
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Peranan Alga

Alga termasuk mikroorganisme eukariotik yang merupakan tumbuhan tingkat

rendah dan termasuk dalam anggota divisi Thallophyta (tumbuhan thallus), satu

kelompok dengan bakteri dan jamur (Cambra dan Aboal, 1992 dalam Febrianty,

2011). Pada umumnya alga bersifat fotosintetik dengan pigmen fotosintetik hijau

(klorofil), biru kehijauan (fikobilin), coklat (fikosantin), dan merah (fikoeritrin).

Secara morfologi, alga ada yang berbentuk uniseluler dan ada pula yang

multiseluler. Alga dapat hidup di permukaan atau dalam perairan (aquatik)

maupun daratan (terestrial) yang terkena sinar matahari, namun kebanyakan hidup

di perairan. Alga uniseluler (mikroskopik) dapat berupa sel tunggal atau tumbuh

dalam bentuk rantai atau filamen.

Sifat fotosintetik pada alga dapat bersifat mutlak (obligat fototrof). Oleh karena

itu, alga tumbuh di tempat-tempat yang terkena cahaya matahari (Wasetiawan,

2009). Alga tertentu dapat mengasimilasi senyawa organik sederhana dengan

menggunakan sumber energi cahaya (fotoheterotrof) (Wasetiawan, 2009). Pada

alga tertentu dapat tidak terjadi proses fotosintesa sama sekali. Dalam hal ini

pemenuhan kebutuhan nutrisi didapatkan secara heterotrof. Alga akan tumbuh

sangat cepat pada musim panas daripada musim dingin. Alga akan tumbuh



8

selama 6-8 minggu pada suhu dibawah 100C, sedangkan pada suhu diatas 200C

alga akan tumbuh selama 1-2 minggu (IACR, 1999 dalam Febrianty, 2011).

Pelczar dan Chan (1986) mendefinisikan alga sebagai organisme yang mampu

menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan mempunyai khloroplas. Alga juga

mengandung pigmen lain selain khloropil untuk melangsungkan fotosintesis.

Bentuk dan ukuran alga sangat beragam dari beberapa mikrometer sampai

bermeter-meter panjangnya. Alga tersebar luas di alam dan dijumpai hampir di

setiap lingkungan yang terkena sinar matahari.  Kabinawa (2001), mikroalga

adalah mikroorganisme atau jasad renik dengan tingkat organisasi sel termasuk

kedalam tumbuhan tingkat rendah. Mikroalga dikelompokan dalam filum Talofita

karena tidak memiliki akar, batang dan daun sejati, namun memiliki zat pigmen

klorofil yang mampu melakukan fotosintesis. Menurut Kabinawa (2001),

mikroalga merupakan sumber daya hayati perairan yang lebih dikenal dengan

nama fitoplankton.

Menurut Loehr (1974), alga dapat menyimpan kelebihan nutrien dalam masa

selnya, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil beberapa

nutrien yang terdapat pada hasil buangan atau limbah cair. Pengambilan nutrien

dalam sistem alga akan menghasilkan hasil yang baik apabila tersedia tanah yang

luas, cukup mendapatkan sinar matahari dan jenis alga yang ditumbuhkan cukup

mudah dipanen dan dimanfaatkan.  Alga mendapatkan energi dari sinar matahari

dan menggunakan bahan anorganik seperti CO2, amonium atau fosfat dalam

sintesis pertambahan selnya. Richmond (1986) dan Kabinawa (1988) menyatakan

bahwa mikroalga mempunyai kemungkinan besar sebagai bahan berbagai macam



9

produksi, seperti protein sel tunggal (PST) baik untuk pakan maupun pangan,

asam lemak, gliserol, pigmen alami, enzim, asam amino, antibiotika, vitamin,

karoten, yodium, gas hidrogen, bahan-bahan hayati seperti metana dan

polisakarida, pupuk hayati pemurnian air limbah dan rekayasa genetika.

