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ABSTRAK 
FITOREMEDIASI LAHAN TERCEMAR LOGAM Pb DAN Cd DENGAN MENGGUNAKAN JERAMI HASIL 
FERMENTASI Trichoderma viride YANG DIPAPAR RADIASI SINAR GAMMA DOSIS 250 GRAY.  
Kontaminasi tanah oleh logam timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) merupakan salah satu bentuk pencemaran 
lingkungan yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan 
ini adalah dengan melakukan fitoremediasi dengan memanfaatkan limbah jerami padi yang difermentasi oleh 
Trichoderma viride yang diberikan paparan radiasi sinar gamma dosis 250 Gray. Tujuan dari penelitian ini 
untuk melihat pengaruh pemberian jerami hasil fermentasi Trichoderma viride untuk meningkatkan 
kemampuan akumulasi logam Pb dan Cd pada zona perakaran tanaman jagung manis (Zea Mays). Terdapat 
tiga tahapan proses dalam penelitian ini, yaitu tahapan SSF (Solid State Fermentation), Inkorporasi, dan 
Landfarming. Proses fermentasi dilakukan selama 16 hari percobaan. Selanjutnya, hasil dari proses SSF 
(Solid State Fermentation) dicampurkan dalam tanah yang telah dicemari logam berat menunjukkan hasil 
bahwa pemberian jerami hasil SSF berpengaruh nyata terhadap nilai pH, kadar air keempat perlakuan 
sampel. Hasil proses inkorporasi kemudian diaplikasikan dengan menggunakan tanaman jagung manis (Zea 
Mays). Akumulasi logam berat pada tanaman jagung, di analisa secara instrumentasi AAS. Hasil 
pengukuran menunjukkan bahwa akumulasi logam Pb dalam akar tanaman pada sampel K sebesar 33.66 
mg/Kg, sampel A sebesar 26.80 mg/Kg, sampel B sebesar 51.47 mg/Kg, dan sampel C sebesar 55.70 mg/Kg. 
Sementara serapan logam Cd pada akar tanaman jagung dalam sampel K menunjukkan serapan Cd sebesar 
269.65 mg/Kg, sampel A sebesar 445.70 mg/Kg, sampel B sebesar 337.17 mg/Kg dan sampel C sebesar 
336.72 mg/Kg. Proses fitoremediasi ini berlangsung berdasarkan prinsip fitostabilisasi. 

Kata Kunci : Fitoremediasi, Logam timbal (Pb), Logam kadmium (Cd), Trichoderma viride 

ABSTRACT 
SOIL CONTAMINATED PHYTOREMEDIATION OF Pb AND Cd METAL BY USING RICE STRAW 
FERMENTED BY Trichoderma viride THAT GIVEN EXPOSURE 250 GRAY DOSES OF GAMMA 
RADIATION.  Soil contamination by lead (Pb) and cadmium (Cd) is one form of environmental pollution that 
is harmful to living organisms. One way to resolve this problem by using phytoremediation with rice straw 
fermented by Trichoderma viride that given exposure 250 gray doses of gamma radiation. The purpose of this 
study was to look at the effect of Trichoderma viride fermented hay to improve the ability of Pb and Cd 
accumulation in the root zone of plants sweet corn (Zea Mays). There are three stages in the research 
process, namely the stages of SSF (Solid State Fermentation), incorporation, and Landfarming. The 
fermentation process is done during the 16-day trial. Furthermore, the results of the SSF (Solid State 
Fermentation) mixed in soil that has been contaminated with heavy metals showed that administration of 
straw result SSF real impact on the value of pH, water content of the four treated samples. Results 
incorporation process and then applied with a crop of sweet corn (Zea Mays). Accumulation of heavy metals 
in sweet corn plant, analyzed by AAS analysis instrumentation. The measurement results show that the 
accumulation of Pb in the roots of plants in the sample K amounted to 33.66 mg/Kg, A sample of 26.80 
mg/Kg, the sample B of 51.47 mg/kg, and sample C of 55.70 mg/Kg. While the metals Cd uptake in the roots 
of corn plants in the sample K showed Cd uptake of 269.65 mg/Kg, the sample A of 445.70 mg/Kg, the sample 
B of 337.17 mg/Kg and sample C of 336.72 mg/Kg. The phytoremediation process takes place based on the 
fitostatbilization principle. 

