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ABSTRACT 

Lichen have been widely used as bioindicator of  air quality. The aims of this 
study were to know the relationship between certain lichen with traffic volume 
and influence of traffic volume to lichen diversity and accumulation of Pb and Cr 
in lichen thalus. There were 20 species from 6 families found from all sampling 
sites. The highest traffic volume was observed in Jl. Jend. Sudirman, Jl. Arifin 
Ahmad and Jl. Adi Sucipto respectively. Lichen diversity increased with greater 
volume of traffic, and was highest at Jl. Adi Sucipto (17 species), Jl. Arifin 
Ahmad (12 species) and Jl. Jend. Sudirman (11 species). Dirinaria picta was 
found in all sampling sites and has the highest presence percentage among the 
observed lichens. The highest accumulation of Pb (4.48±0.18 ppm ) and Cr     
(1.00 ±0.14 ppm) in D. picta thalus was found at Jl. Jend. Sudirman. The lowest 
accumulation of Pb (2.03±0.03 ppm) and Cr (0.61±0.13 ppm) in D. picta thalus 
was found at Jl. Adi. Sucipto. The analysis of Spearmans correlation showed the 
positive correlation between traffic volume and accumulation of Pb and Cr on 
lichen thalus at Jl. Jend. Sudirman and Jl. Arifin Ahmad, while negative 
correlation was shown at Jl. Adi Sucipto. Spearman’s correlation showed negative 
correlatiom for traffic volume and accumulation of Cr in lichen thalus in all 
sampling sites. 
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PENDAHULUAN 

 Kota Pekanbaru termasuk ke dalam lima kota besar yang tercatat memiliki 
pencemaran udara tertinggi di Indonesia (Reyno 2011). Emisi kendaraan bermotor 
diduga memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber pencemaran udara 
dibandingkan dengan industri, limbah rumah tangga, pembakaran sampah dan 
sebagainya (Herynalom 2012). Zat buang yang berbahaya dan dikeluarkan oleh 
kendaraan bermotor diantaranya adalah logam Pb (Plumbum) dan Cr (Chromium) 
(Astuti 2003). 

Timbal atau Pb terdapat pada bensin dalam bentuk tetraethyl lead 
(C2H5)4Pb yang berfungsi sebagai zat aditif untuk meningkatkan bilangan oktan 
mesin kendaraan. Residu Pb yang dikeluarkan ke atmosfer dapat terserap oleh 
makhluk hidup termasuk manusia (Nevers 1995). Partikel Pb dapat masuk ke 
dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan dan 
sangat berbahaya karena bersifat karsinogen dan kumulatif yang dapat 
mengakibatkan kerusakan otak, konvulasi, gangguan tingkah laku bahkan 
kematian (Fardiaz 1992).  

Krom atau Cr merupakan jenis logam yang sering digunakan sebagai 
pelapis knalpot kendaraan bermotor. Cr dapat ikut terlepas ke atmosfer bersamaan 



dengan emisi kendaraan bermotor khususnya yang berbahan bakar solar (Bajpai 
et. al 2011). Cr adalah salah satu jenis polutan logam berat yang bersifat toksik 
dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan penyakit lainnya jika terserap 
oleh manusia.  

 Pencemaran udara adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat 
pencemar ke udara oleh aktivitas manusia atau alam yang menyebabkan 
berubahnya tatanan udara sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu 
dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya (Kep.02/Men-KLH/1988). 
Keberadaan zat pencemar dalam udara dapat membahayakan  makhluk hidup 
termasuk manusia. Oleh karena itu, upaya pemantauan kualitas udara terutama di 
lingkungan tempat tinggal sangat perlu dilakukan. 

 Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan menggunakan alat 
pemantau kualitas udara atau dengan melakukan biomonitoring terhadap 
keberadaan suatu bioindikator yang ada di lingkungan. Bioindikator adalah 
organisme yang keberadaannya dapat digunakan untuk mendeteksi, 
mengidentifikasi dan mengkualifikasikan pencemaran lingkungan (Conti dan 
Cecchetti 2000). Bioindikator sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di 
sekitarnya. Respon bioindikator terhadap keberadaan polutan seringkali lebih 
mencerminkan dampak kumulatifnya terhadap fungsi dan keanekaragaman dari 
lingkungan sekitar dibandingkan alat monitor (Jovan 2008). 

