
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Biologi Chlorella SP  

1. Klasifikasi 

Penamaan Chlorella sp karena memiliki 

kandungan klorofil yang tinggi dan juga merupakan 

produsen primer dalam rantai makanan (Sidabutar, 

1999). Chlorellasendiri termasuk dalam (Facrullah, 

2011) : 

Divisi : Chlorophyta 

Kelas : Chlorophyceae 

Ordo : Chlorococcales 

Famili : Chlorellaceae 

Genus : Chlorella 

Spesies : Chlorella sp. 

Chlorela merupakan mikroorganisme yang 

termasuk dalam filum Chlorophyta atau yang sering 

kita kenal sebagai alga hijau. Mikroalga jenis Chlorella 

spp. berwarna hijau, pergerakannya tidak motil dan 

struktur tubuhnya tidak memiliki flagel. Selnya 

berbentuk bola, berukuran sedang dengan diameter 2-
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10 μm, bergantung pada spesiesnya, dengan kloroplas 

berbentuk seperti gelas. 

 

2. Habitat dan Ekologi 

Chlorella sp merupakan tumbuhan ganggang 

hijau bersel tunggal, hidup sendiri dan berkelompok 

tidak mempunyai batang, akar dan daun. Chlorella 

tumbuh pada air tawar, payau dan asin. Chlorella juga 

dapat tumbuh pada tanah yang basah, batuan yang 

basah, dan pada dahan-dahan tumbuhan dan beberapa 

spesies hidup bersimbiosis dengan protozoa, hydra, 

sponge, atau mikroorganisme lainya (Sidabutar, 1999). 

Berdasarkan habitatnya Chlorella sp hidup pada 

salinitas 25 ppt dan juga pada suhu 20 0C dengan 

cukup Cahaya untuk proses fotosintesis. 

 

3. Pertumbuhan Mikroalga 

Bertumbuhnya mikroalgae yang telah dikultur 

dapat dilihat dari bertambahnya Ukuran sel dan 

jumlah sel dalam media kultur. Chlorella sp 

berkembangbiak dengan membelah diri membentuk 

autospora, dimana ada 4 fase siklus hidup dari 

Chlorella sp yaitu fase Pertumbuhan, fase Pematangan 

awal, fase Pematangan Akhir dan fase Autospora 

(Rostini, 2007).  
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B. Sifat kimia fisika logam berat 

 Logam berat adalah logam dalam tabel periodik 

unsur yang memiliki masa jenis lima atau lebih dengan 

nomor atom 22 sampai dengan 92. Berikut tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Berat atom, densitas dan titik cair 

(Hutagalung, 1984). 

Nomor 

Atom 

Unsur Berat Atom Densitas  

(g/ cm 3) 

Titik Cair 

0C 

Titik 

didih 

(0C) 

48 

29 

24 

30 

Cd 

Cu 

Cr 

Zn 

112.41 

63.54 

52.01 

65.38 

8.65 

8.9 

7.14 

7.14 

320.9 

1083.2 

1800 

419.5 

767 

2596 

2482 

907 

Menurut Hutagalung (1984) bahwa kesadaan 

yang tinggi dapat mengurangi toksisitas logam berat, 

karena logam berat tersebut akan mengendap dalam 

air. 

 

C. Bahaya pencemaran logam berat 

Keberadaan logam  di alam pada titik tertentu 

dapat mengganggu lingkungan, jika logam berat telah 

berada pada lingkungan dan melebihi ambang batas 

normal maka akan membahayakan makhluk hidup 
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dikarenakan jika berlebihan maka logam berat tersebut 

dapat terakumulasi pada rantai makanan, sehingga 

dapat menyebabkan keracunan pada makhluk hidup, 

ini dapat dilihat pada contoh kasus teluk minamata. 

Tabel 2.2. Kadar Normal dan Kadar maksimum logam 

berat. (Hutagalung, 1984) 

Unsur 

Kadar (ppb) 

Sumber 

Normal Maksimum 

Kadmium (Cd) 

Kromium (Cr) 

Tembaga (Cu) 

 

Zeng (Zn) 

0.11 

0.2 

2 

 

2 

10 

50 

50 

 

100 

Sungai, Udara 

Sungai. 

Dumping, Sungai, 

dan udara. 

Dumping, Sungai 

dan udara. 

 

Berikut ini beberapa contoh logam berat yang 

berbahaya bagi tubuh manusia jika terakumulasi 

dalam tubuh manusia secara berlebihan. 

a. Kadmium (Cd2+) 

Kadmium tidak hanya terakumulasi pada jaringan 

tubuh saja tetapi juga banyak ditemukan dalam 

seluruh kompartemen lingkungan (Udara, Air, 

Tanah, Makanan) (Flick dkk., 1971). Kadmium 
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merupakan zat anorganik yang sangat beracun, jika 

terpapar kadmium akan menyebabkan terjadinya 

kanker paru-paru dan juga dapat memicu terjadinya 

kanker Prostat. (Waalkes, 2000). 

b. Tembaga (Cu2+) 

Toksisitas logam tembaga pada manusia, 

khususnya anak-anak biasanya terjadi karena 

tembaga sulfat. Beberapa gejala keracunan tembaga 

adalah sakit perut, mual, muntah, diare dan 

beberapa kasus yang parah dapat menyebabkan 

gagal ginjal dan kematian. 

Tembaga merupakan bagian integral dari 

kerja enzim penting dalam proses biologis, walau 

biasanya Cu berikatan dengan protein tetapi dapat 

juga terlepas dari protein dan menjadi bebas 

sehingga mengkatalis terbentuknya radikal 

hidroksi. Sehingga memicu kerusakan oksidatif 

yang akan menyebabkan ganguan pada 

metabolisme dan juga gangguan neurodegeneratif, 

Cu ini berasal dari pencemaran lingkungan. (Gaetke 

& Chowb, 2003) 

c. Cromium (Cr2+) 

Logam krom (Cr) adalah salah satu jenis polutan 

logam berat yang bersifat toksik, dalam tubuh 

logam krom biasanya berada dalam keadaan 
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sebagai ion Cr3+. Chromium dalam tubuh manusia 

dapat memicu terjadinya Karsinogenik terutama 

lewat inhilasi/ pernapasan, dan dapat juga 

menyebabkan kangker paru-paru bagi perokok pasif 

dan aktif oleh paparan Kromium Heksavalen yang 

terdaapt dalam rokok. Batas terpapar oleh 

Chromium adalah 50 ppb. Pada review ini dibahas 

bahwa terjadinya tumor kulit pada hewan 

percobaan tikus yang diberi air bercampur 

Chromium. (Costa & Klein, 2006).  

d. Seng (Zn2+) 

Pada manusia seng merupakan unsur yang terlibat 

dalam sejumlah ezim yang mengkatalis reaksi 

metabolik yang vital karena fasilitasnya yang 

digunakan dalam sintesis DNA, RNA dan 

partisipasinya dalam metabolisme protein, seng 

juga esensial untuk petumbuhan anak. Tetapi  pada 

percobaan Wang (Wang dkkl., 2006) yang diujikan 

pada mencit jantan dan betina dengan dosis 5 g/kg 

berat badan bersifat patologis pada hati, ginjal, 

jaringan jantung, radang usus dan juga sedikit pada 

perut dari mencit. 

 


