
 

 

 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

1.1 Nannochloropsis sp. 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi  

Menurut Hibberd (1981) klasifikasi Nannochloropsis sp. adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Chromista  

Super Divisi : Eukaryotes 

Divisi  : Chroniophyta 

Kelas  : Eustigmatophyceae 

Ordo  : Eustigmatales 

Famili  : Monodopsidaceae 

Genus   : Nannochloropsis  

Spesies  : Nannochloropsis sp. 

 

Nannochloropsis sp. merupakan sel berwarna kehijauan, berbentuk bola, 

memiliki 2 flagel salah satu flagelnya berambut tipis. Nannochloropsis sp. 

memiliki kloroplas dan nukleus yang dilapisi membran. Kloroplas memiliki 

stigma (bintik mata) yang bersifat sensitif terhadap cahaya. Nannochloropsis sp. 

dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. (Dwiguna, 2009). Bentuk dan 

morfologi Nannochloropsis sp. dapat dilihat pada Gambar 2. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eustigmatales
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eustigmataceae&action=edit&redlink=1
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Gambar 2. (a) Bentuk dan (b) Morfologis Nannochloropsis sp. 

 

2.1.2. Habitat dan pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

Nannochloropsis sp. bersifat kosmopolit, yaitu dapat tumbuh dimana-mana 

kecuali pada tempat yang sangat kritis bagi kehidupannya seperti di gurun pasir 

dan salju abadi. Salinitas optimum untuk  pertumbuhannya 20-25 ppt, tetapi dapat 

tumbuh dalam salinitas 0-35 ppt. Suhu 25-30
0
C merupakan kisaran suhu yang 

optimal untuk  pertumbuhannya. pH optimal untuk pertumbuhannya antara 7,4-

9,5 (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995 dalam Kartikasari, 2010). 



 

Untuk dapat tumbuh dengan baik, Nannochloropsis sp.  membutuhkan beberapa 

nutrien. Nutrien tersebut terdiri dari dari unsur makro dan mikro. Unsur makro 

terdiri dari N, P, Fe, K, Mg, S dan Ca  sedangkan unsur mikro terdiri dari H2BO3, 

MnCl3, ZnCl2, CoCl2, (NH4)6M7O244H2O dan CuSO45H2O (Chen dan Shety, 

1991 dalam Kartikasari, 2010). Unsur makro merupakan pupuk dasar yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroalga, sedangkan unsur mikro merupakan 

kombinasi dari beberapa vitamin yang berbeda. (Coutteau, 1996 dalam Haryanti, 

2010). 

 

Pertambahan sel dalam kultur akan mengikuti pola tertentu. Pujiastuti (2010) 

membagi pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan tersebut menjadi 5 fase 

pertumbuhan. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. 



Keterangan : 

1. Pada fase lag penambahan jumlah densitas fitoplankton sangat rendah atau 

bahkan dapat dikatakan belum ada penambahan densitas. Hal tersebut 

disebabkan karena sel-sel fitoplankton masih dalam proses adaptasi secara 

fisiologis terhadap medium tumbuh sehingga metabolisme untuk tumbuh 

manjadi lamban. 

2. Pada fase log (eksponensial), terjadi pertambahan kepadatan sel fitoplankton 

(N) dalam waktu (t) dengan kecepatan tumbuh (µ) sesuai dengan rumus 

eksponensial. 

3. Pada fase penurunan kecepatan tumbuh pembelahan sel mulai melambat 

karena kondisi fisik dan kimia kultur mulai membatasi pertumbuhan. 

4. Pada fase stasioner, faktor pembatas dan kecepatan tumbuh sama karena 

jumlah sel yang membelah dan yang mati seimbang. 

5. Pada fase kematian, kualitas fisik dan kimia kultur berada pada titik dimana 

sel tidak mampu lagi mengalami pembelahan. 

 

1.2 Lemak 

Lemak merupakan sumber energi dan sumber asam lemak esensial bagi ikan. 

Lemak terdiri dari berbagai campuran trihidroksialkohol (gliserol) dan tiga 

molekul asam lemak (trigliserida) (Abun, 2009).  



 
4. Struktur umum lemak 

Berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak terbagi menjadi dua yaitu lemak jenuh 

dan tidak jenuh. berdasarkan sifat mengeringnya terbagi menjadi tiga yaitu 

minyak tidak mengering, minyak setengah mengering dan minyak nabati 

mengering. Penggolongan lemak berdasarkan sumbernya yaitu lemak hewani dan 

lemak nabati (Herlina, 2002). 