 Lumut kerak atau lichen adalah salah satu organisme yang digunakan 
sebagai bioindikator pencemaran udara. Hal ini disebabkan lichen sangat sensitif 
terhadap pencemaran udara, memiliki sebaran geografis yang luas (kecuali di 
daerah perairan), keberadaannya melimpah, sesil, perennial, memiliki bentuk 
morfologi yang relatif  tetap dalam jangka waktu yang lama dan tidak memiliki 
lapisan kutikula sehingga lichen dapat menyerap gas dan partikel polutan secara 
langsung melalui permukaan talusnya. Penggunaan lichen sebagai bioindikator 
dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan alat atau mesin indikator ambien 
yang dalam pengoperasiannya memerlukan biaya yang besar dan penanganan 
khusus (Loopi et.al 2002). 

 Struktur morfologi lichen yang tidak memiliki lapisan kutikula, stomata 
dan organ absorptif, memaksa lichen untuk bertahan hidup di bawah cekaman 
polutan yang terdapat di udara. Jenis lichen yang toleran dapat bertahan hidup di 
daerah dengan kondisi lingkungan yang udaranya tercemar. Sementara itu, jenis 
lichen yang sensitif biasanya tidak dapat ditemukan pada daerah dengan kualitas 
udara yang buruk. Perbedaan sensitifitas lichen terhadap polusi udara berkaitan 
erat dengan kemampuannya mengakumulasi polutan (Conti dan Ceccheti 2000). 
 Sensitifitas lichen terhadap pencemaran udara dapat dilihat melalui 
perubahan keanekaragamannya dan akumulasi polutan pada talusnya. 
Pemanfaatan lichen sebagai bioindikator telah digunakan di berbagai kota di 
Indonesia seperti di Jakarta (Pratiwi 2006), Semarang (Jamhari 2009), Bandung 
(Taufikurahman et. al 2010) hingga di luar negeri seperti di Thailand (Saipunkew 
et. al 2005) dan Jepang (Ohmura et. al 2009). Akan tetapi, saat ini belum 
diketahui jenis lichen yang berpotensi sebagai bioindikator pencemaran di Kota 
Pekanbaru. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepadatan lalu 
lintas yang berbeda terhadap keanekaragaman lichen pada kulit pohon peneduh 
jalan, ada tidaknya hubungan antara jenis lichen tertentu dengan tingkat 



pencemaran udara dan hubungan antara tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda 
dengan akumulasi Pb dan Cr pada talus lichen di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
jenis-jenis lichen yang berpotensi sebagai bioindikator pencemaran udara, 
sehingga jenis lichen tersebut dapat dijadikan sebagai metode alternatif 
pemantauan kualitas udara yang murah dan ramah lingkungan di masa yang akan 
datang. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Penentuan Lokasi Sampling 

 Pemilihan lokasi survey di Kota Pekanbaru dilakukan secara purposive 
sampling berdasarkan pada tingkat kepadatan lalu-lintas, yaitu di Jl. Jend. 
Sudirman (kepadatan lalu lintas tinggi), Jl. Arifin Ahmad (kepadatan lalu lintas 
sedang) dan Jl. Adi Sucipto di kawasan TNI AURI Roesmin Nurjadin Pekanbaru 
(kepadatan lalu lintas rendah). Tingkat kepadatan lalu lintas diukur setiap hari 
Senin, Rabu dan Jumat selama 1 bulan penuh yaitu masing-masing pada jam 
07.00-08.00 WIB, 09.00-10.00 WIB dan 11.00-12.00 WIB. Pengukuran 
kepadatan lalu lintas dilakukan dengan menghitung total kendaraan bermotor 
yang melewati stasiun penghitungan menggunakan hand tally counter.  

