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GLOSARY 

 

Bioremediasi : pemanfaatan mikroba di bidang lingkungan, 

terutama untuk mengatasi pencemaran 

lingkungan 

Fermentasi : proses pemecahan karbohidrat dan asam amino 

secara anaerobik tanpa memerlukan oksigen 

Saccharomyces cerevisiae 

 

 

: termasuk khamir kelas Ascomycetes yang 

banyak mengandung protein, karbohidrat dan 

lemak sehingga dapat dikonsumsi manusia dan 

hewan guna melengkapi kebutuhan nutriennya 

Biodegradable : sifat limbah organik yang mudah dirombak 

secara biologis 

Non biodegradable : sifat yang tidak mudah dirombak 

Biostimulasi : merupakan upaya untuk memperbanyak dan 

mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah 

ada di daerah tercemar dengan cara memberikan 

lingkungan pertumbuhan yang diperlukan, yaitu 

penambahan nutrien dan oksigen 

Bioaugmentasi : merupakan penambahan produk mikroba 

komersial ke dalam limbah cair untuk 

meningkatkan efisiensi dalam pengolahan 

limbah secara biologi 

Bioremediasi In Situ : Bioremediasi In Situ Merupakan metode dimana 

mikroorganisme diaplikasikan langsung pada 

tanah atau air dengan kerusakan yang minimal 

Bioremediasi Ex Situ : Bioremediasi Ex Situ Merupakan metode 

dimana mikroorganisme diaplikasikan pada 

tanah atau air terkontaminasi yang telah 

dipindahkan dari tempat asalnya 

Non dairy creamer : Produk kreamer yang terbuat dari bahan dasar 

bukan susu 

Coconut oil : minyak kelapa 
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Glucose syrup 

Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

: glukosa sirup untuk ditambahkan pada 

pembuatan   krimer 

Scanning Electron Microscope merupakan  

sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk 

menyelidiki permukaan dari objek solid secara 

langsung.  SEM memiliki perbesaran 10 – 

3000000x, depth of field 4 – 0.4 mm dan 

resolusi sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi dari 

perbesaran yang tinggi, depth of field yang 

besar, resolusi yang baik, kemampuan untuk 

mengetahui komposisi dan informasi 

kristalografi (yaitu informasi mengenai 

bagaimana susunan dari butir-butir di dalam 

objek yang diamati (konduktifitas, sifat elektrik, 

kekuatan, dan sebagainya). membuat SEM 

banyak digunakan untuk keperluan penelitian 

dan industri 

Sodium caseinate : satu derivate protein susu (casein) yang tidak 

mengandung laktosa dan tidak termasuk sebagai 

produk susu (dairy) 

Emulsifier : senyawa yang memiliki fungsi sebagai 

pengemulsi 

Stabilisers : senyawa yang memiliki fungsi sebagai penstabil 

Embden-Meyerhoff-

Parnas 

: Merupakan suatu Reaksi pemecahan yang 

disebut glikolisis, pemecahan gula secara 

anaerob hingga membentuk asam piruvat yang 

dilakukan oleh kebanyakan jasad dari tingkat 

tinggi hingga tingkat rendah. Reaksi glikolisis 

terjadi dalam sitoplasma dan tidak 

menggunakan oksigen sebagai aseptor 

elektronnya, melainkan zat lain.  

olive oil mill wastewaters 

atau OMW 

: Merupakan limbah cair dari pembuatan minyak 

zaitun 

Chlorella vulgaris : adalah genus mikroalga atau ganggang hijau 

bersel tunggal yang hidup di air tawar, laut, dan 



 

ix 

tempat basah.  Ganggang ini memiliki tubuh 

seperti bola. Di dalam tubuhnya terdapat 

kloroplas berbentuk mangkuk.
 

Perkembang-

biakannya terjadi secara vegetatif dengan 

membelah diri 

alginate  : merupakan penyusun polisakarida yang terdapat 

pada dinding sel 

Adenosine Triphosphate 

(ATP). 

 ATP adalah perantara yang umum (reaktan) 

baik dalam reaksi yang menghasilkan energi 

maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan 

energi, dan pembentukannya memerlukan 

mekanisme dimana energi yang tersedia dapat 

disalurkan kedalam reaksi biosintesis dari sel 

yang memerlukan energi.  

HSBA (Hard Soft Acid 

Base) 

: ion Cd2+ merupakan asam lunak yang dapat  

bereaksi  dengan  gugus  fungsi  yang  terdapat  

di  dinding  sel  Chlorella vulgaris seperti gugus 

fungsi hidroksil yang bersifat basa 
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BIOREMEDIASI 
 

Kajian : Mikroorganisme sebagai Fungsi Bioremediasi  

pada Perairan Tercemar 

 

A. Pendahuluan  

Pengendalian lingkungan akibat pencemaran buangan industri 

merupakan salah satu masalah yang perlu ditanggulangi. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan perubahan kualitas air akibat masuknya limbah yang 

berasal dari kegiatan industri, terutama limbah industri yang mengandung 

senyawa organik bahkan logam berat, dimana akan menyebabkan semakin 

tingginya bahan pencemar yang dibawa oleh aliran sungai menuju muara dan 

akan terakumulasi di laut. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat berpengaruh 

pada biota air tawar dan biota laut yang ada didalamnya hingga berdampak 

pada kehidupan manusia yang ketergantungannya terhadap lingkungan perairan 

tawar maupun laut sangat besar.  

Salah satu proses pengolahan limbah untuk mengurangi masalah 

pencemaran oleh senyawa organik, logam berat adalah dengan teknik 

bioremediasi, yaitu suatu proses pengolahan cemaran limbah sebagai upaya 

untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan dengan memanfaatkan 

makhluk hidup. Makhluk hidup yang berpotensi besar sebagai agen 

bioremediasi adalah mikroba. Mikroba banyak dimanfaatkan di bidang 

lingkungan, terutama untuk mengatasi pencemaran lingkungan (bioremediasi), 

baik di lingkungan perairan maupun tanah. Jenis bahan pencemar bermacam-

macam, mulai dari sumber-sumber alami hingga bahan sintetik, dengan sifat 

yang mudah dirombak (biodegradable) sampai sangat sulit bahkan tidak bisa 

dirombak (non biodegradable), maupun bersifat meracun bagi jasad hidup 

dengan bahan aktif tidak rusak dalam waktu lama (persisten) (Munir, 2008). 

 

1. Bioremediasi 

Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi 

lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan 
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pencemaran. Mikroorganisme telah banyak digunakan dalam mengurangi 

senyawa organik dan bahan beracun baik yang berasal dari limbah rumah 

tangga maupu industri. Hal yang baru adalah bahwa teknik bioremediasi 

terbukti sangat efektif dan murah dari sisi ekonomi untuk membersihkan 

tanah dan air yang terkontaminasi oleh senyawa-senyawa kimia toksik 

atau beracun (Machado, Soares, & Soares, 2010) ; (Jasmiati, Sofia, A., 

2010). 

Bioremediasi berasal dari dua kata yaitu bio dan remediasi yang 

dapat diartikan sebagai proses dalam menyelesaikan masalah. 

Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi 

lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan 

pencemaran. Bioremediasi mempunyai potensi untuk menjadi salah satu 

teknologi lingkungan yang bersih, alami, dan paling murah untuk 

mengantisipasi masalah-masalah lingkungan. Sehingga dapat 

disimpulkan, bioremediasi adalah salah satu teknologi untuk mengatasi 

masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang dimaksud adalah khamir, alga, jamur dan bakteri 

yang berfungsi sebagai agen bioremediator. Selain mikroorganisme, jenis 

tanaman tertentu dapat digunakan sebagai teknik bioremediasi yang 

disebut dengan fitoremediasi. 

Fitoremediasi merupakan salah satucara pembersihan polutan 

menggunakan tumbuhan, umumnya terdefinisi seperti pembersihan 

kontaminan dari lingkungan dengan menggunakan tumbuhan 

hiperakumulator.  Fitoremediasi berasal dari dua kata yaitu Phyto dalam 

bahasa Yunani yang berarti tumbuhan dan remediare yang berasal dari 

bahasa Latin yaitu memperbaiki atau membersihkan sesuatu. 

Fitoremediasi merupakan salah satu metode remediasi dengan 

mengandalkan peran tumbuhan untuk menyerap, mendegradasi, 

mentransformas dan mengimobilisasi bahan pencemar logam berat atau 

polutan. Hasil penelitian (Ulfah, M dan Endah Rita Sulistya Dewi, 2015) 

menyatakan bahwa karakteristik tumbuhan hiperakumulator adalah: (i) 

Tahan terhadap unsur logam dalam konsentrasi tinggi pada jaringan akar 

dan tajuk; (ii) Tingkat laju penyerapan unsur dari tanah yang tinggi 

dibanding tanaman lain; (iii) Memiliki kemampuan mentranslokasi dan 

mengakumulasi unsur logam dari akar ke tajuk dengan laju yang tinggi. 
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Translokasi ini merupakan komponen yang harus diperhatikan dalam 

penentuan tumbuhan hiperakumulator.  

Salah satu agen biologi yang memiliki potensi sebagai 

fitoremediator adalah tumbuhan air. Pada umumnya tumbuhan air mampu 

mengakumulasi logam berat maupun zat organik dengan cara menyimpan 

pada bagian organ tertentu pada tanaman, misalnya Ipomea sp, Eclipta sp, 

Marsilea sp (Gupta et al., 2008). Logam berat yang mampu diserap oleh 

tumbuhan air antara lain: Pb (Timbal), Cd (cadmium), Cr (Kromium), Hg 

(Merkuri), dan Zn (seng), sedangkan zat organik yang mampu 

diakumulasi adalah protein, karbohidat, lipid, dan lain-lain.Semua spesies 

tanaman air dapat melakukan penyerapan logam berat dan zat organik 

melalui akar yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran pada 

perairan (Popova et al., 2009). 

Semanggi air dapat dijumpai pada lahan basah maupun saluran 

irigasi sawah yang merupakan habitat aslinya. Tanaman Semanggi air 

sebagai tanaman dapat digunakan untuk remediasi dikarenakan tanaman 

semanggi termasuk tanaman agen fitoremidiator yang dapat digunakan 

dalam proses fitoremdiasi. Tanaman Semanggi air (Marsilea crenata) 

memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, hidup pada habitat yang 

kosmopolitan, mampu mengkonsumsi air dalam jumlah banyak dan 

dalam waktu yang singkat, mampu meremediasi lebih dari satu jenis 

polutan, mempunyai toleransi tinggi terhadap polutan, dan mudah 

dipelihara.Berdasarkankisaran hidup tersebut diharapkan tanaman 

Semanggi air berpotensi sebagai agen fitoremediasi limbah cair tahu. 

Sebuah penelitian telah dilakukan Rohmawati, I, Endah Rita Sulistya 

Dewi dan Maria Ulfah (2019) bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

tanaman semanggi air dalam mengurai kadar COD limbah organik 

industri pembuatan tahu dengan harapan hasil yang diperoleh akan dapat 

dipergunakan industri tahu agar dapat mengolah limbahnya.  
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Gambar 1. Semanggi Air (Marsilea crenata) 

https://www.google.com/search?q=Marsilea+crenata&safe 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rohmawati, I, Endah 

Rita Sulistya Dewi dan Maria Ulfah (2019) menunjukkan bahwa tanaman 

Semanggi air (Marsilea crenata) memiliki efektivitas dalam menurunkan 

kadar COD pada limbah cair tahu. Penurunan ini juga dikarenakan suplai 

oksigen terlarut cukup banyak terutama dari hasil fotosintesis tanaman 

sehingga menyebabkan dekomposisi bahan organik menjadi lebih efektif. 

Hal ini didukung oleh pendapat Haberl and Langergraber (2002), bahwa 

proses fotosintetis pada tanaman memungkinkan adanya pelepasan 

oksigen pada daerah sekitar perakaran (zona rhizosphere). Kondisi zona 

rhizosphere yang kaya akan oksigen, menyebabkan perkembangan bakteri 

aerob di zona tersebut. Penguraian bahan organik secara biologis oleh 

mikroorganisme menyangkut reaksi oksidasi dengan hasil akhir karbon 

dioksida (CO2) dan air (H2O). Proses penguraian bahan organik dapat 

digambarkan sebagai berikut (Hanum, 2002):  

                     Zat Organik + O2 → CO2 + H2O  

Mekanisme fitoremidiasi yang terjadi pada tanaman Semanggi air 

dimulai pada tahap Rhizofiltrasi, yaitu proses adsorpsi atau pengendapan 

https://www.google.com/search?q=Marsilea+crenata&safe
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kontaminan limbah cair tahu berupa  zat organik  protein, lemak, dan 

karbohidrat oleh akar untuk menempel pada akar. 

Setelah polutan menembus endodermis akar, polutan atau senyawa 

asing lain mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas tanaman melalui 

jaringan pengangkut (xilem dan floem) ke bagian tanaman lainnya 

Tanaman Semanggi air menyerap melalui akar, kemudian didistribusikan 

ke seluruh bagian tanaman (Raras et al., 2015) Kemudian zat kontaminan 

berupa zat organik yang mempunyai rantai molekul yang kompleks diurai 

menjadi bahan yang tidak berbahaya menjadi susunan molekul yang lebih 

sederhana yang dapat berguna bagi tumbuhan itu sendiri 

(phytodegradation). Enzim yang berperan pada tahap phytodegradation 

biasanya adalah dehaloganase, oxygenase, danreductase. Proses terakhir 

yaitu proses menarik zat kontaminan yang tidak berbahaya yang 

selanjutnya diuapkan ke atmosfir (phytovolazation) dalam bentuk 

senyawa votil (Soemirat, 2009). 

 

                      Gambar 2. Ilustrasi Proses Fitoremediasi 

http://prestasiherfen.blogspot.com/2018/03/b-i-o-r-e-m-e-d-i-s-i.html 

http://prestasiherfen.blogspot.com/2018/03/b-i-o-r-e-m-e-d-i-s-i.html
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Proses fitoremediasi meliputi fitoakumulasi, rhizofiltrasi, 

fitostabilisasi, rizodegradasi, fitodegradasi, dan fitovolatisasi.  

a. Fitoekstraksi atau fitoakumulasi yaitu proses tumbuhan menarik zat 

kontaminan dari media sehingga berakumulasi di sekitar akar 

tumbuhan.  

b. Rhizofiltrasi yaitu proses adsorbs atau pengendapan zat-zat 

kontaminan pada akar (menempel pada akar).  

c. Fitostabilisasi yaitu penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada 

akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Zat-zat 

tersebut menempel erat (stabil) pada akar sehingga tidak akan dibawa 

oleh aliran air dalam media.  

d. Rhizodegradasi atau fitostimulasi yaitu penguraian zat-zat 

kontaminan dengan aktivitas mikroba yang berada di sekitar akar 

tumbuhan. Misalnya ragi, fungi dan bakteri.  

e. Fitodegradasi atau fitotransformasi yaitu proses yang dilakukan 

tumbuhan untuk menguraikan zat kontaminan yang mempunyai 

rantai molekul yang kompleks menjadi bahan yang tidak berbahaya 

dengan susunan molekul yang lebih sederhana yang dapat berguna 

bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Proses ini dapat berlangsung 

pada daun, batang, akar atau di luar di sekitar perakaran dengan 

bantuan enzim berupa bahan kimia yang mempercepat proses 

degradasi.  

f. Fitovolatilisasi yaitu proses menarik dan transp.irasi zat-zat 

kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang telah menjadi larutan 

terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya lagi utnuk selanjutnya 

diuapkan ke atmosfer. 

