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ABSTRACT
Chlorella vulgaris Beijerinck is a single-celled microalgae that grow in fresh and marine waters, has been used
as the feed ingredients, supplements, biofuels and bioremediation. Growth of C. vulgaris in polluted waters is
possible for hazardous waste such as heavy metals since last discharge waters is where various wastes. This
study aims to assess the growth of C. vulgaris in media containing heavy metal contaminants Cd and
Pblaboratory scale and the ability to accumulate heavy metals. C. vulgaris grown in a culture medium that had
been fertilized Walne for 76 days. Culture medium plus Cd and Pb metal ions with 3 different concentrations are
1 ppm, 3 ppm and 5 ppm, respectively 3 replications. Culture medium without the addition of metal is
considered as a control. Heavy metal content in the medium and in the cell C. vulgaris measured by AAS.
Based on these studies proved that Cd Ion cell growth delay peak C. vulgaris and lead to chlorosis than Pb.
The high concentration of metal ions in the medium does not necessarily reduce the number of cell C. vulgaris.
C. vulgaris is a Pb bioakumulator better than Cd.
Key word : heavy metal, Chlorella vulgaris, bioaccumulator

ABSTRAK
Chlorella vulgaris Beijerinck merupakan mikroalga bersel satu yang banyak tumbuh di perairan tawar dan
laut, telah dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pakan, suplemen, biofuel dan bioremediasi. Pertumbuhan
C. vulgaris di perairan sangat memungkinkan untuk tercemar limbah berbahaya seperti logam berat mengingat
perairan merupakan tempat buangan terakhir berbagai limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pertumbuhan C. vulgaris dalam media yang mengandung cemaran logam berat Cd dan Pb skala laboratorium
dan kemampuannya dalam mengakumulasi logam berat. C. vulgaris ditumbuhkan dalam media kultur yang
telah diberi pupuk Walne selama 76 hari. Media kultur ditambah ion logam Cd dan Pb dengan 3 konsentrasi
yang berbeda yaitu 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm, masing-masing 3 kali ulangan. Medium kultur tanpa
penambahan logam dianggap sebagai kontrol. Kandungan logam berat dalam medium dan dalam sel C.
vulgaris diukur dengan AAS. Berdasarkan penelitian tersebut terbukti bahwa Ion Cd menunda puncak
pertumbuhan sel C. vulgaris dan memicu terjadinya klorosis dibandingkan Pb. Tingginya konsentrasi ion logam
dalam medium tidak serta merta menurunkan jumlah sel C. vulgaris. C. vulgaris merupakan bioakumulator
logam Pb yang lebih baik dibanding Cd.
Kata kunci : logam berat, Chlorella vulgaris, bioakumulator

1. PENDAHULUAN
Chlorella vulgaris Beijerinck dimanfaatkan secara komersial karena tingginya nilai gizi yang
dimiliki. Mikroalga ini mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, asam amino
esensial, asam lemak esensial, enzim, beta karoten dan klorofil sehingga banyak digunakan sebagai
pakan ikan, suplemen makanan, bahan penawar berbagai penyakit, bahan untuk biofuel dan
bioremediator ( Srihati dan Carolina, 1994; Lim, et.al., 2010; Phukan et.al., 2011). Mikroalga
uniseluler ini berbentuk simpel, fotosintetik, sehingga banyak dikembangkan dalam pengolahan
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limbah. Mikroalga ini mudah diperoleh di tempat-tempat pembudidayaan sumber daya laut meskipun
secara alami juga banyak terdapat di perairan.
Sel Chlorella berbentuk bulat, hidup soliter, berukuran 2-8 μm (Gambar 1). Dalam sel Chlorella
mengandung 50% protein, lemak serta vitamin A, B, D, E dan K, disamping banyak terdapat pigmen
hijau (klorofil) yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis (Sachlan, 1982). Sel
Chlorella umumnya dijumpai sendiri, atau kadang-kadang bergerombol. Protoplast sel dikelilingi oleh
membran yang selektif, sedangkan di luar membran sel terdapat dinding yang tebal terdiri dari
sellulosa dan pektin. Di dalam sel terdapat suatu protoplast yang tipis berbentuk seperti cawan atau
lonceng dengan posisi menghadap ke atas. Pirenoid-pirenoid stigma dan vakuola kontraktil tidak ada.
Warna hijau pada alga ini disebabkan karena kandungan klorofil a dan b dalam jumlah yang besar, di
samping karotin dan xantofil (Volesky,1990).

