
1 
 

PENGARUH PENAMBAHAN GLUTATION PADA BIOAKUMULASI ION PB2+ DAN CR6+  
OLEH FITOPLANKTON LAUT PORPHYRIDIUM CRUENTUM 

 

 
Sri Delviana Paramata, Indah Raya dan Muhamad Zakir 

 
 

 
ABSTRACT 

 
Bioaccumulation is an alternative technique that can be used to overcome environmental contamination 
caused from waste discard containing heavy metal ion pollutant. A research about the effect of glutation 
addition on bioaccumulation of Pb2+ and Cr6+ ions by marine phytoplankton Porphyridium cruentum has 
been conducted. The method of analysis used in this study was Atomic Absorption Spectrophotometer 
(AAS), Spectrophotometer Infra Red (IR), Langmuir and Freundlich isotermal equation. The result show that 
optimal growth time of phytoplankton Porphyridium cruentum is 12 days. The maximum tolerance 
concentration (MTC) is 0,25 ppm for Pb2+ ion and 0,15 ppm for Cr6+ ion. The growth glutation concentration 
is 0,5 ppm for Pb2+ ion and 0,3 ppm for Cr6+ ion. The optimum time of bioaccumulation is 45 minutes for 
both metal ions and the bioaccumulation ability of the metal ions after glutation addition is 12,330 mg/g for 
Pb2+ ion and 41,6363 mg/g for Cr6+ ion. The functional groups involved in the bioaccumulation process of 
Pb2+ and Cr6+ ions are C-Cl, C-O, SO2, N-H, and OH.  
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ABSTRAK 
 

Bioakumulasi merupakan teknik alternatif  yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan 
yang berasal dari buangan limbah yang mengandung polutan ion logam berat. Penelitian tentang pengaruh 
penambahan glutation terhadap bioakumulasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ oleh fitoplankton laut Porphyridium 
cruentum telah dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 
dan Spektrofotometer Infra Merah (IR), persamaan isotermal Langmuir dan Freundlich. Hasil penelitian 
menunjukkan waktu pertumbuhan optimum fitoplankton Porphyridium cruentum adalah 12 hari. Konsentrasi 
maksimum yang dapat ditoleransi (MTC) adalah 0,25 ppm dan 0,15 ppm untuk ion Cr6+. Konsentrasi 
glutation untuk pertumbuhan adalah 0,5 ppm untuk ion Pb2+ dan 0,3 ppm untuk ion Cr6+. Waktu optimum 
bioakumulasi adalah 45 menit untuk kedua ion logam dengan kemampuan bioakumulasi ion logam setelah 
penambahan glutation sebesar 12,330 mg/g untuk ion Pb2+ dan 41,6363 mg/g untuk ion Cr6+. Gugus fungsi 
yang terlibat dalam proses bioakumulasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ adalah    C-Cl, C-O, SO2, N-H dan OH. 
 
Kata Kunci : Bioakumulasi 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Dua pertiga luas wilayah Indonesia terdiri 
dari lautan didalamnya terdapat bermacam-macam 
makhluk hidup baik berupa tumbuhan maupun 
hewan. Salah satu makhluk hidup yang tumbuh 
dan berkembang di perairan laut adalah 
fitoplankton.  

Menurut Nayar (2004) bahwa fitoplankton 
merupakan kelompok yang berperan penting 
dalam perairan karena adanya kandungan klorofil 

sehingga dapat melakukan fotosintesis sebagai 
sumber nutrisi bagi organisme lainnya. 

Kegiatan industri adalah kegiatan yang 
banyak memberikan kontribusi terhadap 
pencemaran lingkungan akibat logam berat, 
diantaranya kromium dan timbal. Paparan logam 
kromium dan timbal pada manusia dapat 
menyebabkan gangguan pernafasan, sistem 
gastrointestinal, dan sistem saraf. Selain itu, 
timbal dan kromium dapat menyebabkan 
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penurunan IQ dan kerusakan mental pada balita 
dan anak-anak (Siregar, 2005).  

