
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2012 di Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Laut (BBPBL) Lampung dan uji kandungan lemak dilakukan di Lab 

THP Politeknik Negeri Lampung. 

 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah selang dan aerasi, toples 3L (9 

buah), haemocytometer, mikroskop, pH meter, ember, lampu TL 40W, pipet tetes, 

tisu, gelas ukur, hand counter. 

 

Bahan penelitian yang digunakan adalah air laut steril, alkohol, pupuk Conwy dan 

biota uji. Biota uji yang digunakan adalah Nannochloropsis sp. yang dikultur 

kepadatan awal 35x10
5
 sel/ml. Media yang digunakan dalam kultur 

Nannochloropsis sp. berbentuk cair atau larutan yang tersusun dari senyawa kimia 

yang merupakan sumber nutrien untuk keperluan hidup. Pupuk yang digunakan 

adalah Conwy. Pada komposisi pupuk Conwy, terdapat kandungan Trace Metal. 

Trace Metal dilarutkan dalam 100ml akuades. Setelah larut, Trace Metal 

dicampurkan kedalam pupuk Conwy sebanyak 1ml.Komposisi pupuk Conwy 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 

 



Tabel 2. Komposisi Pupuk Conwy (1 Liter air) 

 No Bahan Kimia Komposisi  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

FeCl3. 6H2O 

NaNO3/KNO3 

Na2 EDTA 

Na2HPO4 

MnCl3 

H2BO3 

Vitamin 

Aquades 

Trace metal* 

1,3 gram 

100/116 gram 

45 gram 

20 gram 

0,36 gram 

33,6 gram 

1 ml 

hingga 1 liter 

1 ml 

 

Tabel 3. Komposisi Trace Metal Solution pada Conwy  

No. Bahan Kimia Pupuk Conwy 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ZnCl2 

CuSO4. 5H2O 

CoCl2. 6H2O 

(NH4)6. M7O24 

Aquades 

2,1 gram 

2,0 gram 

2,0 gram 

0,9 gram 

100 ml 

Sumber : Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung. 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan cara menyiapkan seluruh alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian dilakukan sterilisasi alat dan 

bahan. Sterilisasi alat berupa toples dan pipet tetes dilakukan dengan pencucian 

sampai bersih dan disemprotkan dengan alkohol, kemudian didiamkan hingga 

kering. Sedangkan sterilisasi selang dan batu aerasi dilakukan dengan cara 

perebusan ±30 menit. Setelah direbus, alat tersebut ditiriskan, kemudian 

disemprotkan dengan alkohol 70% dan didiamkan sampai kering. Sterilisasi bahan 

dilakukan dengan cara menyaring biota uji dengan menggunakan planktonet. Pada 

sterilisasi air laut dilakukan melalui penyaringan dengan menggunakan kantong 



saring dan dilanjutkan dengan proses perebusan ±30 menit. Setelah direbus, air 

tersebut ditampung dalam ember dan ditutup rapat. 

 

3.3. 2  Penelitian pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan 

Nannochloropsis sp.  dengan fotoperiode yang berbeda. Pengukuran intensitas 

cahaya dilakukan sebelum kultur dimulai. Besarnya intensitas cahaya yang 

diperoleh adalah 4500-4600 lux. Setelah dilakukan pengukuran intensitas cahaya, 

dilanjutkan dengan melakukan kultur Nannochloropsis sp. 

 

Media kultur yang telah disterilisasi, diaerasi selama 24 jam kemudian diberi 

pupuk Conwy. Nannochloropsis sp. yang dikultur dengan kepadatan 35x10
5
 

sel/ml dimasukkan ke dalam toples 3L dan diletakkan diatas meja kultur lalu 

diberi pencahayaan 12T:12G, 18T:6G, dan 6T:18G dengan lampu TL dan lama 

kultur 5 hari. Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 6 jam sekali. Tujuannya 

adalah untuk menentukan terjadinya fase lag hingga kematian. Data pertumbuhan 

yang diperoleh akan digunakan untuk acuan pengambilan sampel lemak pada fase 

lag, awal dan akhir stasioner. Hasil uji pendahuluan, diperoleh hasil waktu 

terjadinya fase pertumbuhan sebagai berikut (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Waktu terjadinya fase pertumbuhan Nannochloropsis sp. yang dikultur 

dengan fotoperiode yang berbeda 

No. Perlakuan 
Fase (jam ke) 

