
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nannochloropsis sp. 

 

1. Klasifikasi dan Morfologi Nannochloropsis sp. 

 

Nannochloropsis sp. merupakan alga hijau berflagel yang berukuran kecil dengan diameter 

sel 1-2 µm dan biasanya digunakan dalam kegiatan budidaya Menurut Adehoog (2001)  

klasfikasi Nannochloropsis sp. sebagai berikut   

Kingdom  : Protista 

Superdevisi  : Eukaryotes 

Divisi  : Chromophyta 

Kelas   : Eustigmatophyceae 

Ordo  : Eustigmatales 

Famili  : Eustigmataceae 

Genus  : Nannochloropsis 

Species  : Nannochloropsis sp 

 

Nannochloropsis sp memiliki kloroplas dan nucleus yang dilapisi membran. Kloroplas 

memiliki stigma (bintik mata) yang bersifat sensitif terhadap cahaya. Ciri khas dari 

Nannochloropsis sp adalah memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa  

Fitzsimmons (2001). Bentuk dan Morfologi Nannochloropsis sp. (Gambar  2) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eustigmatales
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eustigmataceae&action=edit&redlink=1


 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2.  (a)  Morfologis sel Nannochloropsis sp. dan (b) Nannochloropsis sp. (Renaud, 

1991 dalam Budiman, 2009) 

 

2. Pertumbuhan dan Faktor Lingkungan 

Renny (2003) dalam Kartikasari (2010), membagi pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan 

Nannochoropsis sp.  menjadi lima fase pertumbuhan yaitu: 

1. Fase lag disebut sebagai fase adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ditandai 

dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. 

2. Fase eksponensial ditandai dengan pesatnya laju pertumbuhan hingga kepadatan 

populasi meningkat beberapa kali lipat 



3. Fase pengurangan pertumbuhan ditandai dengan terjadinya penurunan pertumbuhan 

jika dibandingkan dengan fase eksponensial 

4. Fase stationer ditandai dengan laju pertumbuhan seimbang dengan laju kematian 

5. Fase kematian ditandai dengan laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan 

sehingga kepadatan populasi berkurang. 

 

Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam Gambar 3. 

 

                                                    

                                 

                                                                                    

    

Waktu Inkubasi (hari) 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

Menurut (Renny, 2003 dalam Kartikasari, 2010) secara umum pertumbuhan Nannochloropsis 

sp. dipengaruhi oleh parameter-parameter sebagai berikut: : 

a. Cahaya, merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis yang berguna untuk 

pembentukan senyawa karbon organik. Untuk kultur skala laboratorium diperlukan 

kekuatan cahaya 5.000 sampai 10.000 luxmeter.  

Menurut Cahyaningsih dkk (2006), untuk kultur mikroalga semi massal maupun massal 

dengan ruang terbuka intensitas  cahaya lebih baik diberikan dibawah 10.000 lux. 

Sedangkan didalam ruang kultur intensitas cahaya yang dibutuhkan mikroalga berkisar 

antara 500 hingga 5000 lux (Taw, 1990 dalam Budiman, 2009). 
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b. Derajat keasaman (pH), variasi pH pada dapat mempengaruhi metabolisme dan 

pertumbuhan kultur mikroalga antara lain mengubah keseimbangan karbon anorganik, 

mengubah ketersediaan nutrien dan mempengaruhi fisiologi sel. pH optimum untuk 

pertumbuhan Nannochloropsis sp. adalah pada pH 7 sampai 9 (Kartikasari, 2010).  

Temperatur, perubahan temperatur berpengaruh terhadap proses kimia, biologi dan fisika, 

peningkatan temperatur dapat menurunkan suatu kelarutan bahan dan dapat menyebabkan 

peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi Nannochloropsis sp. di perairan. 

Temperatur  optimal pertumbuhan Nannochloropsis sp. berkisar 26ºC sampai 32ºC (Taw, 

1990 dalam Budiman, 2009). 

c. Salinitas optimal untuk pertumbuhan  Nannochloropsis sp. 25 sampai 32 ppt Sato, 1991 

dalam Rusyani, 2001). 

