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Abstract 

Contaminated environment bioremediation Cr(VI) is currently much was 

done to address the problem of contamination of soil by industrial waste 

containing Cr(VI). Generally the process of bioremediation relies on the ability of 

the Microbe in the reduction of Cr(VI). Microbes are used can come from the local 

environment, making it more suitable to the conditions of the environment. 

Isolates SpR3 and SpR17 are two isolates have resistance to Cr(VI) and able to 

reduce Cr(VI) the liquid. Still needed a second potential testing isolates in soil 

environment for applied in bioremediation Cr(VI). The purpose of this research is 

to determine the potential reduction of Cr(VI) by using SpR17 or SpR3 isolates the 

ground. The stages are done is grow bacterial isolates SpR3 and SpR17, soil 

sterilization, inoculation of culture to the land, as well as extraction and 

concentration determination of Cr(VI) total of soil samples. The results of research 

imply that isolates being tested , namely SpR3 and SpR17 equally demonstrating 

ability reduction high on land. Ability reduction of Cr(VI) by SpR3 is 32.63 g g-1 

soil, these results are slightly lower than the ability of the reduction of Cr(VI) by 

SpR17  44.59 g g-1  soil. See the ability of the two isolates of bacteria reduction of 

Cr(VI) on the ground, open great opportunities for applying it together with the 

land of bioakumulator Cr(VI) contaminated soil bioremediation for Cr(VI). 

Key Words : Reduktion Cr(VI), Isolates SpR3, Isolates SpR17. 

Pendahuluan 

 Konsentrasi krom di lingkungan semakin meningkat dengan meningkatnya 

jumlah industri. Peningkatan konsentrasi krom di lingkungan ini akibat 

penggunaan Cr dalam proses penyepuhan, pengecatan, penghambatan korosi, 

pembuatan baja, serta pemakaian fungisida. Pencemaran lingkungan oleh logam 

berat Cr mendapat perhatian besar karena krom merupakan polutan yang bersifat 
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toksik, baik pada hewan maupun tumbuhan dan berpotensi menimbulkan 

kerusakan ekosistem bila konsentrasinya melebihi batas ambang. Sifat toksik 

krom diantaranya ditentukan oleh bentuk ion krom dan konsentrasinya. 

Ada dua bentuk ion krom yang dijumpai di air, tanah maupun organisme 

yaitu Cr(III) dan Cr(VI). Krom dan bentuk-bentuk turunannya yang terdapat di 

alam terutama berasal dari kegiatan antropogenik seperti emisi dari industri, 

proses-proses pembakaran dan lain-lain (Bielicka dkk., 2005) .  

Selain berasal dari aktivitas antropogenik, keberadaan krom di lingkungan 

juga berasal dari material batuan induk yang mengalami pelapukan. Kandungan 

krom di dalam tanah sangat bervariasi. Krom yang terdapat di dalam tanah pada 

umumnya dalam bentuk Cr(III) dan relatif kurang bisa diserap oleh tanaman. 

Peningkatan konsentrasi krom di dalam tanah kebanyakan terjadi karena adanya 

pembuangan limbah dari industri yang menggunakan krom. Krom yang terdapat 

di dalam lingkungan air berasal dari sumber alami seperti pelapukan batuan, 

curah hujan, atmosfer, dan dari pencucian sistem terestrial (Bielicka, dkk. 2005).  

Salah satu metode remediasi lingkungan yang murah dan prospektif 

dikembangkan untuk menangani pencemaran Cr adalah secara biologi dengan 

mempekerjakan mikroorganisme. Kemampuan mikroorganisme untuk 

mendegradasi polutan akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan untuk membersihkan 

lingkungan yang terpolusi (Diaz, 2008). Teknologi yang memanfaatkan 

kemampuan mikroorganisme ataupun aktivitas enzimatiknya untuk mendegradasi 

atau mentransformasi polutan dari lingkungan yang tercemar biasa disebut 

sebagai bioremediasi. 

Reduksi Cr(VI) oleh bakteri yang telah banyak dilaporkan berasal dari 

beberapa genera yang berbeda, seperti Enterobacter, Bacillus, Ochrobacterium, 

Escherichia, Pseudomonas, Arthrobacter, Streptomyces, Providencia, 

Exiguobaterium, Leucobacter (Mondaca dkk, 1998; Cheung dan Gu, 2007; Sarangi 

dan Krishnan, 2008), Microbacterium (Pattanapipipaisal dkk., 2001), Desulfovibrio 
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(Michel dkk., 2001), Enterobacter sp (Wang dan Mori, 1990), Escherichia coli (Shen 

dan Wang, 1993), dan Bacillus spp. (Campos dkk., 1995). Beberapa 

mikroorganisme pada kondisi ada atau tidak ada oksigen dapat mereduksi Cr(VI) 

ke bentuk trivalen yang tidak toksis (Polti dkk. 2007; Francisco dkk. 2002).  