Lag Eksponensial Stasioner Kematian 

1. 6T:18G Jam ke 0-24 Tidak terlihat Jam ke 102-114 Jam ke 114 

2. 12T:12G Jam ke 0-24 Tidak terlihat Jam ke 78-90 Jam ke 90 

3. 18T:6G Jam ke 0-24 Jam ke 24-60 Jam ke 60-72 Jam ke 72 

 



3.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah penelitian pendahuluan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan penelitian 

utama.  Pada penelitian utama, Nannochloropsis sp. dikultur dengan kepadatan 

35x10
5
 sel/ml pada media yang telah disterilisasi, kemudian diberi pupuk Conwy 

dan diberi perlakuan penyinaran yang berbeda dengan lama kultur 5 hari. Selama 

kultur, pertumbuhan Nannochloropsis sp. dihitung setiap 6 jam sekali. Setelah 

mencapai fase lag, awal dan akhir stasioner, Nannochloropsis sp. yang telah 

dikultur diambil sebanyak 60ml kemudian di analisis kandungan lemak 

Nannochloropsis sp. 

 

3.4 Parameter yang diamati 

3.4.1 Perhitungan kepadatan dan kecepatan pertumbuhan 

Perhitungan kepadatan Nannochloropsis sp. dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer dibawah microskop dengan pembesaran 10x10 dengan 

menggunakan rumus yang dikembangkan oleh BBPBL: 

 

          
              

 
                

 

Keterangan : 

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

 

Kecepatan pertumbuhan (k) Nannochloropsis sp. pada penelitian dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut menurut Gotelli (1995) dalam Andersen (2005) : 

  
         

     
 

Keterangan: 



k = Kecepatan pertumbuhan 

Nt = Kepadatan populasi pada waktu t 

No = Kepadatan populasi pada waktu 0 

To = Waktu awal 

Tt = Waktu pengamatan 

 

3.4.2 Pengujian lemak (uji proksimat) 

Pengujian kandungan lemak Nannochloropsis sp. dilakukan dengan metode 

Soxhlet. Soxhlet merupakan ekstraksi padat-cair digunakan untuk memisahkan 

analit yang terdapat pada padatan menggunkan pelarut organik. Padatan yang 

akan diekstrak dilembutkan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk atau juga diiris-

iris. Kemudian padatan yang telah halus dibungkus dengan kertas saring. Padatan 

yang terbungkus kertas saring dimasukkan kedalam alat ekstraksi soxhlet. Pelarut 

organik dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Kemudian alat ektraksi soxhlet 

dirangkai dengan kondensor. Ekstraksi dilakukan dengan memanaskan pelarut 

organik sampai semua analit terekstrak (Khamnidal, 2009). Penetapan kadar 

lemak dengan metode soxhlet dilakukan dengan cara mengeluarkan lemak dari 

bahan dengan pelarut anhydrous. Pelarut anhydrous merupakan pelarut yang 

benar-benar bebas air. Hal tersebut bertujuan agar bahan-bahan yang larut air 

tidak terekstrak dan terhitung sebagai lemak serta keaktifan pelarut tersebut 

tidak berkurang. Pelarut yang biasa digunakan adalah pelarut hexane (Darmasih, 

1997). 

 

 

3.4.3 Kualitas air (Salinitas, suhu, dan pH) 



Pengukuran salinitas, pH, suhu pada air media menggunakan refraktometer, pH 

meter, dan termometer . Pengukuran parameter tersebut dilakukan pada pagi dan 

sore hari pada awal dan akhir penelitian. 