Gambar 1. Sel Chlorella perbesaran 10 x 100

Chlorella sp membutuhkan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhannya
di kultur terbuka antara lain : cahaya, temparatur, tekanan osmosis, pH, air, salinitas, kandungan
oksigen, dan aerasi (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).
Cahaya dibutuhkan sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Kisaran temparatur optimal bagi
pertumbuhannya berada pada rentang suhu 25 – 30 oC. Temparatur ini mempengaruhi proses-proses
fisika kimia dan biologi yang berlangsung dalam sel mikroalga. Peningkatan temparatur hingga batas
tertentu akan merangsang aktifitas molekul, meningkatnya laju difusi dan juga laju fotosintesis
(Sachlan, 1982).
Derajad keasaman (pH) media kultur merupakan faktor pengontrol yang
menentukan kemampuan biologis mikroalga dalam memanfaatkan unsur hara. Prihantini et al.,2005
dalam Prabowo (2009) menyatakan bahwa pH yang sesuai untuk pertumbuhan Chlorella berkisar
antara 4,5 - 9,3. Chlorella sp memiliki toleransi kisaran salinitas yang tinggi. Chlorella air laut dapat
tumbuh baik pada salinitas 15-35 ppt (Hirata, 1981 dalam Prabowo, 2009), salinitas optimal 25-28 ppt
(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).
Chlorella membutuhkan nutrisi yang terdiri atas unsur-unsur hara makro (macronutrients) dan
unsur hara mikro (micronutrients). Contoh unsur hara makro untuk pertumbuhan Chlorella adalah
senyawa organik seperti N, K, Mg, S, P, dan Cl. Unsur hara mikro adalah Fe, Cu, Zn, Mn, B, dan Mo
(Hama dan Miyachi, 1988). Unsur hara tersebut diperoleh dalam bentuk persenyawaan dengan
unsur lain. Tiap unsur hara memiliki fungsi-fungsi khusus yang tercermin pada pertumbuhan dan
kepadatan yang dicapai oleh organisme yang dikultur tanpa mengesampingkan pengaruh dari
linkungan. Kebutuhan nutrien untuk tujuan kultur mikroalga harus tetap terpenuhi melalui
penambahan media pemupukan guna menunjang pertumbuhan mikroalga. Unsur N, P, dan S penting
untuk sintesa protein. Unsur K berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Unsur Cl dimanfaatkan
untuk aktivitas kloroplas, unsur Fe dan Na berperan dalam pembentukan klorofil (Isnantyo dan
Kurniastuty, 1995; Hama dan Miyachi, 1988).
Reproduksi Chlorella secara aseksual dengan pembentukan autospora yang merupakan
bentuk miniatur dari sel induk. Tiap satu sel induk (parrent cell) akan membelah menjadi 4, 8, atau 16
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autospora yang kelak akan menjadi sel-sel anak (daughter cell) dan melepaskan diri dari induknya
(Bold dan Wynne, 1985 dalam Prabowo, 2009).
Selama pertumbuhannya mikroalga mengalami beberapa fase pertumbuhan
1. Fase lag (istirahat).
Sejak dari penambahan inokulum ke media kultur hingga beberapa saat sesudahnya, fase ini
terjadi peningkatan paling signifikan ukuran selnya karena secara fisiologis mikroalga menjadi
sangat aktif. Pada fase ini terjadi sinteis protein dan metabolisme berjalan tetapi pembelahan
sel belum terjadi sehingga kepadatan sel belum meningkat karena mikroalga sedang
beradaptasi dengan lingkungan barunya.
2. Fase logaritmik (log) atau eksponensial.
Pada fase ini terjadi pembelahan sel sehingga laju pertumbuhan meningkat secara intensif.
Dalam kondisi yang optimum, laju pertumbuhan dapat mencapai nilai maksimal sehingga
dapat dilakukan pemanenan untuk keperluan pakan ikan dan industri.
3. Fase penurunan laju pertumbuhan.
Pembelahan sel masih terjadi pada fase ini meskipun tidak seintensif fase log, sehingga laju
pertumbuhan menurun dibandingkan fase sebelumnya.
4. Fase stasioner.
Laju reproduksi dan laju kematian relatif seimbang pada fase ini. Kepadatan mikroalga relatif
tetap karena penambahan dan pengurangan jumlah mikroalga seimbang.
5. Fase kematian.
Jumlah sel pada fase ini mengalami penurunan karena laju kematian lebih besar daripada laju
reproduksi.
Chlorella sp. mampu menurunkan konsentrasi logam Cd secara maksimal sebesar 30,61%
pada perlakuan 1,5702 ppm pada skala laboratorium dengan menguji konsentrasi logam berat Cd air
media di awal dan di akhir penelitian (Kusrinah, 2001). Kematian alga terjadi pada kadar logam
maksimal, seperti Cu maksimal 18 mg/l, sedang Cd, Cr dan Zn maksimal 10 mg/l. Pada penelitian
Afkar et.al. (2010), C.vulgaris mampu mengakumulasi logam Cu2+>Co2+>Zn2+.
Logam berat merupakan salah satu komponen pencemar perairan yang cukup mendapat
perhatian saat ini. Beberapa jenis logam berat berguna untuk metabolisme makhluk hidup dalam
kadar rendah namun tidak demikian dalam kadar tinggi. Kadar logam berat yang tinggi bersifat toksik
dan berbahaya bagi makhluk hidup. Logam berat sukar terdegradasi bahkan cenderung terakumulasi
dalam tubuh makhluk hidup yang terpapar.
Logam berat menjadi polutan di udara, tanah dan perairan. Logam berat di udara berasal dari
hasil pembakaran. Logam berat di tanah berasal dari hasil kegiatan antropogenik yang menggunakan
bahan-bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan sebagainya. Kehadiran logam berat di perairan
berasal dari buangan limbah rumah tangga, serapan air tanah, dan limbah industri. Penggunaan
pupuk dan pestisida yang mengandung logam berat secara berlebihan serta lumpur-lumpur hasil
pengolahan limbah industri meningkatkan kandungan logam berat di perairan. Logam berat yang
telah teridentifikasi sebagai polutan dalam badan air antara lain adalah arsenik (Ar), copper (Cu),
kadmium (Cd), timbal (Pb), kromium (Cr), nikel (Ni), merkuri (Hg), dan seng (Zn). Kurang lebih 20
jenis logam dikelompokkan sebagai senyawa toksik dalam konsentrasi tinggi dan berbahaya bagi
kesehatan manusia (Akpor & Muchie, 2010).
Pemerintah telah menentukan batas baku mutu lingkungan dengan beberapa peraturan.
Berdasarkan PP MenLH 3/2010, nilai maksimal yang diijinkan sebagai ukuran baku mutu air limbah
bagi kawasan Industri: Cd sebesar 0,1 mg/l; Cu 2 mg/l; Pb 1 mg/l; Ni 0,5 mg/l; Zn 10 mg/l.
Logam berat Cd dan Pb merupakan 2 jenis logam yang kadar toksisitasnya cukup tinggi dan
non-biodegradable. Kedua logam ini dipilih karena sering digunakan secara luas dalam proses
komersial, industri logam, industri cat, tekstil, keramik, dan baterai (Kadirvelu et.al., 2001). Logam
berat Pb dan Cd termasuk logam transisi yang dalam perairan ditemui dalam bentuk ion-ion bebas,