 
Pengambilan Sampel Lichen 

Pengambilan sampel lichen dilakukan dengan metode reconassance 
(jelajah). Sampel lichen diambil dari batang pohon mahoni                      
(Swintonia macrophylla) yang tumbuh di sepanjang jalur hijau pada masing-
masing lokasi pengamatan. Sampel lichen diambil dengan cara dikerik dari 
permukaan kulit batang pohon pada sisi yang berhadapan dengan jalan raya pada 
ketinggian kira-kira 100-200 cm dari permukaan tanah. Bagian sampel yang 
diambil adalah seluruh bagian lengkap atau sebagian yang mencakup tepi talus 
lichen dan tubuh buah.  

 
Identifikasi Sampel 

 Identifikasi lichen dilakukan dengan menggunakan panduan kunci 
identifikasi yang terdapat pada buku : Hong Kong Lichens (Thrower 1988) dan 
Macrolichens of East Africa (Swinscow dan Krog 1988). Pada proses identifikasi 
lichen, karakter yang diamati antara lain bentuk, ukuran dan warna talus, tipe 
askokarp serta kandungan kimiawi. Kandungan kimiawi lichen dilakukan 
menggunakan metode spot test. 

 
Uji AAS (Atomic Absorbance Spectrophotometer) 

 Kandungan logam (Pb dan Cr) yang terakumulasi pada talus lichen 
dianalisis menggunakan metode Atomic Absorbance Spectrophotometer (AAS). 
Jenis lichen yang dianalisis adalah lichen yang ditemukan di seluruh lokasi 
pengamatan dengan persentase kehadiran terbesar dan memiliki tipe talus foliose.  
 

Analisis Data 

 Data hasil identifikasi sample lichen dianalisa secara deskriptif dan 
dilakukan penghitungan persentase kehadiran jenis lichen pada masing-masing 



lokasi pengamatan. Uji lanjut Tukey HSD dilakukan untuk melihat perbedaan 
akumulasi logam Pb dan Cr di masing-masing lokasi pengamatan. Hubungan 
antara kepadatan lalu lintas dan akumulasi logam pada talus lichen dianalisis 
menggunakan Analisis korelasi Spearmans pada program SPSS 17. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keanekaragaman Lichen di Seluruh Lokasi Pengamatan 

 Hasil eksplorasi lichen dari tiga lokasi pengamatan ditemukan sebanyak 
475 sampel lichen yang meliputi 6 famili dan terdiri dari 20 jenis (Tabel 1). 
Sebanyak 15 jenis berhasil diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam 2 
kelompok tipe talus. Terdapat dua tipe talus yang ditemukan, yaitu tipe foliose 
(struktur talus menyerupai daun, banyak dijumpai berwarna hijau hingga hijau 
keabu-abuan) sebanyak 6 jenis dan crustose (struktur talus seperti lapisan kerak 
yang melekat erat pada substrat dengan warna talus bervariasi) sebanyak 14 jenis. 
 
Tabel 1. Jumlah Jenis Lichen yang Ditemukan di Seluruh Lokasi Pengamatan 
 

Kode Jenis Famili Tipe Talus 
Lokasi 

SD AA AS 

 Sp. 1. (Tidak teridentifikasi) Tidak teridentifikasi Crustose - - √ 
Sp. 2 (Tidak teridentifikasi) Tidak teridentifikasi Crustose - - √ 
Sp. 3 (Tidak teridentifikasi) Tidak teridentifikasi Crustose - - √ 
Sp. 4 (Tidak teridentifikasi) Tidak teridentifikasi Crustose √ √ √ 
Sp. 5 (Tidak teridentifikasi) Tidak teridentifikasi Crustose - - √ 
Sp. 6  Lepraria sp. Leprariaceae Crustose √ √ √ 
Sp. 7 Pyrenula sp. Pyrenulaceae Crustose √ - √ 
Sp. 8 Arthonia sp. Arthoniaceae Crustose √ √ √ 
Sp. 9 Phaeographis sp. Graphidaceae Crustose - - √ 
Sp.10 Graphina mendax Graphidaceae Crustose √ √ - 
 Sp.11  Graphis glauconigra Graphidaceae Crustose - - √ 
Sp.12 Graphis sp.1 Graphidaceae Crustose √ √ - 
Sp.13 Graphis sp.2 Graphidaceae Crustose √ √ √ 
Sp.14  Graphis sp. 3 Graphidaceae Crustose - √ - 
Sp.15 Parmotrema austrosinense Parmeliaceae Foliose - √ √ 
Sp.16 Parmotrema tinctorum Parmeliaceae Foliose - - √ 
Sp.17 Parmeliopsis sp. Parmeliaceae Foliose √ √ √ 
Sp.18 Dirinaria picta Physciaceae Foliose √ √ √ 
Sp.19 Dirinaria applanata  Physciaceae Foliose √ √ √ 
Sp.20 Pyxine cocoes Physciaceae Foliose √ √ √ 

