
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Pakan merupakan kebutuhan penting dan berpengaruh besar dalam 

kesuksesan budidaya.  Kebutuhan pakan meningkat seiring dengan meningkatnya 

usaha budidaya perikanan.  Pakan dapat digolongkan menjadi pakan alami dan 

pakan buatan.  Pakan alami berbentuk organisme hidup, sedangkan pakan buatan 

adalah pakan hasil pabrik dengan komposisi yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan ikan.  Pemilihan pakan yang sesuai dengan ukuran bukaan mulut ikan 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi budidaya.  Pakan yang 

dibutuhkan ikan saat stadia larva adalah pakan alami karena ukurannya yang kecil 

(umumnya mikroskopik), mudah dicerna, sesuai dengan kebutuhan larva ikan.  

Pakan buatan belum mampu menggantikan pakan alami, sehingga kualitas dan 

kuantitas pakan alami menjadi faktor penentu kualitas benih ikan (Sumiarsa dan 

Iwan, 2010).  Pakan alami yang akan diberikan sebagai pakan larva harus 

memiliki keunggulan berupa kandungan nutrisi tinggi, mudah dicerna, 

pertumbuhan cepat, dan efesien tempat sehingga diperoleh sistem kultur yang 

efektif.  Kemampuan untuk tumbuh cepat serta tidak memakan area yang luas 

untuk kegiatan produksi terdapat pada mikroalga (Widjaja, 2009).  

  Mikroalga merupakan jasad renik termasuk dalam tumbuhan tingkat 

rendah,  dikelompokan dalam filum Thalophyta karena tidak memiliki akar, 

batang, dan daun sejati, memilki pigmen klorofil yang mampu melakukan 
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fotosintesis yaitu mampu memproses nutrien an-organik menjadi zat organik 

(Kabinawa, 2001 dalam Fadillah, 2014).  Mikroalga berperan penting sebagai 

pakan bagi zooplankton dan larva ikan karena memiliki kandungan protein yang 

tinggi (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995), dan protein optimum dalam pakan 

untuk pertumbuhan larva berkisar 25-50% (Afrianto dan Liviawaty, 2005).  Salah 

satu mikroalga yang dijadikan pakan alami adalah Nitzschia sp., termasuk dalam 

kelas Bacillariophyceae (Tomas, 1997) merupakan mikroalga yang dianggap 

cukup baik karena  memiliki kandungan protein 33%, karbohidrat 28% dan lemak 

21% (Ben-Amotz dan Fishler, 1990 dalam Widianingsih, 2011).  Kultur 

mikroalga dipengaruhi oleh temperatur, nutrien dan cahaya.  Temperatur 

berpengaruh terhadap proses kimia, fisika dan biologi.  Peningkatan temperatur 

dapat menurunkan kelarutan senyawa kimia terlarut dan menyebabkan 

peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi pada tingkat individu 

(Taw,1990 dalam Firtama, 2012).  Sedangkan cahaya sangat berperan pada proses 

fotosintesis, karena merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis dengan 

bantuan kloroplas (Cristi, 2007).  Nutrien terdiri dari makronutrien (N, P, K, S, 

Na, Si dan Ca) dan mikronutrien (Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, Ca, B, C dan H) yang 

digunakan fitoplankton untuk proses fotosintesis (Taw, 1990 dalam Budiman, 

2009).  

   Secara umum mikroalga membutuhkan nutrien untuk pertumbuhannya.  

Nutrien terdapat dalam bentuk  zat hara di dalam perairan, diantaranya berupa 

nitrogen dan fosfor.  Nitrogen dalam bentuk nitrat (NO3)
- 

merupakan salah satu 

unsur nutrien yang penting.  Pengurangan nutrien dalam bentuk nitrat (NO3)
-

anorganik selama kultur Nannochloropsis sp. akan menekan lingkungan  
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mengakibatkan rendahnya jumlah protein pada biomassa mikroalga (Hudaidah et 

al., 2013).  Nutrien penting dalam reaksi biokimia pada tubuh makluk hidup 

adalah fosfor (Westheimer, 1987 dalam Rumhayati, 2010).  Fosfor merupakan 

bahan dasar adenosin trifosfat (ATP) yang merupakan energi utama pada 

metabolisme.  Fosfor berperan penting dalam fotosintesis, penyimpanan dan 

transfer energi, pembelahan, serta metabolisme karbohidrat (Hartawan dkk, 2011). 

