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INVENTARISASI LICHEN SEBAGAI BIOINDIKATOR PENCEMARAN 

UDARA DI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA 

 

 

Abstrak  

Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta memberikan dampak yang besar terhadap pencemaran udara. Untuk 

melakukan pengukuran terhadap kualitas udara membutuhkan waktu dan biaya 

yang sangat mahal. Ada alternatif pengukuran dengan menggunakan indikator 

hidup yang dinamakan bioindikator. Lichen merupakan organisme yang selama 

ini digunakan sebagai bioindikator kualitas udara. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui invetarisasi lichen sebagai bioindikator pencemaran udara di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah eksploratif 

dengan penjelajahan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purpossive 

sampling. Lokasi pengambilan sampel di tiga stasiun yaitu Jalan Adi Sucipto, 

Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Dr Radjiman. Hasil identifikasi lichen terdapat 

diperoleh 9 spesies yang termasuk dalam 6 famili yaitu Arthonia sp. (famili 

arthoniaceae), Caloplaca sp. (famili caloplacaceae), Dirinaria sp. dan Physcia 

aipolia (famili physciaceae), Graphis sp. (famili graphidaceae), Lepraria 

caesioalba dan Lepraria incana (famili lecanoraceae), Parmelia sp. dan 

Parmotrema hypotropum (famili parmeliaceae). Pengamatan di Jalan Adi Sucipto 

menunjukkan volume kendaraan 5592 unit/jam ditemukan 3 spesies lichen, Jalan 

Ahmad Yani dengan volume kendaraan 3117 unit/jam ditemukan 6 spesies lichen, 

dan titik pengamatan di Jalan Dr Radjiman dengan volume kendaraan 3050 

unit/jam ditemukan 8 spesies lichen.  

 

Kata kunci : Inventarisasi, Lichen, Bioindikator, Kecamatan Laweyan 

Abstract  

Based on the increase of use motor vehicles in Laweyan Sub-district Surakarta 

City gives a big impact on the emergence of pollution. To make measurements on 

air quality takes time and costs are very expensive. There is alternative 

measurements by using a life indicator called a bioindicator. Lichen is an 

organism that has been used as bioindicator of air quality. This study aims to 

determine of lichen as a bioindicator of air pollution in Laweyan Sub-district, 

Surakarta. The method used was explorative technique. The sample using 

purposive sampling technique. Sampling location in three stations were Adi 

Sucipto Street, Ahmad Yani Street, and Dr Radjiman Street. The results of the 

identification of lichen there were 9 species included to 6 family are Arthonia sp. 

(arthoniaceae family), Caloplaca sp. (caloplacaceae family), Dirinaria sp. and 

Physcia aipolia (physciaceae family), Graphis sp. (graphidaceae family), 

Lepraria caesioalba and Lepraria incana (lecanoraceae family), Parmelia sp. and 

Parmotrema hypotropum (parmeliaceae family). Observation on Adi Sucipto 

Street show that vehicle volume 5592 units / hour were 3 species of lichen, 

Ahmad Yani Street vehicle volume 3117 units / hour were 6 species of lichen, and 
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observation point on Dr Radjiman Street with vehicle volume of 3050 units / hour 

were 8 species of lichen. 

 

Keywords : Inventory, Lichen, Bioindicator, Laweyan Sub-district 

  

1. PENDAHULUAN 

Lichen (lumut kerak) merupakan gabungan antara fungi dan alga sehingga 

secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini hidup 

secara epifit pada pohon-pohonan, di atas tanah terutama di daerah sekitar 

kutub utara, di atas batu cadas, di tepi pantai atau gunung-gunung yang 

tinggi. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam 

pembentukan tanah. Tumbuhan ini bersifat endolitik karena dapat masuk 

pada bagian pinggir batu. Dalam hidupnya lichen tidak memerlukan syarat 

hidup yang tinggi dan tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu 

yang lama (Yurnaliza, 2002). 

Lichen dapat dijumpai secara luas di dataran rendah hingga ke dataran 

tinggi dari kutub utara hingga ke daerah tropis. Tumbuhan ini dapat tumbuh 

di berbagai permukaan tanah, benda, daun, batu, material bekas, besi tua, 

kulit kayu, pohon, di pinggir sungai maupun di tepi pantai (Roziaty, 2016). 