 

Selain tanaman Marsilea crenata, tanaman air lain yang 

berpotensi dalam fungsi bioremediasi adalah enceng gondok (Eichhornia 

crassipes).  Berdasarkan penelitian Ratnani (2012) menjelaskan bahwa 

penggunaan tanaman eceng gondok dalam mengolah limbah cair tahu 

yang menunjukan semakin tinggi biomassa maka akan semakin efektif 

dalam menurunkan COD. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan biomassa 

0; 0,5; 1 dan 1,5 kg didapatkan penyisihan COD dengan biomassa 

terbesar (1,5 kg) mampu menurunkan nilai COD berkisar 92,4%. Berat 
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eceng gondok yang tinggi memberikan kontribusi yang tinggi untuk 

menurunkan konsentrasi COD, karena akar tanaman pada berat eceng 

gondok 1,5 kg lebih banyak dan panjang pula dibandingkan dengan berat 

yang lain, sehingga disekitar akar eceng gondok akan terdapat 

mikroorganisme yang akan mendegradasi senyawa organik yang 

terkandung dalam limbah, senyawa organik tersebut dijadikan sebagai 

sumber nutrisi bagi mikroba dan selanjutnya diubah menjadi senyawa 

yang lebih sederhana. Proses penurunan pencemar dalam limbah cair 

dengan menggunakan tumbuhan air merupakan kerjasama antara 

tumbuhan dan mikroba yang berada pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa bahan-bahan pencemar tersebut akan diserap oleh akar 

tanaman setelah didegradasi oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang 

lebih sederhana. 

 

Gambar 3. Enceng Gondok (Eichhornia crassipes) 

https://www.google.com/search?q=eceng+gondok&tbm=isch&ved 

 

Mikroorganisme yang digunakan dalam teknik bioremediasi dapat 

berupa indigenus mikroorganisme yang berasal dari daerah yang 

terkontaminasi yang kemudian dikembangkan sebagai biostimulasi atau 

bioaugmentasi. Bioremediasi menjadi efektif jika mikroorganisme harus 

https://www.google.com/search?q=eceng+gondok&tbm=isch&ved
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kontak secara enzimatis pada polutan dan merubahnya menjadi bahan 

yang didak berbahaya. Efektifitas bioremediasi tercapai jika kondisi 

lingkungan mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Bioremediasi 

memiliki keterbatasan antara lain tidak bisa mendegradasi senyawa 

organik terklorinasi dan hidrokarbon aromatik dalam jumlah tinggi. 

Namun, pemanfaatan bioremediasi ini lebih murah dari pada jika 

menggunakan penanganan secara fisik dan kimia. Bioremediasi juga 

dapat menurunkan kontaminan secara efektif walaupun prosesnya 

membutuhkan waktu yang lama. Faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi bodegradasi adalah faktor mikrobial, temperatur, nutrien, 

tipe tanah, pH, kadar air/kelembaban, dan potensial redoks.  

Sejumlah senyawa kimia berbahaya (kontaminan pencemaran) dan 

kelompok bahan buangan sudah diperbaiki melalui bioremediasi. 

Bioremediasi merupakan proses perbaikan bahan buangan atau limbah 

dengan melibatkan mikroorganisme. Terdapatya senyawa berbahaya 

dalam lingkungan karena, kondisi lingkungan tersebut tidak 

memungkinkan aktivitas mikroba untuk melakukan degradasi secara 

biokimia. 

Teknik pertama yang digunakan adalah mengevaluasi, 

menentukan batas kondisi lingkungan pada daerah yang tercemar bahan 

tertentu. Rancangan akhir harus menyediakan kontrol untuk 

memanipulasi keadaan lingkungan tersebut dalam rangka meningkatkan 

biodegradasi senyawa target. Senyawa target merupakan senyawa kimia 

berbahaya yang akan diremediasi limbah domestik (umumnya banyak 

mengandung bahan organik) dan limbah non domestik (umumnya banyak 

mengandung bahan anorganik) memiliki kandungan senyawa yang 

berbeda serta perbedaan biodegrabilitas.  

Terdapat sedikit perbedaan antara rancangan prinsip proses 

biologik/biodegradasi air limbah dengan bioremediasi senyawa kimia 

berbahaya. Proses biologik merupakan proses katalis senyawa kimia oleh 

mikroorganisme yang terjadi secara alami. Pada bioremediasi 

menggunakan teknik kimia dan teknik lingkungan. Bioremediasi lebih 

rumit karena menggunakan katalis / enzim yang disuplai oleh 

mikroorganisme yang mengkatalisis penghancuran senyawa berbahaya 

spesifik (senyawa target). 
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Keberhasilan proses bioremediasi dikontrol oleh sumber energi, 

sistem donor-akseptor  electron, dan nutrient.  Pelaksanaan bioremediasi 

membutuhkan pemahaman mengenai hubungan timbal balik dari fungsi-

fungsi mikroorganisme tersebut. Rancangan suatu proses bioremediasi 

melibatkan optimalisasi dan pengendalian bagian tertentu dari siklus 

kimia.  

Proses pengolahan limbah cair oleh mikroba dalam mendegradasi 

senyawa kimia yang berbahaya di lingkungan sangat penting. Dalam 

proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut 

untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. 

Misalnya mengubah bahan kimia menjadi air dan gas yang tidak 

berbahaya misalnya CO2. 

Saat terjadinya bioremediasi, enzim-enzim yang diproduksi oleh 

mikroba memodifikasi senyawa kimia berbahaya dengan mengubah 

struktur kimianya biasa disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, 

biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana senyawa kimia 

terdegradasi, strukturnya tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit 

yang tidak berbahaya dan tidak beracun. 

 

2. Proses Bioremediasi 

Mikroba dalam mengolah senyawa kimia berbahaya dapat 

berlangsung apabila adanya mikroba yang sesuai dan tersedia kondisi 

lingkungan yang ideal tempat tumbuh mikroba seperti suhu, pH, nutrient, 

dan jumlah oksigen. Aplikasi bioremediasi di Indonesia mengacu pada 

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 

mengatur tentang tatacara dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan 

tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Bioremediasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan mikroba lokal. Pada umumnya, di 

daerah yang tercemar jumlah mikroba yang ada tidak mencukupi untuk 

terjadinya bioproses secara alamiah. 

Teknologi bioremediasi dalam menstimulasi pertumbuhan 

mikroba secara umum dilakukan dengan dua cara yaitu 

a. Biostimulasi merupakan upaya untuk memperbanyak dan 

mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada di daerah 

tercemar dengan cara memberikan lingkungan pertumbuhan yang 
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diperlukan, yaitu penambahan nutrien dan oksigen. Jika jumlah 

mikroba yang ada dalam jumlah sedikit, maka harus ditambahkan 

mikroba dalam konsentrasi yang tinggi sehingga bioproses dapat 

terjadi. Mikroba yang ditambahkan adalah mikroba yang sebelumnya 

diisolasi dari lahan tercemar kemudian setelah melalui proses 

penyesuaian di laboratorium di perbanyak dan dikembalikan ke 

tempat asalnya untuk memulai bioproses. Namun sebaliknya,  jika 

kondisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, mikroba akan tumbuh 

dengan lambat atau mati. Secara umum kondisi yang diperlukan ini 

tidak dapat ditemukan di area yang tercemar. 

b. Bioaugmentasi merupakan penambahan produk mikroba komersial 

ke dalam limbah cair untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan 

limbah secara biologi. Hambatan mekanisme ini yaitu sulit untuk 

mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroba dapat 

berkembang dengan optimal. Selain itu mikroba perlu beradaptasi 

dengan lingkungan tersebut. Dalam beberapa hal, teknik 

bioaugmentasi juga diikuti dengan penambahan nutrien tertentu. 

Sementara itu menurut (Munir, 2008), secara strategi 

bioremediasi dapat dilakukan melalui:  

a. Bioremediasi In Situ Merupakan metode dimana 

mikroorganisme diaplikasikan langsung pada tanah atau air 

dengan kerusakan yang minimal. Bioremediasi (In situ 

bioremidiation) juga terbagi atas: a). Biostimulasi/Bioventing: 

dengan penambahan nutrient (N, P) dan aseptor elektron (O2) 

pada lingkungan pertumbuhan mikroorganisme untuk 

menstimulasi pertumbuhannya. b). Bioaugmentasi: dengan 

menambahkan organisme dari luar (exogenus microorganism) 

pada subpermukaan yang dapat mendegradasi kontaminan 

spesifik. c). Biosparging: dengan menambahkan injeksi udara 

dibawah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan 

konsentrasi oksigen dan kecepatan degradasi.  

Suatu contoh penerapan bioremediasi insitu adalah kasus 

sungai Citarum yang mengandung polutan. Telah dilakukan 

penuangan cairan bakteri pengurai limbah yang berfungsi untuk 

membersihkan air sungai dari polutan yang terkandung di oxbow 
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Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Jumat 23 Agustus 

2019, sebanyak 372 jerigen berkapasitas masing-masing 30 liter 

cairan bakteri pengurai limbah dituangkan ke aliran Sungai 

Citarum. Bakteri MR 8 diperkirakan bisa menjernihkan air dan 

menetralisasi racun di dalamnya selama sekira 7 hari. Pada 

dasarnya bakteri bekerja menguraikan kandungan (racun) dalam 

air sehingga kadar COD, BOD, dan oksigennya terpenuhi. 

Dengan kadar tiga senyawa tersebut yang memadai, mahluk 

hidup seperti ikan bisa bertahan di dalamnya serta airnya 

setidaknya aman untuk irigasi 

 

Gambar  4. Cairan Bakteri Pengurai Limbah yang Dituangkan ke 

Aliran Sungai Citarum 

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317912/air-

sungai-citarum-akan-bisa-diminum-setelah-ditaburkannya-

bakteri-mr-8 

 

b. Bioremediasi Ex Situ Merupakan metode dimana 

mikroorganisme diaplikasikan pada tanah atau air terkontaminasi 

yang telah dipindahkan dari tempat asalnya. Teknik ek situ terdiri 

atas: a). Landfarming: teknik dimana tanah yang terkontaminasi 

digali dan dipindahkan pada lahan khusus yang secara periodik 

diamati sampai polutan terdegradasi. b). Composting: teknik yang 

melakukan kombinasi antara tanah terkontaminasi dengan tanah 

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317912/air-sungai-citarum-akan-bisa-diminum-setelah-ditaburkannya-bakteri-mr-8
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317912/air-sungai-citarum-akan-bisa-diminum-setelah-ditaburkannya-bakteri-mr-8
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317912/air-sungai-citarum-akan-bisa-diminum-setelah-ditaburkannya-bakteri-mr-8
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yang mengandung pupuk atau senyawa organik yang dapat 

meningkatkan populasi mikroorganisme. c). Biopiles: merupakan 

perpaduan antara landfarming dan composting.  d). Bioreactor: 

dengan menngunakan aquaeous reaktor pada tanah atau air yang 

terkontaminasi. 

Contoh penerapan bioremediasi exsitu adalah pemulihan 

lahan terkontaminasi.  

 

Gambar 5. Pemulihan Lahan Terkontaminasi 

https://www.slideserve.com/seanna/bioremediasi-limbah-pencemar-

oleh-mikroorganisme 

 

Pengolahan limbah secara biologis untuk mengurangi 

logam berat dari air tercemar menjadi suatu teknologi alternatif 

yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu diantaranya 

memanfaatkan kemampuan pertukaran ion dan kemampuan 

penyerapan mikroorganisme dalam menyerap logam berat   

Degradasi senyawa kimia oleh mikroba di lingkungan 

merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi kadar 

https://www.slideserve.com/seanna/bioremediasi-limbah-pencemar-oleh-mikroorganisme
https://www.slideserve.com/seanna/bioremediasi-limbah-pencemar-oleh-mikroorganisme
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bahan-bahan berbahaya di lingkungan, yang berlangsung melalui 

suatu seri reaksi kimia yang cukup kompleks. Dalam proses 

degradasinya mikroorganisme menggunakan senyawa kimia 

tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai 

proses oksidasi (Munir, 2008). 

Pemanfaatan Saccharomyces cerevisiae untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan juga terus dikembangkan. Penghilangan 

logam berat pada lingkungan tanah maupun air dapat dilakukan 

oleh Saccharomyces cerevisiae, sementara kajian kemampuan 

biosorpsi Saccharomyces cerevisiae pada senyawa organik 

belum pernah dilakukan, untuk itu dalam tulisan ini kemampuan 

khamir dalam fungsi bioremediasi logam berat dan senyawa 

organik akan dikaji. Selain khamir, alga Chlorella vulgaris juga 

merupakan contoh mikroalga yang mempunyai kemampuan 

dalam menyerap ion-ion logam, dimana pemanfaatan Chlorella 

vulgaris selama ini belum maksimal, hanya terbatas sebagai 

suplemen makanan dan bahan pembuatan kosmetik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Limbah cair industri dapat mencemari lingkungan bila jumlah kuantitas 

melampaui ambang homeostatis dan tidak dilakukan pengolahan dengan baik. 

Bahan-bahan pencemar yang terkandung dalam limbah cair berupa senyawa 

organik dan argonanik baik dalam keadaan tersuspensi maupun terlarut mampu 

menurunkan mutu badan air bahkan menimbulkan bau sehingga dapat 

mengganggu keseimbangan lingkungan. 

Kandungan bahan organik yang sangat tinggi memungkinkan terjadinya 

proses oksidasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam badan air. Proses 

tersebut akan menggunakan oksigen terlarut dalam air, sehingga pada akhirnya 

ketersediaan oksigen bagi kehidupan di lingkungan tersebut berkurang. Hal ini 

dapat membawa kematian makhluk hidup di dalamnya (Tchobanoglous et al., 

2003) dalam (Dewi, E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016). 

Begitu pula dengan limbah yang mengandung logam berat. Industri tekstil pada 

umumnya mengeluarkan limbah berupa limbah padat atau limbah cair.   