pasangan ion organik, dan ion kompleks. Kedua logam ini belum diketahui manfaatnya bagi tubuh
organisme, sebaliknya justru menimbulkan penyakit (Slamet, 1996).
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Logam Cd, merupakan logam anorganik yang lebih toksik dibanding Pb. Logam berat Cd
seringkali digunakan dalam industri logam, batere, bahan cat warna, plastik, percetakan dan tekstil
atau kegiatan pertanian yang mengakibatkan penumpukan Cd pada sedimen dan lumpur.
Konsentrasi logam berat di laut meningkat karena adanya masukan dari daratan secara terus
menerus (Sanusi, 2006). Keracunan Cd menyebabkan gangguan tubuh yang akut dan kronis seperti
penyakit Itai-itai, kerusakan ginjal, emfisema, hipertensi, atropi testis (Leyva et.al., 1997), kerusakan
paru-paru dan hati (Bedoui et.al.,2008) serta bersifat karsinogenik (Brown et.al., 2000).
Timbal (Pb) dalam perairan dapat berasal dari kontaminasi pipa, solder, dan kran air, serta dari
limbah industri yang dibuang ke sungai. Jenis industri yang menggunakan timbal dalam prosesnya
antara lain industri pengolahan logam, kertas, batere, elektronik, dan sebagainya. Keracunan timbal
berdampak pada gangguan sistem syaraf, sistem sirkulasi, ginjal dan sistem reproduksi (Tunali et.al.,
2006).
Mengingat tingginya resiko cemaran logam Pb dan Cd terhadap kesehatan tubuh manusia dan
biota yang lain, maka perlu kewaspadaan bila C. vulgaris akan digunakan sebagai bahan pangan,
suplemen makanan, maupun obat. C.vulgaris laut dalam penelitian ini diteliti pertumbuhan dan
kemampuannya mengakumulasi logam berat.
2. METODE
Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian skala laboratorium, dilakukan di Laboratorium Ekologi dan
Biosistematik, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Matematika UNDIP, bulan Juni - Oktober 2012.
Sterilisasi Alat dan Media Kultur
Sterilisasi bertujuan menghilangkan atau meminimalkan keberadaan mikroorganisme atau zat
pengganggu pada alat dan media kultur yang akan digunakan selama penelitian. Tahapan sterilisasi
yang dilakukan merujuk pada Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) sbb :
a. Semua peralatan non elektronik dicuci dengan menggunakan sabun pencuci perabotan gelas,
kemudian dibilas dengan air dingin yang telah dididihkan pada suhu 100 oC sebelumnya. Kemudian
peralatan dibilas dengan larutan HCl 4 N yang telah diencerkan 10% dan dibilas kembali dengan
air dingin hasil rebusan. Selanjutnya dibilas dengan larutan alkohol 70% dan terakhir dibilas
dengan aquades hingga hilang bau alkoholnya. Peralatan ditiriskan di atas meja yang telah
disemprot alkohol sebelumnya.
b. Selang plastik aerator, gelas kultur, dan pengatur debit udara disterilkan terlebih dahulu dengan
direndam larutan kaporit 10-15 menit. Kemudian dicuci dengan air dingin hasil rebusan dan
ditiriskan seperti peralatan gelas.
Penyiapan Media Kultur.
Air laut disterilisasi dengan merebus hingga mendidih selama kurang lebih 2 jam, didinginkan
sampai temparatur ruang. Air laut steril 1 l dimasukkan dalam bejana kaca volume 3 l kemudian
ditambahkan pupuk Walne 0,5 ml sebagai nutrisi bagi mikroalga. Bibit C. vulgaris dimasukkan ke
dalam bejana tersebut kurang lebih 10.000 sel/ml. Bibit tersebut diperoleh dari Laboratorium Balai
Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Guna memperoleh kepadatan awal
tersebut digunakan rumus yang digunakan Kusrinah (2001) :
V1N1 = V2N2
V1 = volume inokulum yang diinginkan
V2 = volume medium kultur
N1 = kepadatan stok (sel/ml)
N2 = kepadatan sel yang diinginkan
Medium kultur berada pada rentang pH optimum untuk produktivitas perairan, yaitu 7,5 – 8,5
(Basmi et al., 2004 dalam Prabowo, 2009). Salinitas medium berada pada konsentrasi tinggi, yaitu 34
ppt untuk menciptakan kondisi stress yang mampu mempercepat pertumbuhan mikroalga (Bosma
dan Wijffels, 2003 dalam Prabowo, 2009). Sumber cahaya berasal dari cahaya lampu neon 36 watt
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dan temparatur kultur dapat berada pada rentang 27-28 oC. Delapan belas bejana kultur disusun
pada rak. Kemudian media kultur diukur kandungan logam Pb dan Cd total dengan AAS demikian
juga kandungan kedua logam tersebut dalam sel C. vulgaris
Pada hari ke- 4, dalam kultur ditambahkan larutan logam CdSO4 dengan konsentrasi 1 ; 3 ; 5
mg/l (ppm) masing-masing 3 kali ulangan. Bejana kultur yang lain diisi dengan larutan logam
Pb(NO3)2 dengan 3 konsentrasi yang sama masing-masing 3 kali ulangan. Sebagai kontrol
digunakan bejana kultur yang dibiarkan tanpa campuran logam berat. Faktor eksternal : intensitas
cahaya, salinitas , pH dan suhu dipantau selalu dalam keadaan yang relatif konstan setiap harinya.
Jumlah sel Chlorella vulgaris dihitung setiap harinya dengan rentang waktu 24 jam hingga 76 hari
penelitian menggunakan Haemocytometer Neubauer Improved (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995)
dengan 2 kali pengukuran untuk masing-masing kultur. Jumlah sel yang diamati dan dihitung pada
kotak bujur sangkar yang mempunyai sisi 1 mm. Rumus yang digunakan :
Kepadatan = N x 104 sel/ml
(N = jumlah Chlorella vulgaris yang diamati)
Pengamatan Penelitian
Parameter yang diamati meliputi :
1. Jumlah sel C.vulgaris (sel/ml) setiap hari selama kultur 14 hari, hari ke- 22, 26, dan 76 penelitian
.
2. Kandungan logam berat Cd2+ dan Pb2+ dalam medium kultur hari ke-0 dan hari ke-76.
3. Kandungan logam berat total Cd2+ dan Pb2+ dalam C.vulgaris hari ke-0 dan hari ke-76.
Persentase penurunan konsentrasi logam berat Pb dan Cd dengan rumus :
a. Penurunan konsentrasi logam berat = Konsentrasi logam berat awal – konsentrasi logam
berat akhir
b. Prosentase penurunan konsentrasi = (Penurunan konsentrasi logam berat / konsentrasi logam
awal) x 100%
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan gambar 2, pola pertumbuhan C. vulgaris kelompok perlakuan (Cd 1 ppm, 3 dan 5
ppm) menunjukkan pola yang serupa. Jumlah sel meningkat hingga hari ke-10 dan 11, menurun
sejak hari ke-11dan 12, meningkat lagi hari ke-13 hingga hari ke- 26, lalu terus menurun hingga akhir
perlakuan. Kelompok perlakuan memiliki pola pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan kelompok
kontrol, terutama pada hari ke 8 hingga hari ke-11.