Penggunaan material biologi kini mulai 
dikembangkan untuk menangani masalah 
pencemaran air yang dikenal dengan metode 
fitoremediasi (Salt, dkk., 1998). Fitoplankton 
diketahui memiliki kemampuan dalam menyerap 
dan mengakumulasi ion logam berat dari 
lingkungannya. Beberapa penelitian menunjukkan 
ada beberapa jenis fitoplankton memiliki toleransi 
yang tinggi terhadap pengambilan ion logam 
seperti Nostoc sp. (Maeda dan Ohki, 1998), 
Spirulina (Hong dan Shan-shan, 2007), 
Chaetoceros calcitrans, Nannochloris dan 
Tetraselmis chuii (Muliadi dan Nurhamsiah, 
2010). 

Fitoplankton Porphyridium cruentum 
tergolong kelas dinoflagellata yang membran 
selnya tersusun oleh selulosa dan senyawa 
glikoprotein lainnya yang dimungkinkan dapat 
mengikat ion logam berat seperti Pb2+ dan Cr6+. 
Proses ini melibatkan produksi metabolit sekunder 
dari sel fitoplankton seperti fitokelatin.  

Upaya untuk meningkatkan kemampuan 
bioakumulasi ion Cr6+ dan Pb2+ oleh fitoplankton 
dapat dilakukan dengan penambahan asam 
organik, glutation dan metalotionin untuk 
menurunkan tingkat toksisitasnya. Berdasarkan 
uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang 
bioakumulasi ion Cr6+ dan Pb2+ oleh fitoplankton 
laut Porphyridium cruentum dengan penambahan 
glutation. 
 
Rumusan Masalah 
1.  Berapakah konsentrasi maksimum ion Pb2+ 

dan Cr6+ yang dapat ditoleransi (MTC) oleh 
fitoplankton Porphyridium cruentum? 

2. Berapakah konsentrasi glutation yang 
berperan dalam pertumbuhan fitoplankton 
Porphyridium cruentum pada konsentrasi ion 
Pb2+ dan Cr6+ yang dapat ditoleransi (MTC)? 

3. Berapakah kemampuan bioakumulasi ion 
Pb2+ dan Cr6+ oleh fitoplankton Porphyridium 
cruentum setelah penambahan glutation? 

4. Bagaimana peranan gugus fungsi dalam 
proses bioakumulasi ion Pb2+ dan Cr6+ oleh 
fitoplankton Porphyridium cruentum sebelum 
dan sesudah penambahan glutation? 

Tujuan Penelitian 
1. Menentukan konsentrasi maksimum ion Pb2+ 

dan Cr6+ yang dapat ditoleransi (MTC) oleh 
fitoplankton Porphyridium cruentum. 

2. Menentukan konsentrasi glutation yang 
efektif dalam pertumbuhan fitoplankton 
Porphyridium cruentum pada konsentrasi ion 
Pb2+ dan Cr6+ yang dapat ditoleransi (MTC). 

3. Menentukan kapasitas bioakumulasi ion Pb2+ 
dan Cr6+ oleh fitoplankton Porphyridium 
cruentum setelah penambahan glutation. 

4. Mengkaji gugus fungsi yang berperan dalam 
proses bioakumulasi ion Pb2+ dan Cr6+ oleh 
fitoplankton Porphyridium cruentum sebelum 
dan sesudah penambahan glutation. 

 
Manfaat Penelitian 
1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terhadap penggunaan 
fitoplankton laut dalam proses bioakumulasi. 

2. Memberikan pengalaman praktis bagi 
peneliti dan menjadi bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Logam Kromium 

Logam kromium dengan berat atom 51,996 
g/mol, berwarna abu-abu, tahan terhadap oksidasi 
meskipun pada suhu tinggi, mengkilat, keras, 
memiliki titik cair 1,857 oC dan titik didih 2,672 
oC (Widowati, dkk., 2008).  

Kestabilan kromium akan mempengaruhi 
toksisitasnya terhadap manusia secara berurutan, 
mulai dari tingkat toksisitas terendah yaitu Cr(0), 
Cr(III) dan Cr(VI). Kromium trivalen bersifat 
kurang toksik dibanding kromium heksavalen, 
selain itu tidak bersifat iritatif dan tidak korosif 
(Drew, dkk., 2006). Paparan logam kromium pada 
manusia dapat menyebabkan gangguan pada alat 
pernafasan, hati, ginjal, sistem pencernaan dan 
sistem imunitas. 
  