Diperkirakan alga mampu menghasilkan minyak 200 kali lebih banyak

dibandingkan dengan tumbuhan penghasil minyak (kelapa sawit, jarak pagar, dan

lain-lain) pada kondisi terbaiknya. Hasil riset National Renewable Energy

Laboratory Colorado menunjukkan bahwa untuk luasan areal yang sama

mikroalga dapat menghasilkan minyak 30 kali lebih banyak dibandingkan

tanaman darat. Hasil penelitian Shifrin pada tahun 1984 diperoleh bahwa rata-rata

produktivitas mikroalga secara umum dapat mencapai 15 – 25 gram/ m2/ hari.

Nilai produktivitas ini masih 10% dibawah teori hitungan maksimumnya.

Berdasarkan hal tersebut, jika diasumsikan, rendemen minyak dalam mikroalga

misalnya 30-50% dan waktu efektif 300 hari, maka untuk satu hektar lahan

budidaya dalam satu tahun akan dihasilkan minyak sebanyak 15,8-37,5 ton.

Hasil ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan tanaman darat misalnya jarak 1,5

ton/hektar tahun atau sawit 3,3 - 6,0 ton/hektar/tahun (Rahardjo, 2008).

Mikroalga dapat menjadi solusi yang nyata untuk mengganti solar. Hal ini karena

tidak ada cadangan bahan baku lain yang cukup memiliki banyak minyak

sehingga mampu digunakan untuk memproduksi minyak dalam jumlah yang

besar. Sebagai perbandingan dengan tumbuhan di daratan, tumbuhan seperti

kelapa sawit dan kacang kacangan membutuhkan lahan yang sangat luas untuk

dapat menghasilkan minyak supaya dapat mengganti kebutuhan solar dalam suatu
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negara. Hal ini tidak nyata dan akan mengalami kendala apabila

diimplementasikan pada negara dengan luas wilayah yang kecil. Berdasarkan

perhitungan, pengolahan alga pada lahan seluas 10 juta acre (1 acre =0.4646 ha)

mampu menghasilkan biodiesel yang akan dapat mengganti seluruh kebutuhan

solar di Amerika Serikat. Luas lahan ini hanya 1% dari total lahan yang sekarang

digunakan untuk lahan pertanian dan padang rumput (sekitar 1 milliar acre)

(Rahardjo, 2008).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Alga

Pertumbuhan alga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor

lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga

diantaranya adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial

atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis.

1. Suhu

Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme

akuatik memilki kisaran suhu tertentu (batas atas dan batas bawah) yang disukai

bagi pertumbuhannya. misalnya alga dari filum Chlorophyta akan tumbuh dengan

baik pada kisaran suhu 200C-300C (Goldman dan Horne, 1983). Skala suhu untuk

pertumbuhan alga Cladophora antara 150C-250C (Harris 2005 dalam Summers,

2008). Tidak terlalu signifikan pertumbuhan filamentus alga lainnya yang

ditemukan pada beberapa sungai dengan air yang dingin (suhu maksimum 200C)

di Virginia Barat (Summers, 2008).
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2. Cahaya

Cahaya sangat mempengaruhi tingkah laku organisme akuatik. Alga planktonik

menunjukkan respon yang berbeda terhadap perubahan intensitas cahaya. Pigmen

klorofil menyerap cahaya biru dan merah, karoten menyerap cahaya biru dan

hijau, fikoeritrin menyerap warna hijau, dan fikosianin menyerap cahaya kuning.

Menurut Wells et al. (1999), di perairan cahaya memiliki dua fungsi utama yaitu

memanasi air sehingga terjadi perubahan suhu dan berat jenis (densitas) dan

selanjutnya menyebabkan terjadinya pencampuran massa dan kimia air, dan

merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis alga dan tumbuhan air.

Menurut BBPBL (2007), kedalaman kolam kulitvasi sebaiknya tidak lebih dari 1

meter karena apabila kedalaman lebih dari 1 meter dikhawatirkan daya tembus

cahaya tidak sampai ke dasar kolam.  Apabila sinar matahari tidak sampai ke

dasar, maka fitoplankton yang dikultur akan mempunyai laju pertambahan sel

yang lambat atau bahkan bisa mati.

3. pH

pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Senyawa amonium yang

dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah.

Amonium bersifat tidak toksik. Namun, pada suasana alkalis (pH tinggi) lebih

banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi dan berifat toksik (Tebbut, 1992).