Gambar 2. Pertumbuhan C. vulgaris dengan penambahan ion Cd.

Kelompok kontrol : fase adaptasi 3 hari, menurun pada hari ke-4, fase eksponensial dimulai
pada hari ke-5 dan terus berlanjut hingga mencapai puncak pada hari ke-8. Jumlah sel C. vulgaris
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menurun pada hari ke-9 sampai hari ke-11, kemudian jumlahnya meningkat lagi hingga hari ke-26,
lalu menurun kembali hingga akhir perlakuan (hari ke-76).
Pada medium yang ditambahkan ion Cd 1 ppm dan 5 ppm sel C. vulgaris mencapai masa
puncak pada hari ke- 11, sedangkan pada kelompok perlakuan 3 ppm tercapai pada hari ke- 9, dan
kelompok kontrol pada hari ke 7. Penurunan jumlah sel pada masing-masing kelompok pun terjadi
pada hari yang bervariasi. Kelompok kontrol, jumlah sel menurun pada hari ke- 8, sedangkan
kelompok 1 ppm Cd dan 5 ppm Cd jumlahnya menurun pada hari ke-12, sedangkan kelompok 3 ppm
Cd menurun pada hari ke- 10.
Pada gambar 2. nampak bahwa pola pertumbuhan sel C. vulgaris dalam medium Cd
kelompok perlakuan nyaris serupa, terutama kelompok perlakuan 1 ppm dan 5 ppm. Peningkatan
jumlah sel hingga hari ke -11 menunjukkan bahwa pada penelitian ini ion Cd konsentrasi 1 ppm dan
5 ppm mampu memicu pertumbuhan sel. Sifat toksik ion logam pada konsentrasi yang lebih tinggi
tidak nampak pada pola pertumbuhan sel C. vulgaris penelitian ini. Pertumbuhan sel justru terhambat
pada kelompok 3 ppm. Kemungkinan justru sifat toksik Cd terjadi pada konsentrasi 3 ppm ini. Pada
konsentrasi 3 ppm tersebut sel mencapai puncak pertumbuhan pertama pada hari ke- 10 yang artinya
lebih cepat dibandingkan kelompok 1 dan 5 ppm yang baru mencapai puncak pertumbuhan pada hari
ke-11. Menariknya mengapa justru pada konsentrasi 5 ppm pola pertumbuhan sel lebih baik
dibandingkan kelompok 3 ppm. Kemungkinan karena faktor lingkungan medium .
Dari gambar 2 ini tampak pula bahwa pola pertumbuhan kelompok perlakuan lebih baik
dibandingkan kelompok kontrol. Pada penelitian ini kelompok kontrol mencapai puncak pertumbuhan
pertama pada hari ke-7, puncak kedua pada hari ke- 12, dan puncak ketiga pada hari ke- 26. Pola
pertumbuhan kelompok kontrol lebih rendah kemungkinan karena tidak ada penambahan ion Cd.
Sel C. vulgaris pada penelitian ini mencapai jumlah sel tertinggi pada hari ke- 26 dan setelah
itu jumlah sel mengalami penurunan. Jumlah sel yang terus menurun hingga akhir perlakuan
kemungkinan karena berkurangnya nutrisi yang terdapat dalam medium. Nutrisi tersebut digunakan
oleh sel C. vulgaris
sebagai sumber energi untuk pertumbuhan sel dan mengatasi cekaman
lingkungan. Rata-rata jumlah sel pada hari ke-26 dari yang tertinggi ke yang terendah berturut-turut
adalah sel dalam medium dengan penambahan ion Cd 3 ppm > 5 ppm > 1 ppm > kontrol. Jumlah sel
ini serupa dengan kondisi di akhir perlakuan (hari ke-76).
Pola pertumbuhan sel C. vulgaris pada medium dengan penambahan Pb menunjukkan hal
yang serupa dengan kelompok Cd (gambar 3). Kelompok perlakuan lebih baik pertumbuhannya
dibanding kelompok kontrol. Perbedaan pola pertumbuhan kelompok Pb dengan kelompok Cd adalah
pada puncak pertumbuhan sel. Kelompok Pb mencapai puncak pertumbuhan pertama pada hari ke-7
(terutama pada kelompok 1 dan 3 ppm). Puncak pertumbuhan kedua sama dengan kelompok Cd
yaitu hari ke-26. Puncak pertumbuhan pertama ini (hari ke-7) serupa dengan kelompok kontrol.
Dengan demikian pola pertumbuhan pada kelompok Pb menyerupai pola pertumbuhan kelompok
kontrol. Kelompok perlakuan dengan penambahan ion logam Pb 5 ppm bahkan paling baik
pertumbuhannya dibanding kelompok yang lain. Kelompok perlakuan dg Cd mencapai puncak antara
hari ke- 9 sampai hari ke 11. Berdasarkan pola pertumbuhan sel tersebut tampak bahwa ion Cd
mampu menunda puncak pertumbuhan dibandingkan ion Pb.