Lichen  merupakan  tumbuhan  indikator  yang  peka  terhadap 

pencemaran udara. Lichen adalah spesies  indikator  terbaik  yang menyerap  

sejumlah  besar  kimia  dari  air  hujan  dan polusi udara. Adanya kemampuan  

ini menjadikan  lichen  sebagai bioindikator  yang baik untuk melihat adanya 

suatu kondisi udara pada suatu daerah yang tercemar atau sebaliknya (Jannah, 

2007). Lichen sangat sensitif terhadap pencemaran udara. Tidak seperti 

banyak tanaman vaskular, lichen tidak memiliki bagian daun sehingga tidak 

bisa menghindari paparan polutan dengan memusatkan polutan di permukaan 

daun (Nash, 2008).  

Kecamatan Laweyan adalah kecamatan yang hanya memiliki luas 

8,64 Km
2 

 dari luas total Kota Surakarta. Berdasarkan data sensus 2010 lalu, 

kepadatan penduduk di Kecamatan Laweyan mencapai 12.682 Jiwa/km
2
. 

Kecamatan Laweyan ini setiap tahunnya terdapat 39.149 kendaraan beroda 4 

atau lebih dan 190.933 kendaraan roda 2 yang melintas. Data di atas 
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menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan 

bermotor cukup tinggi. Tingginya kendaraan bermotor akibat adanya 

kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi menuju tempat kerja. Aktivitas 

masyarakat ini mampu memicu timbulnya pencemaran udara oleh kendaraan 

bermotor. Salah satu jalan yang paling padat di Kecamatan Laweyan adalah 

Jalan Adi Sucipto. Kualitas udara ambien di jalan ini terdiri atas NO2 

(Nitrogen dioksida) yang mencapai 30,08 µg/Nm3, O3 (Ozon) mencapai 9,99 

µg/Nm3, dan SO2 (Sulfur dioksida) mencapai 13,93 µg/Nm3 (Anonim, 2017). 

Penggunaan lichen sebagai bioindikator pencemaran udara bisa dilihat 

dari keanekaragaman jenis lichen yang terdapat di jalur-jalur lalu lintas yang 

terjadi pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor. Beberapa jenis 

lichen yang biasa ditemukan di jalur lalu lintas yaitu Parmotrema 

austrosinense, Parmotrema tinctorum, Parmeliopsis sp., Dirinaria applanata, 

Dirinaria picta, Pyxine cocoes (Panjaitan, Fitmawati, & Martina, 2012). 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif 

dengan teknik survei. Teknik pengambilan sampel adalah purpossive 

sampling berdasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas, yaitu di Jalan Adi 

Sucipto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Dr Radjiman. Pada setiap stasiun 

dibagi menjadi 10 sub stasiun. Sampel lichen diambil dari batang pohon 

dengan diameter lebih dari 15 cm, dilanjutkan dengan identifikasi spesies 

secara morfologi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Lichen di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Stasiun 1 (Jalan Adi Sucipto); Stasiun 2 (Jalan Ahmad Yani/Solo-

Semarang); Stasiun 3 (Jalan Dr. Radjiman. (+) ditemukan; (-) tidak ditemukan (*) 

jumlah terbesar; (**) jumlah terkecil. 

 

Lepraria incana yang dijumpai pada dua 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 yang mampu bertahan hidup pada 

intensitas pencemaran udara rendah hingga sedang (Taufikurahman & 

Sari, 2010). 

Famili Arthoniaceae memiliki karakteristik kunci askokarp 

tertanam di dalam stroma. Pada penelitian ini ditemukan 1 jenis lichen 

dengan warna talus masing-masing putih dan putih kehijauan di bagian 

tepinya. Famili Lecanoracea ditemukan jenis yaitu Lecanora sp. yang 

talusnya berupa lingkaran-lingkaran kecil dan termasuk dalam lichen 

crustose yang melekat pada substratnya (Murningsih & Mafazaa, 2016).  

