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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pakan terdiri dari pakan buatan dan pakan alami. Pakan buatan adalah 

pakan yang dibuat dan disesuaikan dengan jenis hewan baik ukuran, kebutuhan 

protein, dan kebiasaan hewan. Pakan alami merupakan pakan yang sudah tersedia 

di alam yang berguna sebagai sumber pakan yang penting dalam usaha 

pembenihan. Pakan alami yang terdiri dari fitoplankton, zooplankton, dan benthos 

merupakan pakan bagi larva ikan, udang, kepiting, dan kerang yang merupakan 

sumber protein, karbohidrat, dan lemak dengan susunan asam amino yang lengkap 

(Priyadi et al., 1991). Spesies tersebut memakan alga atau mendapatkan manfaat 

secara tidak langsung atas keberadaan alga di dalam wadah pemeliharaan larva. 

Pemberian pakan dan pemeliharaan larva secara intensif dari banyak spesies ikan 

tergantung pada ketersediaan mikroalga sebagai makanan yang dibutuhkan larva. 

Mikroalga merupakan jasad renik yang potensial untuk dimanfaatkan 

sebagai pakan alami dalam kegiatan budidaya perikanan. Salah satu mikroalga 

yang baik untuk pakan larva adalah Nannochloropsis sp..  Nannochloropsis sp. 

adalah alga bersel satu dan umumnya digunakan sebagai pakan Rotifer 

(Brachionus plicatilis). Nannochloropsis sp. mempunyai peranan penting dalam 

suatu kegiatan pembenihan karena kandungan nutrisinya yang tinggi, mudah 

dibudidayakan, mudah dicerna, berukuran kecil, dan cepat berkembang biak 
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(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Nannochloropsis sp. memiliki kandungan 

nutrisi yang tinggi terutama protein. Berdasarkan analisis proksimat, tiap sel 

Nannochloropsis sp. mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap seperti Protein 

(55,80%), Karbohidrat (20,10%), Lemak (11,00%), EPA (2,50%) dan DHA 

(1,0%) (Reed Mariculture Inc., 2001). 

Protein merupakan komponen utama sel hewan atau manusia yang 

berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein 

mempunyai molekul besar dengan bobot molekul bervariasi antara 5000 sampai 

jutaan. Protein akan menghasilkan asam-asam amino dengan cara dihidrolisis oleh 

asam atau enzim. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein α 

asam amino ini terikat satu dengan lain oleh ikatan peptida. Asam amino adalah 

asam karboksilat yang mempunyai gugus amino yang terdapat sebagai komponen 

protein mempunyai gugus –NH2 pada atom karbon α dari posisi gugus –COOH. 

Pada umumnya asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik 

non polar seperti eter, aseton, dan kloroform. Asam amino dibagi menjadi 2 

golongan yaitu asam amino yang esensial dan asam amino non esensial. Asam 

amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat atau disintesis oleh 

tubuh (Poedjiadi, 1994). Asam amino esensial dibagi dalam beberapa kelompok 

menurut strukturnya yaitu: Lisin (Lys), Methionin (Met), Valin (Val), Fenilalanin 

(Phe), Arginin (Arg), Isoleusin (Ile), Leusin (Leu), Threonin (Thr), dan Histidin 

(His) (Baker dan Parson, 1990). Pada Nannochloropsis sp. asam amino yang 

terkandung dalam konsentrasi yang tinggi adalah jenis asam amino esensial yaitu 

berupa: Lisin 15,20% dan Leusin 1,57% (Anonim, 2008). Salah satu faktor yang 
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mempengaruhi kandungan asam amino Nannochloropsis sp. adalah cahaya 

melalui proses metabolisme pada fotosintesis. 

Cahaya secara fisiologi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan, 

perkembangan, dan kandungan biokimiawi sel Nannochloropsis sp. (secara tidak 

langsung pada proses metabolisme melalui 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 organ fotosintesis. Fotosintesis 

merupakan proses biokimia penting pada Nannochloropsis sp. untuk mengubah 

energi matahari menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut selanjutnya akan 

digunakan untuk menjalankan reaksi kimia, misalnya pada fiksasi nitrogen 

menjadi asam amino. Menurut Boef dan Bail (1999), energi yang diberikan oleh 

cahaya bergantung pada spektrum warna, intensitas dan periode. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran cahaya (fotoperiode) terhadap 

kandungan asam amino esensial pada Nannochloropsis sp.. 

 

B. Perumusan Masalah 

Tingkat ketersediaan pakan alami adalah salah satu penunjang dalam 

kegiatan budidaya larva ikan dan udang. Mikroalga Nannochloropsis sp. adalah 

salah satu pakan alami yang umum digunakan dalam kegiatan kultur larva ikan 

dan udang karena memiliki protein tinggi (Wisnu, 2006). Protein akan dipecah 
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menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana yaitu asam amino dengan cara 

dihidrolisis oleh asam atau enzim. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kandungan asam amino Nannochloropsis sp. adalah cahaya melalui proses 

metabolisme pada fotosintesis. Cahaya bergantung pada spektrum warna, 

intensitas dan periode. Penambahan kandungan asam amino esensial dalam 

Nannochloropsis sp. akan dapat diketahui dengan memanipulasi lamanya 

penyinaran (fotoperiode). Di bawah ini adalah bagan kerangka fikir yang dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Cahaya adalah salah satu 

faktor yang berperan dalam 

fotosintesis 

Dalam fotosintesis terjadi dua 

reaksi yaitu reaksi terang dan 

gelap 

Lama penyinaran 

18 jam gelap 

6 jam terang 

Lama penyinaran 

6 jam gelap 

18 jam terang 

Perubahan komposisi biokimia 

asam amino esensial 

Nannochloropsis sp. 

Reaksi terang berpengaruh 

terhadap pembelahan sel 
Reaksi gelap berpengaruh 

perkembangan sel 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kandungan asam amino 

esensial Nannochloropsis sp. sebagai respon terhadap lama penyinaran 

(fotoperiode) yang berbeda. 

 

D. Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai lama 

penyinaran (fotoperiode) yang berbeda dan kandungan asam amino esensial 

Nannochloropsis sp.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