Pada pH kurang dari 4, sebagian besar tumbuhan air mati karena tidak dapat

bertoleransi terhadap pH rendah (Haslam, 1995). Fitoplankton dapat berkembang

pada kisaran pH 6,5 sampai dengan 8 (Goldman dan Horne, 1983).
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4. Nutrien

Suplai nutrien berasal dari hasil dekomposisi bahan organik dan regenerasi dari

nutrien, dan oleh pengadukan vertikal air yang memungkinkan sediaan nutrien

yang tersimpan di lapisan air di bawah dapat dimanfaatkan di lapisan air

permukaan. Asimilasi nutrien untuk pertumbuhan tumbuhan akan mengurangi

konsentrasinya di perairan, yang kelak pada saat nutrien sangat rendah maka laju

produksi menjadi terbatas. Riley et al. (1949) dalam Goldman & Horne (1983)

menyatakan bahwa laju populasi fitoplankton di perairan dibatasi oleh konsentrasi

fosfat. Nitogen dan Fosfor akan menyatu di dalam struktur sel alga dengan rasio

N:P yaitu 16:1 (Redfield 1958 dalam Summers, 2008). Menurut Frandy (2009),

komposisi nutrien dalam pupuk yang mendukung pertumbuhan alga adalah

komposisi pupuk dengan rasio N:P yang rendah.

a. Nitrogen

Beberapa alga dapat menggunakan NO3
-, NO2

- atau NH4
+ sebagai sumber

nitrogen. Nitrat (NO3) merupakan bentuk nitrogen utama di perairan alami dan

juga merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat dan

amonium adalah sumber utama nitrogen di perairan. Namun, amonium lebih

disukai oleh tumbuhan. Amonium biasanya diikuti dengan nitrat yang besar pula

karena konsentrasi NH4
+ diatas 0,5–1,0 μmol/l akan menghambat pengambilan

NO3
- (Darley, 1982). Keseimbangan antara amonium dan amonia di dalam air

sangat dipengaruhi oleh nilai pH air. Pada pH 6, yang terdapat dalam air adalah

100% amonium, pada pH 7 perbandingan antara keduanya adalah 1% amonia dan

99% amonium, pada pH 8 terdapat 4% amonia dan 96% amonium, pada pH 9

terjadi lonjakan dimana amonia sebesar 25% dan amonium sebesar 75%. Jadi
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semakin tinggi nilai pH akan menyebabkan keseimbangan antara amonium

dengan amonia semakin bergeser ke arah amonia, artinya kenaikan pH akan

meningkatkan konsentrasi amonia (Barus, 2002). Kandungan nitrat-nitrogen yang

lebih dari 0,2 mg/l dapat mengakibatkan terjadinya pengayaan nutrien, sehingga

dapat menstimulir pertumbuhan alga dan tumbuhan air di perairan tersebut secara

cepat (Darley, 1982). Menurut Boyd (1988), fitoplankton lebih banyak

memanfaatkan unsur N dibanding unsur P

b. Fosfor

Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan

(Dugan, 1972). Fosfor juga merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan

tingkat tinggi dan alga, sehingga unsur ini menjadi faktor pembatas bagi

tumbuhan dan alga serta sangat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan

(Goldman & Horne, 1983). Ortofosfat, PO4
-3, merupakan fosfor anorganik

sumber P yang sangat penting untuk pertumbuhan alga. Walaupun sumber P

lebih dapat diperoleh dari berbagai macam fosfat organik. Beberapa alga

menyediakan PO4
-3 sebagai polyfosfat dalam butiran sitoplasmik dengan diameter

sebesar 30–500 nm. Alga akan tumbuh di permukaan air dibatasi oleh keberadaan

fosfor di perairan tersebut (Summers, 2008). Idealnya, kondisi pertumbuhan alga

pada musim panas dapat terjadi dengan adanya konsentrasi fosfat anorganik

kurang dari 0,005 – 0,01 mg/l (Kawaga 1989 dalam Summers, 2008).

C. Nannochloropsis sp.

Hibberd (1981) dalam Nindri (2013), menggolongkan sel Nannochloropsis sp. ke

dalam klasifikasi sebagai berikut:
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Kingdom : Chromista

Super Divisi : Eukaryotes

Divisi : Chroniophyta

Kelas : Eustigmatophyceae

Ordo : Eustigmatales

Famili : Monodopsidaceae

Genus : Nannochloropsis

Spesies : Nannochloropsis sp.