Senyawa yang terdapat dalam limbah cair industri tekstil biasanya ada 

yang merupakan senyawa berbahaya dan tidak berbahaya. Senyawa yang  
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berbahaya bagi  kehidupan adalah senyawa  yang  bersifat  toksik.  Contoh 

senyawa yang dikeluarkan oleh industri tekstil adalah logam berat, diantaranya 

adalah Cr, Ni, Cu, Mn, Pb. Logam Cr merupakan kandungan tertinggi dalam 

pembuatan bahan pewarna tekstil yang sulit didegradasi jika dibuang ke 

lingkungan (Dewi,E.R.S, 2014). Sedangkan kadmium adalah jenis logam berat 

yang sering digunakan untuk bahan baku maupun bahan tambahan suatu 

industri. Kadmium   merupakan   logam   berat   yang   paling   banyak 

menimbulkan toksisitas pada makhluk hidup. 

Krom (Cr) sebagai salah satu logam berat berpotensi sebagai pencemar 

akibat kegiatan pewarnaan kain pada industri tekstil, cat, penyamakan kulit, 

pelapisan logam, baterai atau industri krom.  Melalui rantai makanan krom 

dapat terdeposit dalam bagian tubuh mahluk hidup yang pada suatu ukuran 

tertentu dapat menyebabkan racun. Umumnya krom di alam berada pada 

valensi 3 (Cr
3+

) dan valensi 6 (Cr
6+

). Cr
6+  

bersifat toksik dibandingkan 

dengan Cr
3+

. Toksisitas Cr
6+  

diakibatkan karena sifatnya yang berdaya larut 

dan mobilitas tinggi di lingkungan (Palar, 1994; Rahman, et.al: 2007; Uprati, 

et.al:  2003;  Lowe, et.al:  2002) dalam (Dewi, E.R.S. 2015). Apabila  masuk 

ke dalam sel, dapat menyebabkan kerusakan struktur DNA hingga terjadi 

mutasi.   

Sedangkan Timbal merupakan salah satu logam yang sangat aplikatif di 

seluruh dunia, mempunyai banyak kegunaan namun juga sangat berbahaya. 

Timbal adalah kontaminan lingkungan yang dikenal memiliki sifat toksisitas 

tinggi terhadap manusia dan organisme hidup lainnya. Timbal terkenal merusak 

lingkungan dan dianggap sebagai sumber pencemar global  (Aina, L C, dan 

Endah Rita Sulistya Dewi, 2016). 

Pemanfaatan mikroba untuk mengatasi pencemaran lingkungan terus 

dikembangkan. Penghilangan logam berat pada lingkungan tanah maupun air 

dapat dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae, begitu pula penelitian 

kemampuan biosorpsi Saccharomyces cerevisiae pada senyawa organik terus 

dilakukan, demikian pula pemanfaatan  Chlorella vulgaris dalam fungsi 

bioremediasi. 

Rumusan masalah dari tulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kemampuan bioremediasi Saccharomyces ceevisiae 

terhadap senyawa organik pada  limbah cair khususnya limbah non dairy 

creamer. 
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2. Bagaimanakah kemampuan bioremediasi Saccharomyces ceevisiae 

terhadap senyawa logam berat pada suatu limbah cair 

3. Bagaimanakah kemampuan bioremediasi Chlorella vulgaris terhadap 

senyawa logam berat pada suatu pencemaran limbah cair 

 

C. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah maka pemecahan masalah yang 

dikemukakan dalam tulisan ini adalah  

1. Menganalisis kemampuan bioremediasi Saccharomyces ceevisiae terhadap 

senyawa organik yang ditumbuhkan pada  limbah cair khususnya limbah 

non dairy creamer. 

2. Menganalisis kemampuan bioremediasi Saccharomyces ceevisiae terhadap 

senyawa logam berat yang ditumbuhkan pada suatu limbah cair 

3. Menganalisis kemampuan bioremediasi Chlorella vulgaris terhadap 

senyawa logam berat yang ditumbuhkan pada suatu media limbah cair 

 

D. Dukungan teori mutahkir 

Khamir atau disebut yeast, merupakan jamur bersel satu yang 

mikroskopik dan tidak berflagel. Beberapa genera membentuk filamen 

(pseudomiselium). Cara hidupnya sebagai saprofit dan parasit. Hidup di dalam 

tanah atau debu di udara, tanah, daun-daun, nektar bunga, permukaan buah-

buahan, di tubuh serangga, dan cairan yang mengandung gula seperti sirup, 

madu dan lain-lain. Khamir berbentuk bulat (speroid), elips, batang atau 

silindris, seperti buah jeruk, sosis, dan lain-lain. Bentuknya yang tetap dapat 

digunakan untuk identifikasi. Khamir dapat dimasukkan ke dalam Klas 

Ascomycetes, Basidiomycetes dan Deuteromycetes. Saccharomyces cerevisiae 

merupakan kelompok mikroba yang tergolong dalam khamir (yeast). 

Saccharomyces cerevisiae secara morfologis umumnya memiliki bentuk 

elipsodial dengan diameter yang tidak besar, hanya sekitar 1-3µm sampai 1-

7µm
3
 (Ahmad, 2005). 
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Gambar 1. Sel Khamir 

(Waites  et al., 2001) 

 

Waites et al. (2001) dan Okafor (2007) menyatakan Yeast sangat 

berperan dalam pembuatan roti, termasuk eukariota uniseluler yang mempunyai 

keunggulan yaitu mudah dikulturkan, pertumbuhannya cepat, peta genomnya 

sudah dapat dipetakan dengan jelas serta mudah menerima transfer gen. 

Saccharomyces cerevisiae dapat ditumbuhkan di laboratorium dengan 

menumbuhkannya pada media tertentu, baik media padat maupun media cair. 

Dari segi warna, yeast yang juga sangat berperan dalam proses fermentasi 

alkohol ini mempunyai warna putih kekuningan yang dapat dilihat di atas 

permukaan tumbuh koloni, sehingga tidak seperti khamir lainnya yang 

seringkali tidak terlihat dibawah miskroskop karena tidak kontras dengan 

mediumnya. Penampilan makroskopisnya yaitu bentuk koloni yang bulat, 

warna yang kuning muda-keputihan, permukaan berkilau, licin, tekstur lunak 

dan memiliki sel bulat dengan askopora 1-8 buah. Dilihat dari dinding selnya, 

Saccharomyces cerevisiae memiliki dinding sel yang mengandung a-D-Glukan, 
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kitin, dan manoprotein. Dinding selnya ini diketahui mempunyai 3 lapisan, 

yaitu lapisan dalam alkali in-soluble (30-35%), lapisan tengah alkali-soluble a 

glukan (20-22%), serta lapisan luar adalah glikoprotein(30%) yaitu suatu 

karbohidrat yang tersusun dari manan yang terfosforilasi  

Menurut Waites et al. (2001) dan Okafor (2007) Saccahromyses 

cerevisiae bersifat fakultatif anaerobik mengandung 68-83% air, nitrogen, 

karbohidrat, lipid, vitamin, mineral dan 2,5-14% kadar N total. Cara hidupnya 

kosmopolitan dan mudah dijumpai pada permukaan buah-buahan, nektar bunga 

dan dalam cairan yang mengandung gula, namun ada pula yang ditemukan pada 

tanah dan serangga. Selain kosmopolitan, Saccharomyces cerevisiae ini dapat 

pula hidup secara saprofit maupun bersimbiosis. 

1. Morfologi Saccharomyces cerevisiae 

a. Membran Sel 

Khamir memiliki membran sel dengan ketebalan 7,5 nm yang 

merupakan dua lapisan lipid yang diselingi oleh protein globular dan 

membentuk suatu  fluid mosaik. Komponen lipid tersebut terdiri dari 

fosfolipid yang berperan dalam fluidisitas membran, dan sterol yang 

berperan dalam turgiditas membran. Sedangkan komponen protein 

yang menyelingi lapisan lipid terdiri dari protein yang berperan 

dalam transport zat, biosinteisis dinding sel, transduksi sinyal, dan 

pelekatan sitokeleton. Komponen struktural membran sel sangat 

bervariasi antar spesies, bahkan strain yang berbeda dalam satu 

spesies dapat memiliki variasi komposisi lipid membran. Sebagai 

contoh, strain baker yeast dari Saccharomyces cerevisiae memiliki 

jumlah fosfotadilkolin (komponen fosfolipid) yang jauh lebih rendah 

dibandingkan strain brewer yeast spesies yang sama.  

Perbedaan komposisi penyusun membran sel tersebut 

bukanlah karakter yang statis, melainkan dinamis tergantung dari 

kondisi pertumbuhan khamir. Sebagai contoh, komposisi lipid, 

terutama asam lemak tak jenuh, dapat berubah secara dramatis 

mengikuti perubahan laju pertumbuhan, temperatur, dan 

ketersediaan oksigen. Sementara itu menurut  Jiru (2009), membran 

sel khamir bersifat permeabel selektif, yaitu mampu memilih zat-zat 

yang dapat melewatinya, sehingga memiliki fungsi  utama dalam 

pengaturan keluar masuknya zat dari dan ke dalam sitoplasma. Peran 
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membran yang penting berkaitan dengan proses nutrisi khamir, 

seperti proses pengambilan karbohidrat, senyawa nitrogen atau ion; 

serta pengeluaran zat-zat berbahaya dari dalam sel. Peran lainnya 

antara lain adalah endo dan eksositosis molekul-molekul kompleks, 

penghantar sinyal dari luar sel pada proses respon sel terhadap 

lingkungan, serta sporulasi  

b. Periplasma 

Periplasma merupakan sebuah daerah “kosong” setebal 35-45 

Å antara membran sel dengan dinding sel. Periplasma berisi protein-

protein (mannoprotein) sekresi yang tidak mampu menembus 

dinding sel, termasuk enzim-enzim yang menghidrolisis substrat 

yang tidak mampu melewati membran sel, antara lain invertase, 

fosfatase asam, melibiase, dan trehalase. 

c. Dinding Sel 

Dinding sel khamir merupakan suatu struktur yang tebal (100-

200 nm) yang mengandung 80–90% polisakarida yang sebagian 

besar adalah glukan dan manan serta sedikit kitin. Glukan akan 

membentuk  jaringan microfibril sedangkan manan umumnya 

berikatan dengan protein membentuk mannoprotein. Kitin adalah 

suatu polimer N-asetilglukosamin, hanya ditemui dalam 

jumlah yang sangat sedikit (2 – 4%) pada dinding sel. Namun 

pada khamir yang mampu membentuk hifa, jumlah kitin lebih 

tinggi. selain polisakarida, dinding sel khamir juga mengandung 

protein, lipid, dan fosfat anorganik.  

Dinding sel khamir merupakan suatu struktur berlapis: pada 

lapisan terluar terdapat mannoprotein lalu jaringan 

microfibril glukan; kemudian kitin dan mannoprotein pada lapisan 

terdalam. Mannoprotein berfungsi sebagai penentu porositas dinding 

sel dan akan “menolak” masuk molekul yang lebih besar dari 600 

kDa, glukan berfungsi mempertahankan rigiditas dinding sel, 

sedangkan kitin berfungsi antaralain sebagai reseptor mikosin serta 

mempertahankan integritas osmotik sel (Waites et al., 2001). 
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2. Perkembangbiakan Sel Saccharomyces cerevisiae 

Perkembangbiakan Saccharomyces cerevisiae atau sel khamir dapat 

terjadi secara vegetatif maupun secara generatif (seksual). Secara 

vegetatif (aseksual), (a) dengan cara bertunas (Candida sp., dan khamir 

pada umumnya), (b) pembelahan sel (Schizosaccharomyces sp.), dan (c) 

membentuk spora aseksual (klas Ascomycetes). Secara generatif dengan 

cara konjugasi (reproduksi seksual). Konjugasi khamir ada 3 macam, 

yaitu (a) konjugasi isogami (Schizosaccharomyces octosporus), (b) 

konjugasi heterogami (Zygosaccharomyces priorianus), dan konjugasi 

askospora pada Zygosaccharomyces sp. dan Schizosaccharomyces sp. (sel 

vegetatif haploid), serta pada Saccharomyces sp., dan Saccharomycodes 

sp. (sel vegetatif diploid).  

Menurut Jiru (2009), Saccharomyces cerevisiae dapat berkembang 

biak secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual diawali 

dengan menonjolnya dinding sel ke luar membentuk tunas kecil. Tonjolan 

membesar dan sitoplasma mengalir ke dalamnya, sehingga sel menyempit 

pada bagian dasarnya. Selanjutnya nucleus dalam sel induk membelah 

secara mitosis dan satu anak inti bergerak ke dalam tunas tadi. Sel anak 

kemudian memisahkan diri dari induknya atau membentuk tunas lagi 

hingga membentuk koloni. Dalam keadaan optimum satu sel dapat 

membentuk koloni dengan 20 kuncup. 

Perkembangbiakan seksual terjadi jika keadaan lingkungan tidak 

menguntungkan. Pada prosesnya, sel  Saccharomyces cerevisiae  

berfungsi sebagai askus. Nukleusnya yang diploid (2n) membelah secara 

meiosis, membentuk empat sel haploid (n). Inti-inti haploid tersebut akan 

dilindungi oleh dinding sel sehingga membentuk askospora haploid (n). 

Dengan perlindungan ini askospora lebih tahan terhadap lingkungan 

buruk. Selanjutnya, empat askospora akan tumbuh dan menekan dinding 

askus hingga pecah, akhirnya spora menyebar. Jika spora jatuh pada 

tempat yang sesuai, sel-sel baru akan tumbuh membentuk tunas, 

sebagaimana terjadi pada fase aseksual. Dengan demikian Saccharomyces 

cerevisiae mengalami fase diploid (2n) dan fase haploid (n) dalam daur 

hidupnya. 
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Gambar 2. Siklus hidup Saccharomyces cerevisiae
 

(Jiru, 2009) 

 

3. Komposisi Saccharomyces cerevisiae 

Komposisi kimia Saccharomyces cerevisiae terdiri atas : protein 

kasar 50-52%, karbohidrat ; 30-37%; lemak 4-5%; dan mineral 7-8% 

(Reed dan Nagodawithana, 1991) ; Suriawiria (1990) dalam Ahmad, 

(2005) melaporkan komposisi kimia sel khamir yang hampir sama (Tabel 

1) dan kandungan asam aminonya (Tabel 2). 

 

Tabel 1 . Komposisi Sel Khamir Saccharomyces cerevisiae 

Senyawa Jumlah (%) 

Abu  5,0-9,5 

Asam Nukleat 6,0-12,0 

Lemak 2,0-6,0 

Nitrogen 7,5-8,5 

 Suriawiria dalam Ahmad (2005) 
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Kandungan atau komposisi kimia yang terdapat dalam sel 

Saccharomyces cerevisiae, memberikan peluang untuk mikroorganisme 

tersebut dapat dimanfaatkan pula sebagai sumber protein sel tunggal. 