Ditemukan 2 jenis lichen yang yang termasuk dalam famili 

Parmeliaceae yaitu Parmelia cristifera dan Parmotrema hypotropum. 

Famili Parmeliaceae adalah kelompok lichen foliose terbesar yang 

memiliki talus spesifik dan mudah dikenali. Talusnya memiliki korteks 

Famili Spesies 
Stasiun 

Σ Koloni 
% 

Koloni 1 2 3 

       

Arthoniaceae Arthonia sp. - + + 65 4% 

Caloplacaceae Caloplaca sp. - + + 55 3% 

Physciaceae Dirinaria sp. + + + 1100 65%** 

 Physcia aipolia - + - 30 2% 

Graphidaceae Graphis sp. + - + 40 2% 

Lecanoraceae Lepraria caesioalba - + + 25 1%* 

 Lepraria incana - - + 270 16% 

Parmeliaceae Parmelia sp. + + + 95 6% 

 Parmotrema 

hypotropum 

- - + 20 1%* 

Jumlah 3 6 8 1700 100% 
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atas dan bawah, seringkali terdapat rizin untuk membantu perlekatan pada 

substrat (Panjaitan, Fitmawati, & Martina, 2012).  

Jenis lichen yang ditemukan dari famili Graphidaceae adalah 

Graphis sp.. Famili terakhir yang ditemukan yaitu famili Caloplacaceae. 

Caloplaca sp. merupakan lichen memiliki morfologi talus crustose, 

beberapa ada yang berwarna hijau kekuningan dan ada yang berwarna 

orange kemerahan dengan Apothesia berwarna orange. 

Menurut hasil penelitian (Mokni, Telailia, Sebei, & Aouni, 2015) 

bahwa Physcia aipolia dan Arthonia sp. merupakan lichen yang sangat 

sensitif dan ditemukan pada daerah yang tidak tercemar. Di Slovenia, 

Physcia aipolia digunakan sebagai bioindicator pencemaran udara melalui 

maping untuk mndapatkan jenis lichen yang sensitif terhadap pencemaran 

udara (Pinho, Agusto, & Bio, 2003). 

Tabel 2. Hasil identifikasi inang lichen di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

Spesies Pohon inang 

Diam

eter 

(cm) 

Zona lichen pada 

inang 

1 2 3 4 5 

        

Arthonia sp. Glodokan (Polyaltia longifolia) 

Palem (Hyophorbe lagenicaulisi) 

17 

28 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

Caloplaca sp. Mangga (Mangifera indica) 43 - + + + - 

Dirinaria sp. Glodogan (Polyaltia longifolia) 

Mahoni (Swietenia mahagoni) 

Tanjung (Mimusops elengi) 

Angsana (Pterocarpus indicus) 

Mangga (Mangifera indica) 

Beringin (Ficus benjamina) 

Waru (Hibiscus tiliaceus) 

24 

25 

33 

33 

51 

25 

26 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

Graphis sp. Kamboja (Plumeria sp.) 17 - - + + - 

Lepraria caesioalba Glodogan (Polyaltia longifolia) 

Mahoni (Swietenia mahagoni) 

Tanjung (Mimusops elengi) 

Mangga (Mangifera indica) 

33 

28 

32 

31 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Lepraria incana Palem (Hyophorbe lagenicaulisi) 20 - + - - - 
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Parmelia sp. Pinus (Pinus mercusii) 

Tanjung (Mimusops elengi) 

Mangga (Mangifera indica) 

36 

38 

24 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

Physcia aipolia Talok (Muntingia calabura) 32 + + - - - 

Parmotrema 

hypotropum 

Asam jawa (Tamarindus indica) 36 - + - - - 

Jumlah 3 16
** 

12 7 2
* 

Keterangan: 

** = Nilai Tertinggi 

* = Nilai Terendah 

 

Pengamatan jenis inang lichen diperoleh hasil inang yang dominan 

adalah pohon Glodokan (Polyaltia longifolia) karena pohon glodokan 

memiliki tekstur kulit pohon yang relatif halus dan mudah untuk 

ditumbuhi jenis lichen. Selain itu pada tiga lokasi pengamatan pohon 

glodokan juga lebih banyak ditemukan dibanding jenis pohon lainnya. 