Nannochloropsis sp. merupakan mikroalga berwarna kehijauan, selnya berbentuk

bola, berukuran kecil dengan diamater 2-4 μm, memiliki 2 flagel dengan salah

satu flagelnya berambut tipis.  Ciri khas dari Nannochloropsis sp. adalah memiliki

dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa (Fachrullah, 2011). Bentuk

Nannochloropsis sp. dapat dilihat pada Gambar 2

Gambar 2. Bentuk Nannochloropsis sp. (Waggoner dan Speer, 1999 dalam
Nindri, 2013).

Nannchloropsis sp. memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi (31-68%),

sedangkan Isochrysis (17,07%) dan Dunaliella hanya (6%) (Erlania, 2010).

Kandungan lemak mikroalga tergantung dari jenis mikroalga, rata-rata

pertumbuhan dan kondisi kultur mikroalga (Chisti, 2007). Nannochloropsis sp.
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membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis.  Kurangnya cahaya yang dibutuhkan

untuk aktifitas fotosintesis akan menyebabkan proses fotosintesis tidak

berlangsung normal sehingga mengganggu metabolisme selanjutnya (Andriyono,

2001).  Periode penyinaran dapat berpengaruh dalam proses sintesa bahan organik

pada fotosintesis karena hanya dengan energi yang cukup proses tersebut dapat

berjalan dengan lancar.

Tabel 1.  Kadar minyak pada mikroalga

Jenis Alga Kadar Minyak  (% bk)
Botryococcus braunii 25–75
Chlorella sp. 28–32
Crypthecodinium cohnii 20
Cylindrotheca sp. 16–37
Dunaliella primolecta 23
Isochrysis sp. 25–33
Nannochloris sp. 20–35
Nannochloropsis sp. 31–68
Neochloris oleoabundans 35–54
Nitzschia sp. 45–47
Phaeodactylum tricornutum 20–30
Sumber : Chisti, 2007

Pertumbuhan Nannochloropsis sp. dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu, pH,

salinitas, juga kandungan nitrogen yang ada di media kultur (Gunawan, 2012).

Perubahan salinitas dan CO2 pada tahap kedua dapat meningkatkan kepadatan dan

mengubah kandungan lipid. Nannochloropsis sp. membutuhkan nitrogen sebagai

makronutrien untuk pertumbuhannya. Yanuaris dkk. (2012) menyatakan bahwa

ketersediaan unsur nitrogen mempengaruhi pertumbuhan Nannochloropsis sp.

Pemenuhan sumber hara (N, P, dan K) yang mencukupi kebutuhan dapat

mempengaruhi kepadatan Nannochloropsis sp.
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Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam Gambar 3.

Umur kultur ( 7 hari )

Gambar 3. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. (Pujiastuti, 2010).

Pujiastuti (2010) membagi pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan tersebut

menjadi 5 fase pertumbuhan sebagai berikut:

1. Pada fase lag penambahan jumlah densitas fitoplankton sangat rendah atau

bahkan dapat dikatakan belum ada penambahan densitas. Hal tersebut

disebabkan karena sel-sel fitoplankton masih dalam proses adaptasi secara

fisiologis terhadap medium tumbuh sehingga metabolisme untuk tumbuh

manjadi lamban.

2. Pada fase log/eksponensial, terjadi pertambahan kepadatan sel fitoplankton (N)

dalam waktu (t) dengan kecepatan tumbuh (μ) sesuai dengan rumus

eksponensial.

3. Pada fase penurunan kecepatan tumbuh pembelahan sel mulai melambat

karena kondisi fisik dan kimia kultur mulai membatasi pertumbuhan.

4. Pada fase stasioner, faktor pembatas dan kecepatan tumbuh sama karena

jumlah sel yang membelah dan yang mati seimbang.
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5. Pada fase kematian, kualitas fisika dan kimia media kultur berada pada titik

dimana sel tidak mampu lagi mengalami pembelahan.