Gambar 3. Pertumbuhan C. vulgaris dengan penambahan ion Pb
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Berdasarkan pertumbuhan populasi C. vulgaris pada hari ke- 26, pertumbuhan yang terbaik
adalah C. vulgaris yang ditumbuhkan pada medium dengan penambahan ion Pb 5 ppm, diikuti oleh
kontrol, kemudian perlakuan dengan penambahan 3 ppm dan terendah adalah perlakuan dengan
penambahan ion Pb 1 ppm (5 ppm > kontrol > 3 ppm > 1 ppm). Sedangkan jumlah sel di akhir
perlakuan berturut-turut Pb 3 ppm > 5 ppm > kontrol > 1 ppm.
Berdasarkan grafik tersebut (gambar 3) terlihat bahwa ion Pb menunda fase puncak populasi,
terutama pada kelompok Pb 5 ppm. Seperti halnya pada penambahan ion Cd, penambahan ion Pb
juga memicu pertumbuhan sel.
Chlorella vulgaris dan beberapa mikroalga seperti Dunaliella tertiolecta, Scenedesmus acutus
memiliki toleransi tinggi terhadap pengambilan ion logam berat bahkan laju pertumbuhan mikroalga
tersebut menurun tanpa hadirnya ion logam berat pada media kulturnya (Glick and Pasternak, 2001).
Hal inilah yang mungkin menyebabkan mengapa pertumbuhan sel C. vulgaris kelompok kontrol lebih
rendah dibanding kelompok perlakuan.
Pada beberapa penelitian dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ion logam maka
pertumbuhan sel semakin menurun seperti penelitian yang dilakukan oleh Afkar et.al. (2010) terhadap
C. vulgaris yang dikultur pada media dengan penambahan ion logam Co, Cu dan Zn konsentrasi 10 -610-9 M. Kandungan klorofil a dan klorofil b nya pun semakin rendah seiring dengan peningkatan
konsentrasi logam yang ditambahkan. Pada penelitian ini tidak tejadi fenomena seperti itu. Pada
akhir penelitian (hari ke- 76) jumlah sel pada konsentrasi 1 ppm justru menunjukkan jumlah yang
paling rendah dibanding kelompok 3 dan 5 ppm. Kesulitan dalam penghitungan sel saat pengamatan
cukup mempengaruhi keakuratan data penelitian karena pengulangan bahkan pengurangan saat
penghitungan. Sel yang relatif kecil dan harus diamati di bawah mikroskop menjadi satu kendala
tersendiri dalam penghitungan sel. Maka mungkin untuk mengetahui pertumbuhan sel dapat
digunakan cara lain seperti pengukuran kandungan klorofilnya.
Malick dan Rai (1993) menyatakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi aktivitas mikrobia
untuk mengatasi limbah logam berat. Sifat karakteristik mikrobia berbeda-beda dan secara langsung
mempengaruhi aktivitasnya di lingkungan tertentu.
Chlorella sp membutuhkan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhannya
antara lain : cahaya, temparatur, tekanan osmosis, pH air, salinitas, kandungan oksigen, dan aerasi
(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Fluktuasi pertumbuhan sel C. vulgaris terjadi karena pengaruh
lingkungan yang cukup besar meskipun beberapa faktor dapat dikontrol. Pengaruh pH terhadap
aktivitas mikrobia mengatasi limbah cukup besar. Pada penelitian ini nilai pH berada pada rentang 78. Kondisi ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Aarti et. al. (2008); Kotteswari et.al.(2007).
Chlorella vulgaris dan Anabaea doliolum aktif mengakumulasi logam Ni2+ dan Cr6+ pada pH 7-8.
Peningkatan nilai pH dari 7 ke 8 pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Dominic et.al. (2009)
yang menunjukkan perubahan pH medium ke arah alkali pada perlakuan dengan Chlorella vulgaris,
Synechocystis salina, dan Gleocapsa gelatinosa. Karbondioksida yang dihasilkan dari proses
respirasi tumbuhan atau hewan dalam perairan mempengaruhi penurunan pH. Karbondioksida dan
bikarbonat hilang dari perairan karena proses fotosintesis tanaman air meningkatkan pH.
Peningkatan pH pada penelitian ini mungkin juga akibat penguraian protein dan persenyawaan
nitrogen yang lain. Nitrogen dalam penelitian ini diperoleh dari pupuk Walne yang menjadi nutrisi C.
vulgaris dalam kultur. Amonium (NH4+), nitrat (NO3+) dan nitrit (NO2+) merupakan bentuk senyawa
nitrogen organik yang telah mengalami penguraian . Umumnya alga menggunakan senyawa
amonium yang merupakan hasil disosiasi amonium hidroksida (Darley, 1982). Goldman dan Horne
(1983) menyatakan reaksi pembentukan amonium adalah sebagai berikut :
NH3 + H2O

 NH4OH NH4+ + OH-.

