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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nannochloropsis sp. 

1.   Klasifikasi dan morfologi Nannochloropsis sp. 

Menurut Adehoog dan Fitzsimmons (2001), klasifikasi sel 

Nannochloropsis sp. digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom  : Protista  

Super Divisi : Eukaryotes 

Sub Divisi : Alga 

Divisi  : Chromophyta 

Kelas  : Eustigmatophyceae 

Genus   : Nannochloropsis  

Spesies  : Nannochloropsis sp. 

Ilustrasi morfologi Nannochloropsis sp. menurut Waggoner dan Speer 

(1999) dapat dilihat pada Gambar 2. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2. (a) Nannochloropsis sp. dan (b) Struktur sel Nannochloropsis sp. 
 

Sel Nannochloropsis sp. berukuran 2-4 μm, berwarna hijau, bentuk bulat 

memanjang. Dinding sel Nannochloropsis sp. terbuat dari komponen selulosa 

yang kuat dan merupakan karbohidrat komplek yang bermanfaat untuk mengikat 
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zat-zat toksik sehingga dapat dikeluarkan dari dalam tubuh serta mempunyai 

kemampuan mengikat aktivitas sistem kekebalan tubuh. Nannochloropsis sp.  

juga memiliki 2 flagel (heterokontus) yang salah satu flagel berambut tipis, 

sehingga dapat bergerak aktif (Waggoner dan Speer, 1999). Sel Nannochloropsis 

sp. memiliki kloroplas dan nukleus yang dilapisi oleh membran dan tidak selalu 

terdapat di perairan umum. Kloroplas ini memiliki stigma (bintik hitam) di 

sitoplasma yang sensitif terhadap cahaya (Bold dan Wynne, 1985). 

 

2.   Kandungan Nannochloropsis sp. 

Nannochloropsis sp. memiliki kandungan metabolit primer seperti protein, 

lemak, dan memiliki kloroplas yang mengandung klorofil A dan C serta pigmen 

fucoxanthin. Berdasarkan analisis proksimat, tiap sel Nannochloropsis sp. 

mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi sel Nannochloropsis sp. (Reed Mariculture Inc., 2001) 

 

No Komposisi Nilai Persentase 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

Protein 55,80% 

Karbohidrat 20,10% 

Lemak 

- EPA (20:5) (% dari Lemak) 

- DHA (22:6) (% dari Lemak) 

11,00% 

2,50% 

1,0% 

Khlorofil sel 

- Khlorofil A (% dari Khlorofil sel) 

>> 4% 

0,89% 

Vitamin C (Asam Askorbat) 0,85% 

Kadar Air 3,60% 

Kadar Abu 4,50% 

 

 

3.   Reproduksi  dan pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

Perkembangbiakan Nannochloropsis sp. terjadi secara aseksual yaitu 

dengan pembelahan sel atau pemisahan autospora dari sel induknya. Reproduksi 



9 
 

 

sel diawali dengan pertumbuhan sel yang membesar selanjutnya terjadi 

peningkatan aktivitas sintesis untuk persiapan pembentukan sel anak yang 

merupakan tingkat pemasakan awal (Kimball, 1994). Tahap berikutnya terbentuk 

sel induk muda yang merupakan tingkat pemasakan akhir yang akan disusul 

dengan pelepasan sel anak (Fogg, 1979 dalam Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).  

Menurut Dewi (2003), pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan 

Nannochoropsis sp.  terdiri dari  lima fase pertumbuhan yaitu: 

1. Fase lag disebut sebagai fase adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang 

ditandai dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. 

2. Fase eksponensial ditandai dengan pesatnya laju pertumbuhan hingga 

kepadatan populasi meningkat beberapa kali lipat. 

3. Fase pengurangan pertumbuhan ditandai dengan terjadinya penurunan 

pertumbuhan jika dibandingkan dengan fase eksponensial. 

4. Fase stationer ditandai dengan laju pertumbuhan seimbang dengan laju 

kematian. 

5. Fase kematian ditandai dengan laju kematian lebih tinggi dari laju 

pertumbuhan sehingga kepadatan populasi berkurang. 

 

4.   Faktor pembatas  

Media kultur harus mengandung semua nutrien yang diperlukan untuk 

perkembangan dan pertumbuhan mikroalga (Basmi, 1999). Media pupuk yang 

digunakan dalam kultur  Nannochloropsis sp. ini adalah pupuk Conway. Kurva 

pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam Gambar 3. 
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 Waktu Inkubasi (hari) 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

Menurut Dewi (2003) selain unsur nutrien, faktor eksternal lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan Nannochloropsis sp. meliputi: 

a. Cahaya diperlukan oleh mikroalga (seperti halnya tumbuhan darat) untuk 

proses asimilasi bahan anorganik sehingga menghasilkan energi yang 

dibutuhkan. Kekuatan cahaya bergantung pada volume kultur dan 

kepadatan. Untuk kultur skala laboratorium di BBPBL diperlukan 

kekuatan cahaya 5.000 sampai 10.000 luxmeter. 

b. Derajat keasaman (pH) optimum untuk pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

adalah pada pH 8-9.  

c. Temperatur optimal pertumbuhan Nannochloropsis sp. berkisar 25ºC-

32ºC. 

d. Salinitas optimal untuk pertumbuhan Nannochloropsis sp. 25-35 ppt. 

e. Oksigen terlarut (DO) adalah salah satu parameter paling mendasar di 

perairan karena mempengaruhi kehidupan organisme akuatik. Nilai 

oksigen terlarut yang ideal untuk fitoplankton adalah >5 ppm. 

K
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n
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l 

Fase stationer 

Fase kematian 

Fase  lambat 

Fase eksponensial 

Fase lag 
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B.  Asam Amino 

Menurut Baker dan Parson (1990), asam amino adalah unit dasar dari 

struktur protein. Semua asam amino sekurang-kurangnya mempunyai satu gugus 

asam karboksil (–COOH) satu gugus amino (–NH2) pada posisi alfa dari rantai 

karbon yang asimetris, sehingga dapat terjadi beberapa isomer. Lebih dari 100 

jenis asam amino yang berbeda yang telah diisolasi dari bahan-bahan biologi, tapi 

hanya ada 25 jenis yang sering dijumpai dalam protein. Dengan adanya dua 

gugusan karboksil dan amino, asam amino dapat bertindak sebagai buffer yang 

berfungsi menahan perubahan pH. Seperti halnya karbohidrat sederhana, asam 

amino mempunyai sifat optik aktif dengan adanya isomerisasi. Asam amino 

dalam larutan bersifat amfoter yaitu dapat bereaksi dengan asam basa tergantung 

dari lingkungannya. Struktur dasar asam amino terdapat pada Gambar 4.  

Mirror Plane 

 

L-Serin   D-Serin 

Gambar 4. Struktur dasar asam amino 

 

 

Fungsi asam amino menurut Baker dan Parson (1990), antara lain adalah: 

1.  Asam amino menduduki posisi penting dalam metabolisme sel. Hampir 

semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam 
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amino. Asam amino sangat esensial untuk metabolisme karbohidrat dan 

lipid untuk sintesis jaringan protein. 

 

2.  Penyusun senyawa penting seperti adrenalin, tirosin, melanin, histamin, 

pofirin, hemoglobin, pirimidin, purin, asam nukleat, kolin, asam folik, 

asam nikotin, vitamin, taurin, garam empedu, dan sebagai sumber energi 

metabolis. 

