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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara 

berkembang yang terus membangun pada sektor-sektor 

industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan di sektor industri tidak hanya 

memberikan nilai tambah bagi ekonomi negara, tetapi 

disisi lain berpotensi bagi kerusakan lingkungan akibat 

limbah yang dihasilkannya.  

Limbah limbah domestik maupun limbah industri 

yang dibuang ke lingkungan secara terus menerus 

tanpa dikelolah dengan baik dapat 

mencemarilingkungan. Salah satu bahan pencemaran 

yang berbahaya bagi lingkungan yang terdapat dalam 

limbah industri sekitar adalah logam berat.  

Logam berat berasal dari industri-industri yang 

tidak mengatur dan mengolah limbahnya sebelum di 

lepas ke lingkungan seperti limbah pertanian, 

(Niczyporuk, Bajguz, Zambrzycka, & Żyłkiewiczb, 

2012),emisi gas buangan kendaraan bermotor. Limbah 

yang mengandung logam berat jika masuk dalam rantai 

makanan dapat membahayakan bagi kehidupan 
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mahkluk hidup karena menyebabkan penyakit-

penyakit degeratif. (Zahoor & Rehman, 2009). 

Mempertimbangkan sifat logam berat sebagai 

bahan pencemar lingkungan, maka limbah yang 

mengandung logam berat perlu diolah secara benar 

sebelum di buang kelingkungan. Demikian juga dengan 

kawasan tercemar dengan logam berat, perlu dipikirkan 

bagiamana strategi remediasi untuk mengurangi 

konsentrasi logam berat. Ada beberapa teknik 

remediasi lingkungan yang terkontaminasi logam, baik 

itu dengan cara fisik, kimia maupun cara biologi. 

Belakangan ini teknik remediasi lebih banyak 

menggunakan cara biologis (bio-remediasi), karena 

pertimbangan efek samping yang dihasilkannya dan 

biaya operasional. Remediasi lingkungan tercemar 

logam berat oleh bakteri (Zahoor & Rehman, 2009; De, 

Ramaiah, & Vardanyan, 2008) dan juga mikro alga 

(Perales-Vela, Peña-Castro, & Cañizares-Villanueva, 

2006)sudah banyak diteliti. Salah satunya dengan 

menggunakan mikroalge Chlorella sp (Niczyporuk dkk., 

2012; Kaplan dkk., 1995; Rahman, Ellis, & Miller, 

2012; Wilde, dkk., 2006; Rahman dkk., 2012). 

Kemampuan remediasi logam berat oleh alga lebih 

baik bila di bandingkan dengan beberapa mikroba, 

jamur, karena struktur dinding sel alga terbentuk dari 

berbagai serat metric  polisakarida (Niczyporuk dkk., 
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2012). Beberapa mikroalga mempunyai kemampuan 

untuk menjadi agen remediasi logam berat diantaranya 

adalahNanochlorphis, Scenedes musquadricauda. 

Chlorella sp dapat menyerap logam berat diantaranya 

Cd, Hg, Cr, Pb dan As. Chlorella memiliki kemampuan 

tumbuh pada lingkungan tercemar. 

Kemampuan tumbuh Chlorella sp pada 

lingkungan tercemar karena Chlorella sp memiliki 

Phytohormondan Polyamine untuk adaptasi pada 

ekosistim air yang tercemar dengan logam berat 

(Niczyporuk dkk., 2012). Kemampuan Chlorella sp 

dalam menyerap logam berat ini menunjukan 

kemampuan beradaptasi, bertumbuh pada lingkungan   

tercemar. Selain dapat digunakan juga untuk 

bioremediasi logam berat mikroalga chlorella sp juga 

dapat di gunakan sebagai prekursor biodiesel karena 

mengandung 20-50% lemak. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian 

ini dilakukan guna mengetahui kemampuan Chlorella 

sp dalam menyerap logam berat (Cu, Cd, Cr, Zn) dalam 

medium sintetis. 

 

 

 

 



4 
 

B. Manfaat Penelitian 

Diharapkan informasi ini dapat dipertimbangkan 

dalam pengembangan teknik bioremediasi lingkungan 

tercemar oleh logam berat. 

 

C. Tujuan 

1. Menentukan seberapa besar kemampuan 

Chlorella sp dalam menyerap logam berat (Cu, Cd, 

Cr, Zn). 

2. Mengetahui Efek logam berat terhadap 

pertumbuhan biomassa. 

 