Logam Timbal 

Timbal dengan berat atom 207,21 g/mol 
dan berat jenis 11,34 dan nomor atom 82 memiliki 
warna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik 
leleh sebesar 327 oC dan titik didih 1620 oC. 
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Timbal dan persenyawaannya banyak 
digunakan dalam industri baterai sebagai bahan 
aktif dalam pengaliran arus elektron. Timbal dapat 
terakumulasi dalam organ tubuh seperti otak, yang 
dapat menyebabkan keracunan (plumbism) atau 
bahkan kematian. Timbal juga dapat 
mempengaruhi saluran gastrointestinal, ginjal, dan 
sistem syaraf (Siregar, 2005). 
 
Fitoremediasi 

Fitoremediasi merupakan salah satu 
teknologi yang secara biologi yang memanfaatkan 
tumbuhan atau mikroorganisme yang dapat 
berasosiasi untuk mengurangi polutan lingkungan 
baik pada air, tanah dan udara yang diakibatkan 
oleh logam atau bahan organik (Firdaus, 2003). 

Proses remediasi polutan terjadi karena 
tanaman dapat melepaskan zat pembawa, biasanya 
berupa senyawa fitokelatin seperti glutation 
(GSH), protein, glukosida, dan berfungsi 
mengikat zat polutan kemudian dikumpulkan pada 
jaringan tanaman (Suhendrayatna, 2001). 

Fitokhelatin (GSH) dalam tumbuhan 
membentuk kompleks dengan logam berat dan 
berfungsi sebagai detoksifikan tumbuhan dari 
logam berat. Fitokhelatin ini dapat disintesis 
secara enzimatik dari glutation (GSH) yang 
memberikan respon terhadap ion logam (Cobbet, 
2000). 

 
 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Struktur fitokelatin 

Bioakumulasi 
Bioakumulasi diartikan sebagai 

pengangkutan bahan pencemar, baik organik 
maupun anorganik ke bagian dalam sel hidup 
(Barron, 1995). 

Beberapa organisme seperti tanaman, 
ganggang dan beberapa jamur dapat bereaksi 
terhadap efek ion logam berat dengan mensintesis 
protein pengkhelat logam yang dirujuk sebagai 
fitokhelatin (Grill, dkk., 1987). 

Proses detoksifikasi logam berat oleh 
tumbuhan melibatkan dua tahap, yaitu : (i) 
pengaktifan fitokelatin sintase untuk 
memproduksi fitokelatin akibat peningkatan 
konsentrasi logam berat dalam intraseluler, (ii) 
respon detoksifikasi pengkelatan logam berat oleh 
fitokelatin yang telah tersintesis. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Bioakumulasi 
Menurut Chojnacka, dkk., (2005) proses 

bioakumulasi melibatkan dua tahap, yang pertama 
penyerapan terhadap permukaan sel dan yang 
kedua merupakan proses pengangkutan aktif 
melalui membran sel ke bagian dalam sel. 

Mengacu pada tahap pertama proses 
bioakumulasi, akan diselidiki keberlakuan model 
adsorpsi dengan persamaan Langmuir dan 
Freundlich. Berikut bentuk linier persamaan 
isotermal Langmuir : 

Ce/q = Ceq/qmax + 1/(qmax/b) 

Adapun persamaan isotermal Freundlich : 

                 Qe = Kf Ce
1/n 

Interaksi adsorbat maupun adsorben dalam 
proses bioakumulasi juga dipengaruhi oleh sifat 
keras lunak kation dan anion. Sifat keras kation 
yaitu kemampuan suatu kation untuk 
mempolarisasi anion dalam suatu ikatan 
sedangkan pengertian keras untuk anion yaitu 
kemampuan suatu anion untuk mengalami 
polarisasi akibat medan listrik dari kation (Atkins, 
dkk., 1990). 
 
Fitoplankton 

Plankton adalah suatu golongan jasad hidup 
akuatik berukuran mikroskopik, biasanya 
berenang atau tersuspensi dalam air, tidak 
bergerak atau hanya bergerak sedikit untuk 
melawan atau mengikuti arus (Kabinawa, 2001). 