 

3.5 Rancangan penelitian dan Analisis Data 

3.5.1 Rancangan Acak lengkap (RAL) 

Rangcangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Perlakuan A        6 T : 18 G  

Perlakuan B        12 T :12 G 

Perlakuan C         18 T : 6 G 

Seluruh perlakuan dan ulangan diletakkan dalam satu ruangan dengan 

menggunakan  rak. Setiap  rak tersebut diletakkan masing-masing 3 buah toples 

kultur dan diberi perlakuan yang berbeda. Pada keadaan gelap, toples di tutup 

dengan menggunakan kertas karton yang berwarna hitam dan lampu TL 

dimatikan. Pada saat keadaan terang, kertas karton yang menutupi toples tersebut 

dibuka kembali dan lampu TL dihidupkan Rancangan yang digunakan pada 

penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan 

dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Model rancangan yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Steel dan Torrie 1993) : 

 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij = Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan ke-j 



µ = Nilai tengah data 

τi = Pengaruh fotoperiode ke-i  

εij = Galat percobaan perlakuan ke-i, ulangan ke-j 

i = 1, 2,3 

j = 1, 2,3 

Analisis ragam (Anova) digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan dengan 

selang kepercayaan 95%. Jika hasilnya berbeda nyata akan dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada selang kepercayaan 95%. 

 

3.5.2 Regresi dan Korelasi 

Parameter yang akan dihitung dengan persamaan regresi linier yaitu korelasi 

antara kepadatan dengan kandungan lemak Nannochloropsis sp. dengan 

menggunakan persamaan regresi linier sebagai berikut (Steel dan Torrie 1993): 

 

Y= a + bX 

dengan hubungan korelasi yang dimisalkan dengan Y dan X  

Y    =  Kandungan lemak Nannochloropsis sp.  

X    =  Kepadatan  Nannochloropsis sp.  

a, b  = Konstanta 

r      =  Hubungan linier variable x terhadap y 

R
2 

  =  Besarnya pengaruh variable y yang dapat dijelaskan oleh peubah x melalui 

hubungan linier. 

  



 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Kepadatan Nannochloropsis sp. 

Pertumbuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui jumlah 

kepadatan Nannochloropsis sp. selama budidaya. Pada saat penelitian, kepadatan 

awal kultur Nannochloropsis sp. untuk setiap perlakuan adalah 35x10
5
 sel/ml. 

Selama masa pemeliharaan, Nannochloropsis sp. yang dikultur dengan 

fotoperiode yang berbeda mengalami perubahan kepadatan pada setiap perlakuan 

(Gambar 6). 

 

 

Gambar 6. Kurva kepadatan Nannochloropsis sp. 
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Berdasarkan Gambar 6, setiap perlakuan fotoperiode memiliki fase pertumbuhan 

yang berbeda. Perlakuan 6T:18G mulai mengalami fase lag pada jam ke 0-24 

setelah dilakukan kultur. Fase lag merupakan fase adaptasi pada pertumbuhan 

mikroalga. Hadietomo et al, (1986) dalam Andriyono (2001) menyebutkan pada 

fase lag tidak terjadi pertambahan populasi, tetapi sel mengalami perubahan 

komposisi sel kimia dan perubahan ukuran sel. Fogg (1965) dalam Andriyono 

(2001) menyebutkan faktor yang berpengaruh terhadap fase lag meliputi 

penonaktifan enzim yang ada pada sel, penurunan tingkat metabolisme sel, 

peningkatan ukuran sel tetapi bukan pembelahan sel. 

 

Selama kultur, cahaya yang diberikan hanya 6 jam dan selanjutnya 

Nannochloropsis sp. tidak mendapatkan cahaya selama 18 jam. Pemberian cahaya 

selama 6 jam, menyebabkan sel Nannochloropsis sp.  membutuhkan waktu untuk 

beradaptasi terhadap cahaya, sehingga fase lag terjadi lebih lama. Cahaya yang 

dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis juga terbatas, sehingga aktivitas untuk 

pertumbuhan terhambat. Lavens and Sorgeloos (1996) dalam Andriyono (2001) 

menyatakan bahwa lamanya waktu penyinaran buatan seharusnya minimal 

18jam/hari. 

 

Menurut Fogg (1965) dalam Andriyono (2001) bahwa pada fase lag, kondisi 

lingkungan yang baru akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, seperti 

lama penyinaran, salinitas, dan nutrien yang tersedia. Lamanya fase lag akan 

membuat energi dipusatkan untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan yang 

baru, sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan sedikit. Fase lag akan 



menghambat dalam pencapaian puncak kepadatan dan kemungkinan kepadatan 

populasi puncak yang dicapai tidak terlalu tinggi. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan 6T:18G membentuk pola pertumbuhan 

linier pada jam ke 24-102. Pada kurva pertumbuhan terkadang memperlihatkan 

pola pertumbuhan yang tidak lengkap, bukan karena tidak adanya salah satu fase, 

tetapi fase tersebut berlangsung sangat cepat sehingga sulit digambarkan (Fogg, 

1975 dalam Andriyono, 2001). 

