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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Biologi Nitzschia sp. 

  Mikroalga yang berfungsi sebagai produsen primer yang dapat 

berfotosintesis adalah fitoplankton, selama masa hidupnya fitoplankton tetap 

dalam bentuk plankton dan merupakan makanan langsung bagi larva ikan dan 

zooplankton (Maula, 2010).  Klasifikasikan dan morfologi  Nitzschia sp. menurut 

Botes (2001) sebagai berikut: 

Devisi  : Bacillariophyta 

Kelas   : Bacillariales 

Ordo  : Fraggilariales 

Familly : Bacillariaceae 

Genus  : Nitzschia 

Species : Nitzschia sp. 

 

Gambar 2. Bentuk Nitzschia sp. (Kociolek, 2011). 
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  Secara umum Nitzschia sp. berbentuk pipih memanjang, mudah mengapung 

karena memiliki gelembung yang terdiri dari lemak di ujung anterior dan 

posterior, memiliki nukleus (Botes, 2001).   Memiliki kisaran panjang 3-10 µm 

dan kisaran lebar 3-4 µm (Kaciolek, 2011).  Nitzschia sp. dapat bereproduksi 

secara seksual.  Ukuran sel Nitzschia sp. secara bertahap akan berkurang dari 

waktu ke waktu dan akhirnya mati apabila mereka tidak mengalami reproduksi.  

Hal ini disebabkan oleh pembelahan sel vegetatif yang membelah dari dinding sel 

antara dua sel anak (Davidovich & Bates, 2002).  Nitzschia sp. merupakan 

produsen utama yang penting di dasar rantai makanan karena dapat 

berfotosintesis.  Nitzschia sp. dikonsumsi langsung oleh berbagai jenis organisme, 

dari dinoflagellata heterotrofik sampai ikan pemakan plankton.  Thessen et al., 

(2005) menerangkan bahwa pertumbuhan Nitzschia sp. terjadi relatif sering di 

beberapa wilayah yang memiliki beberapa musim dan dalam berbagai macam 

lokasi.  Dalam budidaya Nitzschia sp. dapat tumbuh pada salinitas terendah 6 ppt 

dan tertinggi 48 ppt, pada suhu 5°
 
C- 30°C untuk pertumbuhannya. 

 

2.2.  Pertumbuhan Sel Nitzschia sp. 

 Pertumbuhan fitoplankton ditandai dengan bertambahnya ukuran sel 

fitoplankton.  Lima fase berbeda, pada kultur budidaya Nitzschia sp. 

mencerminkan perubahan dalam biomassa dan lingkungan pertumbuhannya 

(Richmond, 2004). 

1. Fase Lag 

  Fase lag disebut sebagai  fase adaptasi, dimana mengalami sedikit 

peningkatan densitas sel.  Fase pertumbuhan fitoplankton  lag dikaitkan dengan 
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fisiologis adaptasi metabolisme sel pertumbuhan, seperti meningkatnya tingkat 

enzim dan metabolit yang terlibat dalam pembelahan sel dan fiksasi karbon.  

2. Fase Logaritmik atau Eksponensial 

  Pada fase eksponensial sel fitoplankton telah mengalami pembelahan dan  

laju pertumbuhan, pertumbuhan  tersebut dapat meningkat beberapa kali lipat.  

Pertumbuhan fitoplankton dapat maksimal tergantung pada spesies alga, intensitas 

cahaya dan temperatur. 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan relatif 

  Pertumbuhan sel mulai melambat ketika nutrien, cahaya, pH, CO2 atau 

faktor kimia dan fisika lain mulai membatasi pertumbuhan.  Fase pengurangan 

pertumbuhan relatif ditandai dengan penurunan pertumbuhan dibandingkan 

dengan fase Eksponensial. 

4.  Fase Stasioner 

  Pada fase stasioner faktor pembatas dan tingkat pertumbuhan stabil.  Laju 

kematian fitoplankton relatif sama dengan laju pertumbuhannya sehingga 

kepadatan fitoplankton pada fase ini relatif konstan. 

5. Fase Kematian 

  Pada fase kematian yang merupakan fase terakhir, kualitas air memburuk 

dan nutrien habis hingga ke level tidak sanggup menyokong kehidupan 

fitoplankton.  Kepadatan sel menurun dengan cepat karena laju kematian 

fitoplankton lebih tinggi daripada laju pertumbuhannya hingga kultur berakhir. 
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    Gambar 3. Fase - fase pertumbuhan fitoplankton (Creswell, 2010) 

 

  Nitzschia sp. mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi, mudah 

dilakukan pembudidayaan (Chisti, 2007). Kepadatan Nitzschia sp. mencapai 

puncak pada fase eksponensial yaitu hari ke- 5 sedangkan pada hari ke- 6 

menunjukkan penurunan kepadatan populasi.  Hal tersebut sesuai dengan 

pertumbuhan kultur mikroalga pada skala laboratorium umumnya mencapai masa 

panen pada hari ke 7 – 10 (Kawaroe, 2007 dalam Widianingsih, 2011). 