 

1.   Asam amino esensial 

Ilmu nutrisi menggolongkan asam amino berdasarkan kepentingannya 

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

esensial/EAA yaitu asam amino yang harus disediakan dalam pakan karena tidak 

mampu mensintesanya. Menurut Poedjiadi (1994), asam amino esensial dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu: 

a. Lisin. Asam amino ini bersifat basa karena gugus –NH2 lebih dari satu, 

artinya pada rantai samping terdapat pula gugus –NH2. Asam ini mula-

mula diisolasi dari hasil hidrolisis kasein Drechsel pada tahun 1889. 

b. Methionin. Diperoleh dari hasil hidrolisis kasein. Gugus metil dalam 

molekul methionin dapat dipindahkan kepada molekul senyawa lain. 

Dengan demikian methionin berfungsi sebagai donor gugus metal. 

c. Valin, Isoleusin, dan Leusin. Ketiga asam amino ini mempunyai gugus –

R bercabang dan mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Leusin dan 

isoleusin bahkan sukar dipisahkan. 
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d. Fenilalanin. Asam amino ini mempunyai gugus –R aromatik dan tidak 

dapat disintesis dalam tubuh. 

e. Arginin. Diberi nama demikian karena untuk petama kali diisolasi dalam 

bentuk garam perak (argentum) dari hasil hidrolisis tanduk pada tahun 

1895. Seperti leusin, arginin juga mempunyai sifat basa. 

f. Histidin. Diperoleh dari hasil hidrolisis protein yang terdapat pada sperma 

suatu jenis ikan (kaviar) dan juga dari protein jaringan (histion = jaringan). 

Asam amino ini memepunyai sifat basa. 

g. Threonin. Adalah homolog yang lebih besar dari serin. Mula-mula 

threonin diisolasi dari hasil hidrolisis fibrin darah. 

 

2. Berdasarkan gugus fungsional 

 Montgomery et al. (1993) dalam Muhaemin (2005) menyatakan bahwa 

protein dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang hanya 

terdiri dari asam amino atau protein sederhana dan kelompok yang merupakan 

protein terkonjugasi. Protein terkonjugasi mengandung sisa (residu) selain asam 

amino yang dapat disambungkan ke dalam struktur oleh ikatan kovalen. Protein 

jenis tersebut dapat digolongkan menurut komponen non protein utamanya.  

Muhaemin (2005) menyatakan bahwa asam amino dapat diklasifikasikan 

dalam enam kelompok yaitu: 

a. Asam amino rantai karbon alifatik (valin, isoleusin dan leusin).  

b. Asam amino gugus hidroksil (threonin). 

c. Asam amino gugus sulfhidril (methionin). 

d. Asam amino gugus basa (histidin, lisin, dan arginin). 
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e. Asam amino gugus aromatik (fenilalanin). 

f. Asam amino gugus asam dan gugus amidanya.  

Tabel 2 adalah tata nama, rumus molekul, simbol dan lima kelompok sifat 

asam amino: 

Tabel 2. Tata nama, rumus molekul, simbol dan sifat asam amino esensial 

(Schumm, 1992; Poedjiadi, 1994) 

 

No Asam Amino Tata Nama Simbol Kelompok Rumus Molekul 

1 L-Valin 2-amino-3-

metil asam 

butanoat) 

 

 

Val 

 

 

 

Asam 

Amino 

Rantai 

Karbon 

Alifatik 

  

2 L-Isoleusin 

 

2-amino-3-

metil asam 

pentanoat 

 

 

Ile 

 

 

 

 

 

Asam 

Amino 

Rantai 

Karbon 

Alifatik 

 

 
3 L-Leusin 2-amino-4-

metil asam 

pentanoat 

 

Leu 

 

Asam 

Amino 

Rantai 

Karbon 

Alifatik 

 
4 L-Threonin 

 

 

2-amino-3-

hidroksi 

asam 

butanoat 

 

 

Thr Asam 

Amino 

Gugus 

Hidroksil 
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5 L-Methionin 2-amino-4-

metiltio 

asam 

butanoat 

 

Met 

 

Asam 

Amino 

Gugus 

Sufhidril 

 
6 L-Histidin 

 

2-amino-

1H-

imidazol-4-

asam 

propanoat 

 

His Asam 

Amino 

Gugus Basa 

 
7 L-Lisin HCl 2,6-

diamino-

asam 

heksanosat 

 

 

 

 

 

Lys 

 

 

 

 

 

 

Asam 

Amino 

Gugus Basa 

 
8 L-Arginin 2-amino-5-

guanido 

asam valerat 

 

Arg 

 

Asam 

Amino 

Gugus Basa 

 
9 L-Fenilalanin 2-amino-3-

fenil asam 

propanoat 

 

 

 

 

 

Phe 

 

 

 

 

 

 

Asam 

Amino 

Gugus 

Aromatik 
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Muhaemin (2005) menyatakan bahwa hasil hidrolisis suatu molekul 

protein sederhana akan menghasilkan 19 jenis asam α-L-amino dan satu jenis 

asam L-amino. Susunan masing-masing asam amino dalam protein tergolong 

cukup unik. Jenis-jenis asam amino yang lain dapat dikenali dalam suatu protein 

sebagai hasil satu atau lebih diantara kedua puluh asam amino dasar setelah 

biosintesis rantai polipeptida. Secara umum asam amino memiliki gugus 

fungsional yang sama yaitu gugus amino dan karboksilat. Perbedaan kecil sifat-

sifat ionik pada gugus-gugus tersebut memungkinkan pemisahan asam amino 

berdasarkan jenisnya. 

 

3. Siklus asam sitrat 

  Menurut Poedjiadi (1994) bahwa siklus asam sitrat adalah serangkaian 

reaksi kimia dalam sel yaitu pada mitokondria, yang berlangsung secara berurutan 

dan berulang. Tujuannya adalah mengubah asam piruvat menjadi CO2,H2O atau 

sebaliknya dan sejumlah energi. Proses ini adalah proses oksidasi dengan 

menggunakan oksigen atau aerob. Siklus asam sitrat ini disebut juga siklus Krebs, 

menggunakan nama Hans Krebs seorang ahli biokimia yang banyak jasa atau 

sumbanganya dalam dalam penelitian tentang metabolisme karbohidrat. Reaksi-

reaksi kimia ini yang berhubungan dengan siklus asam sitrat serta reaksi dalam 

siklus ini akan dibahas satu per satu. 

 

a. Pembentukan asetil koenzim A (Asetil KoA) 

  Asetil KoA dibentuk pada reaksi antara asam piruvat dengan koenzim A. 

Reaksi pembentukan asetil KoA menggunakan kompleks piruvatdehidrogenase 
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sebagai katalis yang terdiri atas beberapa enzim. Reaksi khas glukoneogenesis 

(Gambar 5) ditunjukkan oleh panah tebal, panah biasa menunjukkan reaksi yang 

terdapat pada proses glikolisis. 

 

Gambar 5. Reaksi glukoneogenesis 

 

  Koenzim yang ikut dalam reaksi ini ialah tiamin pirofosfat (TPP), NAD
+
, 

asam lipoat dan ion Mg
++

 sebagai aktivato. Reaksi tersebut bersifat tidak 

reversibel dan asetil KoA yang terjadi merupakan penghubung antara proses 

glikolisis dengan siklus asam sitrat. 
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  Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme 

asam amino dengan siklus asam sitrat. Asam piruvat dan asam asetoasetat adalah 

dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A. 