 

Perlakuan 6T:18G, fase stasioner terjadi pada jam ke 102-114.  Pada fase 

stasioner, tingkat kepadatan sudah mencapai titik puncak sehingga tidak dapat 

bertambah lagi. Setelah sel mencapai puncak pertumbuhan, maka tidak terjadi 

penambahan jumlah sel lagi karena pada fase stasioner terjadi keseimbangan 

antara nutrisi yang tersedia dengan jumlah sel di media kultur (Rusyani, 2001). 

Setelah melewati fase stasioner, akan terjadi penurunan jumlah sel, dimana laju 

kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan sehingga kepadatan populasi akan 

berkurang. Fogg (1975) dalam Andriyono (2001) menyebutkan peningkatan 

populasi alga yang terjadi akan menyebabkan nutrien berkurang sangat cepat dan 

berpengaruh terhadap penurunan laju pertumbuhan serta dilanjutkan dengan fase 

kematian. 

 

Pada perlakuan 12T:12G, fase lag dimulai pada jam ke 0-24 setelah dilakukan 

kultur. Cahaya yang di berikan sesuai dengan siklus alam yaitu 12 jam terang dan 

12 jam gelap. Kurva pertumbuhan pada fase lag  menggambarkan adanya 

perubahan jumlah sel. Fase lag yang terjadi pada perlakuan 12T:12G  

membutuhkan waktu lebih cepat dari perlakuan 6T:18G karena cahaya yang 



diberikan untuk Nannochloropsis sp. hampir mendekati kebutuhan cahaya 

optimum untuk pertumbuhan, sehingga proses untuk berfotosintesis berlangsung 

lebih cepat bila dibandingkan dengan perlakuan 6T:18G. 

 

Gambar 6, perlakuan 12T:12G tidak terbentuk fase eksponensial, tetapi pola 

pertumbuhan membentuk pola pertumbuhan linier pada jamke 24-78.  Fase 

stasioner mulai terbentuk pada jam ke 78-90 yang ditandai dengan seimbangnya 

laju pertumbuhan dan laju kematian (Rusyani, 2001). Setelah mencapai waktu 

tertentu, pertumbuhan Nannochloropsis sp. mengalami penurunan pertumbuhan 

dan mulai memasuki fase kematian pada jam ke 90 dan pertumbuhannya terus 

menurun. 

 

Perlakuan 18T:6G merupakan perlakuan yang memiliki tahap pertumbuhan yang 

paling cepat bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Saat memasuki fase lag, 

perlakuan 18T:6G membutuhkan waktu yang singkat untuk beradaptasi terhadap 

cahaya yaitu pada jam ke 0-24 dari waktu kultur. Cepatnya pertumbuhan pada 

perlakuan 18T:6G karena pada perlakuan 18T:6G mendapatkan cahaya yang 

paling optimum diantara perlakuan 6T:18G dan 12T:12G , sehingga proses 

fotosintesis pada perlakuan 18T:6G dapat berlangsung normal.  

 

Saat memasuki jam ke 24, Nannochloropsis sp.  yang dikultur dengan perlakuan 

18T:6G mengalami peningkatan kepadatan yang sangat cepat dan terjadi sampai 

jam ke 60. Pola pertumbuhan yang terbentuk pada jam ke 24-60 merupakan pola 

pertumbuhan fase eksponensial. Pada fase eksponensial, kandungan nutrisi, pH, 

dan intensitas cahaya pada medium kultur  masih dapat memenuhi kebutuhan 

fisiologis sel ,sehingga Nannochloropsis sp. masih dapat tumbuh (Suantika, 



2009). Fase stasioner berlangsung pada jam ke 60-72 setelah dilakukan kultur. 

Pada fase stasioner, ketersediaan nutrien pada media kultur seimbang dengan 

pertumbuhan sel Nannochloropsis sp. sehingga kurva pertumbuhan membentuk 

garis datar. Setelah melewati fase stasioner, pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

mulai mengalami penurunan sehingga kepadatan semakin berkurang. Pada awal 

kultur, kandungan nutrien masih tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan Nannochloropsis sp. dan terjadi pembelahan sel yang 

mengakibatkan jumlah sel bertambah. Pertumbuhan populasi ditandai dengan 

adanya peningkatan jumlah sel, dan akan diikuti dengan semakin menurunnya 

kandungan nutrien (Rusyani, 2001). 