DO,  dalam kultur mikroalga digunakan aerasi. Pengadukan sangat penting dilakukan 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengendapan sel, nutrien dapat tersebar 

sehingga mikroalga dalam kultur mendapatkan nutrien yang sama, mencegah sratifikasi 

suhu, dan meningkatkan pertukaran gas dari udara ke medium (Taw, 1990 dalam 

Budiman, 2009). 

d. Nutrien, fitoplankton mendapatkan nutrien dari air laut yang sudah mengandung nutrien 

yang cukup lengkap. Namun pertumbuhan fitoplankton dengan kultur dapat mencapai 

optimum dengan mencapurkan air laut dengan nutrien yang tidak terkandung dalam air 

laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien, 

makronutrien meliputi nitrat dan fosfat. Makronutrien yang berupa nitrat dan fospat 

merupakan pupuk dasar yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Nitrat adalah 

sumber nitrogen yang penting bagi fitoplankton baik di air laut maupun di air tawar. 

Mikronutrien organik merupakan kombinasi dari beberapa vitamin yang berbeda-beda. 

Vitamin tersebut antara lain B12, B1 dan Biotin. Mikronutrien tersebut digunakan 



fitoplankton untuk berfotosintesis (Taw, 1990 dalam Budiman, 2009) cahaya, seperti 

halnya tumbuhan darat, mikroalga adalah tumbuhan mikro yang memerlukan cahaya 

untuk proses asimilasi bahan anorganik sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan.  

 

B. Protein 

 

Molekul protein merupakan rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai asam-asam amino. 

Molekul protein, asam-asam amino saling dirangkaikan melalui reaksi gugusan karboksil 

asam amino yang satu dengan gugusan amino dari asam amino  yang  lain, sehingga terjadi 

ikatan yang disebut ikatan peptida. Ikatan pepetida ini merupakan ikatan tingkat primer. Dua 

molekul asam amino yang saling diikatkan dengan cara demikian disebut ikatan dipeptida. 

Bila tiga molekul asam amino, disebut tripeptida dan  bila lebih banyak lagi disebut 

polypeptida. Polypeptida yang hanya terdiri dari sejumlah beberapa molekul asam amino 

disebut oligopeptida. Molekul protein adalah suatu polypeptida, sejumlah besar asam-asam 

aminonya saling dipertautkan dengan ikatan peptida tersebut  (Fessenden dan Fessenden, 

1994). 

 

 



 

Gambar 4. Sintesis Protein (Fessenden dan Fessenden, 1994). 

 

Nannochloropsis sp. memiliki kandungan metabolit primer seperti protein, lemak, dan juga 

klorofil. Nannochloropsis sp. juga dilaporkan memiliki sejumlah kandungan pigmen dan 

nutrisi  seperti protein (52,11%), karbohidrat (16%), lemak (27,64%), vitamin C (0,85%), dan 

klorofil A (0,89%), (Sahbana, 2009). 

 

Tabel 1. Perbandingan Nutrisi Nannochloropsis sp. (Hastuti, 2007) 

Nama  Protein (%) Karbohidrat (%) Lemak (%) 

Nannochloropsis 

Pavlova 

Chaetoceros 

Nata de nanno 

38,65 

37,62 

30,09 

36,12 

0,048 

2,34 

0,022 

0,255 

0,49 

1,79 

1,79 

0,03 

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan protein Nannochloropsis sp. lebih tinggi 

dibandingkan Pavlova, Chaetoceros,dan Nata de nanno. Demikian juga dengan kandungan 

beta karoten yang bisa 900 kali lebih banyak dibanding wortel. Sedangkan kandungan 

omega-3 mikroalga lebih banyak dibanding minyak ikan dan kedelai, yaitu 50-60 %  



(Sahbana, 2009).  Asam  amino merupakan  komposisi  nutrisi  penting  yang mempengaruhi 

tingkat  kelangsungan  hidup  larva  ikan  laut  pada  stadia  awal  hidupnya  (Yanti, 2002). 

Larva  ikan mendapatkan  suplai  asam  amino  dalam  jumlah  besar  dengan mengkonsumsi  

fitoplankton seperti Nannochloropsis sp (Yanti, 2002).   