 

2.3.  Faktor Pembatas 

  Menurut Widianingsih (2011) faktor lingkungan sangat menentukan dalam 

kultur mikroalga.  Lingkungan pertumbuhan mikroalga yang optimum 

dipengaruhi oleh parameter yaitu  salinitas, suhu, cahaya, nutrien. 

2.3.1. Salinitas 

Menurut (Boyd, 1982 dalam Praseno, 2010) salinitas ditentukan 

berdasarkan banyaknya garam-garam yang larut dalam air.  Parameter kimia 

tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan penguapan (evaporasi) yang terjadi 

(Praseno, 2010).  Penguapan yang semakin tinggi maka akan meningkatkan kadar 
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salinitas di suatu perairan.  Salinitas yang tinggi berpengaruh terhadap ketersedian 

O2 dan akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan organisme.  Nitzschia sp. dapat 

hidup pada salinitas 0-35 ppt, namun salinitas yang berubah-ubah dapat 

mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan mikroalga.  Salinitas tinggi 

berkisar 35 ppt dapat menghambat proses pertumbuhan Nitzschia  sp. 

(Widianingsih, 2011).  

2.3.2. Suhu  

 Perubahan pada suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton.  

Suhu lebih rendah dari 16° C akan memperlambat pertumbuhan, sedangkan yang 

lebih tinggi dari 35°
 
C yang mematikan bagi sejumlah spesies (Balai Budidaya 

Laut, 2002).  Suhu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat penting di 

dalam air karena bersama-sama dengan zat/unsur yang terkandung di dalamnya 

akan menentukan dan memengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalam air 

(Wardoyo, 2005 dalam Aliza dkk, 2013).  Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi  

metabolisme organisme air akibat terhambatnya pemasukan oksigen di dalam air 

sehingga dapat berpengaruh pula terhadap pertumbuhan mikroalga. 

2.3.3. Cahaya 

 Seperti halnya dengan tumbuhan pada umumnya, mikroalga membutuhkan 

cahaya untuk berfotosintesis.  Durasi pencahayaan buatan harus minimum 18 jam 

cahaya per hari (Lavens dan Sorgeloos, 1996).  Kekuatan cahaya bergantung pada 

volume cahaya dan kepadatan dari mikroalga tersebut (Cotteau, 1996 ).  Peranan 

cahaya dalam fotosintesis adalah membantu menyediakan energi untuk diubah 

menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil.  Menurut (Abidin, 1987 dalam 
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Bangun, 2012) mekanisme peranan cahaya dalam proses fotosintesis adalah 

sebagai berikut: 

Cahaya 

6CO2+6H2O                                      C6H12O6 (glukosa)+6O2 

klorofil 

 

2.3.4. Nutrien 

 Secara umum mikroalga telah mendapatkan nutrien dari air laut dengan 

lengkap, namun pada skala kultur dapat mencapai optimum dengan menambahkan 

nutrien tambahan ke dalam air laut.  Nutrien pada media pemeliharaan merupakan 

komponen yang paling penting dalam pertumbuhan mikroalga pengurangan 

persentase nutrien berpengaruh terhadap proses fisiologi mikroalga dan 

berdampak pada pertumbuhan.  Ketersediaan nutrien yang cukup akan 

menghasilkan pertumbuhan dan nilai kepadatan yang tinggi (Shiharan et al., 1990; 

Hu dan Gao, 2006 dalam Widianingsih, 2011). 

 

2.4.  Protein 

 Komponen penting sebagai pembentuk sel-sel tubuh dan juga dapat 

dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh adalah protein (Poedjiadi, 1994). 

Menurut Fessenden dan Fassenden (1994) molekul protein merupakan rantaian 

panjang yang tersusun dari mata rantai asam-asam amino.  Molekul protein, asam-

asam amino saling dirangkaikan melalui reaksi gugusan karboksil asam amino 

yang satu dengan lainya, sehingga terjadi ikatan yang disebut ikatan peptida.  Dua 

ikatan peptida yang saling dihubungkan disebut dipeptida.  Bila tiga ikatan  
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molekul asam amino disebut tripeptida dan lebih banyak disebut polypeptida.  

