
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Lemak merupakan sumber energi paling tinggi dalam makanan ikan. Dalam tubuh 

ikan, lemak memegang peranan dalam menjaga keseimbangan dan daya apung 

ikan di dalam air. Lemak mengandung asam-asam lemak yang berfungsi sebagai 

pelarut dari beberapa vitamin seperti; vitamin A, vitamin D, vitamin E dan 

vitamin K. Penambahan lemak ke dalam pakan dapat mendukung pertumbuhan 

ikan yang optimal. Kekurangan komponen lemak pada ikan dapat mengakibatkan 

tingkat kematian larva yang tinggi dan pertumbuhan yang lambat, serta tidak 

sempurnanya pembentukan dan fungsi gelembung renang pada ikan (Lovell, 1990 

dalam Herawati, 2005). 

 

Nannochloropsis sp. merupakan mikroalga yang memiliki kandungan lemak 

cukup tinggi bila dibandingkan dengan mikroalga lainnya sehingga dapat 

digunakan sebagai pakan alami untuk larva ikan. Nannchloropsis sp. memiliki 

kandungan lemak (31-68%), sedangkan Isochrysis (17,07%) dan Dunaliella hanya 

(6%) (Erlania, 2010).  

 

Seperti mikroalga lainnya, Nannochloropsis sp.membutuhkan cahaya untuk 

berfotosintesis. Cahaya mempunyai pengaruh langsung terhadap proses 

fotosíntesis dan pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan dan 



perkembangan. Pada keadaan terang, sel akan membelah secara aseksual, 

sehingga sel anak lebih kecil ukurannya dibanding induknya. Sedangkan pada 

keadaan gelap, terjadi perkembangan sel untuk mencapai ukuran normal. 

Kurangnya cahaya yang dibutuhkan oleh mikroalga untuk aktifitas fotosíntesis 

akan menyebabkan proses fotosíntesis tidak berlangsung normal sehingga 

mengganggu biosíntesis selanjutnya (Raymont 1963, dalam Andriyono 2001). 

 

Renaud (1991) dalam Budiman (2009) melaporkan bahwa mikroalga mengalami 

perubahan komposisi biokimia ketika dikultur pada kondisi berbeda. Perubahan 

biokimia terbesar dihubungkan dengan rendahnya kandungan nitrogen di media 

biakan yang menyebabkan penurunan protein mikroalga dan peningkatan 

kandungan lipid dan karbohidrat yang cukup besar. Periode penyinaran dapat 

berpengaruh dalam proses sintesa bahan organik pada fotosintesis karena hanya 

dengan energi yang cukup proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Caron et. 

al, (1988) dalam Andriyono (2001) menyatakan bahwa fotoperiode  

mempengaruhi komposisi biokimia yang dikutur selain faktor media kultur, 

temperatur, pH, intensitas cahaya dan stadia waktu panen. Setiarto (2011) 

menyatakan bahwa Chlorella memiliki kandungan asam lemak 14-22% dari bobot 

sel pada kondisi tanam yang biasa. Dengan memanipulasi lingkungan 

(pencahayaan) dan media tanam dapat meningkatkan kandungan lemak sampai 

60%. 

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, cahaya merupakan sumber energi 

utama dalam fotosintesis, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan mikroalga, sehingga  perlu dilakukan penelitian fotoperiode untuk 



mengetahui pengaruh cahaya terhadap perubahan komposisi biokimia pada 

Nannochloropsis sp. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh fotoperiode 

terhadap pertumbuhan dan kandungan lemak pada Nannochloropsis sp. 

 

1.3 Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi cahaya 

optimum untuk pembentukan lemak pada Nannochloropsis sp. 

 

1.4 Kerangka pikir 

Nannochloropsis sp. merupakan jenis mikroalga yang memiliki kandungan lemak 

yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan mikroalga lainnya. Sama seperti 

mikroalga lainnya, Nannochloropsis sp. membutuhkan beberapa komponen untuk 

melakukan fotosintesis, salah satunya adalah cahaya. Dengan adanya cahaya yang 

cukup, proses fotosintesis akan berlangsung normal. Dalam fotosintesis terdapat 2 

reaksi yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada keadaan terang, sel akan 

membelah secara aseksual, sehingga sel anak lebih kecil ukurannya dibanding 

induknya. Sedangkan pada keadaan gelap, terjadi perkembangan sel untuk 

mencapai ukuran normal (Raymont 1963, dalam Andriyono 2001). Dengan 

perbedaan periode penyinaran maka akan berpengaruh dalam proses sintesa bahan 

organik pada fotosintesis karena hanya dengan energi yang cukup proses tersebut 

dapat berjalan dengan lancar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah :  

1. Analisis kepadatan 

Uji Anova 

H1: τi = τj = 0 

 

Fotoperiode tidak berpengaruh terhadap kepadatan 

Nannochloropsis sp. 

H1 : τi ≠ τj ≠ 0 Fotoperiode berpengaruh terhadap kepadatan 

Nannochloropsis. sp. 

 

 

Cahaya 

 
Fotosintesis 

Lama penyinaran 

12 T:12 G 

Lama penyinaran 

18 T:6 G 

Lama penyinaran 

6 T:18 G 

adanya perubahan konsentrasi lemak 

Nannochloropsis. sp 

Reaksi terang berpengaruh 

terhadap pembelahan sel. 

Reaksi gelap berpengaruh 

perkembangan sel. 



Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

H0 : µi = µj = 0 

 

H1 : µi ≠ µj ≠ 0 

Fotoperiode tidak berpengaruh terhadap kepadatan 

Nannochloropsis sp. pada selang kepercayaan 95%. 

Minimal terdapat satu pasang fotoperiode yang 

berpengaruh terhadap kepadatan Nannochloropsis sp. 

pada selang kepercayaan 95%. 

 

2. Analisis kandungan lemak 

Uji Anova 

H1: τi = τj = 0 

 

Fotoperiode tidak berpengaruh terhadap kandungan 

lemak Nannochloropsis sp. 

H1 : τi ≠ τj ≠ 0 Fotoperiode berpengaruh terhadap kandungan lemak 

Nannochloropsis sp. 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

H0 : µi = µj = 0 

 

 

H1 : µi ≠ µj ≠ 0 

Fotoperiode tidak berpengaruh terhadap kandungan 

lemak Nannochloropsis sp. pada selang kepercayaan 

95%. 

Minimal terdapat satu pasang fotoperiode yang 

berpengaruh terhadap kandungan lemak  

Nannochloropsis. sp pada selang kepercayaan 95%. 

 