Porphyridium cruentum adalah salah satu 
jenis fitoplankton dari kelompok dinoflagelata 
yang merupakan organisme merah bersel satu 
termasuk kelas Rhodophyceae, hidup bebas atau 
berkoloni yang terikat dalam mucilage (Fuentes, 
dkk., 2000). 
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METODE PENELITIAN 
Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : biakan fitoplankton 
Porpyridium cruentum, Pb(NO3)2, K2CrO4, 
Aquabidest, FeCl3.6H2O, MnCl2.4H2O, H3BO3, 
EDTA, NaH2PO4.2H2O, NaNO3, ZnCl2, 
CoCl2.6H2O, (NH4)6MoO24.4H2O, CuSO4, 
Vitamin B12, Vitamin B1, Na2SiO3.5H2O, 
Glutation, kertas saring Whatman Milipore. 
 
Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain peralatan gelas yang 
umum digunakan dalam laboratorium, Safety 
Sentrifuge Model Fisher, Spektrofotometer 
Serapan Atom (SSA) Bulk Scientific model 205 
VGP, pH meter, Oven model SPNISOSFD, 
Neraca Digital Ohauss model No. AP 110, FT-IR 
model SHIMADZU 820 1PC. 
 
CARA KERJA 
Pembuatan Larutan 
- Larutan induk Pb2+ 1000 ppm 

Pembuatan larutan induk Pb2+ 1000 ppm 
dibuat dengan melarutkan Pb(NO3)2 sebanyak 
1,598 gram dengan Aquabidest dalam labu 
ukur 1000 mL. 

- Larutan induk Cr6+ 1000 ppm 
Pembuatan larutan induk Cr6+ 1000 ppm dibuat 
dengan melarutkan K2CrO4 sebanyak 3,734 
gram dengan Aquabidest dalam labu ukur 1000 
mL. 

- Pembuatan Medium Conwy 
Sebanyak 1 Liter Larutan stok A didihkan dan 
ditambahkan 2 mL Larutan stok B. Campuran 
Larutan Conwy ini ditambahkan ke dalam air 
laut steril yang tidak mengandung fitoplankton 
(1 mL per 1 L air laut), kemudian ditambahkan 
1 tetes Larutan stok C dan 1 mL Larutan stok 
D. 

 
Kultur Fitoplankton Laut Porpyridium 
cruentum 

Air laut steril diukur salinitasnya dengan 
menggunakan alat Salinometer kemudian disaring 
dengan kertas saring. Penghitungan kepadatan sel 
fitoplankton menggunakan alat Haemocytometer 

dengan pengamatan mikroskop. Pengamatan pola 
pertumbuhan diamati pada kondisi tanpa dan 
dengan paparan logam Pb2+ dan Cr6+. Setelah 3 
hari, kultur dipindahkan ke botol 500 mL. selama 
pelaksanaan kultur, parameter fisika dan kimia 
dipertahankan. 
 
Pertumbuhan Fitoplankton 

Penentuan pola pertumbuhan fitoplankton 
dilakukan dengan menghitung jumlah sel per 
milliliter medium setiap 24 jam. Sampel diambil 
dengan pipet tetes steril dan diteteskan sekitar 0,1 
– 0,5 mL pada Haemocytometer lalu diamati 
melalui mikroskop (Seafdec, 1985). Bila 
kepadatan sel masih normal, perhitungan 
kepadatan fitoplankton menggunakan rumus : 

������ �	��
 � ������ �	� ���� 4 �����
������ ���� �� 4�  � 10.000 

 
Penentuan nilai MTC ion Pb2+ dan Cr6+ oleh 

fitoplankton 
Setelah diketahui pola pertumbuhan 

fitoplankton, dilakukan satu seri kultur dengan 
pemaparan ion Pb2+ dan ion Cr6+ pada 
mediumnya dengan konsentrasi 0,0; 0,10; 0,20; 
0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; dan 10 mg/L medium. 
Hasil perhitungan kepadatan sel fitoplankton yang 
diperoleh kemudian ditentukan laju pertumbuhan 
spesifiknya (µ) setiap konsentrasi ion Pb2+ dan 
Cr6+ yang dipaparkan. Untuk menentukan laju 
pertumbuhan spesifiknya (µ) menggunakan rumus 
: 

� �  ln�� � ln��

�  

dengan :  
Nt = Kepadatan populasi sel pada saat t (sel/mL) 
No = Kepadatan populasi sel pada saat awal (sel/mL) 
µ = Tetapan laju pertumbuhan spesifik (jam-1) 
t = Waktu (jam) 