Hubungan antara asam amino dengan siklus asam sitrat disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Asam amino dan siklus asam sitrat 

 

b. Pembentukan asam sitrat 

   Asetil KoA adalah senyawa berenergi tinggi dan dapat berfungsi sebagai 

zat pemberi gugus asetil atau dapat ikut dalam reaksi kondensasi.  

 

  

aetil 

koenzim A 

asam oksalo 

asetat 
asam sitrat 
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  Dengan cara kondensasi asam sitrat dibentuk oleh asetil KoA dengan asam 

oksaloasetat. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah strat sintetase. Asam 

sitrat yang terbentuk merupakan salah satu senyawa dalam siklus asam sitrat. 

 

c. Pembentukan asam isositrat 

  Asam sitrat kemudian diubah menjadi asam isositrat melalui asam 

akonitat.  

 

 

 

  Pada reaksi tersebut enzim yang bekerja ialah akonitase. Terdapat 90% 

asam sitrat, 4% asam akonitat dan 6% asam isositrat pada reaksi ini, tetapi asam 

isositrat akan segera diubah menjadi asam ketoglutarat sehingga keseimbangan 

akan bergeser ke kanan. 

 

d. Pembentukan asam α ketoglutarat 

  Pada reaksi pembentukan asam α ketoglutarat, asam isositrat diubah 

menjadi asam oksalosuksinat, kemudian diubah lebih lanjut menjadi asam α 

ketoglutarat. 

asam sitrat asam akonitat asam isositrat 
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  Enzim isositrat dehidrogenase bekerja pada reaksi pembentukan asam 

oksaluksinat dengan koenzim NADP
+
, sedangkan enzim karboksilase bekerja 

pada reaksi berikutnya. Pada reaksi yang kedua ini disamping asam α ketoglutarat, 

dihasilkan pula CO2. 1 mol asam isositrat yang diubah, dihasilkan 1 mol NADPH 

dan 1 mol CO2. Koenzim yang digunakan adalah NADPH dan NAD. 

 

e. Pembentukan suksinil KoA 

  Asam α ketoglutarat diubah menjadi suksinil KoA dengan jalan 

dekarboksilasi oksidatif. 

   

 

  Reaksi analog dengan reaksi pembentukan asetil KoA terbentuk dari asam 

piruvat. Koenzim TPP dan NAD
+
 diperlukan dalam reaksi pembentukan suksinil 

KoA. Reaksi berlangsung antara asam α ketoglutarat dengan koenzim A 

menghasilkan NADPH dan suksinil KoA kemudian melepaskan CO2. Hal yang 

menarik pada reaksi ini ialah ketidakreversibelnya pembentukan asam α 

ketoglutarat yang diubah menjadi suksinil KoA, sehingga siklus asam sitrat secara 

asam isositrat 
asam 

oksalosuksinat 

asam α 

ketoglutarat 

asam α ketoglutarat 
suksinil koenzim A 
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keseluruhan bersifat tidak reversibel. Suksinil KoA adalah senyawa berenergi 

tinggi dan akan diubah menjadi asam suksinat. 

 

f. Pembentukan asam suksinat 

  Asam suksinat terbentuk dari suksinil KoA dengan cara melepaskan 

koenzim KoA serta pembentukan guanosin trifosfat (GTP) dari guanosin difosfat 

(GDP). 

 

 

  Enzim suksinil KoA sintetase bekerja pada reaksi yang bersifat reversibel. 

Gugus fosfat yang terdapat pada molekul GTP segera dipindahkan kepada ADP. 

Nukleosida difosfokinase merupakan katalis dalam reaksi ini. 

GTP + ADP  GDP + ATP 

 

g. Pembentukan asam fumarat 

  Dalam reaksi asam fumarat, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat 

melalui proses oksidasi dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase dan 

FAD sebagai koenzim. 

 

suksinil koenzim A 
suksinil suksinat 

asam suksinat asam fumarat 
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h. Pembentukan asam malat 

  Asam malat terbentuk dari asam fumarat dengan cara adisi molekul air. 

Enzim fumarase bekerja sebagai katalis dalam reaksi ini. 

 

 

 

i. Pembentukan asam oksaloasetat 

  Tahap akhir dalam siklus asam sitrat ialah dehidrogenase asam malat 

untuk membentuk asam oksaloasetat. 

 

 

  Malat dehidrogenase adalah enzim yang bekerja pada reaksi asam 

oksaloasetat. Oksaloasetat kemudian bereaksi dengan asetil koenzim A dan asam 

sitrat yang terbentuk kemudian bereaksi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat. 

Demikian reaksi-reaksi tersebut berlangsung terus-menerus dan berulang kali. 

 

4. Reaksi metabolisme asam amino 

Telah dijelaskan sebelumnya tentang siklus Krebs yaitu serangkaian reaksi 

kimia dalam sel, maka akan dijelaskan tentang reaksi metabolisme asam amino 

sebagai awal reaksi metabolisme asam amino yang melibatkan pelepasan gugus 

asam fumarat 
asam malat 

asam malat asam oksaloasetat 
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amino, kemudian perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Menurut 

Poedjiadi (1994), dua proses utama pelepasan gugus amino yaitu transaminasi dan 

deaminasi oksidatif. 

a. Transaminasi 

Transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan 

pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam 

reaksi transaminasi, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada 

salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam piruvat, α ketoglutarat atau 

oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan 

asam amino semula diubah menjadi senyawa keto. Dua enzim penting dalam 

reaksi transaminasi yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase yang 

bekerja sebagai katalis dalam reaksi berikut. 

 

 

Asam amino + asam piruvat  asam α keto + alanin 

 

 

Asam amino + asam α ketoglutarat asam α keto + asam glutamat 

 

Reaksi transaminase bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus 

asam amino yang hilang, karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino 

diterima oleh asam keto. 

Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan 

terhadap asam piruvat-alanin sebagai satu pasang subtrat, tetapi tidak terhadap 

asam-asam amino yang lain. Dengan demikian alanin transaminase dapat 

mengubah berbagai jenis asam amino alanin, selama tersedia asam piruvat. 

alanin 

transaminase 

glutamat 

transaminase 



24 
 

 

Glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap 

glutamat-ketoglutarat sebagai satu pasang subtrat, sehingga enzim ini dapat 

mengubah asam-asam amino menjadi asam glutamat. Apabila alanin transaminase 

dalam jumlah banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transaminasi akan 

diubah menjadi asam glutamat. 

alanin + asam α ketoglutarat                          asam piruvat + asam glutamat 

 

Alanin-glutamat transaminase adalah enzim yang bekerja sebagai katalis dalam 

reaksi tersebut. 

Dari reaksi-reaksi di atas dapat dilihat bahwa walaupun ada beberapa jalur 

bereaksi transaminasi, namun asam ketoglutarat merupakan akseptor gugus amino 

yang terakhir. Maka hasil reaksi transaminasi keseluruhan adalah asam glutamat. 

Reaksi transaminasi terjadi dalam mitokondria maupun dalam cairan 

sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksalfosfat 

sebagai koenzim. Piridoksalfosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi 

transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme lain. 

 

b. Deaminasi oksidatif 

Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam 

glutamat. Beberapa sel misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami 

proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai 

katalis. 

Asam glutamat + NAD
+ 

                   asam α ketoglutarat + NH4
+ 

+ NADH + H
+ 
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Dalam proses ini asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk 

NH4
+
. Selain NAD

+
, glutamat dehidrogenase dapat menggunakan NADP

+
 sebagai 

akseptor elektron. Karena glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, 

maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme 

asam amino. 