Keywords : Fitoremediation, Lead (Pb), Cadmium (Cd), Trichoderma viride 
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PENDAHULUAN 
enurunnya produktivitas pertanian dan kualitas 
hasil pertanian disebabkan oleh beberapa hal, 

salah satunya dikarenakan adanya kontaminasi logam 
berat dalam tanah pertanian yang dapat 
membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi 
pangan yang dihasilkan dari tanah yang tercemar 
logam berat tersebut (Subowo et al., 1999). Logam 
berat merupakan elemen yang berbahaya di 
permukaan bumi. Beberapa unsur logam berat seperti 
timbal (Pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg), arsen (As) 
dan alumunium (Al) tidak mempunyai fungsi 
biologik sama sekali bagi manusia. Logam-logam 
tersebut sangat berbahaya walaupun dalam jumlah 
yang relatif kecil dan menyebabkan keracunan 
(toksik) pada makhluk hidup (Darmono, 1995).  

Jerami padi merupakan limbah hasil pertanian 
tanaman padi yang jumlahnya melimpah di 
Indonesia. Limbah jerami padi ini belum 
dimanfaatkan secara optimal, selama ini jerami padi 
dimanfaatkan oleh petani sebagai pakan ternak 
sekitar 22 %, pupuk kompos  sekitar 20-29 % dan 
sisanya dibakar untuk menghindari penumpukkan 
(Ikhsan et al., 2009). 

Menurut Saha (2004) komponen terbesar 
penyusun jerami padi adalah selulosa (35-50 %), 
hemiselulosa (20-35 %), dan lignin (10-25 %). Bahan 
organik yang paling banyak dihasilkan dalam 
pertanian tanaman padi ini  merupakan sumber bahan 
organik tanah yang potensial, relatif murah, dan 
mudah didapat (Suhartatik, dkk., 2001). Namun, 
pemanfaatan jerami padi memiliki beberapa kendala, 
diantaranya dikarenakan rendahnya nilai kecernaan 
jerami padi yang disebabkan oleh lignifikasi dinding 
sel tanaman. Salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kualitas jerami padi adalah 
dengan memecah ikatan kompleks lignoselulosa baik 
secara kimia, fisika, biologi maupun kombinasinya 
(Doyle et al., 1986). Pemanfaatan mikroorganisme 
yang memiliki sifat lignoselulolitik dapat digunakan 
untuk memecah ikatan pada kompleks tersebut 
melalui cara fermentasi. Metode fermentasi yang 
dapat menjadi alternatif adalah fermentasi substrat 
padat atau Solid State Fermentation (SSF). SSF 
merupakan sebuah metode yang potensial untuk 
memproduksi enzim dengan biaya yang murah serta 
pengaturan operasi yang lebih sederhana (Singhania, 
2009). Jenis mikroorganisme penghasil enzim 
selulase yang biasa digunakan pada proses SSF 
antara lain genus Trichoderma, Aspergillus, dan 
Penicillium (Frazier dan Westhoff, 1998). Kapang 
Trichoderma viride mempunyai sifat selulolitik dan 
menghasilkan enzim selulase yang dapat merombak 
selulosa menjadi selubiosa hingga akhirnya menjadi 
glukosa (Mandels dan Reese,1957).  

