
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut  (BBPBL) Hanura 

Lampung pada bulan Juni 2011.  

B. Materi Penelitian 

1. Biota Uji 

Biota uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nannochloropsis sp. yang 

dikultur dengan skala laboratorium di BBPBL dengan kelimpahan 7x 10
6 

 sel/ml. 

2. Media Uji 

Media yang dipergunakan dalam kultur Nannochloropsis sp. berbentuk cair atau 

larutan yang tersusun dari senyawa kimia (pupuk) yang merupakan sumber nutrien untuk 

keperluan hidup. Pupuk yang akan digunakan dalam penelitian adalah TMRL. Adapun 

komposisi pupuk TMRL disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi pupuk TMRL skala laboratorium 

No Bahan kimia Komposisi Pupuk TMRL 

1 

2 

3 

4 

5 

FeCl3.6H20 

NaNO3 

Na2HPO4 

Na2SiO3  

Aquadest  

3,0 gram 

100 gram 

10 gram 

1 gr / ( 0,7 ml)  

1 liter 

Sumber : Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung 

3. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium  3 buah ukuran 100 L, 

selang dan aerasi,  saringan, haemocytometer, mikroskop, pH meter, kertas saring Whatman 



GF/F 4,7 mm, alat uji kandungan logam berat (AAS). Sedangkan bahan yang digunakan 

adalah fitoplankton Nannochloropsis sp., air laut steril, pupuk TMRL dan PbCl2 0,25 mg/L.  

C. Prosedur Penelitian 

Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan metodologi penelitian 

1.   Persiapan Penelitian 

 Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan seluruh perangkat bahan dan alat yang 

akan digunakan selama penelitian, bahan ataupun peralatan yang dipergunakan di dalam 

kultur Nannochloropsis sp., harus dalam keadaan steril. Sterilisasi peralatan dan bahan yang 
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akan digunakan dilakukan dengan mensterilkan air laut yang telah ditampung pada bak yang 

dilengkapi dengan perangkat ultra violet (UV). Air laut yang akan digunakan terlebih dahulu 

disterilisasi dengan cara diberi penyinaran UV setelah itu air akan kembali disaring melalui 

filter khusus yang memiliki kerapatan mencapai 10 mikrometer yang bertujuan untuk 

menyaring agar tidak ada zooplankton yang ikut masuk ke dalam media budidaya. 

2. Pembuatan Media Kultur Nannochloropsis sp. 

 Menurut  Chen dan Shety (1991) dalam Kartikasari (2010), pertumbuhan dan 

perkembangbiakan Nannochloropsis sp. memerlukan berbagai nutrien yang diabsorbsi dari 

luar (media). Hal tersebut berarti ketersediaan unsur hara makro dan mikro dalam media 

tumbuhnya mutlak diperlukan, adapun makro nutrien yang diperlukan oleh Nannochloropsis 

sp. adalah N, P, Fe, K, Mg, S dan Ca  sedangkan unsur mikro yang dibutuhkan H2BO3, 

MnCl3, ZnCl2, CoCl2, (NH4)6Mo7O24H2O dan CuSO4 H2O. 

D. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan adalah kultur Nannochloropsis sp. dilakukan tanpa 

penambahan  Pb
2+

 pada media. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahn yang 

mungkin akan terjadi pada penelitian yang sebenarnya.  

Pada kultur skala laboratorium, media kultur dipupuk dan diaerasi selama setengah 

jam terlebih dahulu sebelum biota dibiakkan dengan kelimpahan 7 x 10
6 

sel/ml 

Sebelum melakukan kultur air laut yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu 

dan diberi aerasi.  Setelah air disterilkan selanjutnya dimulai kultur dengan bibit yang berasal 

dari kultur skala laboratorium. 

Nannochloropsis sp. ditempatkan pada akuarium ukuran 100 L tanpa diberi Pb
2+

 lalu 

dilihat perkembangan tiap harinya dari fase lag hingga fase kematian, sehingga pada saat 



penelitian tingkat kesalahan dapat diminimalisir. Penelitian pendahuluan ini dilakukan dalam 

waktu 1  minggu. Parameter yang diamati adalah kelimpahan dari Nannochloropsis sp.. 

Pengamatan dilakukan setiap 6 jam sampai kelimpahannya mulai menurun yang menandakan 

bahwa Nannochloropsis sp. sudah mencapai fase kematian. 

E. Pelaksanaan Penelitian 

Mikroalga Nannochloropsis sp. yang akan digunakan dikultur dalam akuarium ukuran 

100 L dengan menggunakan media TMRL. Pemberian Pb
2+

 dilakukan pada awal siklus hidup 

dari Nannochloropsis sp.. Dosis pemberian Pb
2+

 adalah 0,25 mg/l. Penelitian menggunakan 3 

buah akuarium ukuran 100 L, dengan rincian 2 buah akuarium diberi Pb
2+

 sebagai perlakuan 

dan akuarium yang lainnya tidak diberi Pb
2+

 yang dimaksudkan sebagai kontrol. 

 

 

F. Parameter  

1. Kualitas air (Salinitas, pH, suhu dan DO Media Kultur) 

Pengukuran salinitas, pH, suhu dan DO air media TMRL menggunakan 

refraktometer, pH meter, thermometer dan DO meter. Pengukuran parameter tersebut 

dilakukan dua kali sehari (09.00 dan 15.00 WIB) sejak biota di tempatkan di media kultur 

sampai kultur selesai dilakukan.  

1.1 Salinitas  

Salinitas optimal sebagai media pertumbuhan Nannochloropsis sp. adalah 25-35 ppt.  

1.2  pH 

Nannochloropsis sp. dapat tumbuh baik pada kisaran pH 8-9. pH mempengaruh 

aktivitas gugus fungsional alga yang berhubungan dengan proses penyerapan logam 

berat (BBPBL, 2007).  