Dua jenis dehidrogenase yang penting ialah L-asam amino oksidase dan 

D-asam amino oksidase. 

 

 

 L-Asam amino oksidase adalah enzim flavoprotein yang mempunyai 

gugus prostetik flavinmononukleotida (FMN). D-asam amino oksidase juga 

adalah enzim flavoprotein dan merupakan katalis pada reaksi di bawah ini. 

 

 

5. Reaksi metabolisme asam amino rantai karbon (pemecahan asam amino) 

Menurut Schumm (1992), pemecahan asam amino esensial adalah sebagai 

berikut: 

a. Perubahan asam amino menjadi piruvat 

Perubahan asam amino menjadi piruvat adalah threonin. Pada tahap awal 

pemecahan threonin terbentuklah glisin dan asetaldehid. Glisin diubah menjadi 
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piruvat. Asetaldehid dioksidasi menjadi asetat dan kemudian berkondensasi 

dengan KoA menjadi asetil KoA. Reaksi tersebut disajikan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perubahan threonin menjadi piruvat dan asetil KoA  

 

b. Asam amino yang diubah menjadi α-ketoglutarat 

Arginin dan histidin diubah menjadi glutamat, yang kemudian dengan cara 

deaminasi oksidatif diubah lagi menjadi α-ketoglutarat. 

1) Arginin 

Arginin dipecah menjadi urea dan ornitin dalam reaksi terakhir dari daur 

urea. Selanjutnya ornitin mengalami transaminasi menjadi glutamat semialdehid, 

yang kemudian dioksidasi menjadi glutamat. Reaksi tersebut disajikan pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Pemecahan urea dan ornitin  

 

2) Histidin 

Berubah menjadi glutamat melalui serangkaian reaksi seperti yang terlihat 

pada Gambar 9. Perlu diperhatikan bahwa satu atom karbon dan satu atom 

nitrogen dipindahkan ke tetrahidrofolat (THF) dan menjadi cadangan pengenal 

satu karbon. Dalam keadaan kekurangan folat, reaksi tersebut terjadi dalam skala 

yang lebih kecil dan akibatnya formiminoglutamat naik jumlahnya. 
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Gambar 9. Perubahan histidin menjadi glutamat 

 

c. Asam-asam amino yang diubah menjadi suksinil KoA 

Bagian dari tiga asam amino diubah menjadi zat antara daur Krebs, yaitu 

suksinil KoA. Ketiga asam amino ini ialah methionin, isoleusin dan valin. Asam-

asam amino ini membentuk propionil KoA atau metilmalonil KoA dan 

membentuk suksinil KoA melalui reaksi yang sama melalui dengan reaksi untuk 

oksidasi asam-asam lemak dengan jumlah atom C yang ganjil. 
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1) Methionin 

Langkah pertama dalam metabolisme methionin adalah pembentukan S-

adenosil methionin (SAM). SAM tersebut telah dijumpai sebagai donor gugus 

metil dalam biosintesis fosfolipid. SAM  kehilangan gugus metilnya sehingga 

terbentuklah S-adenosil homosisteine atau SAH. Pembebasan adenosin dan 

pengikat serin akan menghasilkan sistationin. Senyawa ini dipecah menjadi sistein 

dan homoserin (Gambar 10).  

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pemecahan methionin menjadi piruvat dan suksinil 
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2) Valin 

Reaksi (Gambar 11) pemecahan valin dan isoleusin dikatalisis oleh enzim-

enzim yang sama. Kedua asam amino tersebut mula-mula mengalami 

transaminasi, lalu dekarboksiasi dan disusul oleh pengikatan dengan KoA. Proses 

reduksi akan menghasilkan suatu rangkap α-β. Valin akan menghasilkan 

metakrilil KoA, sedangkan isoleusin menghasilkan tiglil KoA. 

 

Jalur Valin    Jalur Isoleusin 
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     Jalur Valin              Jalur Isoleusin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pemecahan valin dan isoleusin 

 

Hidroksilasi, pembebasan KoA dan oksidasi menghasilkan metilmalonat 

semialdehid. Senyawa tersebut dapat diubah menjadi metilmalonat dan 

selanjutnya diubah lagi menjadi metilmalonil KoA. Disamping itu metilmalonat 

semialdehid mengalami transaminasi menjadi β-aminoisobutirat. 
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3) Isoleusin 

Metabolisme isoleusin dapat dilihat pada Gambar 11. Hidrasi ikatan 

rangkap yang ada pada tiglil KoA menghasilkan α-metil β-hidroksil butiril KoA. 

Oksidasi dari hidroksil menjadi keton diikuti oleh pemecahan senyawa β-keto 

oleh suatu molekul KoA yang lain sehingga terbentuklah asetil KoA dan propionil 

KoA.  

 

d. Asam-asam amino yang diubah menjadi fumarat 

Fenilalanin merupakan asam amino yang diubah menjadi fumarat yaitu 

suatu zat antara yang bersifat glukogenik dari daur krebs. Urutan reaksi 

pemecahan asam amino disajikan pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Metabolisme fenilalanin menjadi fumarat dan asetoasetat 
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Reaksi tersebut pada awalnya dioksidasi menjadi tirosin dan dikatalis oleh 

fenilalanin hidroksilase. Saat reaksi berlangsung memerlukan tetrahidrobioprotein  

kemudian dioksidasi menjadi senyawa dihidro pada reaksi sebelumnya. 

Dihidrobioprotein direduksi kembali menjadi tetrahidrobioprotein oleh NADPH. 

Dalam reaksi selanjutnya, tirosin mengalami transaminasi dan oleh karena itu 

diperlukan enzim tirosin transaminase. Reaksi ini melibatkan α-ketoglutarat 

sebagai penerima gugus amino. Sebagai hasinya terbentuklah hidroksifenilpiruvat. 

Berikutnya reaksi dekarboksilasi oleh suatu enzim yang mengandung tembaga. 

Reaksi ini diperlukan askorbat dan sebagai hasilnya terbentuklah homogentisat. 

Cincin fenol terbuka dan senyawa tersebut mengalami isomerisasi menjadi 

fumaril asetoasetat dan dapat dihidrolisis menjadi fumarat dan asetoasetat. 

 

e. Asam-asam amino yang diubah menjadi asetoasetat 

Kelompok yang termasuk ke dalam asam amino yang diubah menjadi 

asetoasetat ialah asam amino yaitu leusin dan lisin. 

1) Leusin 

Leusin adalah satu-satunya jenis asam amino yang hanya menghasilkan zat 

keton dan tidak menghasilkan zat yang bersifat glukogenik. Permulaan dari 

pemecahaan leusin sama seperti halnya isoleusin dan valin yaitu transaminasi, 

dekarboksilasi, ikatan dengan KoA, dan ikatan rangkap. Hasil yang dibentuk dari 

leusin ialah β-metilkrotonil KoA (Gambar 13). 

Senyawa ini dapat didekarboksilasi dalam suatu reaksi yang memerlukan 

biotin dan terbentuklah β-metilglutaril KoA. Pengikat satu molekul air 
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menyebabkan terbentuknya β-hidroksi-β-metilglutaril KoA dan dapat dipecah 

menjadi asetoasetat dan asetil KoA. 

 

Gambar 13. Pemecahan leusin menjadi asetoasetat dan asetil KoA 
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2) Lisin 

Pemecahan lisin terlihat pada Gambar 14. Awalnya lisin dikondensasikan 

dengan α-ketoglutarat dan kemudian direduksi menjadi sakharopin. Reoksidasi 

dan hidrolisis akan membebaskan glutamat yang sekaligus membawa gugus 

epsilon-amino dari lisin. Senyawa yang tersisa dioksidasi lagi menjadi α-

aminoketoadipat. Transaminasi, dekarboksilasi dan pengikatan dengan KoA 

menghasilkan glutaril KoA. 