 

Keterangan :  SD. Jl. Jend. Sudirman; AA. Lokasi pengamatan  Jl. Arifin Ahmad; AS. Jl. Adi 
Sucipto; (√). Ditemukan; (-). Tidak ditemukan 

 
 Sebagian besar lichen yang ditemukan termasuk ke dalam famili 
Graphidaceae (Gambar 1). Karakteristik khas dari famili Graphidaceae yaitu 
bentuk askokarp linier, elongate, irregular, memanjang atau berbentuk unik 
seperti hieroglyph (Thrower 1988). Salah satu contoh dari famili Graphidaceae, 
yaitu Graphina mendax memiliki askokarp yang khas berbentuk linier, berpusat 
dari satu titik dan kemudian membentuk percabangan bebas ke segala arah. 
 



 

 
 

Gambar 1. Jenis-jenis lichen yang termasuk famili Graphideaceae a.       
Graphina mendax, b. Graphis glauconigra, c. Graphis sp.1, d. 
Graphis sp.2, e. Graphis sp.3 dan f. Phaeographis sp. 

 
 Selain Graphidaceae, ditemukan juga famili lainnya seperti Pyrenulaceae, 
Arthoniaceae dan Leprariaceae (Gambar 2). Anggota dari famili Pyrenulaceae 
memiliki karakter talus terbenam di dalam substrat. Askokarp berbentuk miniatur 
botol yang tertanam di dalam substrat dan dikenal dengan istilah perithecia. 
Dinding luar perithecia biasanya berwarna hitam dan keras (Purvis 2000). Dari 
hasil eksplorasi ditemukan 1 jenis lichen yang termasuk ke dalam famili 
Pyrenulaceae, yaitu Pyrenula sp. dengan warna talus hijau tua, pertihecia hitam, 
berbentuk bulat dan keras. 
 

 
 

Gambar  2. Jenis-jenis lichen crustose yang ditemukan pada lokasi pengamatan. 
a. Lepraria sp., b. Pyrenula sp., c. Arthonia sp., (d-h). Jenis-jenis 
lichen yang tidak teridentifikasi. 

 
 Famili Arthoniaceae memiliki karakteristik kunci askokarp tertanam di 
dalam stroma. Arthonia sp. merupakan salah satu anggota dari famili 
Arthoniaceae yang ditemukan dengan warna talus kuning pucat. 
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 Famili Leprariaceae ditandai oleh karakteristik talus menyerupai tepung, 
menyebar tidak merata, dengan margin yang membentuk lobus kecil dan 
berwarna hijau pucat hingga kuning keputihan. Lepraria sp. yang dijumpai pada 
ketiga lokasi penelitian, diduga termasuk jenis yang mudah beradaptasi dengan 
kondisi kualitas udara buruk. Penggunaan Lepraria sp. sebagai bioindikator 
pencemaran udara pernah dilakukan di Kota Bandung (Taufikurahman et. al 
2010).  
 Sejumlah 30 % lichen yang ditemukan memiliki tipe talus foliose, yang 
berasal dari famili Parmeliaceae dan Physciaceae (Gambar 3). Famili 
Parmeliaceae adalah kelompok lichen foliose terbesar yang memiliki bentuk talus 
spesifik dan mudah dikenali. Talusnya memiliki korteks atas dan bawah, 
seringkali terdapat rizin untuk membantu perlekatan pada substrat. Jenis lichen 
yang ditemukan dari famili Parmeliaceae adalah P. austrosinense, P. tinctorum 
dan Parmeliopsis sp. 
 