 

Pada saat penelitian, kepadatan Nannochloropsis sp.  yang digunakan pada 

masing-masing perlakuan adalah 35x10
5
 Nannochloropsis sp. sel/ml. Selama 

masa pemeliharaan, Nannochloropsis sp. mengalami perubahan jumlah kepadatan 

pada setiap perlakuan. Perlakuan 18T:6G, adalah perlakuan yang memiliki 

kepadatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pada 

jam ke 36 Nannochloropsis sp.  mengalami pertambahan jumlah sel dan terus 

mengalami peningkatan pertumbuhan hingga mencapai 341x10
5
 sel/ml pada jam 

ke 60. Perlakuan 12T:12G mencapai kepadatan maksimum pada jam ke 84, yaitu 

223,8x10
5
 sel/ml dan mulai mengalami penurunan pada jam ke 96. Perlakuan 

yang paling rendah kepadatan selnya adalah perlakuan 6T:18G. Kepadatan 

tertinggi pada perlakuan 6T:18G adalah 159x10
5
 sel/ml yang terjadi pada jam ke 

108 dari awal kultur. 

 



Berdasarkan hasil Uji Anova, Nannochloropsis sp. yang dikultur dengan 

fotoperiode yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap kepadatan sel 

Nannochloropsis sp. Semakin lama periode penyinaran, maka akan semakin 

tinggi kepadatan sel Nannochloropsis sp. Hasil uji BNT menunjukkan bahwa 

perlakuan 6T:18G tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 12T:12G, namun 

perlakuan 6T:18G berbeda nyata terhadap perlakuan 18T:6G. 

 

Hasil perhitungan kecepatan pertumbuhan Nannochloropsis sp. pada  perlakuan 

6T:18G memiliki kecepatan pertumbuhan tertinggi pada jam ke 66 (k=0,063914 

sel/ml), perlakuan 12T:12G terjadi pada jam ke 30 (k=0,05944sel/ml) dan 18T:6G 

terjadi pada jam ke 30 (k=0,086415sel/ml). Perbedaan waktu dalam mencapai 

puncak populasi dikarenakan ada perbedaan lamanya adaptasi Nannochloropsis 

sp. terhadap lingkungan baru. 

 

4.2 Kandungan lemak  

Pada penelitian yang dilakukan, setiap perlakuan akan diambil sampel untuk diuji 

kandungan lemak dengan menggunakan metode soxhlet. Pengambilan sampel 

dilakukan pada  fase lag, awal dan akhir stasioner. Pengambilan sampel uji pada 

perlakuan 6T:18G di ambil pada jam ke 12, 102, dan jam ke 114. Pada perlakuan 

12T :12G sampel lemak diambil pada jam  ke 12, 78, dan jam ke 96. Sedangkan 

pada perlakuan 18T:6G sampel lemak diambil pada jam ke 12, 60 dan 72. 

 



 
Ket : huruf a dan bc menunjukkan tidak berbeda nyata 

 

  Gambar 7. Prosentase kandungan lemak Nannochloropsis sp. pada 

fotoperiode yang berbeda 

 

Berdasarkan Gambar 7, pada fase lag perlakuan 6T:18G memiliki persentase 

lemak 8,5913%. Pada 12T:12G memiliki prosentase lemak yang lebih rendah 

yaitu 8,290% dan pada perlakuan 18T:6G persentase lemak adalah 8,534%. 

Berdasarkan hasil analisis Anova, kandungan lemak pada fase lag tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara perlakuan 6T:18G, 

12T:12G dan 18T:6G, karena pada fase lag masih terjadi proses adaptasi terhadap 

kebutuhan cahaya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kandungan lemak 

Nannochloropsis sp. 

 

Pada fase awal stasioner, perlakuan 18T:6G memiliki prosentase kandungan 

lemak tertinggi yaitu sebesar 9,6233%. Perlakuan 12T:12G, kandungan lemak 

sebesar 9,45% dan pada perlakuan 6T:18G memiliki prosentase lemak sebesar 
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9,28%. Berdasarkan hasil analisis ragam anova, pemberian fotoperiode yang 

berbeda tidak berpengaruh terhadap kandungan lemak Nannochloropsis sp. 