  Faktor penting yang lain untuk pertumbuhan adalah cahaya yang meliputi 

intensitas cahaya dan fotoperiode (Sutoyo, 2011).  Pada kondisi intensitas cahaya 

tinggi akan dihasilkan fotosintat yang tinggi dan jika didukung dengan kandungan 

hara yang cukup dalam media maka akan dihasilkan pertumbuhan mikroalga yang 

maksimal (Setyowati, 2011).  Fotoperiode mempengaruhi proses sintesa bahan 

organik pada fotosintesis karena dengan energi yang cukup proses fotosintesis 

dapat berjalan lancar.  Fotoperiode mempengaruhi komposisi biokimia mikroalga 

selain faktor-faktor lain seperti media kultur, temperature, pH dan intensitas 

cahaya Caron et al. (1988) dalam Andriyono (2001). 

  Perubahan kandungan protein pada mikroalga dipengaruhi proses 

fotosintesis (Riedal, 2009).  Muhaemin (2011) menyatakan bahwa perlakuan 

kombinasi antara salinitas yang ditingkatkan dan nitrogen yang diturunkan pada 

media kultur dapat meningkatkan kandungan lemak pada Nannochloropsis sp. 

hingga 31,45 %.  Safitri dkk (2013) menyatakan bahwa fotoperiode 

mempengaruhi kandungan lemak Nannochloropsis sp. pada fase stasioner. 

Mikroalga  mengalami perubahan komposisi biokimia ketika dikultur pada 

kondisi berbeda, dengan kata lain manipulasi lingkungan juga dapat 

meningkatkan kadar protein dalam tubuh mikroalga.  Proses fotosintesis 
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membutuhkan cahaya.  Hal tersebut berarti cahaya berpengaruh terhadap 

pertumbuhan Nitzschia sp..  Energi yang diberikan oleh cahaya bergantung pada 

intensitas cahaya dan fotoperiode yang diberikan.  Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian fotoperiode yang berbeda guna mengetahui pengaruh cahaya 

terhadap rasio N P dan kandungan protein total pada akhir fase eksponensial 

Nitzschia sp.. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1.  Menganalisis pengaruh fotoperiode yang berbeda terhadap peningkatan 

kepadatan Nitzschia sp.. 

2. Mengetahui secara spesifik pengaruh fotoperiode yang berbeda terhadap  

kandungan protein total pada Nitzschia sp.. 

3. Menganalisis hubungan antara fotoperiode yang berbeda terhadap rasio N P  

pada media kultur Nitzschia sp.. 

 

1.3. Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

fotoperiode selama kultur Nitzschia sp. terhadap kandungan protein total dan rasio  

N P.  
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1.4.  Rumusan Masalah 

   Pakan alami sangat dibutuhkan ikan terutama pada stadia larva.  Nutrisi 

(protein) tinggi merupakan salah satu syarat dipilihnya mikroalga sebagai pakan 

alami.  Salah satu jenis pakan alami yang sangat umum digunakan  adalah 

Nitzschia sp..  Sama seperti mikroalga lainya, Nitzschia sp. membutuhkan 

beberapa komponen untuk menghasilkan protein tinggi, diantaranya cahaya, unsur 

N dan P yang ada di perairan.  (Renaud, 1991 dalam Budiman, 2009) melaporkan 

bahwa mikroalga mengalami perubahan komposisi biokimia ketika kondisi kultur 

yang dibuat bervariasi.  Salah satu cara yang berpeluang mempengaruhi fluktuasi 

kandungan protein adalah dengan memanipulasi kondisi lingkungan 

menggunakan sub-variabel fotoperiode.  Dengan fotoperiode yang berbeda 

diharapkan mampu meningkatkan kandungan protein total, serta mengetahui 

hubungan antara N P media terhadap protein total pada Nitzschia sp.. 

 

 

                          Gambar 1. Diagram kerangka pikir penelitian 
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1.5.  Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

a. Pengaruh fotoperiode yang berbeda selama kultur terhadap kepadatan 

Nitzschia sp.. 

H0  =Fotoperiode yang berbeda selama kultur pada media tidak berpengaruh pada  

peningkatan kepadatan Nitzschia sp.. 

H1 =Fotoperiode yang berbeda selama kultur pada media berpengaruh terhadap 

peningkatan kepadatan pada Nitzschia sp.. 

 

b. Pengaruh fotoperiode yang berbeda selama kultur terhadap kandungan 

protein total Nitzschia sp.. 

H0 =Fotoperiode yang berbeda selama kultur tidak berpengaruh terhadap 

kandungan protein total pada Nitzschia sp.. 

H1  =Fotoperiode yang berbeda selama kultur berpengaruh terhadap kandungan 

protein total Nitzschia sp.. 

 

c. Hipotesis perlakuan pengaruh fotoperiode yang berbeda selama kultur  

terhadap rasio N P pada media kultur Nitzschia sp.. 

H0 = Fotoperiode yang berbeda selama kultur tidak berpengaruh terhadap rasio N 

P pada media kultur Nitzschia sp.. 

H1 = Fotoperiode yang berbeda selama kultur berpengaruh terhadap rasio N P 

pada media kultur Nitzschia sp.. 

 

 