D.  Karakteristik Limbah Cair Karet Remah

Limbah cair didefinisikan sebagai buangan cair yang berasal dari suatu

lingkungan masyarakat dan lingkungan industri dimana komponen utamanya

adalah air yang telah digunakan dan mengandung benda padat yang terdiri dari

zat-zat organik dan anorganik (Mahida, 1984).  Menurut Tchobanoglous dan

Burton (1991), berdasarkan asalnya limbah cair dapat dibedakan empat macam

yaitu air limbah rumah tangga (domestic waste), air limbah industri (indutrial

waste), rembesan air tanah lewat saluran dan luapan air hujan.  Limbah cair

pengolahan karet alam, tergantung pada jenis karet yang dihasilkan, merupakan

buangan pabrik yang bersumber dari koagulasi, penggilingan dan pencucian.

Limbah cair yang dihasilkan mengandung bahan organik yang berasal dari serum

dan partikel karet yang belum terkoagulasi.  Serum karet mengandung protein,

gula, lemak, garam anorganik, dan mikroorganisme (Nasrudin dan Faimin, 1992).

Di antara beberapa jenis polutan, kandungan bahan organik dalam suatu limbah

yang masuk ke dalam badan air bebas perlu mendapat perhatian sebab dapat

mengancam kehidupan biologis pada badan air tersebut.

Tabel 2. Karakteristik limbah cair karet remah berbahan baku lateks kebun

Parameter Satuan BakuMutu* Hasil Analisis Inlet Rubber tap

pH - 6.0-9.0 5,47
COD mg/L Maks. 200 3752

706,36
125,30

TSS mg/L Maks. 100
N-NH3 mg/L 10

Sumber : Utomo (2008)
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Kandungan bahan organik yang sangat tinggi memungkinkan terjadinya proses

oksidasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam badan air. Proses tersebut

akan menggunakan oksigen bagi kehidupan di lingkungan tersebut berkurang. Hal

ini dapat membawa kematian makhluk hidup di dalamnya (Tchobanoglous dan

Burton, 1991).  Adapun parameter dan baku mutu air limbah outlet Unit Pabrik

karet Way Berulu terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Parameter dan baku mutu outlet air limbah unit pabrik karet Way Berulu

Parameter Satuan
Baku Mutu* Hasil Analisis Rata-Rata effluen

2010 2011 2012 2013 2014
s.d
Juni

pH - 6.0-9.0 7.67 7.79 7. 73 7.51 7.58
BOD mg/L Maks.  60 14,92 13.52 17.59 9.29 10.40
COD mg/L Maks. 200 32.21 32.79 86.92 64.84 67.62
NH3 mg/L 10 4.62 5.52 1.85 0.37 0.27
Ntotal mg/L Maks. 5 4.81 8.30 5.00 4.38 5.65
Sumber : PTPN VII (Persero) Unit Way Berulu, 2014

E.  Nutrien Limbah Karet

Nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk pertumbuhan alga

adalah karbon, fosfor, nitrogen dan besi yang diabsorbsi oleh tanaman.  Beberapa

nutrien yang terkandung dalam limbah karet antara lain:

1.  Nitrogen

Nitrogen terlarut dalam sistem cairan dan limbah cair yang kemudian dikonversi

menjadi beberapa bentuk yaitu amonia (NH3), ion nitrit (NO2
-), ion nitrat (NO3

-),

dan molekul organik seperti asam amino melalui proses bebas (NH3) yang bersifat

toksik terhadap ikan terutama pada konsentrasi 1 mg/L (Verstraeta dan

Vaerenbergh, 1986).  Pada sistem perairan alami, nitrat merupakan senyawa yang
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paling dominan dan selanjutnya berturut-turut adalah amonia dan nitrit.  Sifat

yang mudah dioksidasi dan atau direduksi oleh berbagai proses lingkungan dari

semua bentuk nitrogen, sehingga dapat ditemui pada berbagai jenis lingkungan.

Adanya senyawa nitrogen dalam air yang khususnya berupa nitrogen-amonia (N-

NH4
+) dapat dijadikan petunjuk adanya pencemaran.  Nitrogen amonia merupakan

indikasi tentang kemungkinan pencemaran yang masih baru, sedangkan absennya

senyawa ini yang diikuti oleh senyawa nitrat dapat digunakan sebagai indikasi

pencemaran yang telah lama (Wisjnuprapto, 1988).

