang

0 ,~
0.008 0.013 0.018 0.023 0.028

SERAT JENIS DAUN (g/cm2)

.Terang .Gelap
-Linear (Terang) --I iM~r (('~I"n'

*= Nyata

Gambar 5. Grafik hubungan antara serapan 15N dan
berat jenis daun pada kondisi gelap dan
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