 

Secara umum, fungsi lemak adalah sebagai sumber energi metabolik (ATP), 

sebagai sumber dari asam lemak esensial (EFA) yang penting untuk pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup, dan sebagai sumber steroid yang berperan dalam fungsi 

biologis penting, seperti mempertahankan sistem membran, transport lemak, dan 

prekursor berbagai hormon steroid. Lemak dalam jaringan ikan terdapat dalam 

jumlah yang besar mengindikasikan bahwa lemak merupakan energi cadangan 

yang lebih disukai daripada karbohidrat.  Komponen penting lemak adalah: a) 

triglisirida; b) fosfolemak; c) wax; d) steroid; serta e) spingomielin.  Masing-

masing komponen tersebut memiliki fungsi penting dalam tubuh ikan (Subandrio, 

2009).  

 

Lemak merupakan ester antara asam lemak dan gliserol. Lemak mempengaruhi 

berfungsinya hormon, melindungi jaringan syaraf, membantu permeabilitas sel 

Gambar 4. Struktur umum lemak 



(Halver, 1989 dalam Herawati, 2005). Fungsi lemak yang lain adalah sebagai 

sumber energi, membantu penyerapan mineral-mineral tertentu serta vitamin yang 

terlarut dalam lemak (A, D, E, K). Keberadaan lemak juga dapat membantu 

proses metabolisme dan menjaga keseimbangan daya apung ikan di dalam air. 

 

Kandungan lemak pada Nannochloropsis sp. lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kandungan lemak mikroalga lainnya. Perbandingan kandungan nutrisi 

Nannochloropsis sp. dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan nutrisi Nannochloropsis sp. (dalam bobot kering) 

No. 
Nilai nutrisi 

 (%) 

Jenis mikroalga 

Nannochloropsis Pavlova Isochrysis Dunaliella 

1. Protein 52.11 51.60 46.69 57.00 

2. Karbohidrat 16.00 22.64 24.15 32.00 

3. Lemak 27.65 19.56 17.07 6.00 

4. EPA 30.50. 13.80 3.5 - 

5. Total ω3 HUFAs 42.70 23.50 22.50 - 

6. DHA - - 6.67 - 

7. Vitamin C 0.85 - 0.90 ND 

8. Klorofil a 0.89 - 0.48 ND 

Sumber : Erlania (2010) 

Karbohidrat dan asam amino yang dikonsumsi berlebihan akan dikonversi 

menjadi asam lemak dan disimpan sebagai triasilgliserol. Sintesis asam lemak 

melibatkan asetil CoA dan NADPH. Asetil CoA berfungsi sebagai sumber atom 

karbon sementara NADPH berperan sebagai bahan pendukung. Sintesis asam 

lemak terjadi dalam 3 proses, yaitu : 

 

 

1. Produksi asetil CoA dan NADPH 



Asetil CoA diproduksi di dalam mitokondria melalui oksidasi asam lemak dan 

piruvat, asam amino dan juga dari badan keton. Asetil CoA yang dihasilkan 

menjadi salah satu sumber bahan untuk sintesis asam lemak. Sedangkan sumber 

asetil CoA yang diperoleh dari piruvat disediakan oleh piruvat dehidrogenase. 

Piruvat yang masuk ke dalam mitokondria diubah menjadi asetil CoA dan 

oksaloasetat. Pada proses sintesis asam lemak, asetil CoA akan bergabung dengan 

oksaloasetat membentuk sitrat. Asetil CoA diubah menjadi sitrat karena asetil 

CoA tidak mampu menembus membran mitokondria. Sitrat yang dibentuk mampu 

menembus membran mitokondria sampai ke sitoplasma. Di sitoplasma sitrat 

dipecah oleh sitrat liase menjadi asetil CoA dan oksaloasetat. Oksaloasetat 

membentuk malat sedangkan asetil CoA dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu 

pembentukan malonil CoA dari asetil CoA. 

2. Pembentukan Malonil CoA dari asetil CoA 

Asetil CoA dikarboksilasi menjadi malonil CoA oleh asetil CoA karboksilase. 

Malonil CoA akan mendonor 2 unit karbon untuk ditambahkan ke rantai asam 

lemak. Proses ini membutuhkan vitamin biotin dan terjadi dalam dua tahap: (1) 

karboksilasi biotin yang membutuhkan ATP dan (2) pembentukan malonil CoA 

dengan pemindahan gugus karboksil ke asetil CoA. Saat asetilCoA karboksilase 

diaktifkan kadar malonil CoA akan meningkat. Saat sintesis asam lemak 

berlangsung, malonil CoA akan menginhibisi oksidasi asam lemak agar asam 

lemak yang akan terbentuk nantinya tidak langsung dioksidasi. 