Pohon inang lain yang dijumpai pada tiga lokasi pengamatan yaitu 

Tanjung (Mimusops elengi), Asem jawa (Tamarindus indica), Akasia 

(Acacia denticulosa), Mahoni (Swietenia mahagoni), Waru (Hibiscus 

tiliaceus), Sawo, Talok (Muntingia calabura), Kamboja (Plumeria sp.), 

Palem (Hyophorbe lagenicaulisi), dan Mangga (Mangifera indica). 

Pada satu pohon yang menjadi inang tidak semua bagian pohon 

terdapat lichen. Berdasarkan pengamatan pohon inang menggunakan 

metode Johanson yang membagi pohon inang menjadi 5 zona, zona 

pohon yang dominan ditumbuhi lichen yaitu zona 2 (daerah yang meliputi 

batang utama pohon hingga percabangan pertama atau 2/3 bagian atas 

batang utama) dan zona 3 (daerah yang meliputi bagian basal 

percabangan atau 1/3 bagian dari total panjang cabang). Berdasarkan 

jumlah lichen yang berada pada zona pohon inang, dapat dikatakan bahwa 

lichen yang ditemukan menyukai tempat-tempat yang tidak terkena sinar 

matahari langsung. Karena pada zona 2 dan 3 merupakan bagian yang 

ternaung dan sinar matahari yang datang terhalang oleh naungan tersebut 

dan memiliki kelembaban udara yang tinggi. Akan tetapi pada kondisi 

tertentu ada pohon inang yang mulai zona 1 sampai 5 dapat dijumpai 

adanya lichen, seperti pada pohon mangga (Mangifera indica) dan 
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glodokan (Polyaltia longifolia) di Jalan Dr Radjiman ditemukan Dirinaria 

sp. dari zona 1 sampai zona 5. Hal ini terjadi karena pohon sudah 

membentuk kanopi sehingga menutupi sinar matahari yang masuk. 

Diameter inang juga berpengaruh terhadap pola zonasi lichen pada pohon. 

Semakin besar diameter pohon, maka kemungkinan lichen dapat di 

temukan dari zona 1 hingga zona 5. 

Tabel 3. Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan-jalan utama Kecamatan laweyan 

kota Surakarta 

Stasiun Hari Waktu Σ Kendaraan 

Rerata Σ 

kendaraan/3 

hari/1 jam 

1 Selasa 08.00-09.00 5068 

5592 

13.00-14.00 5129 

Rabu 08.00-09.00 5926 

13.00-14.00 6843 

Kamis 08.00-09.00 5092 

13.00-14.00 5494 

2 Selasa 08.00-09.00 3084 

3117 

13.00-14.00 2932 

Rabu 08.00-09.00 2971 

13.00-14.00 3353 

Kamis 08.00-09.00 2953 

13.00-14.00 3409 

3 Selasa 08.00-09.00 2291 

3050 

13.00-14.00 3414 

Rabu 08.00-09.00 2809 

13.00-14.00 3382 

Kamis 08.00-09.00 2912 

13.00-14.00 3491 

Jumlah 11759 

Keterangan : Stasiun 1 (Jalan Adi Sucipto); Stasiun 2 (Jalan Ahmad Yani/Solo-

Semarang); Stasiun 3 (Jalan Dr. Radjiman). 

 

Keadatan lalu lintas diamati karena menjadi faktor eksternal yang 

dapat memengaruhi variasi dan jumlah lichen di suatu tempat. 

Berdasarkan hasil pengamatan, Jalan Dr Radjiman termasuk ke dalam 

lokasi kepadatan lalu lintas rendah dengan rata-rata 3050 kendaraan/jam. 

Lokasi dengan kepadatan lalu lintas sedang yaitu Jalan Ahnad Yani 

dengan 3117 kendaraan/jam. Kepadatan lalu lintas di Jalan Adi Sucipto 

merupakan yang tertinggi, jumlah kendaraan yang melintasi lokasi ini 

yaitu 5592 kendaraan/jam. Hal tersebut menyebabkan presentase jumlah 

koloni di Jalan Adi Sucipto rendah. Jalan Adi Sucipto memiliki 

kepadatan lalu lintas tinggi karena banyak sekolah dan kantor yang 
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berada di sepanjang jalan ini. Selain itu, jalan ini mengarah pada 

beberapa fasilitas umum. 