Lisin dikenal sebagai asam amino yang bersifat glukogenik dan ketogenik. 

Ketogenik yang dihasilkan ialah asetoasetat. 
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Gambar 14. Pemecahan lisin 

 

6. Metabolisme asam amino 

  Menurut Poedjiadi (1994), metabolisme asam amino adalah sebagai 

berikut: 
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a. Leusin 

Leusin dapat diubah menjadi asam keto melalui reaksi transaminasi 

oksidatif. Kemudian asam keto ini melalui beberapa tahap reaksi diubah menjadi 

asetil KoA. 

CH2  CH2  CH2  CH2 

        

       CH          CH   CH3 

            I             I       I 

       CH2            CH2     C – S – KoA  

         I                                    I       II 

     HCNH         C = O       O  

         I             I   

      COH           COH  

 

leusin   asam α kertoisokaproat 

 

 Salah satu senyawa yang terbentuk dalam tahap reaksi tersebut ialah β 

hidroksi β metil glutamil KoA (HMG CoA), yang juga merupakan salah satu zat 

antara dalam biosintesis kolesterol. 

   COH  

            

     CH2 

         

    CH3    –  C  –  OH  

         

     CH2  

          

      C – S – KoA 

          

      O  

β hidroksi β metil glutamil KoA  

 

Hal tersebut merupakan salah satu contoh hubungan antara metabolisme 

protein, lemak dan karbohidrat. Leusin adalah salah satu asam amino esensial 

yang disintesis oleh organisme mikro atau tumbuhan dari asam piruvat. 

 



39 
 

 

  tiamipirofosfat  

piruvat      asetolaktat + CO2  

   Mg
++ 

 

 

      NADH2  

      reduktase 

 

ketoisovalerat    dihidroksiisofalerat  

asetil KoA  

 

 

isopropilmalat   ketoisokaproat  

   CO2   

      ketoisokaproat  

      glutamat transaminase   

 

           leusin  

 

 

b. Arginin 

Dalam siklus urea, yaitu siklus reaksi-raksi yang menghasilkan urea dari 

CO2 dan NH3, arginin merupakan salah satu senyawa pada siklus tersebut. Arginin 

diubah oleh enzim arginase menjadi ornitin dan urea. Selanjutnya sebagian dari 

ornitin dapat diubah menjadi prolin dan asam glutamat yang kemudian dapat pula 

diubah menjadi asam ketoglutarat yang masuk dalam siklus asam sitrat. 

 

c. Threonin 

Threonin mengalami metabolisme yang serupa dengan serin. Asam 

ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil KoA yang selanjutnya diubah 

menjadi suksinil KoA.  
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                        anaerob    

  CH3CH2COCOOOH   

CH3 – CHOH – CH – COOH                                           asam  α   ketobotirat  

                         І                                                

                       NH2                                                                        CH3CHOH – COCOOH 

                                                                           asam α keto β hidroksibutirat 

threonin 

 

Dengan cara pemecahan molekulnya metabolisme threonin dapat diubah 

menjadi glisin dan asetaldehida. 

 

 CH3 – CH – CH – CH – COOH                                  CH3CHO + CH3COOH 

              І                 І                                                                       І     

            OH             NH2                                                                       NH2 

          threonin                                                          asetaldehida      glisin          

 

Reaksi pemecahan molekul threonin berlangsung oleh enzim aldolase 

threonin dan piridoksalfosfat sebagai koenzim. Biosintesis threonin berasal dari 

asam aspartat melalui beberapa tahap reaksi sebagai berikut. 

         asam aspartat 

                        ATP kinase 

 

        aspartilfosfat 

                        NADH2 

 

        homoserin 

                      ATP kinase                     

 

     homoserinfosfat 

                      Threonin piridoksal- 

                      Fosfat sintetase 

            threonin 
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d. Valin 

Melalui beberapa tahap reaksi, valin dapat diubah menjadi suksinil KoA 

yang kemudian masuk kedalam siklus asam sitrat. Dalam metabolisme ini, valin 

mula-mula diubah menjadi asam ketoisovalerat dengan cara transaminasi. 

Selanjutnya asam ketoiso dan valerat diubah berturut-turut menjadi isobutiril KoA 

dan suksinil KoA. 

CH3      CH3 

 CH – COH        CH – C – COH  

CH3  I   CH3   II  

  NH2     O 

 

 

 L–valin     asam ketoisovalerat 

 

 

Biosintesis valin hanya terjadi dalam tumbuhan dan organisme mikro. 

Biosintesis ini diawali dari asam piruvat yang berturut-turut diubah menjadi 

asetolaktat, α, β dihidroksi isovalerat, α-ketoisovalerat, dan kemudian valin. 

 

          tiamin pirofosfat 

piruvat      asatoasetat    + CO2  

   Mg     NADH 

       isomeroreduktase 

    dahidrase 

ketoisofalerat           α, β dihidroksiisovalerat  

             glutamat kitoisovalerat transaminase 

         valin 

 

 

e. Fenilalanin 

Fenilalanin dapat diubah menjadi tirosin yang kemudian melalui beberapa 

tahap reaksi dapat diubah menjadi asam formiat dan asam asetoasetat.  Reaksi 

glutamat  

ketoisovalerat 

transaminase 
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pembentukan tirosin dan fenilalanin adalah reaksi tidak reversible, artinya 

fenilalanin tidak dapat dibentuk dari tirosin dan karenanya fenilalanin adalah asam 

amino esensial sedangkan tirosin merupakan asam amino non esensial. 

 

                                                                                                                            CH2 – CH  –  COOH 

 
NADPH+H

+                                       dihidrobiopterin                                   NH2                   

                   II                                           I        HO                  L–tirosin 

                                                                                                                           CH2 – CH  –  COOH 

   NADPH
+

                                                      terahidrobiopterin                                           

                                                                             

                                                                                          L–fenilalanin 
            

      H                                                                            H       

  H2N     N        N                                          H2N       N        N 

    HN              N        CH – CH – C                   HN                        N       CH – CH – CH3 

                O                   OH    OH                               H              OH         OH     OH 

 dihidrobiopterin                                                tetrahidrobiopterin 

 

Biosintesis fenilalanin terjadi pada organisme mikro dan dapat dibentuk 

dari asam fosfoenol piruvat dan eritrosa-4-fosfat. Kedua jenis ini melalui beberapa 

tahap reaksi dapat membentuk asam fenilpiruvat yang selanjutnya dengan reaksi 

transaminasi terbentuk fenilalanin. 

asam fosfoenolpirufat      eritrosa 4 fosfat     

 

 asam fenilpiruvat 

                                                     

      fenilalanin 

 

O2 

NH

2 

H2O 

transaminase   
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f. Isoleusin 

Metabolisme isoleusin mengalami reaksi transaminasi oksidatif sehingga 

terbentuk asam keto, yaitu asam α keto β metil valerat. Kemudian asam ini 

melalui beberapa tahap reaksi diubah menjadi asetil KoA dan propionil KoA. 

Asetil KoA dapat langsung masuk dalam siklus asam sitrat.  

