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Sifat-sifat bahan pencemar anorganik
Berdasarkan kelarutan:

• Tidak larut: mengendap, suspensi
• Mudah larut: larut dalam air, larut dalam bahan lain  

Berdasarkan mudah tidaknya senyawa berubah 

dibedakan menjadi:

• Persisten: waktu paruhnya sangat lama, atau tidak 

mudah rusak dan sulit berubah menjadi senyawa lain.

• Non-persisten: waktu paruhnya sangat pendek, atau 

mudah rusak dan mudah berubah menjadi senyawa lain.

Sumber dan contoh bahan pencemar

Domestik:
-Sampah anorganik 

-Limbah rumah tangga (pemutih / senyawa chlor)

Pertanian:
-kandungan logam dalam pupuk kimia
-senyawa chlor dari pestisida atau herbisida

Industri:
-Industri migas dan pertambangan (sulfat dari oksidasi 

sulfur batubara, garam dan logam berat dari proses 

eksplorasi migas, dll)

-Industri lain (radioaktif dari PLTN, pewarna anorganik, 

logam dari industri kulit & elektroplating/ industri logam, 

dll).

Chemoautotropic Eubacteria

 Penting pada proses oksidasi reduksi unsur di 
alam

 Thiobacillus sp. penting dalam proses oksidasi 
sulfur menjadi sulfat

 Corynebacterium, sp. dan Metallogenium, sp.
berperan dalam proses oksidasi unsur Mn

 Leptothrix sp., Gallionella sp.   berperan dalam 
proses oksidasi reduksi unsur Fe / 
terbentuknya karat pada besi
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Algae Coklat

 Mempunyai Xanthofil, klorofil, dan pigmen lain

 Struktur sangat mirip tumbuhan
 Blade seperti daun tumbuh pada stipe seperti batang, yg 

dapat berdiri menggunakan bentukan seperti akar yg 
disebut  holdfast

 Algae raksasa (Nereocystis tumbuh cepat  mencapai >40 
m/ musim) mempunyai bladder berisi gas , untuk 
mengambang di air laut

 Sargassum natans memenuhi laut Sargasso di Atlantic, 
Fucus hidup menempel di batuan dalam laut dan 
melapukkannya

 Senyawa yg dihasilkan dalam dinding sel (selulosa, asam 
alginat, dan mukopolisakarida sulfat) dapat digunakan sebagai   
pelapis atau agen pensuspensi/emulsifier bahan makanan dan 
industri(cat, tekstil,kertas, dll.)

 Digunakan sebagai bahan biosorpsi logam berat, karena dinding 
selnya berfungsi sebagai penukar ion, dpt digunakan sebagai 
indikator pencemaran logam berat Cadmium, Cu, Pb. 

Fig. 23.20, p. 387
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Bioakumulasi 

Biokonsentrasi:     - absorbsi dan ekskresi

- penimbunan dan degradasi senyawa

lipofilik (senyawa persisten, logam)

Biomagnifikasi:     - perpindahan senyawa xenobiotik dari         

makanan ke konsumer dalam rantai 

makanan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi akumulasi:

Suhu, kadar garam, ph, bahan organik, pengkhelat, 
surfaktan

Ujung hidrofil

Ujung hidrofob

1 lapis 

lipida

1 lapis

lipida

Lipid 

bilayer/ 

dua lapis

lipida

LIPID BILAYER

sitoplasma

Cairan ekstraseluler

STRUKTUR 
MEMBRAN SEL 
TEMPAT 
ABSORBSI 
SUBSTRAT OLEH 

MAKHLUK HIDUP
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Penyebaran senyawa kimia antar 
fase-fase dalam lingkungan

Biosorbsi dan ekskresi oleh makhluk 
hidup  

BIOKONSENTRASI BIOMAGNIFIKASI 

DI LINGKUNGAN 

PERAIRAN
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BIOMAGNIFIKASI 
DALAM RANTAI 
MAKANAN

FISIOLOGI 
TANAMAN & 
MIKROBA 
RIZOSFER SBG 
DASAR DESAIN 
BIOREMEDIASI

TUMBUHAN PENYERAP 

LOGAM BERAT DAN 

UNSUR RADIOAKTIF

Penyerap Logam 
berat

Penyerap Logam 
Berat

Penyerap unsur 
radioaktif

•Mikroba rhizosfer berfungsi membantu 
mengakumulasi logam-logam
•Penyerapan logam berat terjadi saat 
terjadi transpirasi tanaman
•Transpirasi tanaman sebagai akibat 
meningkatnya suhu lingkungan pada 
siang hari
•Logam berat setelah diabsorbsi masuk 
ke dalam perakaran maka akan 
diakumulasi pada bagian-bagian 
tertentu dari tanaman, seperti akar, 
batang, daun, atau biji.

PENYERAPAN LOGAM 
BERAT
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RUTE 
AKUMULASI 
CADMIUM 
DALAM 
TANAMAN

TEKNOLOGI HILIR LOGAM BERAT 
HASIL RHIZOFILTRASI OLEH 

TANAMAN

Disain Fitoremediasi: 
TIPE KOLAM DENGAN 
ALIRAN HORISONTAL

Disain Fitoremediasi: 
TIPE KOLAM DENGAN 
ALIRAN VERTIKAL