3. Reaksi kompleks sintesis asam lemak 

Pada proses ini, gugus asetil dari asetil CoA akan dipindahkan ke gugus 

fosfopanteteinil sulfhidril ACP pada satu sub unit, dan kemudian ke gugus siteinil 



sulfhidril pada sub unit yang lainnya. Gugus malonil dari malonil CoA melekat ke 

gugus fosfopanteteinil sulfhidril ACP pada subunit pertama. Gugus asetil dan 

malonil berkondensasi menyebabkan pelepasan gugus karboksil malonil sebagai 

CO2. Kemudian sebuah rantai α-ketoasil (C4) akan melekat pada gugus 

fosfopanteteinil sulfhidril. 

 

Pemindahan gugus asetil dari asetil CoA ke ACP dikatalisis oleh enzim asetil 

CoA-ACP transasilase. Sedangkan pemindahan gugus malonil dari malonil CoA 

ke ACP dibantu oleh enzim malonil CoA-ACP transasilase. Gugus malonil (dari 

malonil CoA) dan gugus asetil (dari asetil CoA) melekat pada gugus 

fosfopanteteinil sulfhidril ACPRantai asil lemak 4-karbon tersebut kemudian 

dipindahkan\ ke gugus sisteinil sulfhidril dan kemudian bergaung dengan sebuah 

gugus malonil. Urutan reaksi ini terus menerus dilakukan sehingga panjang rantai 

mencapai 16 karbon (palmitat). Dalam tahap ini, palmitat dibebaskan. Selanjutnya 

palmitat dapat mengalami desaturasi atau pemanjangan rantai. Asetoasetil CoA 

merupakan kondensasi antara dua molekul asetil CoA. sedangkan HMG CoA 

merupakan gabungan antara asetoasetil CoA dan satu molekul asetil CoA 

(Sembiring, 2010). 

 

Tahap awal penggunaan lemak sebagai sumber energi adalah hidrolisis 

triasilgliserol oleh lipase yang akan menghasilkan gliserol dan asam lemak . 

Aktivitas lipase sel adipose diatur oleh beberapa hormon epinefrin, norepinefrin, 

glukagon dan hormon adreno kortikotropik mengaktifkan adenilat siklase di 

dalam sel adiposa dengan cara memicu reseptor-reseptor. Peningkatan kadar AMP 

siklik merangsang protein kinase A, yang akan mengaktifkan lipase dengan cara 



fosforilasi. Jadi epinefrin, norepinefrin, glukagon dan hormon adreno 

kortikotropik bersifat menginduksi lipolisis.  

 

Gliserol yang terbentuk pada lipolisis mengalami fosforilasi dan dioksidasi 

menjadi dihidroksiaseton fosfat, yang selanjutnya mengalami isomerisasi menjadi 

gliseraldehida 3 – fosfat. Dengan demikian, gliserol dapat diubah menjadi piruvat 

atau glukosa di hati. Selain melalui fosforilasi dan dioksidasi, gliserol dapat 

dibentuk dengan proses reduksi dihidroksiasetonfosfat menjadi gliserol 3- fosfat. 

Kemudian dihidrolisis oleh fosfatase akan menghasilkan gliserol. Jadi, gliserol 

dan zat-zat antara glikolisis dapat saling mudah mengalami interkonversi 

(Rusdiana, 2004). 

 

1.3 Cahaya dan Proses Fotosintesis 

Peranan cahaya dalam fotosintesis adalah membantu menyediakan energi untuk 

diubah menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Proses fotosintesis dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang 

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 Sappewali, 2009).  

 

Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan 

oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi yang digunakan berasal dari 

fotosintesis. Berikut adalah persamaan reaksi fotosintesis. 

 

6CO2 + 6H2O      
cahaya

         C6H12O6 (glukosa) + 6O2 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen


     
klorofil 

 

Fotosintesis dapat terjadi pada sel yang memiliki klorofil. Klorofil terdapat di 

dalam kloroplas yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang dapat digunakan 

untuk berfotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidat dan 

oksigen dari air dan karbon dioksida dalam kloroplas dengan bantuan klorofil dan 

cahaya (Rahman, 2009). 

 

Reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu reaksi terang (karena 

memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak memerlukan cahaya tetapi 

memerlukan karbon dioksida). Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi 

gelap terjadi di dalam stroma. Dalam 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 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. Dari 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). Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah (610-700 nm), hijau 

kuning (510-600 nm), biru (410-500 nm) dan violet (< 400 nm). Masing-masing 

jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Pigmen yang terdapat 

pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 

tertentu. 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. Proses tersebut merupakan awal dari rangkaian 

panjang reaksi fotosintesis. 

 