Isoleusin merupakan asam amino esensial yang disintesis dalam organisme 

mikro. Biosintesis isoleusin tersebut dimulai dari asam α-ketobutirat yang dapat 

dibentuk dari threonin. Melalui beberapa tahap reaksi asam ketobutirat diubah 

menjadi isoleusin. 

          CH3CHO 

ketobutirat             α aseto α hidroksi butirat 

                              tiaminpirofosfat                        

              isomeroreduktase 

                                               

 dehidrase      NADH2        Mg
++

  

α keto β metivalerat       α, β dihidroksi β metil valerat 

                                                    H2O 

                             glutamat               

                            α keto β metivalerat transaminase 

                

 

          isoleusin 

 

 

 

g. Lisin 

Lisin adalah suatu asam diamino monokarboksilat. Lisin dapat 

memberikan juga amino kepada asam amino lain, tetapi tidak dapat dibentuk lisin 

kembali artinya tidak dapat proses reaminasi setelah lisin mengalami reaksi 

deaminasi. Melalui beberapa tahap reaksi lisin dapat diubah menjadi asam 

glutarat. 
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H2C
+
 – NH2        C

+
OOH      C

+
OOH         C

+
OOH        

 

      CH2                    CH2                  CH2                    CH2 

 

      CH2                      CH2                       CH2                CH2 

 

      CH2               CH2                   CH2                     CH2 

                                                           
     HC – NH2        HC - NH2    CH2             C

+
OOH        

 

    COOH          COOH          COOH 

    lisin                    asam α            asam α          asam 

   aminoadipat      ketoadipat    ketoadipat    glutarat 

 

Lisin dapat terbentuk dari asam aspartat melalui dari beberapa tahap 

reaksi. Asam aspartat diubah menjadi aspartat β semialdehida yang kemudian 

bereaksi dengan asam piruvat dan membentuk lisin pada reaksi tahap akhir. 

Biosintesis lisin ini terjadi pada bakteri dari asam α ketoglutarat dengan asetil 

KoA. 

 

 

h. Histidin 

Biosintesis histidin yang berlangsung pada organisme mikro terdiri atas 

beberapa tahap reaksi yang berawal dari reaksi kondensasi antara fosforibosil 

pirofosfat dengan ATP, yang dibantu oleh ATP fosforilase sebagai katalis. 

 

i. Methionin 

Methionin dapat diperoleh dari hasil hidrolisis kasein. Struktur molekul 

methionin berupa gugus metil. Gugus metil dalam molekul methionin dapat 

dipindahkan pada molekul senyawa lain, sehingga methionin seringkali disebut 

sebagai molekul donor gugus metil. Biosintesis methionin berawal dari asam 
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aspartat. Proses biosintesis methionin dapat berlangsung pada tumbuhan dan 

organisme mikro. 

            ATP                       ADP        NADH                 NAD 

  asam                                    aspartil                                    asparat 

  asparat                                 fosfat                                   semialdehida 

NADH 

                 serin                                                         sistein  

 

 

 

 

NAD
+
 

homosistein                      sistationin                         homoserin
 

 

                   asam N - metiltetrahidrofolat 

 

 

                   asam tetrahhidrofolat 

 

  

L-methionin 

 

 

7. Kebutuhan asam amino esensial 

Protein dalam pakan terutama asam amino diperlukan untuk pertumbuhan 

dan sumber energi. Nilai gizi dari suatu protein ditentukan oleh kandungan asam–

asam amino esensial yang tersedia (tercerna dan terserap) oleh ikan (larva dan 

benih) yang bersangkutan. Nilai gizi bagi larva dan benih akan dikatakan semakin 

tinggi apabila protein yang dibutuhkan semakin mendekati pola komposisi asam 

amino esensial (Sutisna dan Sutarmanto, 1995). 

Menurut Buwono (2000), kebutuhan asam amino esensial dalam perikanan 

adalah sebagai berikut: 
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a.  Kebutuhan lisin 

Lisin merupakan asam amino pembatas dalam protein nabati. 

Kebutuhan lisin bagi tubuh ikan berkisar antara 4%-6% dari protein 

ransum. Tingkat kebutuhan lisin paling tinggi ditemukan pada ikan Carp., 

sedangkan tingkat kebutuhan lisin yang rendah ditemukan pada ikan 

Tilapia (4,1%) dan Rainbow trout (3,7%). Defisiensi lisin dalam ransum 

ikan dapat menyebabkan kerusakan pada sirip ekor (nekrosis), yang 

apabila berkelanjutan dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. 

Tingkat penggunaan lisin dipengaruhi oleh kadar arginin, urea, dan 

amonia. Ketika terjadi degradasi arginin, maka penggunaan lisin akan 

meningkat. 

 

b.  Kebutuhan methionin 

Keberadaan methionin sering kali diikuti dengan keberadaan sistin 

(asam amino non esensial). Methionin dan sistin, keduanya merupakan 

asam amino yang mengandung gugus sulfur. Sistin mempunyai 

kemampuan mereduksi sejumlah methionin yang diperlukan bagi 

pertumbuhan optimal. Sehingga dengan demikian sistin dapat mengganti 

kedudukan methionin kira-kira sebesar 60% pada Channel catfish dan 

42% pada Rainbow trout. Kebutuhan methionin berbeda-beda bagi setiap 

jenis ikan. Ikan Chinook salmon mebutuhkan methionin lebih tinggi 

dibanding spesies lain yaitu sebesar 4% dari protein ransum, sedangkan 

spesies lain berkisar 3% dari protein. Kebutuhan methionin pada ikan 

biasanya berkaitan dengan kadar methionin dalam serum dan kadar 
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makanan yang tercerna. Sebagaimana halnya dengan lisin asam amino 

methionin juga merupakan asam amino pembatas dalam beberapa 

makanan sumber protein nabati. Defisiensi methionin dapat 

mengakibatkan penyakit katarak pada ikan Rainbow trout. 

 

c.  Kebutuhan isoleusin, leusin, dan valin 

Tingkat kebutuhan isoleusin, leusin, dan valin (asam amino 

berantai cabang). Perubahan-perubahan konsentari isoleusin, leusin, dan 

valin dalam serum dipengaruhi oleh peningkatan kadar protein ransum. 

Peningkatan konsentrasi dari salah satu asam amino berantai cabang ini, 

misalnya leusin, akan memberikan pengaruh pada konsentrasi isoleusin 

dan valin dalam serum. Pengamatan ini memberikan indikasi bahwa leusin 

mungkin mampu mempermudah jaringan tubuh menyerap asam-asam 

amino berantai cabang. Beberapa hasil penelitian juga memperkuat 

pernyataan adanya keterkaitan antara isoleusin-leusin-valin. Konsentrasi 

leusin dan valin dalam serum tampaknya paralel dengan konsentrasi 

isoleusin dalam serum. Interaksi hubungan paralel ketiga asam amino 

berantai cabang ini dapat ditunjukkan dalam suatu hasil percobaan bahwa 

ketika kebutuhan isoleusin pada Chinnok salmon ditingkatkan maka akan 

diikuti dengan peningkatan penggunaan leusin. 

 

d.  Kebutuhan fenilalanin 

Kebutuhan asam amino esensial fenilalanin memiliki struktur 

kimiawi yang mirip dengan struktur kimiawi asam amino non esensial 
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tirosin, sehinggga keduanya dapat saling menggantikan. Hasil percobaan 

pada Channel catfish membuktikan bahwa tirosin dapat mengganti 

sebagian 50% dari kebutuhan fenilalanin bagi pertumbuhannnya. 

Fenilalanin dan tirosin diklasifikasikan sebagai asam amino aromatik. 