C. Cahaya  dan Fotosintesis 

 

1. Cahaya 

 

Cahaya adalah salah satu bentuk energi. Pencahayaan terdiri dari pencahayaan alami dan 

buatan. Pencahayaan alami bersumber dari alam seperti cahaya matahari sedangkan 

pencahayaan buatan menggunakan lampu flourescent (standard-TL). Menurut Satwiko 

(2005) lampu  fluorescent  merupakan suatu cahaya yang dihasilkan oleh pendaran bubuk 

fosfor yang melapisi bagian dalam tabung lampu. Fosfor tersebut berpendar karena menyerap 

gelombang pendek cahaya ungu-ultra sebagai akibat lecutan listrik (terbentuk oleh loncatan 

elektron antar katode di dalam tabung yang berisi uap merkuri bertekanan rendah dan argon). 

Ramuan bubuk menentukan warna cahaya yang dihasilkan lebih dari 25% energi dijadikan 

cahaya. Lampu jenis tersebut adalah lampu yang efesien untuk mengubah energi panas 

menjadi energi cahaya. Energi panas yang dihasilkan, pada saat lampu  menyala dapat 

menimbulkan suhu bola lampu sekitar 40
0
C dan suhu udara sekelilingnya sekitar 25

0
C 

(Cayless,1983 dalam Satwiko,2005).  

Cahaya merupakan faktor esensial pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya 

memegang peranan penting dalam proses fisiologis tumbuhan, terutama fotosintesis, 

respirasi, dan transpirasi. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi cahaya oleh 

tumbuhan hijau yang terjadi pada kloroplas. Fotosintesis sebagai sumber energi bagi reaksi 

cahaya, fotolisis air menghasilkan cahaya similasi (ATP dan NADPH2). Cahaya yang 

ditangkap sebagai foton dan tidak semua radiasi cahaya mampu diserap tumbuhan. Tidak 



semua radiasi cahaya yang dipancarkan dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, 

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

terbagi atas cahaya merah (610-700 nm), hijau kuning (510-600 nm),  dan biru (410-500 nm). 

Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis (Darmodjo dan 

Kaligis, 2004). 

Periode penyinaran berpengaruh dalam proses sintesa bahan organik pada fotosintesis karena 

hanya dengan energi yang cukup proses tersebut dapat berjalan dengan lancar  (Brown 1991 

dalam Budiman, 2009).  Caron et. al, 1988 dalam Andriyono, 2001, menyatakan selain faktor 

media kultur, temperatur, pH, intensitas cahaya, dan stadia waktu panen bahwa fotoperiode 

memperngaruhi komposisi biokimia pada saat kultur. 

 

2. Fotosintesis 

 

Fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis 

bakteri untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya 

(Darmodjo dan Kaligis, 2004).  Proses fotosintesis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah cahaya, karbon 

dioksida, air, suhu dan mineral. Faktor internal yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis 

antara lain struktur sel, kondisi klorofil, dan produk fotosintesis serta enzim-enzim dalam 

daun /organ fotosisntesis (Abidin, 1987 dalam Anggreini, 2009). 

6CO2 + 6H2O      
cahaya

         C6H12O6 (glukosa) + 6O2 

       
klorofil 

 

Klorofil sebagai pigmen penyerap cahaya terdapat dalam kloroplas sebagai tempat 

berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan  

cahaya menyediakan energi untuk memindahkan elektron dari air ke NADP+ dan 

menghasilkan ATP  (Ross, 1995 dalam Anggreini, 2009). 



 

Proses fotosintesis terjadi 2 reaksi utama yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang 

adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi terang sangat 

bergantung kepada ketersediaan sinar matahari dan terjadi pada grana sedangkan reaksi gelap 

terjadi di dalam stroma. Reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia 

dan menghasilkan oksigen (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. 

 

Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk 

mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Semua radiasi 

matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan 

untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak 

(380-700 nm). Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki 

panjang gelombang tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang 

gelombang yang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil 

a terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah. Klorofil b menyerap cahaya biru dan 

oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil a berperan langsung dalam reaksi 

terang, sedangkan klorofil b tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Proses 

absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil a yang 

selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron (Overnall, 1976). 

 

Pada waktu terang, sel-sel diatom akan membelah secara aseksual, sehingga sel anak lebih 

kecil ukurannya dibanding induknya. Sedangkan pada waktu gelap terjadi perkembangan sel 

untuk mencapai ukuran normal.  
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stroma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Siklik
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NADPH&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi
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Gambar 5. (a) Reaksi terang dan (b) Reaksi gelap 

  (Utomo, 2007) 

  



 