 
 

Gambar 3. Jenis-jenis lichen foliose yang ditemukan di seluruh lokasi pengamatan 
: a. Parmotrema austrosinense, b. Parmotrema tinctorum, c. 
Parmeliopsis sp. d. Dirinaria applanata, e. Dirinaria picta dan f. 
Pyxine cocoes 

 
 Physciaceae adalah famili yang memiliki karakteristik talus foliose 
berbentuk orbicular dan tersebar tidak beraturan. Lobus atas dan bawah corticate 
dan lapisan bawah berwarna gelap atau pun hitam. Pada penelitian ini ditemukan 
3  jenis lichen yang termasuk ke dalam famili Physciaceae dan 2 diantaranya 
termasuk ke dalam genus Dirinaria yaitu D. applanata dan D. picta.  
 
Lichen Sebagai Bioindikator Pencemaran Udara  

 Hasil eksplorasi lichen di tiga lokasi pengamatan menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan tingkat toleransi lichen terhadap tingkat pencemaran udara. 
Hal ini ditandai dengan perbedaan jenis dan jumlah lichen yang ditemui di 
masing-masing lokasi pengamatan (Gambar 4). 
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Gambar 4. Diagram irisan jenis-jenis lichen yang ditemukan di tiga lokasi    
pengamatan (*adalah lichen tipe foliose) 

 
 Lichen yang memiliki potensi sebagai bioindikator sensitif yang dapat 
ditemukan pada daerah dengan tingkat pencemaran udara ringan adalah     
Parmotrema austrosinense (Sp. 15). Jenis lichen ini hanya dijumpai pada lokasi 
dengan kepadatan lalu lintas yang rendah hingga menengah yaitu Jl. Adi Sucipto 
dan Jl. Arifin Ahmad. Berdasarkan kajian lichen sebagai bioindikator kualitas 
udara kota Jakarta didapatkan bahwa P. austrosinense hanya ditemukan pada 
lokasi dengan kualitas udara tercemar ringan di kawasan Arboretum Cibubur, 
Jakarta Timur (Pratiwi 2006). 
 Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa sebanyak 7 jenis lichen termasuk ke 
dalam tipe lichen yang sensitif, karena hanya ditemukan di Jl. Adi Sucipto dan 
tidak ditemukan di lokasi pengamatan lainnya. Jenis-jenis lichen tersebut adalah 
Parmotrema tinctorum (Sp. 16), Phaeographis sp. (Sp. 9), Graphis glauconigra     
(Sp.11) dan lichen dengan nomor spesies Sp. 1, Sp. 2, Sp. 3 dan Sp. 11                 
P. tinctorum telah digunakan di Jepang sebagai bioindikator pencemaran udara. 
Jenis lichen ini sangat sensitif terhadap sulfurdioksida (SO2) dan hanya dapat 
hidup pada kawasan dengan kualitas udara yang bersih (Ohmura et. al 2009). 
 Sebanyak 8 jenis lichen dapat ditemukan di tiga lokasi pengamatan dan 4 
jenis diantaranya merupakan lichen foliose yaitu Dirinaria applanata (Sp. 19),      
Dirinaria picta (Sp. 18), Pyxine cocoes (Sp. 20) dan Parmeliopsis sp. (Sp. 17).    
Jenis-jenis lichen ini tergolong ke dalam tipe kosmopolit dan toleran karena dapat 
ditemukan di seluruh lokasi pengamatan. Saipunkew et. al (2005) menemukan 
bahwa D. picta dan P. cocoes termasuk jenis lichen yang toleran karena dapat 
ditemukan di seluruh lokasi pengamatannya, yaitu baik di daerah dengan udara 
bersih dan udara tercemar.  
 Selain dari jumlah jenis lichen yang ditemukan, terdapat perbedaan jumlah 
tipe talus lichen yang ditemukan di masing-masing lokasi pengamatan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa lichen crustose lebih banyak ditemukan dari pada 
tipe foliose. Pratiwi (2006) juga menemukan lichen tipe crustose lebih banyak 
ditemukan dari pada tipe talus foliose. Lichen crustose dinilai lebih toleran 
terhadap pencemaran udara karena memiliki struktur talus yang relatif lebih 
sederhana dibandingkan tipe talus lichen lainnya (McCune 2006). Hal ini diduga 