Rendahnya presentase jumlah koloni disebabkan karena emisi 

kendaraan bermotor yang mengandung Sulfur Dioksida (SO2) dan 

Nitrogen Dioksida (NO2) diudara. SO2 berasal dari sisa pembakaran 

bahan bakar fosil yaitu kendaraan bermotor. Pada kategori nyaman, 

parameter tersebut tidak memberikan dampak yang berarti, sedangkan 

pada kategori baik dan sedang keberadaan SO2 mampu memberikan luka 

pada beberapa spesies tanaman. Penambahan konsentrasi SO2 pada 

lingkungan akan merubah kondisi menjadi tidak sehat dan peningkatan 

kerusakan tanaman (Raharjo, 2009). Sumber utama NO2 pada atmosfer 

adalah hasil pembakaran dari kendaraan pada jalan lalu lintas. Udara 

yang tercemar oleh gas NO2 pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan pada jaringan daun sehingga daun tidak dapat berfungsi 

sempurna (Sofyan, 2017). 

Tabel 4. Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta 

No. Parameter Abiotik 
Hasil Pengukuran 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1. Suhu udara 32,6
o
C 32,4

 o
C 30,4

 o
C 

2. Kelembaban udara 47% 56% 64% 

3. Ketinggian tempat
175 m dpL 159 m dpL 168 m dpL 

Keterangan : Stasiun 1 (Jalan Adi Sucipto); Stasiun 2 (Jalan Ahmad Yani/Solo-

Semarang); Stasiun 3 (Jalan Dr. Radjiman). 

Kondisi substrat lumut kerak yang mendukung pertumbuhan lumut 

kerak secara optimal yaitu pada keadaan suhu yang kurang dari 40 ºC dan 

kelembaban yang kurang dari 85%. Kondisi suhu dan kelembaban pada 

kedua lokasi sesuai untuk mendukung kehidupan lumut kerak. Suhu dan 

kelembaban yang melewati ambang batas dapat menyebabkan rusaknya 

klorofil pada lumut kerak sehingga aktifitas fotosintesis dan 

perkembangan kehidupan dari lumut kerak dapat terganggu (Sofyan, 

2017). 
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Berdasarkan hasil pengamatan kondisi lingkungan (Tabel 3), 

bahwa rata-rata suhu di Kecamatan Laweyan adalah 31,8 ºC yang artinya 

kurang dari 40ºC. Kelembaban memiliki rata-rata 56% yang juga kurang 

dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Laweyan memiliki 

kondisi lingkungan yang optimal sebagai tempat tumbuh lichen, sehingga 

lichen dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, saat 

dilakukan pengamatan, terjadi perubahan cuaca yang spontan. Sehingga, 

dapat memengaruhi data hasil pengamatan kondisi lingkungan. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 9 spesies yang termasuk dalam 6

famili yaitu Arthonia sp. (famili arthoniaceae), Caloplaca sp. (famili

caloplacaceae), Dirinaria sp. dan Physcia aipolia (famili physciaceae),

Graphis sp. (famili graphidaceae), Lepraria caesioalba dan Lepraria

incana (famili lecanoraceae), Parmelia sp. dan Parmotrema hypotropum

(famili parmeliaceae). Pengamatan di Jalan Adi Sucipto menunjukkan

volume kendaraan 5592 unit/jam ditemukan 3 spesies lichen, Jalan Ahmad

Yani dengan volume kendaraan 3117 unit/jam ditemukan 6 spesies lichen,

dan titik pengamatan di Jalan Dr Radjiman dengan volume kendaraan

3050 unit/jam ditemukan 8 spesies lichen.

Zona yang paling banyak terdapat lichen adalah pada zona 2 dan 

terendah pada zona 1. Semakin besar diameter batang, maka kemungkinan 

ditemukan lichen dari zona 1 samai 5 semakin besar. Pada pohon mangga 

(Mangifera indica) yang memiliki diameter 50-55 dapat ditemukan lichen 

dari zona 1 samai 5. 
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