Sejalan dengan hasil penelitian  (Dewi,E.R.D., Anang M. Legowo, and 

Munifatul Izzati. 2016), yang menyatakan bahwa parameter kinetika pada 

fermentasi produksi protein sel tunggal oleh Saccharomyces cerevisiae 

dalam media produksi limbah cair non dairy creamer konsentrasi 75% 

dengan kadar protein tertinggi 22,15 mg/l, laju pertumbuhan spesifik (µ) 

0,240868 (jam
-1

). 

 

Tabel 2. Kandungan Asam Amino dalam Khamir Saccharomyces 

cerevisiae 

Asam amino Jumlah (%) 

Fenilalanin 4,1-4,8 

Isoleusin 4,6-5,3 

Lisin 7,7-7,8 

Leusin 7,0-7,8 

Metionin 1,6-1,7 

Sistin 0,9 

Treonin 4,8-54 

Triptofan 1,1-1,3 

Valin 5,3-5,8 

Suriawiria dalam Ahmad (2005) 

 

Saccharomyces cerevisiae mempunyai beberapa enzim yang 

mempunyai fungsi penting yaitu invertase, peptidase dan zimase . Enzim 

peptidase mempunyai 96 gen dan yang homolog inaktif sebanyak 32. 
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          Gambar 3. Koloni Saccharomyces cerevisiae 

https://www.google.co.id/search?q=koloni+saccharomyces+cerevisiae 

 

4. Kemampuan bioremediasi Saccharomyces cerevisiae pada senyawa 

organik 

Kemampuan bioremediasi Saccharomyces cerevisiae telah 

dicobakan dalam berbagai media diantaranya media limbah non dairy 

creamer. Media limbah cair non dairy creamer yang berasal dari bahan 

baku minyak nabati memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan lemak 

yang dapat dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba. Menurut BSN 

(2012),  Non dairy creamer adalah produk pengganti susu atau krim yang 

merupakan produk emulsi lemak dalam air, dibuat dari minyak nabati 

seperti coconut oil yang dihidrogenasi dengan penambahan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan yaitu glucose syrup, sodium caseinate, 

emulsifier dan stabilisers, garam serta air.  

Pertumbuhan  merupakan peristiwa  peningkatan seluruh unsur 

pokok kimia sel. Hal tersebut merupakan suatu proses yang memerlukan 

replikasi seluruh struktur, organel, dan komponen protoplasma selluler 

dengan adanya nutrien dalam lingkungan sekelilingnya. Dalam 

pertumbuhan mikroba, semua substansi esensial harus tersedia untuk 

sintesis dan pemeliharaan protoplasma, dengan sumber energi, dan 

kondisi lingkungan yang sesuai. Menurut hasil penelitian (Dewi, E.R.S, 

https://www.google.co.id/search?q=koloni+saccharomyces+cerevisiae
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Anang M. Legowo,and Munifatul Izzati, 2016), menyatakan bahwa 

Saccharomyces ceevisiae memiliki kemampuan bioremediasi terhadap 

senyawa organik yaitu glukosa, gliserol dan nitrogen pada proses 

fermentasi media limbah cair non dairy creamer.  

 
Gambar 9.  Saccharomyces cerevisiae dalam Media Pengaya 

 

Kehadiran senyawa karbohidrat dalam bentuk glukosa, lipid dalam 

bentuk gliserol dan nitrogen dalam media sangat diperlukan untuk proses 

biosintesis sel. Pemanfaatan senyawa dalam proses metabolisme mikroba, 

seperti glukosa berperan dalam sintesis dinding sel, glukosa diubah 

menjadi hexosa phosphat selanjutnya menjadi pentosa phospat dan 

nukleotid histidin untuk membentuk energi dalam bentuk ATP dan  

pembentukan DNA. Lipid dalam bentuk gliserol penting dalam sisntesis 

membran sitoplasma dan pembentukan energi, sementara itu nitrogen 

sebagai komponen utama protein juga terdapat dalam dinding sel. Protein 

terdapat sekitar 6% berat kering dinding sel (Okafor. 2007). Hasil 

penelitian (Dewi, E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016) 

pada Gambar 10. Memberikan penjelasan bahwa dari berbagai 

konsentrasi sel Saccharomyces cerevisiae yang difermentasikan pada 

media limbah cair memberikan gambaran bahwa kapasitas penyerapan 

glukosa tertinggi pada konsentrasi sel 10
6
 dan konsentrasi media 75%. 
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Gambar 10. Kapasitas Penyerapan Glukosa Sel Saccharomyces cerevisiae 

pada Media Limbah Cair Non Dairy Creamer Konsentrasi 75% 

(Dewi,E.R.S,  Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016) 

 

Penyerapan senyawa organik dalam medium oleh sel dipergunakan 

untuk pertumbuhan sel tersebut. Sistem batch digunakan dalam sistem 

pertumbuhan ini, merupakan sistem fermentasi tanpa penambahan 

substrat pada kurun waktu tertentu. Fermentasi suatu cara Saccharomyces 

cerevisiae mendapatkan energi untuk proses metabolime berupa ATP 

yang ditandai dengan suatu fosforilasi substrat yang menghasilkan 

sintesis produk akhir.  

Karbohidrat merupakan substrat utama yang dipecah dalam proses 

fermentasi. Polisakarida terlebih dahulu akan dipecah menjadi gula 

sederhana, misalnya hidrolisis pati menjadi unit-unit glukosa. Penyerapan 

glukosa oleh sel Saccharomyces cerevisiae tertinggi pada kadar substrat 
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75% saat fermentasi 2 x 24 hari, dengan konsentrasi jumlah sel 10
6 

sel/ml, 

hal ini dapat dimungkinkan karena kandungan nutrisi di konsentrasi 75%, 

masih relatif tercukupi untuk pertumbuhan. (Saheed, Jamal, Karim, Alam, 

& Muyibi, 2016), menyatakan bahwa nutrien yang mengandung gula 

akan memberi energi bagi proses metabolisme Saccharomyces cerevisiae, 

sementara di dalam pembuatan produk non dairy creamer terdapat 

kandungan gula.  

Glukosa dalam proses fermentasi akan dipecah menjadi senyawa-

senyawa lain. Jalur fermentasi glukosa pada mikroba dapat melalui   Jalur 

Embden-Meyerhoff-Parnas (EMP) yang ditandai dengan pembentukan 

fruktosa difosfat, dilanjutkan dengan pemecahan fruktosa difosfat 

menjadi 2 molekul gliseraldehida fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim 

aldolase. Kemudian terjadi reaksi dehidrogenasi griseraldehida fosfat 

yang merupakan reaksi oksidasi yang menghasilkan energi dalam bentuk 

ATP. Atom hidrogen yang terlepas akan ditangkap oleh NAD, 

membentuk NADH2. Proses fermentasi dapat berlangsung terus jika 

NADH2 dapat dioksidasi kembali pada tahap kedua fermentasi sehingga 

melepaskan atom hidrogen kembali. Jadi, NAD berfungsi sebagai 

pembawa hidrogen dalam proses fermentasi. Reaksi keselurahan sebagai 

berikut : 

 

Glukosa + 2 (ADP + 2 NAD
+ 

+ Pi) → 2 piruvat + 2 ATP + 2 (NADH +H
+
) 

 

Ketika keberadaan oksigen berkurang ataupun tanpa oksigen, 

glukosa masih dapat diubah menjadi asam piruvat melalui glikolisis  

(Kim, Sujin and Ji-Sook Hahn, 2015) dalam (Dewi,E.R.S, Anang M. 

Legowo, and Munifatul Izzati, 2016). Proses penyerapan glukosa ke 

dalam sel dan pemecahannya disajikan pada Gambar 11 dan Gambar 12. 
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Gambar 11. Alur Pemecahan Glukosa di Dalam Sel 

Campbell, et al (2010) 

 

 
              Gambar 12. Alur Pembentukan ATP dalam siklus Kreb 

                                Campbell, et al (2010) 
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Dalam semua jenis sel, dan tanpa menghiraukan mekanisme yang 

digunakan untuk mengekstrak energi, reaksi tersebut diiringi oleh 

pembentukan Adenosine Triphosphate (ATP). ATP adalah perantara yang 

umum (reaktan) baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun 

reaksi-reaksi yang membutuhkan energi, dan pembentukannya 

memerlukan mekanisme dimana energi yang tersedia dapat disalurkan 

kedalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi.  

Secara umum sel ragi mendapat  asupan  gula dari medium kultur. 

Gula kemudian mengalami glikolisis, menghasilkan piruvat yang 

merupakan bahan awal untuk pembentukan asetil - CoA. Piruvat bisa 

masuk ke dalam mitokondria untuk dikonversi menjadi asetil - CoA untuk 

siklus TCA  (Tang, Lee, & Chen, 2015). 

Hasil penelitian (Dewi,E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul 

Izzati, 2016) pada Gambar 13. Memberikan penjelasan bahwa dari 

berbagai konsentrasi sel Saccharomyces cerevisiae yang difermentasikan 

pada media limbah cair memberikan gambaran bahwa kapasitas 

penyerapan gliserol tertinggi pada konsentrasi sel 10
6
 dan konsentrasi 

media 75% 

 

Gambar 13.   Kapasitas  Penyerapan  Gliserol Sel Saccharomyces 

cerevisiae Media  Limbah Cair Non Dairy Creamer Konsentrasi 75% 

(Dewi, E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016) 
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Saccharomyces cerevisiae yang ditumbuhkan dalam sistem batch 

selain dianalisis kemampuan serapan glukosa, juga dianalisis kemampuan 

serapan gliserol dalam media. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

konsentrasi substrat berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan 

senyawa organik oleh Saccharomyces cerevisiae. Kapasitas penyerapan 

gliserol tertinggi terjadi pada fermentasi dengan waktu 2 x 24 jam sebesar 

1,208 mg/l pada konsentrasi 10
6 

sel/ml, lebih tinggi dibandingkan dengan 

kapasitas penyerapan glukosa pada konsentrasi 10
6 

sel/ml pada medium 

limbah cair non dairy creamer. Non dairy creamer adalah produk 

berbahan dasar minyak nabati yaitu coconut oil. Ketika di dalam medium 

pertumbuhan banyak tersedia senyawa lemak yaitu gliserol, maka 

mikroba dalam hal ini Saccharomyces cerevisiae akan lebih 

memanfaatkan keberadaan gliserol untuk pertumbuhannya dibandingkan 

dengan glukosa (Dewi, E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 

2016). 

Menurut penelitian (Bleve et al., 2011), Saccharomyces cerevisiae 

mampu menggunakan olive oil mill wastewaters (OMW) atau limbah 

cair minyak zaitun sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya, di 

dalam metabolismenya Saccharomyces cerevisiae mampu melakukan 

aktivitas lipolitik. Selanjutnya (Dewi,E.R.S, Anang M. Legowo, and 

Munifatul Izzati. 2017)  menyatakan Saccharomyces cerevisiae 

merupakan mikroba paling adaptif yang dapat hidup pada kondisi 

lingkungan yang minim nutrisi termasuk media limbah yang murah. 

Yeast merupakan khamir penghasil enzim ekstraseluler lipolitik dan 

proteolitik yang sangat tinggi .Enzim lipase adalah enzim yang mampu 

menghidrolisis ikatan ester terutama lemak netral seperti trigliserida. 

Menurut  (Bleve et al., 2011), enzim lipase menghidrolisis minyak 

(trigliserida), digliserida dan mono gliserida menjadi asam lemak bebas 

dan gliserol.  

Gliserol memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan 

osmotik dan keseimbangan redoks dalam sel ragi Saccharomyces 

cervisiae. Senyawa ini dapat terbentuk selama proses fermentasi atau 

telah tersedia dalam media (Bleve et al., 2011). 

Keberadaan gliserol oleh mikroba akan diubah menjadi asam 

fosfogliserat, asam piruvat, asetyl-CoA yang selanjutnya akan masuk 
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dalam siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Alur pemanfaatan gliserol 

dalam proses metabolisme disajikan dalam Gambar 14. 

 
              Gambar   14. Alur Pemanfaatan Gliserol dalam Produksi ATP 

                   Campbell, et al (2010) 

 

(Tang et al., 2015) menyatakan bahwa lipid disimpan dalam sel ragi 

sebagai partikel lipid atau badan lipid, yang memberikan kontribusi lebih 

dari 70% dari kadar lemak total. Lipid yang disimpan berfungsi sebagai 

cadangan energi.    
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Gambar 15.  Kapasitas  Penyerapan  Nitrogen  Sel Saccharomyces cerevisiae 

pada Media Limbah Cair Non Dairy Creamer Konsentrasi 75% 

(Dewi, E.R.S, Anang M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016) 

 

Saccharomyces cerevisiae yang ditumbuhkan dalam sistem batch 

selain dianalisis kemampuan serapan glukosa dan gliserol dalam media, 

juga kemampuan serapan nitrogen. Hasil penelitian (Dewi, E.R.S, Anang 

M. Legowo, and Munifatul Izzati, 2016) menunjukkan bahwa konsentrasi 

substrat berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan senyawa organik 

oleh Saccharomyces cerevisiae.  

Sumber nitrogen yang paling lazim untuk mikroorganisme adalah 

garam-garam ammonium. Beberapa prokariot mampu mereduksi nitrogen 

molekul (N2 atau dinitrogen). Mikroorganisme lain memerlukan asam-

asam amino sebagai sumber nitrogen, jadi yang mengandung nitrogen 

organik. Nitrogen merupakan komponen utama protein dan asam nukleat, 

yaitu sebesar lebih kurang 10 % dari berat kering sel. Nitrogen mungkin 

disuplai dalam bentuk yang berbeda, dan mikroorganisme beragam 
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kemampuannya untuk mengasimilasi nitrogen. Hasil akhir dari seluruh 

jenis asimilasi nitrogen adalah bentuk paling tereduksi yaitu ion 

ammonium (NH4
+
). 

Sumber nitrogen dalam media fermentasi digunakan untuk sintesis 

protein di dalam sel. Adanya penyerapan sel terhadap senyawa ini 

menyebabkan kandungan nitrogen di dalam media semakin berkurang 

dengan lamanya waktu fermentasi. Penurunan kadar  yang fluktuatif 

dapat disebabkan adanya metabolisme sel yang tidak stabil selama proses 

fermentasi. Metabolit primer yang dihasilkan selama fermentasi juga 

dapat  mempengaruhi kadar nutrien dalam kultur (Liu, 2014). 

Hasil  rata-rata  kapasitas  penyerapan   glukosa,   gliserol   dan   

nitrogen oleh sel Saccharomyces cerevisiae  pada  berbagai  konsentrasi  

media  limbah cair non dairy  creamer disajikan pada Gambar 16. 