Dalam penelitian ini akan dilakukan 
fitoremediasi lahan tercemar logam Pb dan Cd 

dengan memanfaatkan limbah jerami padi dan 
Trichoderma viride yang diberikan perlakuan iradiasi 
sinar gamma dosis 250 Gy dengan metode Solid 
State Fermentation (SSF). Tanaman indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jagung manis 
(Zea Mays). Akumulasi logam Pb dan Cd dalam 
tanaman jagung manis diukur menggunakan 
spektrofotometri serapan atom (SAA).  
 

BAHAN DAN METODE 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jerami padi (batang) varietas Sidenuk dari 
sawah pembibitan padi unggul pertanian PAIR-
BATAN, inokulan Trichoderma viride (TV) 0 Gy 
dan 250 Gy, molase 5%, urea 5%, Potato Dextrose 
Broth (PDB), buffer pH 7, larutan, larutan Pb(NO3)2, 
larutan 3Cd(SO4).8H2O dan akuades. Isolat 
Trichoderma viride yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh dari koleksi kultur mikroorganisme 
fungsional kelompok lingkungan (PAIR-BATAN). 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah alat pencacah (copper mekanik), autoklaf 
(Wisd), Laminar Air Flow (Panasonic), furnace 
(Pyrolabo), oven (Memmert), timbangan analitik 
(Acculab), desikator (Sanplatec), bunsen, cawan 
petri, erlenmeyer (Pyrex), gelas ukur, cawan 
porselen, desikator (Sanplatec), vortex (Bohemia), 
pH meter, spektrofotometer AAS (Hitachi). 

 
Solid State Fermentation 

Jerami padi dicacah dan dikeringkan kemudian 
dihaluskan menggunakan copper mekanik kemudian 
diayak sampai diperoleh ukuran serbuk jerami sekitar 
0.36-1.00 mm. Proses fermentasi dilakukan dengan 
membuat starter terlebih dahulu. Starter pertama, 
dibuat dengan mencampurkan molase 5% sebanyak 
75 g, H2SO4 10% sebanyak 37,5 g, kemudian 
diberikan penambahan inokulan Trichoderma viride 
yang diiradiasi dengan dosis 250 Gy dan ditambah-
kan aquades sampai batas volume 5 L. Starter kedua, 
dibuat perlakuan yang sama dengan sebelumnya, 
hanya saja dengan penambahan inokulan 
Trichoderma viride tanpa radiasi (0 Gy). Kedua 
campuran starter tersebut kemudian dimasukkan 
kedalam masing-masing kantong plastik yang berisi 
1500 g tepung jerami dan diaduk secara merata. 
Selanjutnya dibuat kontrol perlakuan untuk proses 
SSF (Solid State Fermentasi) ini dengan starter yang 
sama, namun tanpa penambahan inokulan fungi.  
 
Inkorporasi 

Tanah gambut diambil dari sekitar komplek 
PAIR-BATAN, Pasar Jumat, Jakarta Selatan, tanah 
kemudian dibersihkan dari sisa-sisa akar dan jaringan 
tanaman yang berukuran besar lalu digerai selama 2 

M 
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hari. Tanah kemudian ditimbang sebanyak 1,8 kg, 
dan dimasukkan ke kantong plastik, kemudian 
diinkubasi selama 2 minggu.  Tanah kemudian 
dicemari oleh pencemar buatan Pb dan Cd dengan 
konsentrasi 250 ppm. Cara pembuatan larutan induk 
Pb dan Cd buatan yang digunakan adalah sebagai 
berikut:  
• Pembuatan larutan Pb 250 ppm 

Dilarutkan 25,6762 gram Pb(NO3)2 dalam 3000 
ml akuades pada erlenmeyer 5000 ml.  

• Pembuatan larutan Cd 250 ppm 
Dilarutkan 25,4247 gram 3Cd(SO4).8H2O dalam 
3000 ml akuades pada erlenmeyer 5000 ml.  