Bila reaksi bergerak ke kanan maka konsentrasi amonium dalam media meningkat dan pH
menjadi basa. Nilai pH tidak meningkat lagi karena adanya gas CO 2 yang terlarut dalam media kultur
sehingga digunakan sebagai buffer alami (Cole, 1994). Gas tersebut akan menjadi asam karbonat
yang terurai menjadi ion-ion karbonat dan ion bikarbonat. Reaksi kesetimbangan antara CO 2 terlarut,
asam karbonat, ion bikarbonat dan ion karbonat akan menyebabkan pH bergeser pada kisaran 6-9
dan tidak meningkat lagi (Sze, 1993)
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Temparatur media kultur pada penelitian ini berada pada kisaran 26-28 oC, yang artinya masih
dalam kisaran optimum bagi sel C. vulgaris untuk tumbuh yaitu 25-30 oC (Aksu et.al.,1992).
Temparatur lingkungan mempengaruhi aktifitas enzim yang digunakan oleh C. vulgaris untuk
metabolisme selnya termasuk untuk pertumbuhan. Temparatur yang rendah akan menghambat kerja
metaloenzim yang digunakan untuk penyerapan logam.
Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan mikroalga sangat besar karena sifatnya yang
fotoautotrof sehingga cahaya digunakan sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pada penelitian
ini sumber cahaya diperoleh dari sinar lampu TL 36 watt yang diletakkan pada sisi belakang atas
bejana perlakuan (kl 10 cm ) selama 24 jam, meskipun pada siang hari mendapatkan tambahan sinar
matahari dari sisi kiri rak. Bejana yang berisi medium kultur dengan penambahan ion Pb 1 ppm
paling banyak mendapatkan tambahan cahaya ini dibandingkan perlakuan lain. Sedangkan kelompok
perlakuan Cd 5 ppm berada pada deretan yang paling jauh dari jendela sehingga tambahan cahaya
tidak maksimal. Namun ternyata sumber cahaya ini tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah
selnya, terbukti dari tingginya jumlah sel pada kelompok Cd 5 ppm yang jauh dari jendela
dibandingkan kelompok 1 ppm.
Aerasi yang diberikan selama 24 jam pada setiap bejana perlakuan berfungsi untuk menambah
masukan CO2 bebas yang diperlukan untuk fotosintesis sekaligus untuk mengaduk larutan sehingga
nutrisi dapat tercampur merata. Namun kekuatan aerasi ini agak sulit diatur secara seragam,
sehingga kemungkinan ada beberapa bejana yang tidak mendapatkan aerasi secara maksimal. Hal
ini sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis yang secara langsung akan berpengaruh pada
pertumbuhan selnya. Aerasi ini pun berfungsi mencegah pengendapan sel dan menjaga kestabilan
pH (Srihati dan Carolina, 1995), mencegah stratifikasi suhu air, memberi kesempatan terjadinya
pertukaran gas (Dianursanti, 2012).
Salinitas merupakan fakor penting juga untuk pertumbuhan sel C. vulgaris dalam penelitian ini.
Chlorella air laut dapat tumbuh baik pada salinitas 15-35 ppt (Hirata, 1981 dalam Rostini, 2007),
salinitas optimal 25-28 ppt (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Pada penelitian ini media kultur
sangat mudah mengalami kenaikan salinitas. Hal ini karena faktor metabolisme selnya sendiri yang
mampu mengeksresikan garam-garaman dan juga faktor penguapan yang tinggi terhadap media
kultur karena faktor pemanasan dari cahaya lampu TL yang digunakan sebagai sumber cahaya.
Garam ini nampak di sekitar bejana penelitian sebagai butiran-butiran putih. Aerasi juga
mempercepat terjadinya transpirasi sehingga meningkatkan salinitas pula. Penambahan aquades
dilakukan untuk menurunkan kadar salinitas hingga mendekati kisaran 35 ppt. Upaya untuk
menurunkan salinitas ini berakibat terjadi pengenceran nutrisi dan pengenceran larutan yang
akhirnya berdampak pula pada pertumbuhan sel. Larutan EDTA yang terdapat dalam pupuk Walne
memungkinkan ion logam tetap berada dalam larutan. Tetapi kemungkinan sebagian ion logam ini
terendapkan bersama garam-garaman yang terbentuk, akibatnya sebagian konsentrasi ion logam
juga menurun. Maka dapat dipahami mengapa pada bejana dengan penambahan ion Pb maupun Cd
dengan konsentrasi yang lebih tinggi justru diperoleh jumlah sel yang lebih banyak dibandingkan
pada konsentrasi rendah, seperti kelompok Pb 5 ppm dibandingkan dengan kelompok 1 ppm,
kelompok Cd 5 ppm dengan kelompok 3 ppm.
Faktor nutrisi juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan sel C. vulgaris . Media
Walne dalam penelitian ini digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi sel C. vulgaris untuk tumbuh.
Meskipun larutan Walne bukanlah yang terbaik, namun pupuk ini paling sering digunakan dalam
pemeliharaan kultur C. vulgaris karena mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan sel C.
vulgaris, sehingga sel mudah menyesuaikan dengan dengan kondisi intra selnya untuk proses
penyerapan unsur hara secara difusi (Dianursanti, 2012). Dalam larutan Walne juga terdapat
beberapa mineral lain seperti Na, Zn, Fe, Cu, Co, yang dibutuhkan untuk metabolisme sel. Boron
merupakan salah satu mineral penting yang digunakan dalam fotosintesis. Mengingat penelitian ini
dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang, maka tentu nutrisi akan mengalami
pengurangan. Jumlah sel C. vulgaris yang semakin meningkat hingga hari ke-26 jelas membutuhkan
nutrisi yang besar. Besarnya konsumsi ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan nutrisi sehingga
jumlah sel semakin menurun. Namun yang menarik, dengan jumlah nutrisi yang semakin berkurang,
jumlah sel Chlorella masih cukup tinggi. Kemungkinan sel C. vulgaris ini memanfaatkan logam-logam
yang ditambahkan ini untuk bertahan hidup pada kondisi nutrien yang minim.
Peran Biologi dalam Meningkatkan Produktivitas yang Menunjang Ketahanan Pangan