Kedua asam amino aromatik ini diperlukan dalam jumlah yang cukup 

untuk mendorong sintesis protein dan fungsi fungsi fisiologis lain pada 

ikan. Ikan mampu dengan segera merubah fenilalanin menjadi tirosin atau 

menggunakan tirosin untuk melakukan proses metabolisme yang 

diperlukan bagi asam amino fenilalanin tersebut. Karenanya untuk 

menentukan kebutuhan asam amino aromatik khususnya fenilalanin, 

dalam pengujian haruslah digunakan bahan pangan tanpa tirosin atau 

berkadar tirosin sangat rendah. 

 

e.  Kebutuhan arginin 

  Tingkat kebutuhan asam amino esensial arginin bagi setiap spesies 

ikan berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kandungan energi dan 

protein yang terdapat dalam pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

laju pertumbuhan harian ikan pada ransum yang mengandung arginin 

1,1% (2,7% dari protein ransum), secara signifikan lebih rendah dari pada 

ikan yang diberi ransum dengan jumlah arginin yang lebih tinggi. Ikan 

Salmon (Chinook salmon) mempunyai kebutuhan arginin yang lebih tinggi 

dibanding spesies ikan lain, yaitu kira-kira 6% dari protein ransum. 

Sementara, kebutuhan arginin bagi spesies lain berkisar antara 3%-4% dari 

protein ransum. Arginin merupakan asam amino yang sangat diperlukan 
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bagi pertumbuhan optimal ikan muda kebutuhan kuantitatif arginin 

ditentukan oleh energi tercerna (dietary energy) dan protein ransum. Di 

samping berperan dalam sintesis protein, arginin juga berperan dalam 

sintesis urea. Arginin didistribusikan terutama dalam fraksi mitokondria, 

baik pada ginjal maupun hati ikan Teleostei. 

 

f.  Kebutuhan histidin dan threonin 

    Tingkat kebutuhan kuantitatif histidin pada beberapa spesies ikan 

yang telah dikaji, berkisar antara 1,5% - 2,1% dari protein ransum. Adapun 

threoninnya berkisar antara 2% - 4% dari protein ransum. Histidin 

merupakan asam amino esensial bagi pertumbuhan larva dan anak-anak 

ikan. Histidin diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam 

tubuh ikan. 

 

C. Cahaya 

Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elekromagnetik yang kasat 

mata dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nm. Pada bidang fisika, cahaya 

adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata 

maupun yang tidak dan dapat pula didefinisikan bahwa cahaya adalah paket 

partikel yang disebut foton. Kedua definisi di atas adalah sifat yang ditunjukkan 

cahaya secara bersamaan sehingga disebut "dualisme gelombang-partikel". Paket 

cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera 

penglihatan sebagai warna. Bidang studi cahaya dikenal dengan sebutan optika, 

merupakan area riset yang penting pada fisika modern (Kumar, 2008). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelombang_elekromagnetik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mata
http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Mata
http://id.wikipedia.org/wiki/Foton
http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Optika
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika


50 
 

 

Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika klasik yang 

mempelajari besaran optik seperti intensitas, frekuensi atau panjang gelombang, 

polarisasi, dan fase cahaya. Sifat-sifat cahaya dan interaksinya terhadap sekitar 

dilakukan dengan pendekatan paraksial geometris seperti refleksi, refraksi, dan 

pendekatan sifat optik fisisnya yaitu interferensi, difraksi, dispersi, dan polarisasi. 

Masing-masing studi optika klasik tersebut disebut dengan optika geometris dan 

optika fisis (Kalumuck, 2000). 

 

1.  Unit dari unsur cahaya 

Berdasarkan teori Maxwell tentang penyebaran cahaya dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik, kecepatan cahaya adalah 300.000 km/detik. Cahaya 

memiliki frekuensi yang berkisar 3,87×10
14

 hingga 8,35×10
14

  Hz dengan panjang 

gelombang antara 7.800 hingga 3.600 Ǻngstrom (1Ǻ = 10
-10

 m). Warna dari 

cahaya yang ditangkap oleh mata diakibatkan oleh panjang gelombang spesifik 

cahaya yaitu mulai dari violet (gelombang pendek atau frekuensi rendah yaitu 

3.900 - 4.550 Ǻ) hingga merah (gelombang panjang atau frekuensi tinggi yaitu 

6.220 -7.700 Ǻ). Cahaya putih merupakan perpaduan dari cahaya yang memiliki 

panjang gelombang yang berbeda (Ben dan Yami, 1976). 

Menurut Ben dan Yami (1976), perbedaan warna dan panjang gelombang 

dipengaruhi oleh unsur-unsur cahaya. Unsur utama dari cahaya adalah: 

 

a. Intensitas 

  Intensitas merupakan besaran dari energi flux per satuan waktu. Energi 

flux adalah tingkat energi yang dipindahkan pada permukaan perairan. Besarnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Optika_klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/Intensitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Polarisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Fasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendekatan_paraksial
http://id.wikipedia.org/wiki/Refleksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Refraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Interferensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Difraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
http://id.wikipedia.org/wiki/Polarisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Optika_geometris
http://id.wikipedia.org/wiki/Optika_fisis
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flux energi dapat ditentukan melalui total dari transfer energi (SI units: W = J·s
-1

) 

(NASA, 2008). Dalam bidang fenomena transport, (transport panas, transport 

massa, dan dinamika fluida), flux didefinisikan sebagai jumlah yang mengalir atau 

melalui suatu unit area persatuan waktu. 

 

b. Frekuensi atau panjang gelombang 

  Frekuensi merupakan jumlah keberadaan dari suatu kejadian yang 

berulang persatuan waktu dan biasanya disebut juga dengan frekuensi temporal. 

Periode merupakan durasi dari satu siklus kejadian yang berulang, sehingga 

periode merupakan resiprok dari ferekuensi sehingga sebuah frekuensi dapat 

didefinisikan pula sebagai jumlah periode persatuan waktu. 

 

c. Polarisasi 

 Polarisasi merupakan pembentuk gelombang yang dideskripsikan sebagai 

orentasi dari gerak oscilasi. Pada gelombang transversal, polarisasi merupakan 

gerakan oscilasi mengikuti arah dari gelombang. 

 Untuk menentukan aspek teknis cahaya secara kuantitatif, digunakan suatu 

unit yang diakui secara internasional yaitu candela (Cd) yang merupakan nilai 

intensitas sumber cahaya yang kecil dan spesifik misalnya kumparan bohlam. 

Definisi dari 1 Cd adalah nilai 60 cd/cm
2
 bagian yang bercahaya dari “black-

body” pada temperatur (2042˚K). 1 Cd sama dengan Flux, sedangkan lux adalah 

satuan candela per meter persegi (Cd/m
2
) (Bird et al., 1960). 
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2.  Cahaya dalam air 

Secara umum, iluminasi (Lx) akan menurun sesuai dengan jarak dan 

sumber cahaya. Iluminasi dari suatu objek berbanding terbalik dengan kuadrat 

jarak dari sumber cahaya. Dengan kata lain, jika jarak antara sumber cahaya dan 

objek terkena cahaya digandakan, maka iluminasi akan berkurang hingga 4 kali 

lipat. Penurunan iluminasi berlaku terhadap berbagai medium dan penurunan akan 

terjadi secara berangsur-angsur. Lebih jauh lagi, penurunan intensitas cahaya 

tergantung dari kandungan (zat tersuspensi dan zat terlarut) yang ada dalam 

medium (Ben dan Yami, 1976). 