Pemberian kontaminan dilakukan dengan cara 
memberikan 50 ml larutan Pb dan 50 ml larutan Cd 
kemudian dimasukan ke dalam labu ukur 1000 ml 
lalu ditambahkan dengan air sebanyak 200 ml. 
Larutan campuran Pb dan Cd kemudian secara 
merata disiram ke masing-masing plastik berisi 
tanah, diaduk secara merata dan didiamkan selama 
24 jam agar homogen di dalam tanah. Pada tahap ini 
dilakukan evaluasi pengukuran pH, kadar air, kadar 
abu, kadar bahan organik, dan Rasio C/N. 
 
Lanfarming 

Tahap penanaman ini dilakukan dengan cara 
menempatkan bibit tanaman jagung manis (Zea 
Mays) ke plastik media tanam yang tercemar logam  
dan dicampurkan jerami. Dilakukan proses 
penyiraman setiap sore hari. Pada proses ini 
dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan 
tanaman dari hari ke 0 sampai hari ke-28. 
Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi 
tanaman jagung manis. Setelah 28 hari, dilakukan 
pemanenan dan pengeringan sampel tanaman untuk 
selanjutnya dianalisa menggunakan AAS.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Solid State Fermentation 
Fermentasi jerami padi dilakukan selama 16 

hari percobaan dengan menggunakan inokulan 
Trichoderma viride tanpa radiasi sinar gamma dan 
inokulan dengan paparan radiasi sinar gamma dosis 
250 Gray. Hasil SSF digunakan sebagai stimulan 
yang akan mendukung daya akumulasi logam berat 
oleh tanaman indicator. Bahan organik yang 
terkandung pada jerami akan menjadi sumber nutrisi 
pada tanah. 

Dalam proses fermentasi ini terjadi proses 
pemecahan ikatan kompleks lignin, selulosa dan 
hemiselulosa oleh aktivitas mikroorganisme 
selulolitik. Kapang Trichoderma viride mempunyai 
sifat selulolitik dan menghasilkan enzim selulase 
yang dapat merombak selulosa menjadi selubiosa 

hingga akhirnya menjadi glukosa (Mandels dan 
Reese,1957). 
 

Tabel 1.  Hasil analisa Solid State Fermentation. 

Parameter Jerami SSF  
0 Gy 

Jerami SSF 
250 Gy 

pH 8.78 8.85 
Kadar Air (%) 77.14 77.06 
Kadar Abu (%) 
KBO (%) 
Rasio C/N 

34.34 
65.66 
3.24 

32.97 
67.03 
4.35 

 
 

Pada hasil analisa SSF, kedua sampel 
menunjukkan nilai pH, kadar air, kadar abu, kadar 
bahan organik yang tidak jauh berbeda. Kedua 
sampel mengalami kenaikan pH dari awal fermentasi 
sampai akhir fermentasi. Peningkatan pH tanah 
terjadi apabila bahan organik yang ditambahkan telah 
terdekomposisi dengan baik, karena bahan organik 
yang telah termineralisasi akan melepaskan 
mineralnya yang berupa kation-kation basa.  

Pada kondisi ini, mikroorganisme mampu 
bekerja dengan baik karena didukung oleh kondisi 
lingkungan yang sesuai. Dalam kondisi ini 
mikroorganisme mampu bekerja lebih cepat untuk 
mendegradasi bahan-bahan organik yang terkandung 
dalam substrat jerami padi. 
 
Inkorporasi 

Tahapan ini dilakukan dengan memberikan 
variasi perlakuan pada keempat sampel tanah. Pada 
sampel A ditambahkan jerami kering tanpa 
fermentasi. Sampel B ditambahkan jerami hasil 
fermentasi TV0 dan sampel C ditambahkan jerami 
hasil fermentasi TV250. Sampel didiamkan selama 
28 hari agar terjadi adaptasi yang baik antara 
mikroorganisme dalam komponen bahan organik 
yang ditambahkan dengan mikroorganisme yang 
terdapat dalam sampel tanah.  
 

Tabel 2.  Hasil analisa proses Inkorporasi. 