111

Seminar Nasional Biologi 2013

Kualitas sel C. vulgaris
Rocchetta et al. (2006) menyatakan bahwa sel alga yang terpapar logam berat akan mengalami
perubahan morfologi dan biokomia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek penghambatan
ataupun perangsangan sel alga terhadap penggunaan logam berat tergantung pada konsentrasi
logam berat yang ada dalam mediumnya. Perubahan itu dapat berupa perubahan pigmen alga,
jumlah selnya, kandungan lemak, protein maupun karbohidrat. Perubahan pigmen alga nampak pada
medium yang ditambahkan ion Pb 3 ppm dan penambahan ion Cd 1, 3 dan 5 ppm. Jumlah sel
memang cukup banyak, namun sel mengalami klorosis. Torresdey et al. (2005) menyatakan bahwa
pengaruh logam berat Pb pada tanaman adalah mengurangi produksi klorofil dan pertumbuhan
tanaman, menurunkan superoksida dismutase (SOD), sedangkan logam berat Cd menurunkan
aktifitas enzim dan pertumbuhan tanaman, menyebabkan kerusakan membran, klorosis dan
kerusakan akar. Chlorella vulgaris
yang merupakan organisme fotosintetik uniseluler dalam
penelitian ini kemungkinan mengalami hambatan pembentukan dan produksi klorofil. Superoksida
dismutase merupakan kelompok metaloenzim yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Enzim ini
dapat berupa Copper, Zink superoxide dismutase (Cu, Zn SOD) yang terdapat dalam sitoplasma
organisme eukariotik dan Manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) yang banyak terdapat dalam
mitokondria sel eukariotik aerobik (Choi, 1999). Kadar ion logam yang semakin tinggi menyebabkan
gangguan pertumbuhan C. vulgaris , kemungkinan karena ion logam baik Pb maupun Cd
menggantikan ion Zn dalam metaloenzimnya sehingga mengambat biosintesis klorofil sehingga
terjadi klorosis. Pada penelitian yang dilakukan oleh El-Naggar et.al. (1999) menyebutkan bahwa
pertumbuhan Nostoc muscorum terpicu oleh kadar ion Co rendah (0,01 ppm) namun tidak
berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan Colotrix fusca. Sedangkan pada kadar ion Co
yang lebih tinggi pertumbuhan keduanya terhambat akibat ion Co menggantikan ion Zn dalam
beberapa metaloenzim baik in vitro maupun in vivo. Ion Co menghambat biosintesis klorofil karena
ion Co menggantikan ion Magnesium (Mg) yang terdapat pada molekul klorofil dan reduksi
kandungan klorofil merupakan gejala umum keracunan logam berat. ( El-Sheekh et.al., 2003; Osman
et.al., 2004).
Hal tersebut nampak dalam gambar penelitian ini, terutama pada medium dengan penambahan
ion logam Pb 3 ppm dan 5 ppm (Gambar 4.b dan c). Pada gambar tersebut penambahan ion Pb 1
ppm tidak berpengaruh besar pada morfologi maupun pigmentasinya, tetapi tidak pada konsentrasi 3
ppm dan 5 ppm yang menampakkan gejala klorosis. Pada gambar 4.4 dengan penambahan ion Cd
1, 3, 5 ppm terlihat bahwa semua sel menunjukkan gejala klorosis, bahkan kerusakan pada dinding
selnya (Gb. 4. c). Konsentrasi sel yang semakin tinggi semestinya berbanding terbalik dengan jumlah
selnya namun ternyata tidak selalu demikian. Kualitas sel yang justru cukup besar pengaruhnya
terhadap peningkatan konsentrasi logam dalam medium. Berdasarkan kulitas sel C. vulgaris maka
dapat dikatakan toksisitas Cd lebih tinggi daripada Pb karena pada kultur dengan penambahan ion
Cd 1, 3 dan 5 ppm menampakkan gejala klorosis ini.
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Gambar 4. Kondisi Sel C. vulgaris hari ke 76 pada medium dengan penambahan ion Pb 1 ppm (A); 3 ppm (B); 5 ppm (C);
1 ppm Cd (D); 3 ppm Cd (E); 5 ppm Cd (F), perbesaran 10 x 100

Kemampuan sel C. vulgaris dalam menurunkan kandungan logam berat sangat dipengaruhi
oleh faktor lingkungan baik biotik dan abiotik. Faktor lingkungan biotik meliputi sifat karakteristik
mikrobia dan kepadatan sel, sedangkan faktor abiotik meliputi pH, kandungan nutrien, temparatur
dan cahaya (Malick dan Rai, 1993).
Kepadatan sel Chlorella vulgaris dan Anabaena doliolum berpengaruh terhadap meningkatnya
daya pengikatan logam berat di lingkungan, meskipun tidak sebanding dengan peningkatan
kepadatan sel (Aarti et.al., 2008). Berdasarkan uji kandungan ion logam berat Cd dan Pb dalam
medium pada awal perlakuan dan akhir perlakuan penelitian ini menunjukkan terjadinya
pengurangan konsentrasi ion logam baik Pb maupun Cd. Sel C. vulgaris telah melakukan biosorpsi
(Tabel 1). Pada setiap kelompok perlakuan dengan penambahan ion logam Pb menunjukkan
penurunan konsentrasi ion logam di akhir penelitian. Dinding sel C. vulgaris mampu mengikat ion
Pb . Demikian pula yang terjadi pada kelompok dengan penambahan ion Cd. Imani et.al. (2011)
menyatakan bahwa faktor kunci remediasi logam adalah bahwa logam bersifat non-biodegradable
tetapi dapat melakukan transformasi melalui proses sorpsi, metilasi, kompleksasi dan mengubah
nilai valensinya. Saat ion logam berat tersebar di sekitar sel, ion logam akan terikat pada elemen
yang terdapat pada dinding sel berdasarkan kemampuan daya affinitas kimia yang dimiliki sel
tersebut (Droste, 2007). Sebelum ion logam sampai ke membran sel dan sitoplasma sel, ion logam
tersebut harus melalui dinding sel mikroalga yang mengandung berbagai macam variasi polisakarida
dan protein yang memiliki sejumlah sisi aktif yang mampu berikatan dengan ion logam. Terjadi
pertukaran ion monovalen dan divalen seperti Na, Mg, dan Ca yang terdapat pada dinding sel
digantikan oleh ion-ion logam berat kemudian terbentuk formasi kompleks antara ion-ion logam berat
dengan kelompok fungsional seperti karbonil, amino, thiol, hidroksi, fosfat dan hidroksi-karboksil.
Proses biosorpsi ini berlangsung cepat dan bolak-balik dan terjadi baik pada sel mati maupun pada
sel hidup. Proses ini berlangsung efektif dengan kehadiran pH tertentu dan kehadiran ion-ion lainnya
dimana logam berat dapat menjadi garam tak terlarut yang diendapkan (Tortora, 2001 dan Glick and
Pasternak, 2001). Maka dinding sel sering disebut sebagai bagian terpenting dari mekanisme
pertahanan sel karena dinding sel merupakan penghalang pertama terhadap akumulasi logam berat
yang bersifat toksik. Pada penelitian ini ion-ion logam baik Pb maupun Cd yang bervalensi 2 akan
Peran Biologi dalam Meningkatkan Produktivitas yang Menunjang Ketahanan Pangan

113

Seminar Nasional Biologi 2013

menggantikan ion divalen ataupun monovalen yang terdapat pada dinding sel C. vulgaris sehingga
ion logam di luar sel tentu akan berkurang. Di samping itu pH medium yang berkisar antara 7-8 masih
memungkinkan terjadinya biosorpsi ini meskipun mungkin masih ada sebagian ion logam yang
berikatan dengan ion lain sehingga menjadi garam yang terendapkan.
Tabel 1. Konsentrasi rata-rata ion logam Pb dan Cd dalam medium awal dan akhir perlakuan serta prosentase
penurunan logam dalam medium

Jenis ion
logam
Pb

Cd

Konsentrasi
(mg/l)
1
3
5
Kontrol
1
3
5
kontrol

konsentrasi
dalam medium
(mg/l)
H0
1,01
3,01
5,01
0,010
1,009
3,009
5,009
0,009

H76
0,20
1,13
2,39
0,003
0,21
1,33
2,45
0,003

Rata-Rata
prosentase
Penurunan
Logam Dalam
Medium (%)
80 a
62 c
52 d
70b
79 e
56 f
51 f
67g