 

Saat memasuki fase akhir stasioner, kandungan lemak Nannochloropsis sp. 

semakin meningkat. Pada perlakuan 18T:6G memiliki prosentase kandungan 

lemak tertinggi yaitu sebesar 10,6233%. Pada perlakuan 12T:12G, kandungan 

lemak sebesar 10,38% dan perlakuan 6T:18G memiliki prosentase lemak sebesar 

10,1667%. Berdasarkan hasil uji analisis ragam anova, pemberian fotoperiode 

yang berbeda berpengaruh terhadap kandungan lemak Nannochoropsis. sp. Hasil 

uji BNT pada fase akhir stasioner menunjukkan perlakuan 6T:18G tidak berbeda 

nyata terhadap perlakuan 12T:12G, namun perlakuan 6T:18G berbeda nyata 

terhadap perlakuan 18T:6G. Pada perlakuan 12T:12G, hasil uji BNT 

menunjukkan perlakuan 12T:12G tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 6T:18G 

dan 12T:12G. 

 

Berdasarkan hasil uji analisis ragam anova pada masing-masing fase setiap 

perlakuan, pemberian fotoperiode yang berbeda berpengaruh terhadap kandungan 

lemak Nannochoropsis. sp pada setiap fase perlakuan. Berdasarkan hasil uji BNT, 

kandungan lemak pada masing-masing perlakuan menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata. 

 

Berdasarkan hasil uji proksimat, kandungan lemak yang dikultur pada fotoperiode 

yang berbeda mengalami peningkatan pada setiap fase pertumbuhan. Peningkatan 

persentase kandungan lemak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 



                    
                             

                    
      

 

Peningkatan kandungan lemak yang dikultur pada fotoperiode yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Prosentase peningkatan kandungan lemak Nannochloropsis sp. 

No. Perlakuan Rata-rata 

Lemak awal 

Rata-rata 

Lemak akhir 

Peningkatan  

lemak (%) 

1. 

2. 

3. 

6T:18G 

12T:12G 

18T:6G 

8,68 

8,20 

8,54 

10,16 

10,38 

10,62 

14,54 

21,01 

19,62 

 

Tabel 5 menjelaskan besarnya prosentase kenaikan kandungan lemak yang 

dikultur dengan menggunakan fotoperiode.  Perlakuan 6T:18G memiliki 

peningkatan lemak terendah bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya karena 

perlakuan 6T:18G hanya mendapatkan cahaya yang paling sedikit sehingga 

pembentukan lemak tidak berlangsung optimal. Selain itu, lemak yang telah 

terbentuk pada reaksi terang akan digunakansebagai sumber energi untuk proses 

sintesis sel selanjutnya pada reaksi gelap, sehingga kandungan lemak akan 

berkurang. 

 

Komposisi biokimia fitoplankton dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan 

antara lain ketersediaan nutrien, suhu, salinitas dan intensitas cahaya (Thompson 

1983 dalam Pattinasarany, 2008). Adanya  proses fotosintesis, lemak dapat 

terbentuk dari karbohidrat dan protein, karena dalam metabolisme, ketiga zat 

tersebut bertemu di dalam daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung 



melalui pintu gerbang utama siklus (daur) Krebs, yaitu Asetil CoA. Lemak dapat 

dibentuk dari protein dan karbohidrat, karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan 

protein dan seterusnya. Pengubahan karbohidrat menjadi lemak memerlukan 

produksi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dibentuk oleh kondensasi 

berganda unit asetat dari asetil CoA. Sebagian besar reaksi sintetis asam lemak 

terjadi hanya di kloroplas daun serta di proplastid biji dan akar. Asam lemak yang 

disintesis di kedua organel, terutama adalah asam palmitat dan asam oleat. Asetil 

CoA yang digunakan untuk membentuk lemak di kloroplas sering dihasilkan oleh 

piruvat dehidrogenase dengan menggunakan piruvat yang dibentuk pada glikolisis 

di sitosol. Sumber lain asetil CoA pada kloroplas beberapa tumbuhan adalah 

asetat bebas dari mikotondria. Asetat diserap oleh plastid dan diubah menjadi 

asetil CoA, untuk digunakan membentuk asam lemak dan lipid lainnya. (Salisbury 

dan Ross, 1995 dalam Sipayung, 2003). 