Parameter K A B C 
pH 7.34 7.27 7.52 7.50 
Kadar Air (%) 30.03 31.60 41.54 40.39 
KadarAbu (%) 
KBO (%) 
Rasio C/N 

88.94 
11.06 
0.97 

84.06 
15.94 
12.27 

84.86 
15.14 
2.97 

80.81 
19.19 
15.99 

 
 

Hasil analisis ragam (ANOVA) pada proses 
inkorporasi, penambahan jerami hasil fermentasi 
Trichoderma viride pada keempat sampel perlakuan 
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menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap nilai 
rata-rata pH dan kadar air. Nilai kadar abu pada tahap 
inkorporasi terlihat meningkat dari tahap 
sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa proses 
mineralisasi pada keempat sampel perlakuan berjalan 
cukup maksimal. Fungi yang terdapat dalam sampel 
telah memanfaatkan media (substrat) dengan 
maksimal, sehingga kadar abu yang diperoleh 
meningkat dibandingkan dengan tahap sebelumnya. 
 
Landfarming 

Pertumbuhan jagung pada penelitian ini diamati 
dengan pengukuran secara kuantitatif berdasarkan 
tinggi tanaman.  Tinggi jagung diukur dari pangkal 
batang hingga ujung daun selama masa pertumbuhan 
28 hari.  Menurut Atmojo (2003), penambahan bahan 
organik mempunyai pengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan tanaman karena terdapat senyawa yang 
mempengaruhi aktivitas biologis yakni senyawa 
perangsang tumbuh (auksin) dan vitamin.  Mikroba 
rizosfer dapat meningkatkan kesehatan tanaman 
dengan menstimulasi pertumbuhan akar melalui 
produksi pengatur pertumbuhan tanaman, 
meningkatkan penyerapan mineral dan air (Nwoko, 
2010). 
 

Tabel 3.  Hasil analisa proses Landfarming. 

 K A B C 

Tinggi Tanaman (cm) 42.83 44.98 56.88 59.88 

Bobot Kering (g) 0.98 1.58 2.92 2.48 

Logam Pb (mg/Kg) 
-Akar 
-Tajuk 

 
33.66 
4.13 

 
26.80 
1.80 

 
51.47 
0.86 

 
55.70 
0.97 

Logam Cd (mg/Kg) 
-Akar 
-Tajuk 

 
269.65 
59.51 

 
445.70 
72.25 

 
337.17 
96.06 

 
336.72 
84.05 

 
 

Berdasarkan hasil analisa serapan Pb dengan 
menggunakan spektrometri serapan atom (SSA), 
akumulasi logam Pb dalam akar tanaman pada 
sampel K sebesar 33.66 mg/Kg, sampel A sebesar 
26.80 mg/Kg, sampel B sebesar 51.47 mg/Kg, dan 
sampel C sebesar 55.70 mg/Kg. Sementara serapan 
logam pada tajuk tanaman menunjukkan hasil bahwa 
sampel K mengandung logam Pb sebesar 4.13 
mg/Kg, sampel A sebesar 1.80 mg/Kg, sampel B 
sebesar 0.86 mg/Kg, dan sampel C sebesar 0.97 
mg/Kg. 

Kadar serapan Pb pada akar tanaman 
menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan 
dengan kadar pada tajuk tanaman. Dari perhitungan 
nilai translocation factor (TF) pada tanaman dengan 
cara membandingkan kadar logam Pb pada tajuk 
dengan kadar logam Pb pada akar, menunjukkan 
hasil TF < 1, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme 

proses penyerapan logam Pb pada penelitian ini 
berlangsung secara fitostabilisasi.  