Konsentrasi kritis dari amonia pada sistem perairan tidak dibatasi yang artinya

pada semua konsentrasi dapat menimbulkan gangguan, kecuali sifat racun

terhadap ikan yang tergantung pada pH dan suhu dari sistem perairan tersebut

(Metcalf dan Eddy, 1991).  Amonia bersifat sangat beracun terhadap mamalia dan

pada konsentrasi 0,2 mg/L berbahaya terhadap sejumlah organisme akuatik

(Sawyer et. al., 1994).  Menurut Metcalf dan Eddy (1991), senyawa nitrat (NO3
-)

yang terdapat dalam sistem perairan menimbulkan gangguan dengan menstimulasi

pertumbuhan alga dan organisme akuatik lain dengan konsentrasi 0,9 mg/L, dan

dapat menimbulkan gangguan pada bayi (blue babbies) dengan konsentrasi kritis

45 mg/L.

2. Fosfor

Fosfor bersifat larut dalam sistem perairan akibat proses pelapukan batuan dan

pada saat melarut ortofosfat dapat menjadi tiga bentuk yaitu H3PO4
-, H2PO4

-,

HPO4
2- yang tergantung pada pH sistem dan pH netral bentuk yang dominan

adalah H2PO4
-,  dan HPO4

2- (Waite,1984).  Senyawa fosfor yang terdapat dalam

sistem perairan akan menimbulkan gangguan antara lain menstimulasi



20

pertumbuhan ganggang dan organisme akuatik dengan konsentrasi kritis 0,015

mg/L, mengganggu proses koagulasi dengan konsentrasi kritis 0,2-0,4 mg/L, dan

menganggu proses pelunakan air menggunakan soda kapur dengan konsentrasi

kritis 0,3 mg/L (Metcalf dan Eddy, 1991).  Konsentrasi 0,5 mg/L PO4 dapat

mencegah pertumbuhan alga, sedangkan pertumbuhan alga dapat dihentikan pada

konsentrasi PO4 di bawah 0,005 mg/L (Chen dan Fuhs, 1975).

F. Open Ponds System

Open ponds merupakan sistem budidaya mikroalga tertua dan paling sederhana.

Sistem tersebut sering dioperasikan secara kontinyu. Umpan segar (mengandung

nutrisi termasuk nitrogen, phosphor, dan garam inorganik) ditambahkan di depan

paddlewheel dan setelah beredar melalui loop-loop mikroalga tersebut dapat

dipanen di bagian belakang dari paddlewheel. Paddlewheel digunakan untuk

proses sirkulasi dan proses pencampuran mikroalga dengan nutrisi. Beberapa

sumber limbah cair dapat digunakan sebagai kultur dalam budidaya mikroalga.

Pemilihan sumber limbah cair tersebut berdasarkan pemenuhan kebutuhan nutrisi

dari mikroalga. Mikroalga laut dapat menggunakan air laut atau air dengan

tingkat salinitas tinggi sebagai media kultur. Biaya operasional sistem open ponds

lebih rendah dibandingkan dengan sistem photobioreactor, namun sistem tersebut

memiliki beberapa kelemahan. Open ponds merupakan sistem kolam terbuka

sehingga mengalami evaporasi akut, dan penggunaan karbon dioksida (CO2)

menjadi tidak efisien. Produktivitas mikroalga juga dibatasi oleh kontaminasi dari

alga atau mikroorganisme yang tidak diinginkan (Dessy, 2010).
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Gambar 4. Bentuk reaktor (Iswara, 2011).

Sistem kultivasi terbuka (Open Ponds) dapat diartikan sebagai berikut:

a. Dapat dikategorikan menjadi:

b. Sistem kolam terbuka alami yang memanfaatkan sungai, danau, kolam sebagai

tempat kultivasi

c. Dapat pula menggunakan sistem buatan dengan membuat kolam buatan  atau

wadah kultivasi

- Keuntungan: kemudahan dalam konstruksi dan pengoperasiannya

- Kendala

• Sering terjadi efek self-shading dalam sel

• CO2 yang terdifusi ke atmosfer

• Area yang dibutuhkan luas

• Sering terjadi kontaminasi dari luar

• Mekanisme pengadukan yang kurang efisien, laju transfer masaa kurang

baik sehingga produktivitas rendah (Ugwu, 2007).