 
 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema pembentukan karbohidrat menjadi lemak 

         (Salisbury dan Ross, 1995 dalam Sipayung, 2003). 

 

Nutrien merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikroalga dalam kegiatan metabolisme sel yaitu proses transportasi, katabolisme, 

asimilasi kususnya sintesis protein karena dengan adanya reaksi enzimatik yang 

dihasilkan oleh protein maka dapat mengkonversi lemak menjadi asam lemak 

(Borowitzka, 1988 dalam Agustini, 2008). Kimball (1991) berpendapat bahwa 

Glukosa Gliserol Asetil 

CoA 

Asam lemak 

Lemak 



terdapat hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein dan lemak yakni 

kompetisi asetil CoA yang merupakan prekusor pada beragam jalur biosintesis 

seperti lemak, karbohidrat dan protein. 

 

Lipid merupakan kelompok senyawa yang kaya akan karbon dan hidrogen. 

Senyawa yang termasuk lipid adalah lemak dan minyak. Dimana lipid dalam 

jaringan tanaman terbentuk dari proses respirasi dengan mengoksidasi karbohidrat 

(Salisbury & Cleon 1992 dalam Gunawan 2010). Disamping konsentrasi nitrogen 

dan intensitas cahaya, ketersediaan unsur hara lain dapat mempengaruhi produksi 

lipid mikroalga. Nitrogen dibutuhkan tanaman termasuk mikroalga dalam jumlah 

yang cukup untuk dapat menjalankan kehidupanya. Kebutuhan nitrogen dan 

intensitas cahaya masing-masing mikroalga berbeda, ditandai dengan adanya 

perbedaan laju pertumbuhan, biomasa, kandungan lipid dan produktivitas lipid 

mikroalga (Gunawan, 2010). 

 

Peningkatan produksi lipid juga dipengaruhi oleh umur kultur. Produksi lipid atau 

penumpukan cadangan lemak terjadi pada fase stasioner, yaitu ketika nutrien 

utama seperti nitrogen untuk sintesa protein atau untuk produksi biomasa sudah 

tidak mencukupi (Panggabean 2011). Rendahnya kadar lipid mungkin berkaitan 

dengan aktifitas sintesa protein sel alga. Hal tersebut sesuai dengan Chinnasamy 

et al. (2009) dalam Panggabean (2011) yang menyatakan bahwa penambahan CO2 

meningkatkan sintesa protein dan karbohidrat, tetapi menurunkan kadar lipid pada 

sel-sel Chlorella vulgaris. Menurut Becker et a.l (1994) dalam Gunawan (2010), 

mikroalga yang tumbuh pada kondisi yang kekurangan nitrogen dalam kultur 



biakan akan cenderung mengakumulasi sejumlah besar lipid dimana biomasa, 

protein, dan asam nukleat menurun. 

 

4.3 Korelasi kepadatan dan kandungan lemak 

Hubungan antara kandungan lemak dengan kepadatan sel Nannochloropsis sp. 

yang dikultur dengan menggunakan fotoperiode yang berbeda terdapat perbedaan 

pada fase lag, awal dan akhir stasioner. Korelasi antara kandungan lemak dan 

kepadatan dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Korelasi lemak dan kepadatan 

 

Hasil regresi antara kandungan lemak dan kepadatan pada fase lag 

menggambarkan hubungan yang erat dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,738 dan persamaan regresi Y = 8,211+0,001x. Hasil regresi memberikan 

nilai diatas 0,5 Jika nilai r mendekati satu maka terdapat korelasi antara variable-

y = 8,211+0,001x  (lag) 
R² = 0,738 y = 7,762+0,001x 

R² = 0,848 
awal stasioner 

y =8,025+ 0,001x (akhir stasioner) 
R² = 0,817 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

ka
n

d
u

n
ga

n
 le

m
ak

 

kepadatan 

fase lag
awal stasioner
akhir stasioner



variabel yang diujikan. Maka dapat dikatakan bahwa kepadatan berpengaruh 

terhadap kandungan lemak Nannochloropsis. sp.  

