
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Protein berperan 

penting dalam pembentukan biomolekul, namun demikian apabila organisme 

sedang kekurangan energi, maka protein dapat juga dipakai sebagai sumber 

energi. Keistimewaan lain protein adalah strukturnya yang selain mengandung N, 

C, H, O, kadang mengandung S, P, dan Fe (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi 

1997). Molekul protein mengandung pula posfor, belerang dan ada jenis protein 

yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Budianto, 2009).  

Jumlah  dan  kualitas  protein pada pakan  akan  mempengaruhi pertumbuhan 

ikan. Jika protein dalam pakan kurang maka  protein di dalam jaringan  tubuh 

akan  dimanfaatkan  untuk  mempertahankan  fungsi jaringan yang  lebih  penting.  

Komposisi protein optimum dalam pakan untuk pertumbuhan larva ikan berkisar 

25 – 50%  (Afrianto dan Liviawaty, 2005). Pemenuhan kebutuhan protein yang 

cukup tinggi pada ikan akan ditentukan oleh pakan. Salah satu pakan yang 

menggandung protein tinggi adalah mikroalga. Mikroalga biasanya digunakan 

sebagai pakan berupa zooplankton (Sutomo, 2006). 

Mikroalga merupakan tumbuhan air yang berukuran mikroskopik serta memiliki 

berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pakan, pangan, dan 



bahan kimia lainnya. Mikroalga sudah dikenal sebagai bahan baku industri 

farmasi, kosmetika, dan biofuel (Nugraheni, 2000 dalam Harsanto, 2009).  

Beberapa spesies mikroalga ada yang dimanfaatkan sebagai penyerap unsur logam 

berat yang mencemari perairan (Poedjiadi, 1994 dalam Pujiastuti, 2010).  Salah 

satu spesies mikroalga potensial untuk dikembangkan adalah Nannochloropsis sp. 

Nannochloropsis sp. banyak digunakan sebagai pakan utama zooplankton karena 

dapat dimanfaatkan untuk mengadsorpsi ion-ion logam, memiliki syarat yang 

dibutuhkan sebagai pakan larva yaitu mudah dicerna, berukuran kecil, nutrisi 

tinggi mudah dibudidayakan, cepat berkembang biak), mudah dikultur secara 

massal, tidak menimbulkan racun atau kerusakan ekosistem di bak pemeliharaan 

larva, pertumbuhannya relatif cepat dan memiliki kandungan antibiotik 

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).  Borowitzka (1998) dalam Harsanto  (2009) 

menyatakan bahwa Nannochloropsis sp. memiliki kandungan protein 52,11% dan 

beberapa mikroalga lainnya memiliki kandungan protein yang lebih rendah seperti 

Skeletonema costatum 37,40 % dan Spirulina platensis 48,9 %. 

Pertumbuhan sel  Nannochloropsis sp. sangat dipengaruhi oleh tiga komponen 

penting, yaitu cahaya, karbon dioksida dan nutrien. Nannochloropsis sp. adalah 

salah satu mikroalga yang paling efisien dalam menangkap dan memanfaatkan 

energi cahaya dan CO2 untuk keperluan fotosintesis (Raymont, 1963 dalam 

Andriyono, 2001) 

 Perubahan-perubahan biokimia terbesar dihubungkan dengan perubahan 

kandungan nitrogen di dalam media biakan yang menyebabkan penurunan protein 

mikroalga dan peningkatan kandungan lipid dan karbohidrat yang cukup besar 



(Renaud, 1991 dalam Budiman, 2009). Chisti (2007), memberikan contoh 

beberapa spesies mikroalga yang dikultur pada kondisi suhu dan media berupa 

pupuk yang berbeda akan menghasilkan perbedaan kandungan nilai proximat dan 

komposisi lipid seperti;  Chlorella memiliki kandungan lipid 28- 32 %,  

Dunaliella primolecta (23 %),  Isochrysis  (25-33 %), dan Nannochloropsis 

oculata (31-68 %). Kurangnya intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh mikroalga 

untuk aktivitas fotosíntesis akan menyebabkan proses fotosíntesis tidak 

berlangsung normal sehingga menggangu biosíntesis sel selanjutnya (Diharmi, 

2001 dalam Budiman, 2010).  

 

Kegiatan kultur mikroalga dipengaruhi oleh faktor nutrien, temperatur dan cahaya. 

Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis dengan bantuan 

kloroplas (Chisti, 2007). Periode penyinaran sangat menentukan dalam proses 

sintesa bahan organik pada fotosintesis karena hanya dengan energi yang cukup 

proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Caron et. al. (1998) dalam 

Andriyono (2001), menyatakan selain faktor media kultur, temperatur, pH, 

intensitas cahaya, dan stadia waktu panen bahwa fotoperiode memperngaruhi 

komposisi biokimia pada saat kultur. Penelitian fotoperiode terhadap mikroalga, 

khususnya Nannochloropsis sp. belum banyak dilakukan sehingga perlu 

dilakukan penelitian dengan perlakuan lama penyinaraan yang berbeda. Perbedaan 

fotoperiode melihat pengaruh terhadap kandungan protein Nannochloropsis sp. 

 

 

 

 

 

 



B. Tujuan 

 

Adapun tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui pengaruh fotoperiode  

terhadap kepadatan dan kandungan protein Nannochloropsis sp.  

 

C. Manfaat 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan 

kandungan protein Nannochloropsis sp.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Kandungan protein yang tinggi merupakan salah satu syarat bagi mikroalga 

sebagai pakan alami. Kandungan protein pada Nannochloropsis sp.  dapat 

mencapai 52,11%. Kandungan protein pada mikroalga dapat berubah  oleh 

pengaruh proses fotosintesis (Riedel, 2009). Proses fotosintesis mikroalga akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan susunan biokimia. 

 

Proses fotosintesis membutuhkan energi cahaya. Energi cahaya pada mikroalga 

terdiri dari intensitas cahaya dan fotoperiode. Periode penyinaran sangat 

menentukan dalam proses sintesa bahan organik pada fotosintesis karena hanya 

dengan energi yang cukup proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga 

dilakukan penelitian pengaruh fotoperiode terhadap kandungan protein 

Nannochlropsis sp. Penelitian diawali dengan kultivasi mikroalga  

Nannochloropsis sp. dengan perlakuan lama penyinaraan yang berbeda.  

 



Masalah : 

Perubahan kandungan protein 

Nannochloropsis sp. dipengaruhi 

beberapa faktor, antara lain: 

- Perbedaan suhu 

- Media kultur yang berbeda 

- Nitrogen 

- Cahaya 

Apakah cahaya memberi pengaruh 

terhadap perubahan kandungan 

protein  pada Nannochloropsis sp. 

Lama penyinaraan 

6 periode terang, 

18 periode gelap 

 

Lama penyinaraan 

18 periode terang, 

 6 periode gelap 

Lama penyinaraan 

12 periode terang,  

12 periode gelap 

Diketahui lama penyinaran optimum terhadap 

perubahan kandungan protein  Nannochloropsis sp. 

 

Meningkatkan kandungan protein  

Nannochloropsis sp. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Hipotesis kepadatan  

Uji Anova 

H1 : τi = τj = 0 : perbedaan fotoperiode tidak mempengaruhi kepadatan 

Nannochloropsis sp. 



H1 : τi ≠ τj ≠ 0 :  perlakuan fotoperiode berpengaruh terhadap kepadatan 

Nannochloropsis sp. 

Uji BNT 

H0 : µi = µj = 0 :  tidak  dijumpai pengaruh perbedaan nilai tengah perlakuan 

fotoperiode terhadap kepadatan Nannochloropsis sp.  

H1 : µi ≠ µj ; i ≠ j:  setidaknya terdapat sepasang nilai tengah perlakuan 

fotoperiode yang berbeda pengaruhnya terhadap kepadatan   

Nannochloropsis sp.                  

    

2. Hipotesis kandungan protein 

Uji Anova 

H1 : τi = τj = 0 : perbedaan fotoperiode tidak mempengaruhi kandungan protein 

Nannochloropsis sp. 

H1 : τi ≠ τj ≠ 0 :  perlakuan fotoperiode berpengaruh terhadap kandungan 

protein Nannochloropsis sp. 

Uji BNT 

H0 : µi = µj = 0 :  tidak  dijumpai pengaruh perbedaan nilai tengah perlakuan 

fotoperiode terhadap kandungan protein Nannochloropsis sp.  

H1 : µi ≠ µj ; i ≠ j: setidaknya terdapat sepasang nilai tengah perlakuan 

fotoperiode yang berbeda pengaruhnya terhadap kandungan protein   

Nannochloropsis sp.     