Gliserol merupakan senyawa tertinggi yang diserap oleh Saccharomyces 

cerevisiae. Kondisi tersebut dapat terjadi karena ketika di dalam medium 

pertumbuhan banyak tersedia senyawa lemak yaitu gliserol, maka 

mikroba dalam hal ini Saccharomyces cerevisiae akan lebih 

memanfaatkan keberadaan gliserol untuk pertumbuhannya dibandingkan 

dengan glukosa dan nitrogen. Seperti diketahui media limbah cair non 

dairy creamer merupakan limbah produk non dairy creamer berbahan 

dasar minyak nabati yaitu coconut oil (Dewi,E.R.S,  Anang M. Legowo, 

and Munifatul Izzati, 2016) 
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Gambar 16. Rata-rata Kapasitas Penyerapan, Glukosa, Gliserol dan 

Nitrogen Sel Saccharomyces cerevisiae pada Berbagai  

Konsentrasi  Media  Limbah Cair Non Dairy Creamer 

 

Kemampuan mendegradasi senyawa kimia oleh mikroba di 

lingkungan merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi 

kadar bahan-bahan berbahaya di lingkungan, yang berlangsung melalui 

suatu seri reaksi kimia yang cukup kompleks, sehingga dengan kondisi 

tersebut mikroba memiliki potensi sebagai agen bioremediasi. 

Saccharomyces cerevisiae salah satu mikroba jenis fungi yang dapat 

berfungsi sebagai agen bioremediasi (Machado et al., 2010). 

 Potensi mikroba sebagai agen degradasi dari beberapa senyawa 

dengan  pengolahan secara  biologis menjadi alternatif utama yang 

menjanjikan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh 

polutan. 

 

5. Kemampuan Bioremediasi Saccharomyces cerevisiae pada logam berat  

Salah satu polutan yang  mendapat perhatian dalam pengelolaan  

lingkungan adalah logam  berat.  Pembuangan  limbah  terkontaminasi  

oleh logam berat ke dalam sumber air bersih (air tanah atau air 
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permukaan) menjadi masalah  utama pencemaran  karena sifat toksik 

dan tak terdegradasi secara biologis (non biodegradable).  Jenis  logam  

berat  yang tergolong memiliki tingkat toksisitas tinggi antara lain Hg, 

Cd, Cu, Ag, Ni, Pb, As, Pb, CR, Sn, Zn, dan Mn. Pencemaran  

lingkungan  oleh logam berat merupakan masalah yang serius saat ini 

karena sifat akumulasi logam tersebut dalam rantai makanan dan 

resistensinya  di dalam ekosistem. Logam  berat  dapat  berasal  dari 

berbagai kegiatan  industri  seperti  metalurgi,  tekstil, baterai, 

penambangan, keramik dan lain sebagainya. Berbeda dengan logam 

biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek khusus pada manusia. 

Salah satu sumber polutan logam berat adalah limbah cair yang berasal 

dari industri pelapisan   logam.  Limbah  cair  ini  mempunyai nilai pH 

ekstrim  rendah  (1-5)  dan kadar  logam berat  Cr  terlarut  sangat  

tinggi  (konsentrasi  Cr 540 mg/L). Logam ini dapat menyebabkan 

terjadinya keracunan yang menyebabkan pembengkakan pada hati 

(Hlihor et al., 2013). Batas toleransi  logam  kromium  dalam  tubuh  

adalah 0,05 mg/L. Limbah cair ini hingga saat ini penanganannya hanya 

dengan proses kimia di mana sangat banyak membutuhkan bahan kimia 

dan memerlukan  penanganan  lebih lanjut untuk lumpur yang 

dihasilkan.  Dari sisi jumlah limbah cair  yang  dihasilkan  oleh  suatu  

industri pelapisan logam sangat banyak dan bersifat sangat  toksik.  

Secara  kolektif  dan dalam  kurun waktu lama dapat berdampak nyata 

pada lingkungan  apabila  tidak  dikelola  secara memadai.  

Limbah industri pelapisan logam tergolong dalam kategori limbah 

bahan berbahaya dan beracun   (B3)   dan   memerlukan   penanganan 

secara  khusus.  Berbagai  penelitian  telah dilakukan  dalam  upaya  

pengolahan  limbah  Cr (VI)  dengan  penghilangan  ion  logam,  di 

antaranya dengan metode oksidasi reduksi, pengendapan, adsorpsi, 

pemadatan, rekoveri elektrolitik dan pertukaran ion. Aplikasi dari 

beberapa  proses,  kadang  terbatas  karena metode-metode tersebut 

memiliki kekurangan seperti pengikatan  logam yang tidak sempurna, 

membutuhkan  banyak  bahan  kimia  dan energi, serta menghasilkan 

produk endapan dan air beracun sebagai hasil samping. Masalah 

pencemaran logam oleh ion logam berat merupakan suatu tantangan dan 

biosorpsi merupakan solusi dari permasalahan tersebut. 
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Hasil Analisa  Biomassa  Saccharomyces cerevisiae  setelah 

kontak dengan limbah pelapisan logam menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM) Dari  analisa dengan SEM-EDX terlihat 

bahwa biomassa S.cerevisiae yang belum digunakan untuk mengolah 

limbah Cr tidak terlihat adanya ion Cr yang  diikat,  tetapi  setelah  

biomassa  S. cerevisiae digunakan untuk mengolah limbah Cr dan 

diamati dengan SEM terlihat adanya ion Cr yang diikat Gambar 2. Hal  

ini  menunjukkan  bahwa  biomassa  S cerevisiae mereduksi ion Cr 

yang ada di limbah pelapisan logam  dengan cara mengikat pada 

dinding sel. (Aunurohim, 2014) menyebutkan bahwa S cerevisiae 

mempunyai potensi sebagai biosorben logam berat, hal ini dikarenakan 

mempunyai material dinding sel sebagai sumber pengikat logam yang 

tinggi mudah didapatkan karena banyak digunakan dalam proses 

fermentasi,  sehingga menyebabkan konsentrasi Cr akan berkurang.  

Menurut Rahman, et.al (2007) menyatakan bahwa reduksi Cr(VI) 

terjadi karena selain pertumbuhan, mikrorganisme akan menghasilkan 

produk samping yang   berupa  H2S.   Kenaikan  jumlah  sel   

mikroorganisme  akan   menaikkan kecepatan produksi H2S   yang akan 

mempercepat reduksi Cr(VI). H2S yang dihasilkan bakteri akan bereaksi 

dengan Chromium untuk membentuk Chromium sulfida yang bersifat 

tidak stabil dalam larutan dan akan lebih cepat terdeposit untuk 

membentuk Cr(OH)3 yaitu Cr dengan valensi tiga yang memiliki 

toksisitas lebih rendah dari Cr valensi enam. Sedangkan menurut 

Suhendrayatna (2001) reduksi   Cr(VI)   menjadi   Cr(III)   oleh   

mikroorganisme   disebut   bioremoval. Terdapat dua macam mekanisme 

bioremoval, yaitu secara passive up take dan secara   active up take. 

Penyerapan pasif (passive uptake) dikenal dengan nama biosorbsi. 

Proses ini terjadi ketika ion logam berat mengikat dinding sel dengan 

dua  cara  yang  berbeda,  pertama  pertukaran  ion  di  mana  ion  

monovalen  dan divalent seperti Na, Mg, dan Ca pada dinding sel 

digantikan oleh ion-ion logam berat, dan yang kedua adalah formasi 

kompleks antara ion-ion logam berat dengan gugus fungsional seperti 

karbonil, amino, thiol, hidroksil, phosphate, hidroksil- karboksil yang 

berada pada dinding sel. Proses biosorsi ini dapat terjadi secara bolak-

balik dan cepat. Proses bolak-balik ikatan ion logam berat di permukaan 
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sel ini dapat terjadi pada sel mati dan sel hidup dari suatu biomassa. 

Proses biosorbsi ini juga dapat lebih efektif dengan kehadiran pH 

tertentu dan adanya ion-ion lain di  media  di  mana  logam  berat  dapat  

terendapkan  sebagai  garam  yang  tidak terlarut.  

Penyerapan  logam  berat  juga  dapat  terjadi  secara  active  

uptake,  yang terjadi pada berbagai tipe sel hidup. Mekanisme ini secara 

stimultan terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan 

mikroorganisme atau akumulasi intraseluler ion logam berat tersebut. 

Logam berat juga dapat diendapkan pada proses metabolisme dan 

ekskresi pada tingkat ke dua. Proses ini tergantung dari energi yang 

terkandung dan sensifitasnya terhadap parameter-parameter   yang 

berbeda sepserti pH, suhu, kekuatan ikatan ionik, cahaya, dll. Selain itu, 

proses ini juga dapat dihambat oleh suhu yang rendah, tidak tersedianya 

sumber energi dan penghambat metabolisme sel (Suhendrayatna, 2001).  

Pada tahap awal, penambahan seng tidak terlalu mempengaruhi 

pertumbuhan S. cerevisiae, karena Zn2+  sendiri digunakan oleh 

organisme ini sebagai kofaktor enzim yang mengkatalisis reaksi biokimia 

pada siklus karbon dan nitrogen. Konsen- trasi Zn2+yang tinggi 

menyebabkan peningkatan durasi fase lag dan penurunan penggunaan 

substrat yang tentunya mengurangi kemampuan penyerapan logam 

(Sharma et al., 2002). 

 

6. Morfologi Chlorella vulgaris  

Nama Chlorella berasal dari zat bewarna hijau (chlorophyll) yang 

juga berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis (Steenblock 

2000). Chlorella sp. (Gambar 17) oleh Bold dan Wynne (1985) 

dikategorikan ke dalam kelompok alga hijau yang memiliki jumlah 

genera sekitar 450 dan jumlah spesies lebih dari 7500. 
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Gambar 17. Chlorella vulgaris 

https://algaeresearchsupply.com/products/algae-culture-chlorella-vulgaris 

 

 

                                

 

Gambar 18.  Struktur Chlorella vulgaris 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au, 

 

Nama alga hijau diberikan karena kandungan zat hijau (chlorophyll) 

yang dimilikinya sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah yang dimiliki 

oleh beberapa tumbuhan  tingkat  tinggi. Chlorela merupakan 

mikroorganisme yang termasuk dalam filum Chlorophyta atau yang 

sering kita kenal sebagai alga hijau.Mikroalga jenis Chlorella sp. 

https://algaeresearchsupply.com/products/algae-culture-chlorella-vulgaris
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au,/
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berwarna hijau, pergerakannya tidak motil dan struktur tubuhnya tidak 

memiliki flagel. Selnya berbentuk bola berukuran sedang dengan 

diameter 2-10 μm, bergantung pada spesiesnya, dengan kloroplas 

berbentuk seperti cangkir. Alga hijau memiliki struktur yang hampir sama 

dengan tumbuhan, salah satunya ialah dinding selnya. Chlorella juga 

mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selain tersusun atas 

selulosa, beberapa spesies chlorella mempunyai dinding sel yang juga 

tersusun atas sporopollenin. Sporopollenin juga terdapat pada spora dan 

serbuk sari yang merupakan suatu biopolimer dari karotenoid yang 

mempunyai kemampuan resisten yang luar biasa terhadap degradasi oleh 

enzim atau reagen-reagen kimia yang kuat. Selain mempunyai 

kemampuan resisten yang sangat kuat, Sporopollenin ini juga mempunyai 

kemampuan untuk mengadsorbsi ion logam dari suatu larutan membentuk 

kompleks logam dengan ligan. Hal ini menyebabkan alga hijau ini disebut 

sebagai filter feeder, yaitu organisme yang mampu menyaring partikel 

yang berasal dari suspensi di lingkungan hidupnya. 

 
Gambar  19. Dinding sel Chlorella vulgaris 

https://www.google.com/search?q=dinding+sel+chlorella&sxsrf 

 

7. Perkembangbiakan Chlorella vulgaris 

Berdasarkan   habitat   hidupnya   Chlorella   dapat   dibedakan   

menjadi Chlorella air tawar dan Chlorella air laut. Chlorella air tawar 

dapat hidup dengan kadar salinitas hingga 5  ppt. Contoh  Chlorella 

https://www.google.com/search?q=dinding+sel+chlorella&sxsrf
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yang hidup di air laut  adalah Chlorella vulgaris, Chlorella 

pyrenoidosa, Chlorella virginica dan lain-lain (Isnansetyo dan 

Kurniastuty 1995). Umumnya Chlorella bersifat planktonis yang 

melayang di dalam perairan, namun beberapa jenis  Chlorella juga 

ditemukan mampu bersimbiosis dengan hewan lain misalnya Hydra dan 

beberapa Ciliata air tawar seperti Paramecium bursaria (Dolan 1992). 

Reproduksi  Chlorella  adalah  aseksual  dengan  pembentukan  

autospora yang merupakan bentuk miniatur dari sel induk. Tiap satu sel 

induk (parrent cell) akan membelah menjadi 4, 8, atau 16 autospora yang 

kelak akan menjadi sel-sel anak (daughter cell) dan melepaskan diri dari 

induknya (Bold dan Wynne 1985). 

Proses reproduksi Chlorella dapat dibagi menjadi 4 tahap 

(Kumar dan Singh 1979 ) yaitu: 

a. Tahap pertumbuhan, pada tahap ini sel Chlorella tumbuh membesar. 

b. Tahap  pemasakan  awal  saat  terjadi  peningkatan  aktivitas  sintesa  

yang merupakan persiapan awal pembentukan autospora. 

c. Tahap pemasakan akhir, pada tahap ini autospora terbentuk. 

d. Tahap pelepasan autospora, dinding sel induk akan pecah dan 

diikuti oleh pelepasan autospora yang akan tumbuh menjadi sel 

induk muda. 

 

Gambar 20. Siklus Hidup Chlorella vulgaris 

 http://www.rbgsyd.nsw.gov.au, 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au,/
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Menurut Bold dan Wynne (1985), perkembangbiakan Chlorella sp. 

dalam kultur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: media, 

nutrien atau unsur hara, cahaya, suhu, serta salinitas. Media merupakan 

tempat hidup bagi kultur Chlorella yang pemilihannya ditentukan pada 

jenis Chlorella yang akan dibudidayakan. Bahan dasar untuk preservasi 

media yang dapat digunakan adalah agar-agar. 

Nutrien terdiri atas unsur-unsur hara makro (macronutrients) dan 

unsur hara mikro (micronutrients). Contoh unsur hara makro untuk 

perkembangbiakan Chlorella adalah senyawa anorganik seperti N, K, Mg, 

S dan P. Unsur hara mikro adalah Fe, Cu, Zn, Mn, B, dan Mo, dimana 

unsur hara tersebut diperoleh dalam  bentuk  persenyawaan  dengan  

unsur lain .  Tiap  unsur hara memiliki fungsi-fungsi khusus yang 

tercermin pada perkembangbiakan dan kepadatan yang dicapai oleh 

organisme Chlorella yang dikultur tanpa mengesampingkan pengaruh 

dari lingkungan. 