 

Pada fase awal dan akhir stasioner, hubungan antara kepadatan dan kandungan 

lemak menggambarkan hubungan yang erat. Pada fase awal stasioner, persamaan 

regresi Y = 7,762 +0,001x dan nilai R
2
 = 0,848. Persamaan tersebut berarti setiap 

ada penambahan jumlah kepadatan sebesar satu satuan, diharapkan dapat 

menaikkan kandungan lemak sebesar 0,001%. Sedangkan pada akhir stasioner, 

persamaan regresi Y = 8,025+0,001x dengan nilai koefesien determinasi (R
2
) = 

0,817. 

 

Tabel 6. Nilai koefisien a dan R
2
 

No. Perlakuan a b r R
2
 

1. 

2. 

3. 

6T:18G 

12T:12G 

18T:6G 

8,211 

7,762 

8,025 

0,001 

0,001 

0,001 

0,86 

0,92 

0,90 

0,738 

0,848 

0,817 

 

Tabel 6, menjelaskan bahwa perlakuan 12T:12G memiliki nilai R
2
 (koefisien 

determinan) yang paling tinggi, yaitu 0,848. Besarnya nilai R
2
 pada perlakuan 

12T:12G menunjukkan bahwa 84% proporsi kandungan lemak dapat dijelaskan 

oleh nilai kepadatan sel Nannochloropsis sp. melalui hubungan linier, sisanya 

16% dijelaskan oleh hal lainnya. Nilai r menjelaskan adanya hubungan linier pada 

kepadatan dan kandungan lemak. Pada perlakuan 12T:12G, nilai r (koefisien 

regresi) adalah 0,92, artinya terdapat hubungan linier antara kepadatan dengan 

kandungan lemak yang dikultur dengan menggunakan fotoperiode. 

 



Nilai konstanta a dan b pada perlakuan 12T:12G adalah 7,762 dan 0,001. 

Besarnya nilai a berarti jika tidak ada penambahan kepadatan sebanyak satu 

satuan (10
5
sel/ml), maka kandungan lemak tetap 7,762%. Artinya jika tidak ada 

penambahan kepadatan sel, maka kandungan lemak tidak bertambah. Sedangkan 

besarnya nilai b menjelaskan bahwa jika ada penambahan kepadatan sebanyak 

satu satuan (10
5
sel/ml), diharapkan dapat menaikkan kandungan lemak sebesar 

0,001%. Dari hasil regresi dapat disimpulkan dengan bertambahnya jumlah 

kepadatan sel Nannochloropsis sp. yang dikultur dengan menggunakan 

fotoperiode, dapat berpengaruh terhadap kandungan lemak Nannochloropsis sp. 

 

4.4 Kualitas Air 

Parameter yang diamati selama masa penelitian meliputi suhu, pH, dan salinitas. 

Pengukuran kualitas air dilakukan pada awal penelitian dan sebelum dilakukan 

panen.  

 

Tabel 7. Parameter kualitas air selama penelitian. 

No. Parameter Awal Kultur Akhir Kultur Standar Baku 

1. Suhu 22,5-24,5 23-25 20-25
*
 

2. pH      7,8-8         8-8,2        7-9
*
 

3. Salinitas      26 26-27 25-32* 

Sumber : *Budiman(2010). 

 

Suhu yang diperoleh pada awal penelitian berkisar antara  adalah  22,5-25 °C. 

Selama penelitian,suhu yang diperoleh masih dalam kisaran yang normal. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Budiman (2010) bahwa suhu optimal untuk 

melakukan kultur Nannochloropsis sp. adalah 20-25 °C. 



 

Salinitas selama masa pemeliharaan adalah 26-27. Budiman (2010) menyatakan 

bahwa salinitas optimum untuk kultur Nannochloropsis sp. adalah 25-32. Salinitas 

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan 

Nannochloropsis sp terhambat. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, pH selama pemeliharaan berkisar antara 7,8-8,2. 

Budiman (2010) yang mengatakan bahwa derajat keasaman (pH) media 

menentukan kelarutan dan ketersediaan ion mineral sehingga mempengaruhi 

penyerapan nutrien oleh sel. Perubahan nilai pH yang drastis dapat mempengaruhi 

kerja enzim serta dapat menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan 

beberapa mikroalga.  
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