yang menyebabkan lichen dengan tipe talus crustose dapat ditemukan di seluruh 
lokasi pengamatan  
 
Persentase Kehadiran Jenis Lichen di Tiga Lokasi Pengamatan 

 Pada seluruh lokasi pengamatan ditemukan bahwa Dirinaria picta adalah 
jenis lichen tipe foliose yang dapat ditemukan di seluruh lokasi pengamatan dan 
memiliki persentase kehadiran terbesar dibandingkan jenis lichen lainnya (di Jl. 
Jend. Sudirman sebesar 33%, Jl. Arifin Ahmad sebesar 38% dan Jl. Adi Sucipto 
sebesar 28%). 
 
Tingkat Kepadatan Lalu Lintas di Tiga Lokasi Pengamatan 
 Berdasarkan hasil penghitungan kepadatan lalu lintas, ketiga lokasi 
pengamatan memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda. Jl. Adi Sucipto 
termasuk ke dalam lokasi kepadatan lalu lintas rendah dengan rata-rata 5.952 
kendaraan/hari kerja. Lokasi dengan kepadatan lalu lintas sedang ialah Jl. Arifin 
Ahmad dengan 24.888 kendaraan/hari kerja. Kepadatan lalu lintas di Jl. Jend. 
Sudirman merupakan yang tertinggi, jumlah kendaraan yang melewati lokasi ini 
dapat delapan kali lebih banyak dibandingkan Jl. Adi Sucipto yaitu 48.072 
kendaraan/hari kerja. 
 Posisi atau letak badan jalan adalah faktor penyebab berbedanya tingkat 
kepadatan lalu lintas pada masing-masing lokasi pengamatan. Jl. Jend. Sudirman 
merupakan jalan protokol yang terletak di pusat kota Pekanbaru dan setiap 
harinya selalu dipadati oleh arus kendaraan bermotor. Oleh karena itu, lokasi ini 
memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang paling tinggi dibandingkan lokasi 
lainnya. Jl. Arifin Ahmad letaknya berbatasan langsung dengan Jl. Jend. 
Sudirman. Akan tetapi lokasi ini bukan merupakan jalan protokol sehingga jumlah 
kendaraan yang melintasi lokasi ini lebih sedikit dibandingkan Jl. Jend. Sudirman. 
Lokasi pengamatan Jl. Adi Sucipto terletak di kawasan Pangkalan TNI AURI 
Roesmin Nurjadin Pekanbaru, yang merupakan daerah militer dan memiliki akses 
lalu lintas yang terbatas bagi khalayak umum. Hal ini yang menyebabkan Jl. Adi 
Sucipto memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang paling rendah dibandingkan 
lokasi pengamatan lainnya. 
 
Akumulasi Logam pada Talus Lichen 

 Logam yang diserap oleh lichen terakumulasi pada jaringan talusnya.   
Struktur talus lichen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi 
penyerapan logam. Tingkat efisiensi akumulasi polutan pada talus berturut-turut 
adalah foliose > crustose > fruticose (Kinaliouglu et. al 2010) 
 Lichen foliose atau disebut juga leafy lichen, memiliki struktur talus yang 
luas dan dapat dengan mudah dilepaskan dari substratnya. Permukaan talus yang 
luas menyebabkan lichen foliose memiliki kontak yang lebih besar dengan 
polutan sehingga akumulasi polutan lebih efisien dibandingkan tipe talus lainnya         
(Scerbo et. al 2002). Pada penelitian ini Dirinaria picta adalah lichen tipe foliose 
yang ditemukan di seluruh lokasi pengamatan dan paling banyak persentase 
persentase kehadirannya dibandingkan jenis lichen lainnya. Oleh sebab itu          
D. picta adalah jenis lichen yang dianalisis kandungan logam Pb dan Cr pada 
talusnya.  