Kebutuhan nutrien untuk tujuan kultur fitoplankton harus tetap 

terpenuhi melalui penambahan media pemupukan guna menunjang 

perkembangbiakan fitoplankton. Unsur N, P, dan S penting untuk sintesa 

protein. Unsur K berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Unsur Cl 

dimanfaatkan untuk aktivitas kloroplas, unsur Fe dan unsur Na berperan 

dalam pembentukan klorofil. Beberapa faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan fitoplankton di kultur terbuka antara 

lain: cahaya, suhu, tekanan osmosis, pH air, kandungan O2  dan aerasi. 

Cahaya merupakan sumber energi untuk melakukan fotosintesis. 

Cahaya matahari yang diperlukan oleh fitoplankton dapat digantikan 

dengan lampu TL atau tungsten. Intensitas cahaya saturasi untuk  

Chlorella berada  pada  intensitas  4000  lux.  Hal  ini  menunjukkan  

bahwa  setelah  titik intensitas tersebut dicapai, maka fotosintesis tidak 

lagi  meningkat sehubungan dengan peningkatan porsi intensitas cahaya  

(Wetipo, et al.,  2009) 

 

8. Komposisi Chlorella vulgaris 

Chlorella termasuk cepat berkembang biak, mengandung gizi yang 

cukup tinggi yaitu protein 42,2 %, lemak kasar 15,3 %, nitogen dalam 

bentuk ekstrak, kadar air 5,7 % dan serat 0,4 %. Chlorella juga 
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menghasilkan suatu antibiotik yang disebut Chlorellin yang dapat 

melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri (Aunurohim, 

2014). 

Dilaporkan bahwa Chlorella sp memiliki laju pertumbuhan spesifik 

k = 0,6486 dan mencapai puncak kepadatan pada hari ke-10 dan hari ke-

16. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh perlakuan dengan kepadatan 

awal terendah dan diikuti dengan kepadata awal yang lebih tinggi. 

Komposisi dari asam lemak marine Chlorella sp yang dikulturkan 

pada 15 ppt salinitas, menunjukkan jumlah asam C18:3n-3, C18:2n-6, 

C16:0, C18:1n-9 dalam skala medium sampai tinggi, ini mirip dengan 

komposisi asam lemak yang terdapat pada Chlorella sp yang hidup pada 

air tawar. Pada penelitian ini juga diketemukan kalau kandungan High 

Unsaturated Fatty acids (HUFAs) pada Chlorella sp sangat kecil  

(Zulaika, 2014). 

 

9. Kemampuan Bioremediasi Chlorella vulgaris 

Hasil penelitian (Dewi, E.R.S. 2014) memberikan hasil bahwa 

Chlorella vulgaris yang ditumbuhkan pada media air laut yang telah 

tercemar memberikan kondisi yang berbeda-beda sesuai konsentrasi 

logam yang diberikan.  

a. Penurunan Konsentrasi Logam Pb (Timbal) oleh Chlorella vulgaris 
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Gambar 21. Penurunan rata-rata konsentrasi logam Pb 
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Keterangan:  

Pb 0 = Media Chlorella vulgaris tanpa penambahan logam 

Pb  

Pb 1 = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 1 mg/l 

Pb 3 = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 3 mg/l 

Pb 5 = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 5 mg/l 

 

Dari diagram Gambar 21. terlihat bahwa konsentrasi logam Pb 

terserap terbanyak terdapat pada perlakuan Pb 5 ( X Pb5 = 0,5305), 

hal ini berarti semakin banyak konsentrasi semakin banyak logam 

yang terserap oleh Chlorella vulgaris. Ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilkukan oleh (Davis P, 2003) dikutip oleh 

(Aunurohim, 2014)), bahwa peningkatan kemampuan biosorpsi 

logam berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi. Penyerapan 

ini terjadi karena adanya gugus OH pada selulosa Chlorella vulgaris 

yang bersifat polar.  

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya mekanisme 

penyerapan logam Pb (timbal) oleh Chlorella vulgaris yang terjadi 

pada perlakuan Pb1, Pb3 dan Pb5, diantaranya adalah karena adanya 

selulosa pada dinding sel Chlorella vulgaris. Struktur dinding sel 

Chlorella vulgaris mengandung selulosa. Dalam struktur kimianya 

selulosa ini memiliki gugus OH. Selulosa ini yang berpotensi cukup 

besar untuk dijadikan sebagai penangkap ion logam karena gugus OH 

yang terikat dapat berinteraksi dengan adsorbat, adsorbat dalam 

penelitian ini adalah logam Pb. Gugus OH menyebabkan sifat polar 

pada adsorben, adsorben dalam hal ini adalah selulosa yang terdapat 

pada dinding sel Chlorella vulgaris. Dengan demikian gugus OH 

pada selulosa dapat lebih kuat menyerap zat yang bersifat polar dari 

pada zat yang kurang polar. Adanya gugus OH tersebut menyebabkan 

terjadinya mekanisme terserapnya ion logam Pb pada dinding sel 

Chlorella vulgaris. Interaksi yang terjadi antara selulosa pada dinding 

sel Chlorella vulgaris dengan ion Pb merupakan mekanisme 
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detoksifikasi ekstraseluler atau mekanisme toleransi. Detoksifikasi 

merupakan proses pengubahan logam berat menjadi bentuk tidak 

beracun. 

Berkurangnya konsentrasi logam Pb pada media kultur 

Chlorella vulgaris dapat juga berlangsung melalui pembentukan 

protein pengikat logam yang terdapat pada mikroalga antara lain 

metalotionein dan fitokelatin. Sel fitoplankton Chlorella vulgaris, 

melalui proses metabolisme dapat mensintesis protein pengkelat 

logam fitokelatin untuk merespon pengaruh negatif dari logam berat. 

Protein tersebut dapat berikatan dengan logam berat karena memiliki 

gugus sulfidril (-SH) dan akan terakumulasi di dalam vakuola, 

melalui proses enzimatis.  

 Gugus sulfidril yang dikandungnya dapat dengan mudah 

berikatan dengan ion logam yang masuk kedalam tubuhnya. 

Fitokelatin akan membentuk komplek dengan logam berat dan 

berfungsi sebagai detoksifikan. Fitokelatin disintesis dari suatu 

turunan tripeptida (glutation), jika dalam lingkungannya tercemar 

oleh logam Pb, maka glutation akan membentuk fitokelatin. 

Fitokelatin ini selanjutnya akan membentuk fitokelatin-Pb yang akan 

diteruskan ke vakuola (Lehniger, et al, 1993). Mikroalga umumnya 

memiliki mekanisme perlindungan terhadap logam beracun untuk 

mempertahankan kehidupnya. Mekanisme ini melibatkan 

pembentukan kompleks logam dengan protein dalam membran sel 

sehingga logam dapat terakumulasi di dalam sel tanpa mengganggu 

pertumbuhannya. Jika konsentrasi logam demikian tinggi, akumulasi 

dapat menghambat pertumbuhan sel karena sistem perlindungan 

organisme tidak mampu lagi mengimbangi efek toksik logam, selain 

itu hal ini juga berkaitan dengan ukuran sel Chlorella vulgaris.  

Terkait dengan peranannya, logam Pb ini di dalam sel bekerja 

dalam membantu kerja enzim untuk metabolismenya. Menurut Palar 

(2008), dalam menjalankan tugasnya enzim-enzim seringkali 

membutuhkan logam atau vitamin ataupun gabungan dari keduanya 

sebagai kofaktor dan aktifator. Umumnya pusat aktif dari suatu gugus 

enzim adalah ion-ion logam. Tetapi, enzim-enzim yang memiliki ion-

ion logam sebagai pusat aktifnya cenderung bersifat labil. Hal ini 
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disebabkan ion-ion logam yang terdapat dalam suatu gugus enzim 

seringkali dapat digantikan oleh logam-logam lain yang ikut masuk. 

Keadaan pergeseran ion logam yang terdapat pada suatu gugus enzim 

akan sangat mudah terjadi bila terjadi defisiensi. Defisiensi Zn dan Fe 

seringkali menyebabkan masuknya logam Pb untuk menggantikan 

fungsi ion logam dari gugus enzim. Ternyata kemudian ion-ion 

logam yang masuk menggantikan ion logam yang seharusnya 

berperan (dalam hal ini adalah logam Pb), telah menjadikan penyebab 

terhalangnya kemampuan kerja dari enzim terkait. Sehingga ion Pb 

disini disebut sebagai inhibitor (penghalang) jika konsentrasinya 

melebihi ambang batas. Jika ada salah satu jenis enzim yang 

terganggu kerjanya, dapat dipastikan dapat mempengaruhi kerja dari 

enzim-enzim lainnya. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, 

maka akan mengganggu metabolisme sel tubuhnya. Proses tersebut 

secara sederhana, dapat digambarkan seperti reaksi berikut:  

 

Enzim + Substrat    Enzim (Enzim aktif),  

dengan adanya ion logam maka reaksi menjadi, 

Enzim + Logam   Enzim (Enzim nonaktif).  

 
Gambar 22.  Reaksi Enzim Substrat 

https://www.google.com/search?q=reaksi+enzim+substrat 

https://www.google.com/search?q=reaksi+enzim+substrat
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Akan tetapi, jika penyerapan konsentrasi logam Pb optimal 

yang terdapat pada perlakuan Pb5 dikaitkan dengan pertumbuhan 

optimal sel Chlorella vulgaris pada perlakuan Pb3. Hal ini berarti 

pada perlakuan Pb5 (Pb 5mg/l), semakin banyak logam yang terserap 

justru akan mengganggu pertumbuhan sel Chlorella vulgaris. Ini 

sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa logam Pb bisa menjadi 

penghalang kerja enzim yang akan berakibat pada gangguan 

metabolisme sel. Sedangkan pada perlakuan Pb3 terjadi pertumbuhan 

optimal sel Chlorella vulgaris, berarti pada konsentrasi logam Pb3 

mg/l masih bisa ditoleransi oleh Chlorella vulgaris. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Andersen (2005), bahwa logam Cd pada 

mikroalga akan menjadi penghambat dalam metabolisme sel pada 

konsentrasi tinggi, tetapi akan berguna dalam proses metabolisme 

pada konsentrasi sedang.  

Selain itu, mekanisme penyerapan logam Pb oleh Chlorella 

vulgaris juga dapat dikarenakan adanya alginat pada dinding sel 

Chlorella vulgaris. Menurut hasil penelitian Siswati (2011) yang 

dikutip oleh Aunurohim (2014), adanya alginate yang merupakan 

penyusun polisakarida yang terdapat pada dinding sel Chlorella 

vulgaris juga dapat berikatan dengan logam Pb, sehingga keberadaan 

ion logam Pb dalam perairan tidak terlalu bersifat toksik bagi 

oranisme lain disekitarnya. Mekanisme ikatan ionik antara alginate 

dengan Pb adalah sebagai berikut:  

 

3NaAlg + Pb
3+

  Pb(Alg)3 + 3Na. 

 

Berdasarkan reaksi kimia tersebut, ion Pb akan berikatan 

dengan alginat sehingga logam Pb tidak mencemari perairan karena 

bentuk ion-ionnya sudah berikatan.  
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Gambar 23. Struktur Alginat 

https://www.google.com/search?q=struktur+alginat 

 

b. Pertumbuhan Sel Chlorella vulgaris pada Media Logam Pb (Timbal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Pertumbuhan sel Chlorella vulgaris selama 7 hari 

Keterangan:  

Pb 0  = Media Chlorella vulgaris tanpa penambahan logam 

Pb  

Pb 1  = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 1 mg/l 
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Pb 3  = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 3 mg/l 

Pb 5  = Media Chlorella vulgaris dengan penambahan logam 

Pb 5 mg/l 

 

Berdasarkan data pertumbuhan tersebut, semua perlakuan 

berada pada fase adaptasi di hari pada saat 3 jam penebaran bibit 

Chlorella vulgaris, dan hari ke 1 sampai hari ke 7 merupakan fase 

eksponensial. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada perlakuan Pb 3, 

perlakuan terendah pada kontrol kemudian disusul perlakuan Pb 5. 

Ini berarti bahwa pada konsentrasi tertentu logam Pb diperlukan, 

tetapi pada konsentrasi tinggi justru akan menghambat 

pertumbuhannya. Mikroalga umumnya memiliki mekanisme 

perlindungan terhadap logam beracun untuk mempertahankan 

kehidupnya. Jika konsentrasi logam demikian tinggi, akumulasi dapat 

menghambat pertumbuhan sel karena sistem perlindungan organisme 

tidak mampu lagi mengimbangi efek toksik logam. Penurunan 

konsentrasi logam Pb juga dipengaruhi karena faktor nutrisi dan 

penambahan jumlah sel pada media kultur.  

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan sel Chlorella 

vulgaris adalah salinitas. Salinitas awal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 25‰ dan terus meningkat setiap harinya hingga 

mencapai salinitas tertinggi pada hari ke-7 yaitu 50 ‰. Kenaikan 

salinitas selama kultur dapat terjadi karena adanya hasil metabolisme 

sel ataupun pengendapan garam dan nutrien dalam medium. 

Konsentrasi garam dalam medium meningkat akibat penguapan air 

laut yang digunakan sebagai media kultur karena panas lampu TL 

yang berada dekat dengan toples untuk kultur. Hal ini ditunjukan 

dengan ditemukannya endapan garam putih yang terdapat pada 

permukaan mulut dan dinding toples kultur selama penelitian 

berlangsung. Menurut Darmono (2001), pengaruh lingkungan seperti 

suhu, kadar garam, pH dan kadar oksigen yang terlarut dalam air juga 

dapat mempengaruhi daya toksisitas logam dalam air terhadap 

makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dengan penurunan nilai 

salinitas maka akan meningkatkan toksisitas logam. 
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Hasil penelitian terhadap penurunan konsentrasi logam Cd 4 

jam setelah penebaran bibit Chlorella vulgaris dan hari ke-7 pada 

masing-masing konsentrasi 1 mg/l, 3 mg/l, 5 mg/l menunjukkan 

penurunan konsentrasi logam Cd seiring dengan semakin besarnya 

konsentrasi logam Cd. Diagram penurunan konsentrasi logam berat 

kadmium (Cd) pada media kultur dapat dilihat pada Gambar 25. 

 

Gambar 25. Konsentrasi Cd yang Terserap (mg/l) 

 

Keterangan: 

K         : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cd 0 mg/l 

Cd 1    : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cd 1 mg/l  

Cd 3    : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cd 3 mg/l  

Cd 5    : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cd 5 mg/l 

 

Penurunan terbesar terdapat pada perlakuan Cd 5 yakni sebesar 

0,4494 mg/l. Dalam hal ini, semakin tinggi konsentrasi logam maka 

semakin besar penurunan logam Cd tersebut, jika konsentrasinya 

rendah maka kemampuan Chlorella vulgaris dalam menurunkan 

logam tersebut juga rendah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Davis P, et al (2003) dikutip oleh Aunurohim (2014) 

mengatakan bahwa, peningkatan kemampuan biosorpsi logam 

berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi. 
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Mekanisme penyerapan Cd oleh Chlorella vulgaris terdiri atas 

dua proses yaitu adsorbsi dan absorbsi. Adsorbsi terjadi melalui dua 

proses, yakni pertukaran ion dan pengikatan ion logam berat oleh 

gugus fungsi yang terdapat pada permukaan sel (Devinta et al, 2013). 