 
Penentuan Glutation yang berpengaruh pada 
Pertumbuhan Fitoplankton yang dapat 
ditoleransi (MTC) 

Setelah diketahui pola pertumbuhan 
fitoplankton maka dilakukan satu seri kultur 
dengan paparan ion Pb2+ dan ion Cr6+ pada media 
pertumbuhannya dengan konsentrasi yang dapat 
ditoleransi (MTC). Kemudian ditambahkan 
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glutation dengan variasi konsentrasi 0,0; 0,1; 0,20; 
0,30; 0,40; 0,50; 1,00; 2,50; 5,00; dan 10,0 
mg/mL medium. Pengamatan dilakukan setiap 24 
jam selama masa pertumbuhan. 
 
Penentuan Faktor Bioakumulasi Ion Pb2+ dan 
Cr6+ oleh Fitoplankton Laut dengan 
Penambahan Glutation 

Untuk menentukan nilai faktor 
bioakumulasi fitoplankton, dilakukan dengan 
memindahkan fitoplankton uji yang telah 
dikulturkan selama 3 hari ke dalam labu 
Erlenmeyer 500 mL lalu ditambahkan glutation 
serta larutan Pb2+ dan Cr6+ dengan variasi 
konsentrasi diatas harga MTC.  

Untuk menentukan waktu interaksi 
fitoplankton yang optimum maka interaksi 
dilakukan dengan variasi waktu 5, 10, 15, 30, 45, 
60, 90, dan 120, dan 150 menit. Fitoplankton 
kemudian disentrifuge selama 30 menit. Filtratnya 
diambil untuk diukur dengan AAS, residunya 
dikeringkan untuk kemudian ditimbang.  
 
Identifikasi Gugus Fungsional fitoplankton dan 
interaksinya menggunakan FT-IR 

Untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang 
berperan dalam pengikatan ion logam Pb2+ dan 
Cr6+ maka dilakukan rangkaian kultur fitoplankton 
tanpa dan dengan paparan ion logam pada 
konsentrasi MTC. Setelah fitoplankton berumur 8 
hari kemudian dipanen dan dikeringkan dan 
disaring dengan ukuran mesh yang sesuai. Seluruh 
biomassa kemudian dianalisis dengan 
Spektrofotometer Infra Red (IR) pada panjang 
gelombang 3000 – 300 nm. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pola Pertumbuhan Fitoplankton Porphyridium 
cruentum 

 Pengamatan pola pertumbuhan sel 
fitoplankton Porphyridium cruentum ini dilakukan 
setiap 24 jam sekali selama masa pertumbuhan 12 
hari dalam media pertumbuhan air laut dengan 
penambahan medium Conway sebagai nutrien. 

 
Gambar 2. Pertumbuhan sel P. cruentum 

 
Secara umum terlihat pertumbuhan sel 

fitoplankton P. cruentum memiliki empat fase 
pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan penelitian 
sebelumnya (Muliadi, dkk., 2010; Nurhamsiah, 
dkk, 2010), fase pertumbuhan sel fitoplankton P. 
cruentum yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan 
eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian.  
 
Pertumbuhan fitoplankton P. cruentum pada 
kondisi MTC ion Pb2+ 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Pertumbuhan P. cruentum dengan 
penambahan (a) ion Pb2+ dan (b) ion Cr6+  
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Penentuan konsentrasi glutation yang efektif 
terhadap pertumbuhan fitoplankton pada 
konsentrasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ yang dapat 
ditoleransi (MTC) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4. Pertumbuhan P. cruentum dengan 
penambahan glutation (a) ion Pb2+ dan (b) ion Cr6+ 
 

Penentuan kemampuan bioakumulasi 
fitoplankton P.cruentum berdasarkan variasi 
waktu 

 
Gambar 5. Penentuan waktu optimum 
bioakumulasi ion Pb2+ dan Cr6+ oleh P.cruentum 

 
Berdasarkan Gambar 12, dapat dijelaskan 

bahwa kemampuan fitoplankton Porphyridium 

cruentum dalam mengakumulasi ion Pb2+ dan 
Cr6+ mengalami peningkatan dari menit ke-5 
sampai ke-45. Setelah menit ke-60 turun dan naik 
pada menit ke -75 dan cenderung  konstan sampai 
menit ke-150 dengan kemampuan bioakumulasi 
sebesar 15,3 mg/g untuk ion Pb2+ dan 22,73 mg/g 
untuk ion Cr6+. 
 