Analisis Kandungan Logam Pb dan Cr pada Talus Lichen di Tiga Lokasi 

Pengamatan 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan kadar 
kandungan logam Pb dan Cr pada talus lichen Dirinaria picta di ketiga lokasi 
penelitian. Konsentrasi Pb dapat 4 kali lebih besar dari pada Cr. Kandungan Pb 
dan Cr terendah ditemukan pada Jl. Adi Sucipto masing-masing sebesar 2,03 ppm 
dan 0,61 ppm. Pada Jl. Arifin Ahmad kandungan Pb dan Cr adalah sebesar 3,89 
ppm dan 0,79 ppm, dan kandungan Pb dan Cr tertinggi ditemukan di Jl. Jend. 
Sudirman sebesar 4,48 ppm dan 1,00 ppm (Tabel 2 dan 3). 
 
Tabel  2. Kandungan logam Pb pada talus lichen Dirinaria picta di ketiga lokasi 

sampling 
 

Lokasi Konsentrasi Pb (ppm) 
Jl. Adi Sucipto 2,03±0,03a 

Jl. Arifin Ahmad 3,89±0,43b 

Jl. Jend. Sudirman 4,48±0,18b 

 

Keterangan :  Mean ± S.D.; n=3; SD. Standar deviasi; Pada kolom, nilai diikuti huruf yang 
berbeda sangat nyata pada taraf kepercayaan 99 % menggunakan uji Tukey HSD.  

 
  Pada penelitian ini logam Pb yang terakumulasi pada talus D. picta 

berkisar antara 2,03±0,03 hingga 4,48±0,18 ppm (Tabel 2). Hasil analisis 
kandungan Pb di Jl. Adi Sucipto berbeda sangat nyata dengan Pb di dua lokasi 
lainnya pada taraf 99 %. Hal ini disebabkan  Jl. Adi Sucipto memiliki kepadatan 
lalu lintas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lokasi lainnya. Nilai 
kandungan Pb pada talus lichen yang berasal dari Jl. Arifin Ahmad dan Jl. Jend. 
Sudirman tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh letak 
kedua jalan yang berbatasan langsung sehingga terdapat kemungkinan partikel Pb 
di Jl. Jend. Sudirman ikut tersebar ke Jl. Arifin Ahmad, dan sebaliknya. Menurut 
Stamenkovic et. al (2010), pola arah dan kecepatan angin adalah faktor yang turut 
mempengaruhi distribusi polutan.  
 Hasil analisis menunjukkan kandungan krom (Cr) pada talus D. picta lebih 
rendah dibandingkan logam Pb. Kandungan Cr berkisar antara 0,61±0,13 hingga 
1,0±0,14 ppm (Tabel 3). Hasil analisis Tukey HSD pada taraf 95 % menunjukkan 
perbedaan yang signifikan antara akumulasi Cr pada talus lichen di Jl. Jend. 
Sudirman dengan 2 lokasi pengamatan lainnya. Hal ini diduga berkaitan dengan 
tingkat kepadatan lalu lintas di Jl. Jend. Sudirman yang lebih tinggi dibandingkan 
lokasi lainnya. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 
akumulasi Cr pada talus lichen di Jl. Adi Sucipto dan Jl. Arifin Ahmad.   
 
Tabel 3. Kandungan logam Cr (ppm) pada talus lichen Dirinaria picta di ketiga 

lokasi sampling 
 

Lokasi Konsentrasi Cr (ppm) 
Jl. Adi Sucipto 0,61±0,13a 

Jl. Arifin Ahmad 0,79±0,11a 

Jl. Jend. Sudirman 1,00±0,14b 

 

Keterangan : Mean ± S.D.; n=3; Standar deviasi. Nilai yang diikuti huruf yang berbeda sangat 
nyata pada taraf kepercayaan 95 % menggunakan uji Tukey HSD. 