Akar tumbuhan akan melakukan immobilisasi 
polutan dengan cara mengakumulasi, mengadsorpsi 
pada permukaan akar dan mengendapkan presipitat 
polutan dalam zona akar. Tanaman mempunyai 
kemampuan untuk menahan substansi toksik dengan 
cara biokimia dan fisiologisnya serta menahan 
substansi non nutritif organik yang dilakukan pada 
permukaan akar. Bahan pencemar tersebut akan 
dimetabolisme atau diimmobilisasi melalui sejumlah 
proses termasuk reaksi oksidasi, reduksi dan 
hidrolisa enzimatis (Khan et al., 2000). 

Hasil pengukuran kadar logam Cd dengan 
menggunakan spektrometri serapan atom (SAA) 
menunjukkan bahwa akumulasi logam Cd yang 
terdapat dalam dalam akar tanaman menunjukkan 
pada sampel K serapan Cd sebesar 269.65 mg/Kg, 
sampel A sebesar 445.70 mg/Kg, sampel B sebesar 
337.17 mg/Kg dan sampel C sebesar 336.72 mg/Kg. 
Sedangkan untuk hasil pengukuran kadar Cd dalam 
tajuk tanaman, pada sampel K serapan Cd sebesar 
59.51 mg/Kg, sampel A sebesar 72.25 mg/Kg, 
sampel B sebesar 96.06 mg/Kg dan pada sampel C 
sebesar 84.05 mg/Kg. 

Data di atas menunjukkan akumulasi logam Cd 
pada tanaman jagung lebih besar dibandingkan 
akumulasi logam Pb. Hal ini dikarenakan setiap 
tanaman memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
menyerap logam berat. Jenis logam berat juga 
mempengaruhi proses akumulasi pada setiap jenis 
tanaman. Alloway dalam Hayati (2010), 
menggolongkan unsur Cd sebagai unsur yang cepat 
pindah atau bergerak ke tajuk tanaman. Kadar Cd 
pada akar tanaman terlihat lebih besar dibandingkan 
dengan kadar Cd dalam tajuk tanaman. 

Perbandingan kadar logam Cd pada tajuk 
dengan kadar logam Cd pada akar menunjukkan nilai 
translocation factor atau TF < 1, hal ini 
menunjukkan bahwa mekanisme proses penyerapan 
logam Cd pada penelitian ini berlangsung secara 
fitostabilisasi. Polutan diakumulasi oleh akar, 
kemudian dijerap di permukaan akar atau diendapkan 
dan diakumulasi di daerah perakaran (rizosfer), 
sehingga dapat mengurangi resiko masuknya logam 
berat dalam rantai makanan.  Pengukuran kadar 
logam Pb dan Cd dalam tanaman jagung manis 
dengan metode desktruksi spektrofotometer serapan 
atom dapat digunakan dengan baik, karena pada 
analisis metode validasi yang dihasilkan masih dalam 
batas standar validasi yang ditemntukan. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa penambahan jerami padi hasil 
fermentasi Trichoderma viride meningkatkan 
kemampuan akumulasi logam Pb dan Cd pada daerah 
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perakaran tanaman jagung manis (Zea Mays).  Proses 
fitoremediasi pada penelitian ini berlangsung 
berdasarkan prinsip fitostabilisasi (TF < 1). 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak 

Dadang Sudrajat, S.Si, Bapak Mawardi, Arif Adhari 
dan seluruh pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian  penelitian ini.  
 

DAFTAR PUSTAKA 
1.  Atmojo, S. W., Peranan C-Organik Terhadap 

Kesuburan Tanah dan Upaya Pengelolaannya, 
USM-Press, Surakarta, 2003.  

2.  Darmono, Logam Berat dalam Sistem Biologi, 
Jakarta : UI Press, 1995. 

3.  Doyle, P.T., C. Devendra and G.R. Pearce., Rice 
Straw as a Feed for Ruminants, International  
Development Program of Australia Universities 
and Collages ltd., Canberra, 1986.  

4.  Frazier, W.C. dan D.C. Westhoff, Food 
Microbiology 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill 
Book Co, 1998. 