Beberapa isolat mikroorganisme telah berhasil diisolasi dari sampel 

limbah penyamakan kulit dan rhizofer tanaman A. indica (Meitiniarti dkk. 2012). 

Dari isolat-isolat tersebut,  isolat SpR3 dan SpR17 merupakan dua isolat yang telah 

diteliti dan menunjukkan kemampuan reduksi Cr(VI) yang cukup baik pada media 

luria cair yang mengandung Cr(VI) (Marchelin, 2015). Kedua isolat ini berpotensi 

digunakan sebagai pereduksi Cr(VI), namun masih diperlukan penelitian 

kemampuan reduksi Cr(VI) oleh kedua isolat ini di tanah sebelum diaplikasikan 

dalam bioremediasi Cr(VI). Adapun tujuan dari penelitian ini menentukan potensi 

reduksi Cr(VI) oleh isolat SpR3 dan SpR17 menggunakan media tanah. 

 

Bahan dan Metode 

Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu isolat SpR3 dan SpR17, tanah, HNO3, 

diphenylcarbazide, aseton, akuades, K2Cr2O7, medium luria cair dan padat, garam 

fisiologis, akuades steril, alkohol 98%, tissue, dan larutan aqua regia. Peralatan 

yang digunakan adalah erlenmeyer, tabung reaksi, beker gelas, gelas ukur, labu 

takar, batang L, autoclave, oven, inkas, shaker, kulkas, tabung reaksi, cawan petri, 

hot plate, karet, plastik bening, label, sentrifus, bunsen, korek, spektofotometer, 

botol penelitian, blue tip, yellow tip, ependof dan pipet ukur steril. 

Isolat Bakteri SpR3 dan SpR17, dan media tanah yang digunakan 

Isolat SpR3 dan SpR17 merupakan dua isolat bakteri yang diisolasi dari 

rhizosfir A. indica yang ditanam pada tanah yang terkontaminasi Cr(VI). Kedua 

bakteri ini mempunyai ketahanan terhadap Cr(VI) hingga 100 ppm. Tanah yang 
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digunakan berasal dari lapisan 0-30 cm tanah kebun yang terletak di Salatiga. 

Sebelum digunakan tanah disaring dahulu dengan saringan tanah diameter 2 mm. 

Pemeliharaan/ perbanyakan isolat SpR3 dan SpR17 

Medium pemeliharaan/ perbanyakan yang digunakan adalah  medium LB 

cair dengan komposisi : NaCl 5 gram, Extra Yeast 5 gram, Tripton 5 gram, K2Cr2O7 

200 ml, akuades 800 ml. Medium yang telah diinokulasi kemudian diikubasi pada 

penggojok dengan kecepatan 145 rpm selama 5 hari atau hingga mencapai 

konsentrasi sel 1,108 CFU/ml. 

Persiapan Tanah dan wadah botol 

 Sampel tanah yang akan digunakan, disterilkan dengan autoclave pada 

suhu 120°C, 1,1 atm selama 30 menit (Alef, 1995). Parameter yang akan di ukur 

adalah jenis tanah, pH, dan kadar air. 

 Botol kaca yang dipakai dalam penelitian ini harus disterilkan dengan cara 

merendam botol-botol kaca dalam larutan H2SO4 dan air selama satu hari. Setelah 

itu botol-botol di cuci dengan air keran dan di bilas dengan akuades. Botol 

penelitian disterilkan dengan autoclave pada suhu 121°C selama 20 menit. 

Perlakuan Inokulasi Kultur ke Tanah dan parameter yang diukur 

 Pada penelitian ini diteliti ada 3 perlakuan yang akan diuji yaitu kontrol 

(tanpa inokulasi bakteri), inokulasi SpR3 dan SpR17. Masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali. Pertama-tama, panen kultur isolat SpR3 dan SpR17 dengan cara 

dicentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Resuspensikan pelet sel 

yang terbentuk dengan menambah 1 ml medium LB cair dengan Cr(VI) 100 ppm. 

Dari masing-masing suspensi sel diambil 100 µl di dalam ependof dan 

ditambahkan dengan 400 µl medium LB cair dengan Cr(VI) 100 ppm, siap untuk 

diinokulasikan ke tanah. Untuk perlakuan kontrol, digunakan 500 µl medium LB 

cair dengan Cr(VI).  