Dinding sel mikroalga umumnya terdiri atas selulosa yang memiliki 

gugus fungsional seperti hidroksil yang dapat berikatan dengan 

logam berat. Selulosa berpotensi sebagai penangkap ion logam 

karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan adsorbat, 

adsorbat dalam hal ini adalah logam Cd. Adanya gugus OH tersebut 

menyebabkan terjadinya mekanisme pertukaran ion logam Cd 

dengan selulosa. Absorbsi berlangsung malalui transport aktif dan 

prosesnya berlangsung lebih lambat daripada adsorbsi. Logam 

berat yang terabsorbsi akan  terakumulasi di dalam sel  yang akan 

berikatan dengan protein pengikat logam seperti metalotionein dan 

fitokelatin, selanjutnya logam berat tersebut akan diakumulasi di 

vakuola. 

Menurut konsep HSBA (Hard Soft Acid Base) yang 

dikemukakan oleh Pearson (1963) dalam Wetipo, et al., (2013), ion 

Cd2+ merupakan asam lunak yang dapat  bereaksi  dengan  gugus  

fungsi  yang  terdapat  di  dinding  sel  Chlorella vulgaris seperti 

gugus fungsi hidroksil yang bersifat basa. Gugus fungsi pada dinding 

sel Chlorella vulgaris berinteraksi kuat dengan asam yang bersifat 

lemah seperti ion Cd2+, sehingga ion Cd lebih mudah dijerap pada 

dinding sel Chlorella vulgaris. Pertumbuhan  Chlorella  vulgaris  

dengan  jumlah  sel  terbanyak  terdapat pada perlakuan Cd 3, dengan 

nilai rata-rata perlakuan 1015,97 x 104, sedangkan pertumbuhan 

Chlorella vulgaris dengan jumlah sel  paling sedikit terdapat pada 

perlakuan K, dengan nilai rata-rata perlakuan sebesar 668,21 x 104. 

Berdasarkan data diatas, maka dapat dibuat diagram   

pertumbuhan sel Chlorella vulgaris sebagai berikut: 

Pertumbuhan    tertinggi   terdapat   pada   perlakuan  Cd 3,  

yaitu   sebanyak 3047,93  x  104   sel/ml,  hal  ini  karena  pada  

perlakuan  Cd 3  masih  mampu ditoleransi oleh Chlorella vulgaris.   

Logam Cd mempunyai sifat yang hampir sama dengan seng (Zn) 

sehingga Cd dapat menggantikan fungsi Zn dalam reaksi enzimasi 
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dan mengubah struktur enzim dan mempengaruhi aktivitasnya. 

Dalam jumlah yang sangat sedikit Zn dapat berperan dalam 

mendorong perkembangan pertumbuhan. Sehingga dengan 

kemampuan logam Cd yang dapat menggantikan fungsi Zn dalam 

mensintesis enzim karbonik anhidrase yang menghasilkan ion 

hidrogen dan digunakan untuk pembelahan sel sehingga 

menyebabkan pertumbuhan semakin maksimal (Andersen, 2005). 

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa polyamine baik yang 

alami maupun sintetis dapat meningkatkan stabilitas DNA, dan 

melindungi DNA dari kerusakan yang disebabkan oleh stress, dengan 

kata lain alga Chlorella vulgaris memiliki polyamine yang berperan 

untuk melindungi atau sebagai proteksi dalam lingkungan tercemar 

(Hunter, 2012). 

 

Penurunan Konsentrasi Logam Kromium (Cr) pada Media Kultur 

 

Hasil penelitian terhadap penurunan konsentrasi logam Cr 4 

jam setelah penebaran bibit Chlorella vulgaris dan hari ke-7 pada 

masing-masing konsentrasi 1  mg/l,  3  mg/l,  5  mg/l  menunjukkan 

penurunan konsentrasi logam Cr seiring dengan semakin besarnya 

konsentrasi logam Cr.  Diagram penurunan konsentrasi logam berat  

kromium (Cr) pada media kultur dapat dilihat pada Gambar 26. 

 

Gambar 26. Konsentrasi Cr yang Terserap (mg/l). 
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Keterangan: 

K : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cr 0 mg/l 

Cr 1 :  media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cr 1 mg/l 

Cr 3 : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cr 3 mg/l 

Cr 5 : media kultur dengan penambahan konsentrasi logam Cr 5 mg/l 

 

Chlorella vulgaris memiliki kemampuan dalam penyerapan 

logam kromium adalah signifikan, sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa variasi konsentrasi kromium dapat 

mempengaruhi penyerapan kromium diterima. Penyerapan Cr 

tertinggi terdapat pada perlakuan Cr 3 yaitu sebesar 1,2834, dan 

penyerapan terendah terjadi  pada  perlakuan  K  yaitu  sebesar 

0,0126. Hal ini dikarenakan kemampuan Chlorella vulgaris 

melakukan mekanisme detoksifikasi ekstraseluler yang terjadi akibat 

interaksi Cr dengan gugus hidroksil pada selulosa yang melapisi 

dinding sel Chlorella vulgaris. Penyerapan Cr oleh dinding sel 

dapat mencegah Cr masuk kedalam sel atau mengurangi  jumlah sel  

yang  masuk  kedalam  sel (Rusmin, 2005) sehingga akan 

mengurangi tingkat keracunan pada konsentrasi tinggi seperti pada 

konsentrasi 5  mg/l dan  Chlorella vulgaris  akan terus tumbuh. 

Mekanisme detoksifikasi intraseluler diduga juga terjadi pada 

penyerapan Cr melalui pembentukan fitokhelatin. Cr yang berikatan 

dengan fitokhelatin  akan   membentuk  senyawa  komplek yang 

tidak beracun. Senyawa komplek tersebut selanjutnya diakumulasi di 

vakuola (organel sel). 

Menurut konsep HSBA (Hard Soft Acid Base), ion  Cr3+ 

merupakan asam keras yang dapat bereaksi dengan gugus fungsi 

yang terdapat di dinding sel Chlorella vulgaris seperti gugus fungsi 

hidroksil yang bersifat basa. Gugus fungsi pada dinding sel Chlorella 

vulgaris berinteraksi kuat dengan asam yang bersifat keras seperti ion 

Cr3+, sehingga ion Cd lebih mudah dijerap pada dinding sel 

Chlorella vulgaris. Pertumbuhan Chlorella vulgaris dengan jumlah 

sel terbanyak terdapat pada perlakuan Cr 3, dengan nilai  rata-rata 

perlakuan 909,55  x  104,  sedangkan pertumbuhan Chlorella 
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vulgaris dengan jumlah sel paling  sedikit terdapat pada  perlakuan 

K,  dengan nilai rata-rata perlakuan sebesar 647,15 x 104. 

Berdasarkan data gambar 27, maka dapat dibuat diagram  

pertumbuhan   sel   Chlorella   vulgaris sebagai berikut: 

 
Gambar  27.  Rata-rata  pertumbuhan  Chlorella  vulgaris selama 7 

hari. 

 

Berdasarkan data pertumbuhan tersebut, semua perlakuan 

berada pada fase adaptasi di hari pada saat 3 jam penebaran bibit 

Chlorella vulgaris, dan hari ke 1 sampai hari ke 7 merupakan fase 

eksponensial.  Pertumbuhan tertinggi terdapat pada perlakuan Cr 3, 

yaitu sebanyak 909,55 x 104 sel/ml, hal ini karena pada perlakuan 

Cr 3 masih mampu ditoleransi oleh Chlorella vulgaris.  Ini berarti 

bahwa pada konsentrasi tertentu logam Cr diperlukan, tetapi pada 

konsentrasi tinggi justru akan menghambat pertumbuhannya.  

Menurut Hala  (2012), mikroalga umumnya memiliki mekanisme 

perlindungan terhadap logam beracun untuk mempertahankan 

kehidupnya. Jika konsentrasi logam demikian tinggi, akumulasi   

dapat   menghambat   pertumbuhan sel karena sistem perlindungan 

organisme tidak mampu lagi mengimbangi efek toksik logam.  

Penurunan konsentrasi logam Cr juga dipengaruhi karena faktor 

nutrisi dan penambahan jumlah sel pada media kultur. 
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Gambar 28. Chlorella vulgaris dalam media kultur 

 

Beberapa   studi   telah   menunjukkan   bahwa polyamine baik 

yang alami maupun sintetis dapat meningkatkan stabilitas DNA, dan 

melindungi DNA dari kerusakan yang disebabkan oleh stress, 

dengan kata lain alga Chlorella vulgaris memiliki resistensi yang 

tinggi terhadap stress. Alga hijau memiliki struktur yang hampir 

sama dengan tumbuhan salah satunya ialah dinding.  Chlorella juga 

mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selain tersusun 

atas selulosa, beberapa spesies chlorella mempunyai dinding sel yang 

juga tersusun atas sporopollenin. Sporopollenin juga terdapat pada 

spora dan serbuk sari yang merupakan suatu biopolimer dari 

karotenoid yang mempunyai kemampuan resisten yang luar biasa 

terhadap degradasi oleh enzim atau reagen-reagen kimia yang kuat. 

Selain mempunyai kemampuan resisten yang sangat kuat, 

Sporopollenin ini juga mempunyai kemampuan untuk mengadsorbsi 

ion logam dari suatu larutan membentuk kompleks logam dengan 

ligan.  Ligan adalah molekul sederhana yang dalam senyawa 

kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron (basa Lewis). 

ligan akan memberikan pasangan elektronnya kepada atom pusat 

yang menyediakan orbital kosong. interaksi antara ligan dan atom 

pusat menghasilkan ikatan koordinasi . Hal ini menyebabkan alga 

hijau ini disebut sebagai filter feeder, yaitu organisme yang mampu 

menyaring partikel yang berasal dari suspensi di lingkungan 

hidupnya. 
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10. Keuntungan Bioremediasi  

Berdasarkan kajian beberapa hasil penelitian tentang bioremediasi 

yang diaplikasikan pada perairan yang telah tecemar oleh jenis limbah 

tertentu, maka teknik bioremediasi memiliki beberapa keuntungan 

diantaranya: 

a. Bioremediasi sangat  aman  digunakan  karena  menggunakan 

mikroba yang secara alamiah sudah ada dilingkungan (air). 

b. Bioremediasi tidak menggunakan/menambahkan bahan kimia 

berbahaya. 

c. Tidak melakukan proses pengangkatan polutan. 

d. Teknik pengolahannya mudah diterapkan dan murah biaya. 

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan 

tergantung pada faktor jenis dan jumlah senyawa kimia yang berbahaya 

yang akan diolah, ukuran dan kedalaman area yang tercemar, jenis tanah 

dan kondisi setempat dan teknik yang digunakan.  

 

11. Kelemahan bioremediasi  

a. Tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi.  

b. Membutuhkan pemantauan yang intensif  

c. Berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal  

d. Membutuhkan lokasi tertentu   

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Bioremediase. 

Keberhasilan proses biodegradasi banyak ditentukan oleh aktivitas 

enzim. Dengan demikian mikroorganisme yang berpotensi 

menghasilkan enzim pendegradasi hidrokarbon perlu dioptimalkan 

aktivitasnya dengan pengaturan kondisi dan penambahan suplemen 

yang sesuai. Dalam hal ini perlu diperhatikan faktor-faktor 

lingkungan yang mempengaruhi proses bioremediasi, yang meliputi 

kondisi tanah, temperature, oksigen, dan nutrient yang tersedia.  

1. Tanah  

Proses biodegradasi memerlukan tipe tanah yang dapat 

mendukung kelancaran aliran nutrient, enzim-enzim mikrobial 

dan air. Terhentinya aliran tersebut akan mengakibatkan 

terbentuknya kondisi anaerob sehingga proses biodegradasi 

aerobik menjadi tidak efektif. Karakteristik tanah yang cocok 
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untuk bioremediasi in situ adalah mengandung butiran pasir 

ataupun kerikil kasar sehingga dispersi oksigen dan nutrient 

dapat berlangsung dengan baik. Kelembaban tanah juga penting 

untuk menjamin kelancaran sirkulasi nutrien dan substrat di 

dalam tanah.  

2. Temperatur  

Temperatur yang optimal untuk degradasi hidrokaron adalah 30-

40
o
C. Ladislao. (2007) mengatakan bahwa temperatur yang 

digunakan pada suhu 38
o
C bukan pilihan yang valid karena tidak 

sesuai dengan kondisi di Inggris untuk mengontrol 

mikroorganisme patogen. Pada temperatur yang rendah, 

viskositas minyak akan meningkat mengakibatkan volatilitas 

alkana rantai pendek yang bersifat toksik menurun dan 

kelarutannya di air akan meningkat sehingga proses biodegradasi 

akan terhambat. Suhu sangat berpengaruh terhadap lokasi tempat 

dilaksanakannya bioremediasi.  

3. Oksigen  

Langkah awal katabolisme senyawa hidrokaron oleh bakteri 

maupun kapang adalah oksidasi substrat dengan katalis enzim 

oksidase, dengan demikian tersedianya oksigen merupakan 

syarat keberhasilan degradasi hidrokarbon minyak.  

Ketersediaan oksigen di tanah tergantung pada (a) kecepatan 

konsumsi oleh mikroorganisme tanah, (b) tipe tanah dan (c) 

kehadiran substrat lain yang juga bereaksi dengan oksigen. 

Terbatasnya oksigen, merupakan salah satu faktor pembatas 

dalam biodegradasi hidrokarbon minyak.  

4. Nutrien Mikroorganisme  

Mikroorganisme memerlukan nutrisi sebagai sumber karbon, 

energi dan keseimbangan metabolism sel. Dalam penanganan 

limbah minyak bumi biasanya dilakukan penambahan nutrisi 

antara lain sumber nitrogen dan fosfor sehingga proses degradasi 

oleh mikroorganisme berlangsung lebih cepat dan 

pertumbuhannya meningkat.  
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KESIMPULAN  

Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk 

mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim 

yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan 

mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Pada 

banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, saat polutan 

beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya 

menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Proses tersebut 

diilustrasikan pada Gambar 29. 