K1+K2+K3+K4+K5  X 25 X104 sel/ml 
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1.3 Suhu 

Nannochloropsis sp. mempunyai toleransi temperatur mencapai 40
0 

C tetapi tidak 

tumbuh normal. Bila temperatur kurang dari 16
0 

C pertumbuhannya lambat, 

sedangkan bila lebih dari 40
0 

C akan terjadi kematian. Sedangkan suhu 20-35
0 

C 

tidak mempengaruhi penyerapan logam berat. Temperatur optimal pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. berkisar antara 25-30
0 

C (BBPBL, 2007). 

2. Penghitungan Kelimpahan Nannochloropsis sp. 

Pertumbuhan fitoplankton ditandai dengan pertambahan kelimpahan fitoplankton 

yang dikultur. Kelimpahan dihitung menggunakan haemocytometer dengan bantuan 

mikroskop.  

Cara menghitung kelimpahan Nannochloropsis sp. adalah sebagai berikut: 

1. Sampel air media diambil sebanyak 1 ml dengan pipet 

2. Sampel air diteteskan pada Haemacytometer, lalu amati dibawah mikroskop 

3. Hitung dengan cara mengambil 5 titik, rata-ratakan kemudian kalikan dengan 25 kotak 

dikalikan 10
4
.  

Perhitungan jumlah Nannochloropsis sp. dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer dibawah microskop dengan pembesaran 10 x 10 dengan menggunakan 

rumus yang dikembangkan oleh BBPBL: 

 

 

K1-K5 = jumlah Nannochloropsis sp. dalam kotak hitungan ke 1 
s
/d 5 

3. Penghitungan Laju Pertumbuhan Nannochloropsis sp. 



Penghitungan laju pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau 

penurunan laju pertumbuhan pada Nannochloropsis sp. dan mengetahui waktu yang 

diperlukan dalam tiap fase. 

 

 

 

 

 

Laju pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus : 

 

                  
        

  
 

Keterangan : 

Kt+1 = kelimpahan pada saat (t+1) 

Kt = kelimpahan pada saat t 

Δt = rentang waktu pengamatan 

4. Pengukuran Diameter Sel Nannochloropsis sp. 

 Diameter sel Nannochloropsis sp. diamati setiap 6 jam bersamaan dengan 

pengamatan kelimpahan, pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kandungan 

Pb
2+

 terhadap diameter tubuh Nannochloropsis sp.. Diameter tubuh Nannochloropsis sp. 

diukur dengan menggunakan mikrometer yang ada pada mikroskop. Pada tiap pengamatan 



diambil sampel sebanyak 30 individu secara acak dari ketiga akuarium, yang kemudian akan 

dirata-ratakan panjang diameternya. Sehingga akan terlihat perbedaan diameter antara 

Nannochloropsis sp. yang diberi penambahan Pb
2+

 dengan yang tidak diberi penambahan 

Pb
2+

. 

 

 

 

 

5. Pengukuran Logam Berat Pb
2+

 Dalam Media 

 Pengukuran logan berat Pb
2+

 dilakukan dengan mengambil sampel air kultur  

sebanyak 500 ml yang selanjutnya akan di uji dengan menggunakan metode AAS (Atomic 

Absorption Spectrometry). Laju pengikatan logam berat Pb
2+

 diperoleh dari hasil pengukuran 

kandungan logam berat dilakukan dengan menggunakan AAS yang didasarkan pada hukum 

Lambert_Beer, yaitu banyaknya sinar yang diserap oleh sampel akan berbanding lurus 

dengan konsentrasinya. Persamaan garis antara sampel dan absorbansi berupa persamaan 

garis lurus dengan koefisien arah yang positif, Y= aX + b. Kadar logam berat dalam sampel 

diperoleh dengan memasukan nilai absorbansi larutan sampel ke dalam persamaan garis lurus 

dari larutan standar. Nilai kandungan logam berat Pb
2+

 yang telah berikatan dengan kedua 

residu asam amino selanjutnya diplotkan terhadap waktu pengamatan sebagai persamaan 

regresi.  

Pada penelitian tersebut digunakan satu perangkat alat AAS tipe AA 300 P buatan 

Varian Techtron, Australia, gelas beker 50 ml, labu ukur 10 ml, vial polietilen ukuran 5 ml, 

mikro pipet effendorf 10 -100 μL, dan neraca analitik. Peralatan dan wadah yang akan 



digunakan untuk analisis, dicuci dengan sabun kemudian dibilas dan dibersihkan dengan 

akuades. Peralatan dan wadah yang sudah bersih direndam dalam asam nitrat 1 : 3 selama 24 

jam, kemudian dibilas dengan akuatrides 3 - 4 kali sampai diperoleh pH air bilasan normal 

(pH 7). Hasil pencucian dikeringkan dalam oven dan dipanaskan pada suhu 50 - 60°C. 

Setelah kering, alat ini dimasukkan dalam kantung plastik dan disimpan dalam ruang bebas 

debu. Bagan pengujian logam berat dapat dilihat dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4.  Bagan pengujian logam berat (Pb
2+

)  (Sumber :       

Hutagalung, 1997) 
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6. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari parameter-parameter yang diamati akan diolah dengan 

menggunakan persamaan regresi linier sebagai berikut: 

Y= aX + b 

dengan hubungan korelasi yang dimisalkan dengan Y dan X  

Y  =  Kelimpahan plankton Nannochloropsis sp.  

X  =  Konsentrasi Pb
2+

 dalam media kultur 

a, b  = Nilai Konstanta  

 Setelah itu dihitung nilai t hitung, koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (R
2
) 

pada variabel dimaksud. 

 