 Tanah yang telah disterilkan ditimbang 3 gram dan dimasukkan pada botol 

penelitian telah disterilisasikan. Tanah dalam botol-botol tersebut diinokulasi 
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dengan kultur maupun medium LB cair dengan Cr(VI) (kontrol) yang telah 

disiapkan diatas.  Setelah itu, ambil botol-botol penelitian untuk sampel t0 dan 

inkubasi sisanya pada tempat gelap. Parameter yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah jumlah sel, dan reduksi Cr(VI), dan pengamatan dilakukan saat 0 jam, 24 

jam, 96 jam dan 192 jam. 

Penentuan jumlah sel 

Sampel tanah dari tiap pengamatan ditimbang sebanyak 1 gram dan 

diencerkan dengan akuades steril dan diencerkan hingga 108. Langkah 

selanjutnya,  ambil 200µl dari pengenceran 1×10-6 - 1×10-8 kemudian ditabur pada 

media lempeng LB padat dengan Cr(VI) 100 ppm. Koloni bakteri tumbuh setelah 3 

hari kemudian dihitung dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count).  

Ekstraksi dan determinasi konsentrasi Cr(VI) total dari sampel tanah 

Ekstraksi dan determinasi konsentrasi Cr(VI) total dari sampel tanah 

mengikuti prosedur Gheju et al. (2009). Satu gram tanah kering udara dimasukkan 

ke dalam botol 150 ml yang berisi 20 ml (KH2PO4 & K2HPO4). Botol ditutup rapat 

dan di shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 24 jam. Konsentrasi Cr(VI) diukur 

dengan menggunakan metode kolorimetri 1,5-difenilkarbasida, berdasarkan 

kompleks ungu yang dibentuk oleh Cr(VI) dengan adanya 1,5-difenilkarbasida 

(Eaton et al,. 1992). Warna sepenuhnya terbentuk selama 15 menit dan 

absorbansi diukur pada 540 nm menggunakan UV-VIS spektrofotometers (UV 

mini-1240). 
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Hasil dan Pembahasan 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa walaupun dari kultur 

bakteri dengan kerapan yang sama (diperkirakan jumlah sel 1,108 CFU/ml), pada 

saat diinokulasikan dan dihitung, ternyata jumlah sel SpR3 50% lebih sedikit 

dibanding jumlah sel SpR17 (Tabel 1). Hal ini kemungkinan karena isolat SpR3 

lebih lambat tumbuhnya dibanding SpR17. Hal ini diperkuat dengan data jumlah 

sel selama penelitian yang menunjukkan bahwa isolat SpR3 memang lebih lambat 

tumbuhnya (hari ke 8 baru mencapai jumlah sel yang sama dengan SpR17 hari 

pertama dan ke 4). Dari data pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa isolat SpR17 

lebih cepat tumbuh ditanah yang mengandung Cr(VI), namun pertumbuhannya 

tidak sebanyak SpR3 dan tidak mampu bertahan lama di lingkungan (pada saat 8 

hari setelah inokulasi, jumlah sel sudah menurun). Data Tabel 1 juga menunjukkan 

bahwa di tanah biasa tidak terdapat bakteri yang tahan terhadap Cr(VI) karena 

jumlahnya nol (tidak terdeteksi). 

 Isolat SpR3 dan SpR17 terbukti dapat tumbuh di tanah yang tercemar oleh 

Cr(VI). Ke dua isolat ini dapat tumbuh pada tanah yang tercemar oleh Cr(VI), hal 

ini terbukti dari hasil perhitungan jumlah sel bakteri pada sampel tanah (Tabel 1). 

Isolat SpR3 dan SpR17 memang bersifat resisten terhadap Cr(VI) karena keduanya 

diperoleh dari rhizosfer Acalypha indica yang ditumbuhkan pada tanah yang 

dicampur dengan limbah tekstil (SpR3) atau penyamakan kulit (SpR17) yang 

mengandung Cr(VI) (Meitiniarti et al., 2012). 
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Tabel 1. Jumlah sel bakteri tahan Cr di tanah yang tidak diinokulasi (K), yang 

diinokulasi SpR3 dan SpR17 pada T0, T1,T4 dan T8. 