 

Gambar  29. Konsep Bioremediasi 

https://sciencemonk.com/bioremediation/ 

 

Biomassa  Saccharomyces cerevisiae  memiliki potensi dalam 

pengolahan limbah cair yang telah tercemar, dan  berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi bahan pengolahan alternatif untuk absorbsi senyawa 

organik dan penyisihan logam berat.  

https://sciencemonk.com/bioremediation/
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Biomassa mikroalga Chlorella vulgaris berpengaruh terhadap 

penurunan berbagai konsentrasi logam Pb, Cr dan Kadmium  pada media 

kultur,  

Pemberian variasi konsentrasi logam berat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan Chlorella vulgaris. Pada konsentrasi tertentu logam berat masih 

dapat ditolerir oleh sel Chlorella vulgaris, dan mengalami pertumbuhan yang 

optimal, sedangkan pada konsentrasi tertinggi sudah tidak dapat ditolerir oleh 

sel Chlorella vulgaris, hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah sel Chlorella 

vulgaris pada media kultur. Bioremediasi merupakan proses yang 

memanfaatkan makhluk hidup terutama mikroorganisme. Mikroorganisme yang 

umumnya digunakan sebagai agen bioremediasi adalah bakteri, jamur, atau 

tanaman. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa indigenus 

mikroorganisme yang berasal dari daerah yang terkontaminasi yang kemudian 

dikembangkan sebagai biostimulasi atau bioaugmentasi. Bioremediasi menjadi 

efektif jika mikroorganisme harus kontak secara enzimatis pada polutan dan 

merubahnya menjadi bahan yang didak berbahaya. Efektifitas bioremediasi 

tercapai jika kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan dan aktivitas 

mikroba. 

Bioremediasi memiliki keterbatasan antara lain tidak bisa mendegradasi 

senyawa organik terklorinasi dan hidrokarbon aromatik dalam jumlah tinggi. 

Namun, pemanfaatan bioremediasi ini lebih murah dari pada jika menggunakan 

penanganan secara fisik dan kimia. Bioremediasi juga dapat menurunkan 

kontaminan secara efektif walaupun prosesnya membutuhkan waktu yang lama. 

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bodegradasi adalah faktor 

mikrobial, temperatur, nutrien, tipe tanah, pH, kadar air/kelembaban, dan 

potensial redoks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad, R. Z. 2005. Pemanfaatan Khamir Saccharomyces cerevisiae Untuk 

Ternak. WARTAZOA.  15 ( 1): 50-51 

Aina L C, Endah Rita Sulistya Dewi, Fibria  Kaswinarni.  2016. Biomonitoring  

Pencemaran Sungai Silugonggo Kecamatan Juwana  Berdasarkan 

Kandungan Logam Berat (Pb) Pada Ikan Lundu. Jurnal Bioma. 5 (2). 

Andersen, R.A. 2005. Alga Culturing Technique. Elsevier Academic Press. UK. 

Aunurohim, J. I. K. 2014. Biosorpsi Logam Zn 2+ dan Pb 2+ Oleh Mikroalga 

Chlorella sp. Jurnal Sains dan Seni Pomits. 3(1): 1–6. 

Bleve, G., C. Lezzi, M.A., Chiriatti, I., D’Ostuni, M. Tristezza, D. Di Venere, 

L. Sergio, G. Mita, F. Grieco. 2011 Selection of Non-conventional Yeasts 

and Their Use in Immobilized Form for The Bioremediation of Olive Oil 

Mill Wastewaters. Bioresource Technology. 102: 982–989 

Bold, H.C. and Wynne, M.J., 1985: Introduction to the Algae. Structure and 

Reproduction. Englewood Cliffs. New Jersey, Prentice-Hall, 720 p. 

BSN. 2012. Krimer Nabati Bubuk. Penerbit Badan Standarisasi Nasional. 

Jakarta.  

Campbell N.A.  Mitchell LG,  Reece JB, Taylor MR,  Simon EJ.  2010. 

Biology, 5th ed. Benjamin Cummings Publishing Company,Inc., 

Redword City, England. 

Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran (Hubungannya dengan 

Toksikologi Senyawa Logam). Penerbit : Universitas Indonesia Press 

Jakarta. 

Dewi, E. R. S. 2014. Penurunan Konsentrasi Logam Berat Kadmium (Cd) dan 

Pertumbuhan  Mikroalga Chlorella vulgaris pada Media Kultur. Jurnal 

Bioma 3(2): 17–26. 

Dewi, E.R.S. 2015. Respon Penurunan Konsentrasi Logam Berat Kromium ( Cr 

) dan Pertumbuhan Mikroalga Chlorella vulgaris pada Media Kultur. 

Seminar Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 

117–121. 

Dewi, E. R. S Anang M. Legowo, Munifatul Izzati. 2016. Absorption of 

Organic Compounds by Saccharomyces cerevisiae on Industrial Waste 



58 

Media. International Journal of Applied Environmental Sciences. 11(1): 

27–36. 

Dewi, E. R. S, Anang M. Legowo, M. I. and Purwanto Purwanto. 2016. Kinetic 

Growth of Saccharomyces cerevisiae in Non Dairy Creamer Wastewater 

Medium. Journal of Environmental  Studies, 2(1): 1–5.  

Dewi, E. R. S, Anang M. Legowo, M. I. and P. P. 2017. Study of Wastewater 

Management and Local Community Perception of Non-Dairy Creamer 

Industry. The Social Sciences. Vol. 12. Issue 9. 

Devinta. 2013. Bioakumulasi Logam Berat Kadmium ( Cd) oleh Chaetoceros 

calcitrans pada Konsentrasi Sublethal. Jurnal Sains dan Seni Pomits, 

2(2): 337-352 

Dolan, J. 1992. Mixotrophy in ciliates : A Review of Chlorella Symbiosis and 

Chloroplast Retention. Mar. Microb. Food Webs. 6 : 115-132. 

Gupta, S., Nayek, S., Saha, R. N., & Satpati, S. 2008. Assessment of Heavy 

Metal Accumulation in Macrophyte, Agricultural Soil, and Crop Plants 

Adjacent to Dischargezone of Sponge Iron Factory. Environmental 

geology. 55(4): 731-739. 

Haberl and Langergraber. 2002. Constructed Wetlands: a chance to solve 

wastewater problems in developing countries. Water Science and 

Technology. 40 (3): 11-17. 

Hala, Y., Taba, P., & Suryati, E. 2012. Biosorpsi campuran logam Pb2+ dan 

Zn2+ oleh Chaetoceros calcitrans. Chem. Prog. 5 (2): 86-92. 

Hlihor, R.M., Diaconu,M. Chelaru, C. Sandu, I., Tavares, T. and Gavrilescu, M. 

2013. Bioremidiation of Cr(VI) Polluted Wastewater by Sorption on Heat 

Inactivated Saccharomyces  cerevisiae Biomass. Int. J. Environ. Res., 

7(3): 581-594, Summer. ISSN: 1735-6865 

Hunter, C.D. 2012. Polyamines of Plant Origin – An Important Dietary 

Consideration for Human Health. New Zaeland: InTech. 

Isnansetyo, A  Dan Kurniastuty. 1995. Teknik Kultur Fitoplankton Dan 

Zooplankton. Kanisius. Yogyakarta. 

Jasmiati, Sofia. A, Thamrin. 2010. Bioremidiasi Limbah Cair Industri Tahu 

Menggunakan Efektif Mikroorganisme (EM4). Journal of Environmental 

Science. 2(4):10-18 



 

59 

Jiru, T.M., 2009. Evaluation Of Yeast Biomass Production Using Molasses and 

Supplemnts. Addis Ababa University in Partial fulfillment of the Degree 

of Master of Science in Biology, Ethiopia. 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. No. 128. Tahun 2003 tentang 

Tata Cara dan  Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi 

dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis. 

Kumar, H. D, dan H.N, Singh. 1979. A Textbook On Algae. Mac. Millan Int. 

College ed, London. 

Ladislao, B. .2007. The Influence of Different Temperature Programmes on the 

Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in a Coal-

Tar Contaminated Soil by In-Vessel Composting. Journal of Hazardous 

Materials, 144, 340-347. 

Lehninger AL, Nelson DL & Cox MM .1993. Principles of Biochemistry. 2nd 

edn. New York: Worth. 

Liu, Z. 2014. The Kinetics of Ethanol Fermentation Based on Adsorption 

Processes. Kemija U Industriji, 63(7–8): 259–264. 

Machado Manuela D., Eduardo V. Soares, Helena. MVM. Soares. 2010. 

Removal of Heavy Metals Using a Brewers Yeast Strain of 

Saccharomyces cereviceae ; Chemical Speciation as a tool in the 

Prediction and Improving of Treatment Efficiency of Real Electroplating 

Effluents. Journal of Hazardous Materials. 180: 347-353. 

Munir, E. 2006. Pemanfaatan Mikroba dalam Bioremidiasi : Suatu  Teknologi 

Alternatif untuk Pelestarian Lingkungan. USU e-Repository. 

Okafor, N. 2007. Modern Industrial Microbiology and Biotechnology. Science 

Publisher, Enfieid, NH, USA. South Carolina. 

Palar, H. 2008. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta. 152 hal. 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Th 2003, tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

Popova, L. P., Maslenkova, L. T., Yordanova, R. Y., Ivanova, A. P., Krantev, 

A. P.,Szalai, G., & Janda, T. 2009. Exogenous treatment with salicylic 

acid attenuatescadmium toxicity in pea seedlings. Plant Physiology and 

Biochemistry, 47(3): 224-231. 

Rahman, M,U., Gul S., UlHaq, M.Z 2007. Reduction Of Chromium (VI) by 

Locally Isolated Pseudomonas sp. Turkey Journal Biol  31 :161-166. 



60 

Raras, D. P., Yusuf, B., Kalimantan, M., & Dalam, T. 2015. Analisis 

Kandungan Ion Logam Berat ( Fe , Cd , Cu dan Pb ) pada Tanaman Apu- 

Apu ( Pistia Stratiotes L) dengan menggunakan Variasi Waktu. Gema 

Kesehatan Lingkungan. 15 (1): 46-51. 

Ratnani, RD. 2013. Kemampuan  Kombinasi Enceng Gondok dan Lumpur 

Aktif Untuk Menurunkan Pencemaran pada Limbah Cair Industri Tahu. 

Momentum.  8 (1): 1- 5. 

Rohmawati, I., Endah Rita Sulistya Dewi, dan Maria Ulfah. 2019. Efektivitas 

Semanggi Air (Marsilea Crenata) Terhadap Kadar COD pada 

Fitoremidiasi Limbah Cair Tahu. Prossiding Seminar Nasional 

Mahasiswa, UNNISULA. 1969-1977. 

Rusmin. 2005. Pengaruh Beberapa Konsentrasi Kadmium (Cd) pada Medium 

Basal Bold (MBB) Terhadap Kerapatan Sel Mikroalga Scenedesmus. 

Jakarta, Indonesia: Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 

Saheed, O. K., Jamal, P., Karim, M. I. A., Alam, M. Z., & Muyibi, S. A. 2016. 

Utilization of fruit peels as carbon source for white rot fungi biomass 

production under submerged state bioconversion. Journal of King Saud 

University – Science. 28(2): 143–151.  

Sharma, S., M. G. Dastidar & T. R. Sreekrishnan. 2002. Zinc uptake by fungal 

biomass isolated from industrial wastewater. ASCE Practice Periodical 

of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Management. 6, 256-261. 

Soemirat J. 2009. Toksikologi Lingkungan. Yogyakarta (ID): Gajah Mada 

UniversityPress. 

Steenblock, D. 2000. Chlorella Makanan Sehat Alami. Jakarta : PT. 

GramediaPustaka Utama. 

Suhendrayatna.  2001.  Bioremoval Logam Berat Dengan Menggunakan 

Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan. Seminar On-Air 

Bioteknologi untuk Indonesia Abad 21, 1-14. 

Tang, X., Lee, J., & Chen, W. N. 2015. Engineering the fatty acid metabolic 

pathway in Saccharomyces cerevisiae for advanced biofuel production. 

Metabolic Engineering Communications, 2: 58–66.  

Ulfah, M., Endah Rita Sulistya Dewi. 2015.  Evaluasi Fitoremediasi 

Pencemaran Logam Berat di Tanah TPA. Seminar Nasional Hasil 



 

61 

Penelitian (SNHP-V), LPPM. Universitas PGRI Semarang (21 

November). 

Waites,M.J,  Neil L. Morgan., John S. Rockey and G. Higton. 2001. Industrial 

Microbiology An Introduction. Blackwell Science Ltd. Osney Mead, 

Oxford. 

Wetipo, Y., Mangimbulude, J., & Rondonowu, F. 2009. Potensi Chlorella sp 

Sebagai Agen Bioremediasi Logam Berat di Air. Jurnal FKIP UNS 

Surakarta, 1(1): 1–5. 

Zulaika, R. W. A. K. dan E. (2014). Potensi Chlorella sp. sebagai 

Bioakumulator Logam Berat Kadmium. Jurnal Sains dan Seni Pomits. 

3(2): 71–74. 

https://www.google.com/search?q=Marsilea+crenata&safe 

https://www.google.co.id/search?q=koloni+saccharomyces+cerevisiae 

http://prestasiherfen.blogspot.com/2018/03/b-i-o-r-e-m-e-d-i-s-i.html 

https://www.google.com/search?q=eceng+gondok&tbm=isch&ved 

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317912/air-sungai-citarum-

akan-bisa-diminum-setelah-ditaburkannya-bakteri-mr-8 

https://www.slideserve.com/seanna/bioremediasi-limbah-pencemar-oleh-

mikroorganisme 

https://www.google.co.id/search?q=koloni+saccharomyces+cerevisiae 

https://algaeresearchsupply.com/products/algae-culture-chlorella-vulgaris 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au 

https://www.google.com/search?q=dinding+sel+chlorella&sxsrf 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au, 

https://www.google.com/search?q=reaksi+enzim+substrat 

https://www.google.com/search?q=struktur+alginat 

https://sciencemonk.com/bioremediation/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/
https://www.google.com/search?q=dinding+sel+chlorella&sxsrf
https://www.google.com/search?q=struktur+alginat
https://sciencemonk.com/bioremediation/


62 

TENTANG PENULIS 

 

Endah Rita Sulistya Dewi lahir di Salatiga, 23 Agustus 1970. 

Menyelesaikan Gelar Sarjana Biologi Lingkungan di Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga tahun 1993. Gelar Magister Ilmu Ternak diraih di Universitas 

Diponegoro tahun 2004 dan Gelar Doktor Ilmu Lingkungan di  Universitas 

Diponegoro tahun 2016.  

Saat ini aktif sebagai pengajar, peneliti di bidang ilmu yang terkait 

dengan Mikrobiologi, Bioteknologi dan Ilmu Lingkungan di Program Studi 

Pendidikan Biologi di Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan 

Alam dan Teknologi Informasi serta Staf pengajar di Program Pascasarjana 

Program Studi IPA. 

Melakukan berbagai penelitian terkait waste product, lingkungan dan 

publikasi hasil-hasil penelitian di Jurnal Internasional maupun Jurnal Nasional. 

 




	1.pdf
	Mikroorganisme jadiiiii.pdf
	2.pdf