Polypeptida yang terdiri dari sejumlah beberapa molekul asam amino disebut 

oligopeptida.  Molekul protein adalah sejumlah asam-asam amino yang saling 

dipertautkan dengan ikatan peptida. 

       

                       Gambar 4. Struktur molekul peptida (Chang, 2003). 

 Reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus asam amino, 

kemudian perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino.  Proses tersebut 

adalah transaminasi dandeaminasi. 

Reaksi transaminasi 

    Alanin transaminasi 

Asam amino + asam virupat                                   Asam a keto + alanin          (1) 

            Glutamate transaminasi 

Asam a keto +basam glutamate                                asam a + asam glutamate  (2) 

Dalam reaksi ini ada 2 jenis enzim yang berperan penting yaitu Alanin 

transaminasi dan Glutamate transaminasi.  Reaksi transaminasi bersifat reversibel, 

sehingga tidak ada gugus asam amino yang hilang, karena gugus amino yang 

dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto (Poedjiadi, 1994). 
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Deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamate sebagai dehidrogenase katalis 

ditunjukan seperti reaksi berikut: 

Asam glutamate + NAD
+
      Asam a ketoglutarat + NH4+ NADH+H

+
(3) 

Asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4. Selain  NAD
+
 

glutamat dehidrogenase menggunakan pula NADH sebagai akseptor. Asam 

glutamate merupakan hasil akhir proses transaminase, maka glutamate 

dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino 

(Poedjiadi, 1994). 

 

2.5.  Cahaya dan Fotoperiode 

 Cahaya merupakan sumber energi penting bagi tumbuhan termasuk 

mikroalga.  Cahaya berperan dalam proses fotosintesis mikroalga, yang berguna 

untuk pembentukan senyawa karbon organik.  Intensitas cahaya yang diperlukan 

tiap-tiap tumbuhan dan alga untuk berfotosintesis dan tumbuh maksimal berbeda-

beda (Lavens dan Sorgeloos, 1996).  Intensitas cahaya sangat menentukan 

pertumbuhan fitoplankton yaitu dilihat dari lama penyinaran (fotoperiode) dan 

panjang gelombang yang digunakan untuk fotosintesis.  Kebutuhan cahaya 

bervariasi tergantung kedalaman kultur dan kepadatannya (Cotteau, 1996). 

 Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang 

tertentu yang dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu 

panjang gelombang yang yang berada pada kisaran cahaya tampak (380-700 nm).  

Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru (400-450 

nm) dan merah (650-700 nm) dibandingkan hijau (500-600 nm).  Masing-masing 

jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis.  Hal  tersebut terkait 
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dengan sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja pada fotosintesis.  Pigmen 

yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang 

gelombang tertentu.  Pada mikroalga, semua sel yang memiliki kloroplas 

berpotensi untuk melangsungkan reaksi fotosintesis.  Fitoplankton adalah 

organisme laut yang melayang dan hanyut dalam air serta mempu berfotosintesis 

(Nybekken, 1992).  Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi 

menjadi dua bagian utama yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.  Reaksi terang, 

terjadi konveRsi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan O2, 

sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari 

bahan dasar CO2 dan energi (ATP dan NADPH).  Energi yang digunakan dalam 

reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. 

 

(a)                       (b) 

Gambar 5. (a) Reaksi terang dan (b) Reaksi gelap (Utomo, 2007) 

 

2.6. Nitrogen  

 Nitrogen merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh organisme, sebab unsur 

nitrogen diperlukan dalam mensintesis molekul-molekul protein yang kompleks 
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dan berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme tersebut.  Menurut (Odum, 

1971 dalam Susana, 2004) nitrogen yang terdapat dalam molekul-molekul protein 

dalam organisme yang telah mati akan diuraikan menjadi bentuk-bentuk nitrogen 

anorganik.  Proses kimia ini dilakukan oleh serangkaian organisme pengurai, 

terutama bakteri pembentuk nitrat, hasilnya berupa zat hara nitrat yang merupakan 

bentuk nitrogen anorganik siap pakai.  Konsumennya adalah tumbuhan hijau dan 

mikroalga yang terdapat di perairan.  Di atmosfer nitrogen dalam bentuk molekul 

dan gas dinitrogen (N2) sangat berlimpah sekitar 80% dari total gas atmosfer, 

namun tidak dapat langsung digunakan untuk proses metabolisme oleh tanaman 

tingkat tinggi atau binatang.  Bentuk nitrogen yang dapat diambil oleh tanaman 

dari tanah adalah nitrat (NO3)
-
 dan amonium (NH4)