Konsentrasi dalam sel
Chlorella (mg/l)
H0
0,02
0,02
0,02
0,02
0,013
0,013
0,013
0,013

H76
2,15
4,08
6,02
0,034
1,23
2,78
4,02
0,016

BCF
10,75a
3,61b
2,51b
11,33a
5,85c
2,09d
1,64d
5,33c

Setelah terjadi proses biosorpsi (passive uptake), mekanisme berikutnya adalah active uptake
di mana sel C. vulgaris memindahkan ion logam yang telah terikat di dinding sel ke organel sel yang
lebih dalam (bioakumulasi/absorpsi). Mekanisme ini terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk
pertumbuhan sel dan akumulasi ion logam tersebut.
Berdasarkan tabel 1 nampak bahwa terjadi peningkatan konsentrasi ion logam Pb dan ion Cd
dalam sel C. vulgaris dalam medium kultur di akhir penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat
dinyatakan bahwa terjadi biokonsentrasi, yaitu peningkatan konsentrasi ion logam dalam biota yang
nilainya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi ion logam dalam medium. Apabila paparan bahan
toksik berlangsung terus menerus sel akan mengalami bioakumulasi.
Fitoplankton dapat digunakan sebagai agen kelat bagi logam berat yang terlarut dalam badan
air. Beberapa senyawa organik dalam tubuh fitoplankton, termasuk klorofil, mampu mengikat logam
berat membentuk senyawa kompleks melalui gugus-gugus yang reaktif terhadap logam berat seperti
sulfidril dan amina. Ikatan kompleks tersebut menyebabkan logam berat menjadi lebih stabil dan
terakumulasi dalam sel fitoplankton. Namun kandungan senyawa organik yang berperan sebagai
ligand tidak sama pada setiap jenis fitoplankton tergantung kondisi fisiologisnya. Melalui proses aktif
Chlorella dapat mensintesis protein pengkelat logam. Fitokelatin disintesis dari turunan tripeptida
(glutation) yang tersusun dari glutamat, cystin dan glisin. Glutation ini ada dalam seluruh sel. Jika
terjadi pencemaran logam Cd misalnya glutation akan membentuk fitokelatin-Cd selanjutnya
diteruskan ke vakuola (Haryoto dan Agustono, 2004). Penyerapan logam Cd berkaitan dengan pH
medium :
2 S-H + Cd2+

S-Cd-S + 2H+

S = permukaan absorben
(Dasta & Tabati, 1992 dalam Haryoto & Agustono, 2004)
Chlorella pyrenidosa lebih banyak mengakumulasi ion Cd2+ pada pH 7 dibandingkan pada pH
8. Pada pH basa ion logam secara spontan akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk ikatan
logam-hidroksida membentuk ikatan logam-hidroksida, sedangkan pada pH asam akan terjadi
persaingan antara ion logam dengan ion H+ untuk berikatan dengan dinding sel mikrobia. Sehingga
akumulasi logam dalam sel mikrobia pada pH netral lebih besar dibanding dengan pH asam maupun
basa.
Berdasarkan hal di atas maka C. vulgaris
mampu mengakumulasi ion logam Pb dan Cd
dengan konsentrasi yang bervariasi dalam jangka waktu yang lebih lama dan bersifat menetap.
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Penambahan ion Pb 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm ke dalam medium, menunjukkan nilai biokonsentrasi
yang semakin rendah dalam C. vulgaris . Demikian juga pada penambahan ion Cd terjadi akumulasi
ion logam pada C. vulgaris yang nilainya semakin menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi
ion logam yang ditambahkan. Kecuali pada kelompok kontrol Cd, yang nilai biokonsentrasinya lebih
rendah dibandingkan kelompok perlakuan.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Imani et.al. (2011) menyatakan bahwa peningkatan
konsentrasi ion Pb, Cd dan Hg menghambat pertumbuhan sel Dunaliella. Namun Dunaliella
merupakan salah satu alga yang cukup toleran dengan konsentrasi ion logam Pb, Cd dan Hg yang
tinggi hingga 40 mg/l. Dunaliella mampu mengabsorpsi Pb, Cd dan Hg 65%, 72% dan 65% hingga 1
jam kontak. Setelah itu terjadi proses absorbsi yang konstan sampai 40 jam pada setiap eksperimen
(Faryal and Hameed, 2005; Faryal et.al., 2006; Fomina et.al., 2005).
Jumlah dan macam nutrien yang terdapat di lingkungan mempengaruhi aktivitas mikrobia untuk
mengatasi limbah logam berat. Penambahan asam-asam organik dan logam valensi 2 dapat
menghambat pengikatan logam berat Ni2+ dan Cr6+ oleh sel Chlorella vulgaris dan Anabaena
doliolum (Mallick and Rai, 1993). Penambahan Fe-EDTA dan FeCl3 dan Mangan (0,2 mg/l) akan
menghambat akumulasi kadmium dalam sel Chlorella pyrenidosa (Hart dan Scaife, 1997).
Jika bioakumulasi berlanjut maka dapat terjadi biomagnifikasi yang melibatkan rantai makanan
sebagai penghubungnya. Biomagnifikasi merupakan kecenderungan peningkatan konsentrasi bahan
pencemar seiring dengan peningkatan level tropik pada rantai makanan. Sehingga produsen
mengakumulasi bahan toksik terendah dan konsumen terakhir mengakumulasi paling banyak.
Meskipun pada beberapa penelitian tidak ditemukan biomagnifikasi pada rantai makanan di perairan
laut. Hal ini karena logam mudah dieliminasi dan tidak terakumulasi bahkan di tingkat trofik di atas
ikan biosorpsi logam menurun sesuai dengan peningkatan ukuran tubuh organisme (Gray, 2002).
Tetapi mengingat besarnya logam yang tereliminasi lebih sedikit dibandingkan yang terakumulasi
maka bioakumulasi ion logam dalam mikroalga, terutama C. vulgaris, perlu mendapat perhatian.
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