 

 Jumlah sel bakteri (CFU/g tanah) 

Waktu pengambilan sampel Kontrol SpR3 SpR17  

0 0 6,76×107 12,28×107  

1 0 2295×107 4272,5×107  

4 0 2656×107 4336×107  

8 0 4812×107 3956×107  

  

 Jika dilihat dari jumlah sel pada medium yang mengandung Cr(VI), tampak 

bahwa isolat SpR17 lebih tahan terhadap Cr(VI) dan mampu tumbuh dengan cepat 

dibanding SpR3. Namun setelah di media tanah, tampak bahwa isolat SpR3 lebih 

mampu bertahan terhadap Cr(VI) dan mampu memperbanyak diri untuk waktu 

yang lebih lama. Jika jumlah sel SpR3 di awal sama dengan jumlah sel SpR17, 

kemungkinan isolat SpR3 ini dapat lebih banyak jumlahnya dan dapat bertahan 

lebih lama di lingkungan dibanding isolat SpR17. 

 Jika dikaitkan dengan kemampuan mereduksi Cr(VI) (Tabel 2) tampak 

bahwa konsentrasi Cr(VI) pada tanah yang tidak diinokulasi bakteri, relatif tetap 

(sekitar 90 ug/gram tanah) karena tidak ada bakteri yang tahan terhadap Cr(VI) 

dalam tanah tersebut. Pada tanah yang diinokulasi, terjadi pengurangan 

konsentrasi Cr(VI)(Gambar 1). Pengurangan konsentrasi Cr(VI) pada tanah yang 

diinokulasi isolat SpR17 meningkat hingga hari ke 8, walaupun jumlah sel nya 

telah menurun. Sedangkan konsentrasi Cr(VI) pada tanah yang diinokulasi isolat 

SpR3 tampak terus menurun, sejalan dengan peningkatan jumlah sel. Dari hasil ini 

tampak bahwa ada perbedaan pola kemampuan reduksi Cr(VI) oleh kedua isolat 

ini. Isolat SpR3 mereduksi Cr(VI) bersamaan dengan pertumbuhan sel, yaitu jika 

jumlah sel meningkat, kemampuan reduksi Cr(VI) juga meningkat. Sebaliknya, 
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isolat SpR17 melakukan reduksi Cr(VI) lambat di awal pertumbuhan, dan setelah 

terjadi penurunan jumlah sel, reduksi Cr(VI) tetap terjadi.   

 Dari perhitungan penurunan konsentrasi Cr(VI) pada Tabel 2, kemampuan 

isolat SpR3 untuk mereduksi Cr(VI) selama 8 hari adalah 32,63 g g-1  tanah, sedikit 

lebih rendah dibanding isolat SpR17, yang mampu mereduksi Cr(VI) sebesar 44,59 

g g-1  tanah. Kemampuan kedua isolat ini hampir sama dengan kemampuan 

reduksi Cr(VI) oleh  Streptomyces sp. MCI yang mampu mereduksi 47 g g-1 berat 

kering tanah setelah 7 hari (Politi et al., 2011). Melihat kemampuan kedua isolat 

bakteri mereduksi Cr(VI) di tanah, terbuka peluang besar untuk 

mengaplikasikannya bersama-sama dengan tanah bioakumulator Cr(VI) untuk 

bioremediasi tanah tercemar Cr(VI). 

 

Tabel 2. Konsentrasi Cr tersedia (µg g-1  tanah) pada kontrol dan tanah yang 

diinokulasi bakteri SpR3 dan SpR17 pada T0, T1,T4 dan T8. 

 

 

 

Waktu 

pengambilan 

sampel 

Konsentrasi Cr tersedia (µg Cr g-1  tanah) 

kontrol SpR3 SpR17 

0 89,32 ± 2,13 85,91 ± 2,16 84,43 ± 11,6 

1 89,22 ± 1,62 71,72 ± 5,27 74,53 ± 7,87 

4 88,39 ± 2,22 71,93 ± 9,28 61,82 ± 12,44 

8 88,59 ± 1,62 53,28 ± 9,13 39,84 ± 3,16 
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Gambar 1. Konsentrasi Cr tersedia (ug/g tanah) pada kontrol dan tanah 

yang diinokulasi bakteri SpR3 dan SpR17 pada T0, T1,T4 dan 

T8.  

 

Kesimpulan  

 Isolat yang diuji, yaitu SpR3 dan SpR17 sama-sama menunjukkan 

kemampuan reduksi yang tinggi pada tanah. Kemampuan reduksi Cr(VI) oleh SpR3 

adalah 32,63 g/g tanah, hasil ini sedikit lebih rendah dari kemampuan reduksi 

Cr(VI) oleh SpR17 yaitu 44,59 g/g tanah. 
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