Kemampuan Bioakumulasi ion Pb2+ dan ion 
Cr6+ oleh fitoplankton P.cruentum  

Kemampuan bioakumulasi sel fitoplankton 
P.cruentum terhadap ion Pb2+ dan ion Cr6+ dengan 
penambahan glutation mengalami peningkatan. 

 
Gambar 5. Kemampuan bioakumulasi P.cruentum 
terhadap ion Pb2+ dan Cr6+ setelah penambahan 
glutation. 

Pola bioakumulasi oleh fitoplankton 
Porphyridium cruentum terhadap ion Pb2+ dan 
Cr6+ dengan penambahan glutation menunjukkan 
bahwa proses bioakumulasi berlangsung dengan 
cepat dan penambahan konsentrasi ion logam 
sampai 15 ppm masih disertai dengan kenaikan 
kemampuan bioakumulasi mencapai 12,330 mg/g 
untuk ion Pb2+ dan 41,6363 mg/g untuk ion Cr6+ 
meskipun pada konsentrasi ini mulai tampak 
kejenuhan pada absorben. 

Evaluasi bioakumulasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ 
dengan penambahan glutation oleh 
fitoplankton P.cruentum 

Kemampuan bioakumulasi dievaluasi 
dengan menggunaan isotermal adsorpsi Langmuir 
dan Freundlich yang disajikan pada Gambar 
berikut. 
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Gambar 6. Grafik isotermal Langmuir (a) dan Freundlich (b) bioakumulasi 
ion Pb2+ pada berbagai tingkat konsentrasi oleh fitoplankton 
P.cruentum  
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Gambar 7.  Grafik isotermal Langmuir (a) dan Freundlich (b) bioakumulasi 
ion Cr6+ pada berbagai tingkat konsentrasi oleh fitoplankton 
Porphyridium cruentum 
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Berdasarkan Gambar 6 dan 7 terlihat bahwa 
efektivitas bioakumulasi ion Pb2+ dan Cr6+ oleh 
fitoplankton Porphyridium cruentum tidak 
memenuhi isotermal Langmuir maupun 
Freundlich. Hal ini dipahami karena penggunaan 
kedua model isotermal ini tidak 
mempertimbangkan akumulasi ion logam yang 
melibatkan proses metabolisme seperti produksi 
metabolit sekunder dan kerja enzim.  

Model adsorpsi dari Langmuir dan 
Freundlich hanya digunakan pada bioakumulasi 
tahap pasif yaitu adsorpsi pada permukaan 
sedangkan pada bioakumulasi ion Pb2+ dan ion 
Cr5+ oleh fitoplankton Porphyridium cruentum 
melibatkan  proses produksi  metabolit sekunder 
dan mekanisme kerja enzim yang dipengaruhi 
oleh berbagai faktor seperti kondisi pertumbuhan 
meliputi intensitas  cahaya, suhu, aerasi, nutrien 
dan faktor-faktor lainnya yang tidak diakomodasi 
dalam kedua persamaan isotermal Langmuir dan 
Freundlich. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Konsentrasi maksimum ion Pb2+ dan ion Cr6+ 

yang dapat ditoleransi (MTC) oleh sel 
fitoplankton Porphyridium cruentum masing-
masing sebesar 0,25 ppm dan 0,15 ppm. 

2. Konsentrasi glutation yang berpengaruh 
terhadap bioakumulasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ 
oleh sel fitoplankton Porphyridium cruentum 
masing-masing sebesar 0,5 ppm dan 0,3 ppm. 

3. Kapasitas bioakumulasi oleh fitoplankton 
Porphyridium cruentum masing-masing 
sebesar 12,330 mg/g untuk ion Pb2+ dan 
41,6363 mg/g untuk ion Cr6+. 

4. Gugus fungsi yang terlibat dalam proses 
bioakumulasi ion Pb2+ dan ion Cr6+ adalah SO2, 
C-O, C-Cl, OH dan N-H.  
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka 

disarankan pada penelitian selanjutnya 
menggunakan ion logam yang berperan sebagai 

nutrien dengan asam organik selain glutation 
sebagai aktivator pada pertumbuhan fitoplankton. 
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