5.  Frazier. W.C And D.C Westhoff, Food 
Microbiology, Tata Mc.Graw Hill. Published Co, 
Ltd. New Delhi, 1981. 

6.  Hayati, Rita, Karakterisasi Abu Terbang (Fly 
Ash) dan Eksplorasi Vegetasi  Fitoremediator di 
Area Landfill Abu Terbang Untuk Pengelolaan 
Ramah Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana. 
Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2010. 

7.  Ikhsan, D., Yulianto, ME., Hartati, I., Hidrolisis 
Enzimatis untuk Produksi Bioetanol dari 
Biomassa Jerami Padi, J Pengembangan 
Bioreaktor, 2009. 

8.  Khan AG., Role of Soil Microbes in Rizho-
spheres of Plants Growing On Trace Metal 
Contaminated Soils in Phytoremediation, J Trace 
Element Med Biol 18: 355-364, 2005. 

9.  Mandels M & Reese E.T, Introduction of 
Cellulases in Fungi in Trichoderma Viride As 
Influencing Carbon Source, J.Bacteriol.37. 269-
278, 1957. 

10.  Nwoko. Chris O., Trends in Phytoremediation of 
Toxic Elemental and Organic Pollutants, 
African Journal of Biotechnology, Vol. 9 (37), 
pp. 6010-6016, 2010. 

11.  Saha, BC., Lignocellulose Biodegradation and 
Application in Biotechnology, US Government 
Work, American Chemical Society 12: 214, 
2004. 

12.  Singhania, Cellulolytic Enzymes, Biotechnology 
for Agro-Industrial Residues Utilization. Chapter 
20, 371-381, 2009. 

13.  Subowo, Mulyadi, S. Widodo dan Asep 
Nugraha, Status dan Penyebaran Pb, Cd, dan 
Pestisida Pada Lahan Sawah Intensifikasi di 
Pinggir Jalan Raya, Prosiding.  Bogor : Bidang 
Kimia dan Bioteknologi Tanah, Puslittanak, 
1999. 

14.  Suhartatik, E. dan S. Roechan, Tanggap 
Tanaman Padi Sistem Tanam Benih Langsung 
terhadap Pemberian Jerami dan Kalium, J. 
Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 20 (2): 33-
38, 2001. 

 
 
 

TANYA JAWAB 

Rasi P. 
− Apakah buah jagungnya dapat dimakan? 
− Kenapa dipilih jagung? 

Yullita SL Andini 
− Kebetulan proses penanaman jagung pada 

penelitian ini hany sampai pada fase fegetatif.  
Dimana tanaman jagung mulai menumbuhkan 
tunas tajuk.  Penanaman hanya sampai 28 hari, 
jadi tidak sampai berbuah.  Diharapkan 
pemakaian jagung ini menjadi sumber informasi 
bahwa tanaman jagung dapat menyerap logam 
berat.  Namun penambahan mikroorganisme 
(fungi TV) mampu menahan substansi toksik pada 
akar, tidak terbawa sampai tajuk. 

− Jagung merupakan salah satu tanaman yang 
mampu resisten terhadap cemaran logam berat.  
Karena kebanyakan tanaman lain tidak mampu 
bertahan dengan cemaran yang tinggi. 

 
Satrio 
− Apakah metode fitoremediasi untuk lahan 

tercemar Pb/Cd dapat juga diaplikasikan dilahan 
tercemar limbah minyak (seperti didataran 
wilayah Tarakan, Kaltim). 

Yullita SL Andini 
− Metode fitoremediasi mampu diaplikasikan juga 

dalam lahan tercemar minyak bumi.  Tinggal 
memilih formulasi mokulan fungi/mikroba yang 
digunakan.  Karena setiap fungi/mikroba spesifik.  
Dalam fitoremediasi lahan tercemar logam dapat 
menggunakan Aspergilus Niger, Trichoderma 
harzanium, dll.  Untuk degradasi limbah minyak 
menggunakan campuran mokulan mikroba dan 
fungi. 


