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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Pertumbuhan dan Pengurangan Logam berat 

pada medium. 

Pertumbuhan Chlorella sp, pada medium yang 

diberikan perlakuan logam berat selama 7 hari 

kultur  terlihat dari adanya  pertambahan 

biomasa.   Pertambahan biomassa  pada  medium 

yang mengandung logam berat baru terlihat 

setelah hari ke-5 hingga hari ke-7, dengan besar 

pertambahan biomassa pada masing-masing 

medium seperti yang disajikan dalam tabel 4.1. 
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Pengujian statistik terhadap pertambahan 

biomassa antara masing-masing perlakuan 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaaan 

signifikan antara perlakuan dengan kontrol. Ini 

menunjukan bahwa tidak ada efek dari logam 

berat terhadap pertambahan biomassa. 

2. Penyerapan logam berat oleh Chlorella sp. 

Pertumbuhan Chlorella sp, pada medium 

yang diberikan perlakuan logam berat, selama 7 

hari inkubasi terlihat dari adanya  penyerapan 

logam berat pada medium kultivasi. Penyerapan 

tertinggi oleh Chlorella sp terjadi pada logam Cr 

seperti disajikan pada tabel 4.1. Pada beberapa 

jurnal lain menyebutkan bahwa penyerapan 

logamberat paling tinggi oleh Chlorella sp adalah 

Cd dibandingkan dengan Pb dan Cu (Niczyporuk, 

Bajguz, Zambrzycka, & Żyłkiewiczb, 2012) tetapi 

pada percobaan ini penyerapan tertinggi justru 

terjadi pada logam Cr dan Cu. Niczyporuk 

(Niczyporuk, Bajguz, Zambrzycka, & Żyłkiewiczb, 

2012) menyebutkan bahwa pH asam dapat 

mempengaruhi penyerapan logam berat tetapi  

pada percobaan ini berbeda misalnya pada logam 

jenis Cr pada hari ke 5 pH 7.1 tetapi pada hari ke 

7 terjadi kenaikan pH 7.2 ini juga terjadi pada 

perlakuan yang lain. Kondisi lingkungan untuk 
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pertumbuhan Chlorella sp adalah pada salinitas 

15 dan 35% tetapi untuk pertumbuhan terbaik 

Chlorella sp adalah pada 25% salinitas dan Alga 

juga bertumbuh pada suhu 17, 20, dan 23oC 

tetapi alga akan bertumbuh lambat pada suhu 

26, 29, 32 dan 14oC. Kondisi lingkungan juga 

mempengaruhi tumbuh dari Chlorella sp. Yang 

mana untuk pertumbuhan terbaik Chlorella sp 

adalah pada salinatas 25%, Suhu 17, 20, dan 

23oC dan juga intensitas cahaya 4500 Lux. Pada 

penelitian ini terlihat bahwa belum optimal 

penyerapan logam berat oleh Chlorella sp 

dikarenakan kondisi lingkungan yang belum 

mendukung untuk pertumbuhan terbaikdari 

Chlorella sp (Hirata dkk., 1981), ini dikarenakan 

pH, Salinitas dan intensitas cahaya sangat 

mempengaruh laju pertumbuhan dari Chlorella 

sp. 

 



18 
 

Gambar 4.1. Pengurangan LB dalam medium 

Pada Uji statistik (ANOVA-One Way) terlihat bahwa 

penyerapan logam Cr2+ (a) sama dengan penyerapan 

pada logam Cu2+ (ab) tetapi berbeda dengan logam 

Cd2+(b) dan Zn2+(b). Dan penyerapan pada logam 

Cd2+(b) sama dengan pada logam Cu2+ (ab)dan Zn2+(b). 

Ini menunjukan bahwa signifiknasi penyerapan terjadi 

pada logam Cr2+ dan Cu2+. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Potensi Chlorella sp sebagai agen remediasi 

Remediasi logam berat oleh mikroalga 

untuk menurunkan ion logam berat pada 

lingkungan tercemar merupakan salah satu opsi 

yang perlu di pertimbangkan kerena alasan 

ekonomis. Kemampuan menyerap logam berat 

oleh mikroalga sudah banyak di teliti (Wetipo, 
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dkk., 2013; Wilde & Benemann, 1993; Rahman, 

dkk., 2012; Zahoor & Rehman, 2009).  

Pada kondisi optimal, penyerapan ion 

logam meningkat dari konsenterasi logam awal 

250 µg.l-1 (Dönmez dkk., 1999), untuk logam 

nikel (II) diserap sebesar 48,1-60,2µg.g-1 pada 

suhu 450C dari konsenterasi logam awal (Aksu Z., 

2002) dan Pada logam Cu2+ setelah dikultur 

selama 72 jam sensitivitas penyerapan logam 

berat sebesar 0,7 dan 1,4 µgl-1 pada pH 6,5 dan 

5,7 sedangkan untuk Uranium sensitivitasnya 

sebesar 13 dan 34 µg l-1 pada pH 6,5 dan 5,7, 

(Franklin, 2000), dan untuk kadmium (II) sebesar 

86,6 µg.g-1 untuk alga kering dengan konsetrasi 

awal 150µgl-1 untuk situasi ion tunggal (Aksu Z. 

& Dönmez, G., 2006).  

Dari semua percobaan yangdilakukan dilihat 

bahwa bioremediasi logam berat di alam dengan 

memakai organisme model Chlorella sp akan berjalan 

dengan baik apabila faktor fisik dan kimia lingkungan 

(Suhu, pH, Salinitas, OD, COD) pada keadaan optimal 

dan juga beberapa faktor lain seperti arus air dan  

ketersediaan nutrien seperti karbon. Pada beberapa 

penelitian melaporkan bahwa Chlorella sp mampu 

menyerap logam berat di perairan dari berkisar antara 

0.7 µgl-1 - 150µgl-1 (Dönmez dkk., 1999; Aksu Z. , 
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2002;Franklin, 2000; Aksu Z. & Dönmez, G., 2006) dan 

pada percobaan yang dilakukan oleh Wetipo dkk 

(Wetipo dkk., 2013) di dapat bahwa penyerapan logam 

berat berkisar dari 0.819 – 3.34 mg/L selama 7 hari 

kultivasi. Chlorella sp mampu menyerap beberapa 

logam berat diantaranya Cu2+, Cd2+, Cr2+, dan Zn2+, 

sehingga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai agen 

remediasi logam berat pada lingkungan tercemar 

dengan mempertimbangkan pengaruh dari lingkungan 

tempat tumbuh Chlorella sp tersebut. 