+
 (Barber, 1984; Tisdale etal., 

1985 dalam Denapriatna, 2010).  Nitrogen dalam bentuk persenyawaannya 

merupakan salah satu unsur nutrisi.  Keberadaan senyawa nitrogen tersebut sangat 

dibutuhkan untuk pembentukan protoplasma.  Konsumen senyawa nitrogen dalam 

air laut adalah alga bentos dan fitoplankton.  Kedua macam tumbuhan laut 

tersebut mengambil senyawa nitrogen secara bertahap dengan urutan pertama 

yaitu nitrogen-nitrat (NO3-N), kemudian nitrogen- nitrit (NO2-N), dan terakhir 

nitrogen-ammonia (NH3-N) (Smayda, 1983 dalam Susana, 2004) 

 

2.7. Fosfor 

        Fosfor merupakan bahan makanan utama yang digunakan oleh semua 

organisme untuk pertumbuhan dan sumber energi.  Organisme utama yang 

memerlukan keberadaan unsur fosfat di perairan adalah fitoplakton yang 

memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan suatu perairan (Santosa, 
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2007).  Fosfor di perairan berada dalam bentuk senyawa fosfat, yang terdiri atas 

fosfat terlarut dan fosfat partikulat.  Fosfat terlarut terbagi atas fosfat organik 

(dissolved organic phosphate, DOP) dan fosfat anorganik (dissolved inorganic 

phosphate, DIP), yang terdiri atas ortofosfat dan polifosfat (McKelvie, 1999 dalam 

Rumhayati, 2010).  Fosfat secara alamiah berasal dari perairan itu sendiri melalui 

proses-proses penguraian pelapukan ataupun dekomposisi tumbuh-tumbuhan, sisa-

sisa organisme mati dan buangan limbah baik limbah daratan seperti domestik, 

industri, pertanian, dan limbah peternakan ataupun sisa pakan yang dengan adanya 

bakteri terurai menjadi zat hara (Alqodry, 2010). 

 

2.8.  Rasio N P 

 Kesuburan perairan dapat dilihat dari rasio nitrat terhadap fosfat (IETC, 

1996 dalam Sawitri, 2006).  Tingginya rasio N P menunjukan tingginya bahan 

organik berasal dari hasil dekomposisi serasah yang diidentifikasikan dengan 

tingginya residu terlarut di perairan. Hubungan rasio N P dengan kenaikan 

populasi plankton sangat nyata (Sawitri, 2006).  Menurunnya nilai rasio N P akan 

menyebabkan perubahan struktur komunitas fitoplankton di perairan dan 

intensitas sehingga kejadian ledakan alga tertentu menjadi tinggi (Makmur, 2012).  

Rasio N P dapat mempercepat pertumbuhan jenis plankton tertentu di perairan.  

Nitrogen merupakan unsur utama bagi pertumbuhan karena merupakan penyusun 

protein dan asam nukleat, dengan demikian merupakan penyusun protoplasma 

secara keseluruhan (Sarief, 1986 dalam Kushartono, 2009).  Unsur P juga 

merupakan penyusun ikatan pirofosfat dari ATP (Adenosine Tri Phosphat) yang 
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kaya energi dan merupakan bahan bakar untuk semua kegiatan biokimia di dalam 

sel hidup serta merupakan penyusun sel yang penting. 

 

2.9. Silikat (SiO2) 

   Silikat merupakan nama yang diberikan kepada mineral yang terdiri dari 

silikon dan oksigen.  Menurut  (Hatta dkk, 2014) unsur silikon (Si) memainkan 

peran penting dalam menunjang kesehatan ekosistem pesisir dan laut, khususnya 

dalam mendukung produktifitas primer di perairan.  Silikat di perairan pesisir dan 

laut dapat berbentuk sebagai partikel mineral, opal biogenik, dan larutan.  Silikat 

terlarut umumnya berbentuk silikat (senyawa dengan komponen silikon anionik 

dan umumnya dalam bentuk oksida, Si-O), karena memiliki afinitas yang kuat 

dengan oksigen.  Silikat terlarut yang masuk ke perairan pesisir dan lautan 

umumnya berbentuk reaktif silikat anorganik, dapat berupa ion-ion terlarut dari 

asam ortosilisik (Si(OH)4).  Khusus bagi mikroalga yang memiliki kerangka 

dinding sel yang mengandung silikat, seperti diatom, unsur Si turut berperan 

sebagai faktor pembatas (Kawaroe dkk, 2009). 

 

 

 

 

 

 


