
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Mikroalga merupakan mikroorganisme akuatik fotosintetik berukuran  

mikroskopik, yang dapat ditemukan di dalam air tawar dan air laut, paling tidak 

terdapat pada lokasi yang lembab, serta melakukan proses fotosintesis untuk 

membuat makanannya sendiri karena termasuk ke dalam jenis makhluk hidup 

fotoautotrof. Mikroalga memiliki potensi cukup beragam meliputi bidang 

pertanian, obat-obatan, industri pangan, dan sebagai sumber bioenergi 

terbaharukan. Berdasarkan nutrisinya, mikroalga merupakan sumber mikronutrisi, 

vitamin dan trace elemen bagi komunitas perairan (Richmond and Emeritus, 

2013; .Barsanti and Gualtieri, 2014). 

 

Terkait kemampuannya mengkonversi energi matahari melalui fotosintesis, 

mikroalga yang habitatnya di lingkungan perairan memiliki efektivitas dan 

efisiensi lebih tinggi. Namun dalam perkembangannya, kultivasi mikroalga 

mengalami beberapa kendala, misalnya kontaminasi bakteri dan besarnya biaya 

untuk media kultivasi. Oleh karena itu, untuk menggali dan memanfaatkan 

berbagai potensi mikroalga, perlu dilakukan uji coba kultivasi mikroalga. Dalam 

penelitian ini, akan dilakukan kultivasi mikroalga dengan memanfaatan media 
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dari limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent / POME) yang mengandung 

bahan organik pada POME dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon untuk 

media kultivasi. Pemanfaatan POME bertujuan untuk mengurangi biaya kultivasi 

dan menangani pembuangan limbah yang saat ini dianggap tidak memadai selain 

beresiko merusak ekosistem juga membutuhkan biaya yang tinggi (Clarent et al., 

2010; Lam and Lee, 2011).  

 

Spirulina sp. merupakan salah satu jenis mikroalga yang dapat dikultivasi pada 

media POME (Hadiyanto et  al., 2013). Hasil dari beberapa penelitian, 

menunjukkan bahwa Spirulina sp. merupakan salah satu spesies mikroalga yang 

berpotensi untuk dikembangkan.  Hal ini disebabkan karena Spirulina sp. 

mengandung komposisi senyawa kimia dengan nilai gizi dan ekonomi tinggi, 

seperti mengandung protein, peptida, asam lemak esensial, vitamin, mineral, 

fikobiliprotein dan eksopolisakarida (Vonshak, 2002; Richmond and Emeritus, 

2013). 

 

Senyawa peptida merupakan senyawa dengan molekul yang terbentuk dari dua 

atau lebih asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida.  Peptida terdapat 

pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. 

Senyawa peptida memiliki beragam aktivitas biologis lainnya seperti sebagai 

antioksidan (Sheih et al., 2010; Samarakon and Jeon, 2012), antikanker 

(Richmond and Emeritus, 2013), dan antimikroba (Amaral et al., 2012; Richmond 

and Emeritus, 2013; Tareq et al., 2014). 

 



 3 

Berdasarkan uraian di atas, senyawa antioksidan merupakan salah satu senyawa 

yang mendapat perhatian khusus dibidang kajian senyawa bioaktif.  Telah 

diketahui bahwa senyawa antioksidan mampu menginaktivasi berkembangnya 

reaksi oksidasi dengan cara membentuk radikal.  Antioksidan juga merupakan 

senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas 

dan molekul yang sangat reaktif, sehingga dapat menghambat kerusakan sel 

(Samarakon and Jeon, 2012). 

 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa peptida dari 

Spirulina sp. yang dikultivasi pada media POME.  Lebih lanjut, hasil isolasi 

senyawa peptida telah diuji antioksidan menggunakan DPPH.   

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengisolasi senyawa peptida dari Spirulina sp. yang dikultivasi pada media 

POME.  

2. Mengidentifikasi senyawa peptida yang dihasilkan 

3. Menguji antioksidan senyawa peptida yang dihasilkan 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai senyawa 

peptida sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kimia yang dapat diaplikasi 

dalam bidang kimia, farmasi dan kedokteran. 