Kecerahan memegang peranan penting karena secara umum cahaya dapat 

menembus medium yang cerah dibanding yang keruh. Efek dari kekeruhan 

terhadap cahaya adalah ekstinsi (proses penyerapan dan penyebaran cahaya) atau 

atenuasi (pelemahan cahaya). Misalnya, penentuan iluminasi pada perairan 

dengan kecerahan 10 meter maka iluminasi akan bervariasi dari 8-35% dari 

iluminasi dipermukaan. Pada perairan dengan kekeruhan tinggi maka iluminasi 

akan lebih rendah persentasinya (Ben dan Yami, 1976). 

Permukaan air akan mencegah masuknya radiasi cahaya inframerah dan 

ultraviolet kedalam badan air. Radiasi cahaya merah dan orange akan terserap 

pada lapisan atas perairan dan sebagian kecil akan mengalami penyebaran. 

Cahaya biru, hijau, dan ungu akan terserap lebih dalam karena tingkat penyerapan 

akan tergantung dari panjang cahaya. Di bawah ini adalah tabel perbandingan 

warna dan panjang gelombang cahaya. 
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Tabel 3. Perbandingan warna dan panjang gelombang cahaya (Ben dan 

Yami, 1976) 

 

No Warna                       Panjang Gelombang (Ǻngstrom) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ultraviolet > 3.900 

Violet (ungu) 3.900 – 4.550 

Biru 4.550 – 4.920 

Hijau 4.920 – 5.770 

Kuning 5.770 – 5.920 

Orange 5.970 – 6.220 

Merah 6.220 – 7.700 

Inframerah > 7.700 

 

 

Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis mikroalga 

yang berguna untuk pembentukan senyawa karbon organik. Intensitas cahaya 

sangat menentukan pertumbuhan fitoplankton yaitu dilihat dari lama penyinaran 

dan panjang gelombang yang digunakan untuk fotosintesis. Dalam proses 

fotosintesis pada tumbuhan diperlukan cahaya. Kebutuhan akan cahaya bervariasi 

tergantung kedalaman kultur dan kepadatannya (Coutteau, 1996). 

Menurut Mitchell, et al. (2000), proses fotosintesis diawali dengan 

penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Sinar matahari yang berupa foton 

yang terbaik adalah sinar merah dan ungu. Pigmen klorofil menyerap lebih 

banyak cahaya terlihat pada warna ungu (400-450 nanometer) dan merah (650-

700 nanometer) dibandingkan hijau (500-600 nanometer). Fotosintesis akan 

menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang 

tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak 

energi. Cahaya akan diserap oleh molekul klorofil untuk dikumpulkan pada pusat-

pusat reaksi. Reaksi ini melibatkan beberapa kompleks protein dari membran 

tilakoid berupa pigmen yang terdiri dari sistem cahaya yang disebut fotosistem. 
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Dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem yaitu 

fotosistem I dan fotosistem II. Fotosistem I dan II sebagai sistem pembawa 

elektron. Fotosistem terdapat perangkat komplek protein pembentuk ATP berupa 

enzim ATP sintase. Fotosistem II terdiri dari molekul klorofil yang menyerap 

cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan fotosistem I, 700 

nanometer.  Kedua fotosistem ini akan bekerja secara simultan dalam fotosintesis. 

Pada dasarnya menurut Mitchell, et al. (2000), rangkaian reaksi 

fotosintesis dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang (karena 

memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak memerlukan cahaya), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Reaksi terang 

Reaksi terang terjadi di tilakoid (tumpukan tilakoid = grana), yaitu 

struktur cakram yang terbentuk dari lipatan membran dalam kloroplas.  

Membran tilakoid menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi 

energi kimia. Fotosintesis pada reaksi terang dimulai ketika cahaya 

mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem II (P. 680). Fotosistem II 

melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transport 

elektron. Energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang 

menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini 

menyebabkan fotosistem II mengalami defisit atau kekurangan elektron 

yang harus segera diganti. 

Pada alga, kekurangan elektron dari transfer fotosistem II  yang 

menghasilkan ATP, dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang 

terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Cahaya yang mengionisasi 
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fotosistem I, melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transpor 

elektron yang akhirnya mereduksi NADP menjadi NADPH. Jadi, 

fotosistem I (P. 700) menghasilkan NADPH2 sedang fotosistem II (P. 680) 

menghasilkan oksigen dan ATP. Reaksi terang mengubah energi cahaya 

menjadi energi kimia, juga menghasilkan oksigen dan mengubah ADP dan 

NADP
+
 menjadi energi pembawa ATP dan NADPH2. ATP dan NADPH2 

inilah yang nanti akan digunakan sebagai energi dalam reaksi gelap.  

 

b. Reaksi gelap 

Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam 

fotosintesis. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi 

pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah 

ATP dan NADPH, yang dihasilkan dari reaksi terang, dan CO2, yang 

berasal dari udara bebas. Dari reaksi gelap dihasilkan glukosa (C6H12O6), 

yang sangat diperlukan bagi reaksi katabolisme. Reaksi ini ditemukan oleh 

Melvin Calvin dan Andrew Benson, karena itu reaksi gelap disebut juga 

reaksi Calvin-Benson. Salah satu substansi penting dalam proses ini ialah 

senyawa gula beratom karbon lima yang terfosforilasi yaitu ribulosa fosfat. 

Jika diberikan gugus fosfat kedua dari ATP maka dihasilkan ribulosa 

difosfat (RDP). Ribulosa difosfat ini yang nantinya akan mengikat CO2 

dalam reaksi gelap. Secara umum, reaksi gelap dapat dibagi menjadi tiga 

tahapan (fase), yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. 

Pada fase fiksasi, 6 molekul ribulosa difosfat mengikat 6 molekul 

CO2 dari udara dan membentuk 6 molekul beratom C6 yang tidak stabil. 6 



56 
 

 

molekul beratom C6 yang tidak stabil itu kemudian pecah menjadi 12 

molekul beratom C3 yang dikenal dengan 3-asam fosfogliserat 

(APG/PGA). Selanjutnya, 3-asam fosfogliserat ini mendapat tambahan 12 

gugus fosfat dan membentuk 1,3-bifosfogliserat (PGA 1,3 biphosphat). 

Kemudian, 1,3-bifosfogliserat masuk ke dalam fase reduksi, dimana 

senyawa ini direduksi oleh H
+
 dari NADPH, yang kemudian diubah 

menjadi NADP
+
 dan terbentuklah 12 molekul fosfogliseraldehid (PGAL) 

yang beratom 3C. Selanjutnya terjadi sintesa, 2 molekul fosfogliseraldehid 

melepaskan diri dan menyatukan diri menjadi 1 molekul glukosa yang 

beratom 6C (C6H12O6). 

Sepuluh molekul fosfogliseraldehid yang tersisa kemudian masuk 

ke dalam fase regenerasi, yaitu pembentukan kembali ribulosa difosfat 

(RDP/RuBP). Pada fase ini, 10 molekul fosfogliseraldehid berubah 

menjadi 6 molekul ribulosa fosfat. Jika mendapat tambahan gugus fosfat, 

maka ribulosa fosfat akan berubah menjadi ribulosa difosfat (RDP), 

RDP/RuBP kemudian kembali akan mengikat CO2, begitu seterusnya. 

Reaksi gelap ini menghasilkan APG (asam fosfogliserat), ALPG 

(fosfogliseraldehid), RDP (ribulosa difosfat), dan glukosa (C6H12O6). 

 