Analisis Korelasi Tingkat Kepadatan Lalu Lintas dengan Kandungan Pb dan 

Cr dalam Talus Lichen di Tiga Lokasi Pengamatan. 

 Analisis korelasi Spearman menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat 
antara kepadatan lalu lintas di Jl. Jend. Sudirman dan akumulasi Pb pada talus 
lichen dan korelasi positif yang lemah antara kepadatan lalu lintas di Jl. Arifin 
Ahmad dan nilai akumulasi Pb nya. Sementara itu, nilai korelasi Spearman negatif 
antara kepadatan lalu lintas dengan akumulasi Pb dalam talus lichen ditemukan di 
Jl. Adi Sucipto. Analisis korelasi Spearman juga menunjukkan nilai negatif 
terhadap kepadatan lalu lintas dan akumulasi Cr pada talus lichen di seluruh lokasi 
pengamatan (Tabel 4).  
 
Tabel 4. Analisis Korelasi Kandungan  Pb dan Cr dengan Tingkat Kepadatan Lalu 

Lintas   
 

  Tingkat Kepadatan Lalu Lintas 
  SD AA AS 

Konsentrasi 
Pb 

SD 1,00** - - 
AA - 0,5 - 
AS - - -0,5 

Konsentrasi 
Cr 

SD -1,00** - - 
AA - -0,5 - 
AS - - -0,5 

  

Ket. : SD; Jl. Jend. Sudirman, AA; Jl. A. Ahmad, AS; Jl. Adi Sucipto (** berkorelasi sangat kuat) 
 
 Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan lalu 
lintas, maka akan semakin tinggi nilai akumulasi Pb dalam talus lichen, begitu  
juga sebaliknya. Takala  dan Okkonen (1981) juga menemukan korelasi positif 
antara kepadatan lalu lintas dengan konsentrasi Pb pada talus lichen     
Hypogymnia physoides.  
 Korelasi negatif antara tingkat kepadatan lalu lintas dan kandungan Pb 
ditemukan pada lokasi di Jl. Adi Sucipto (-50%). Kenaikan tingkat kepadatan lalu 
lintas tidak diiringi dengan peningkatan akumulasi Pb pada talus lichen. Hal ini 
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi jalan. 
Kondisi badan jalan yang sempit di lokasi ini menyebabkan tingginya kecepatan 
angin dan perubahan pola persebaran Pb. Menurut Rachmawati (2005), konsentasi 
partikel Pb akan berkurang jika kecepatan angin tinggi sehingga akan 
menyebarkan partikel-partikel Pb ke wilayah yang lebih luas. 
  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Tingkat kepadatan lalu lintas berpengaruh terhadap keanekaragaman 
lichen yang ditemukan di kulit pohon peneduh jalan di setiap lokasi pengamatan. 
Semakin rendah tingkat kepadatan lalu lintas, maka akan semakin tinggi 
keanekaragaman jenis lichen yang ditemukan di suatu lokasi.  
 Dirinaria picta adalah jenis lichen kosmopolit yang memiliki toleransi 
yang luas terhadap pencemaran udara karena dapat ditemukan di seluruh lokasi 
pengamatan dan memiliki bentuk talus foliose, sehingga dapat digunakan sebagai 



alat biomonitoring pencemaran udara. Jenis lichen Parmotrema tinctorum 
berpotensi sebagai bioindikator pencemaran udara di Kota Pekanbaru karena 
hanya ditemukan di lokasi dengan kepadatan lalu lintas rendah. Terdapat korelasi 
antara tingkat kepadatan lalu lintas dan akumulasi logam pada talus lichen yang 
ditemukan, baik korelasi positif dan negatif. 
 
Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melihat kandungan polutan 
lainnya yang berasal dari gas-gas SOx, NOx , CO, CO2 dan pada lokasi-lokasi 
dengan konsentrasi pencemaran udara yang lebih tinggi seperti di perempatan 
lampu merah. 
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