
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Bio-Ekologi E. cottonii 

 

A.1. Biologi E. cottonii 

 

Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi 

Thallophyta. Keseluruhan dari tanaman merupakan batang yang dikenal dengan 

sebutan thallus. Bentuk thallus rumput laut ada bermacam-macam ada yang bulat 

seperti tabung, pipih, gepeng, bulat seperti kantong, rambut dan lain sebagainya. 

Thallus tersusun oleh satu sel (uniseluler) atau banyak sel (multiseluler). 

Percabangan thallus ada yang thallus dichotomus (dua-dua terus menerus), pinate 

(dua-dua berlawanan sepanjang thallus utama), pectinate (berderet searah pada 

satu sisi thallus utama) dan ada juga yang sederhana tidak bercabang. Sifat 

substansi thallus juga beraneka ragam ada yang lunak seperti gelatin (gelatinous), 

keras diliputi atau mengandung zat kapur (calcareous), lunak bagaikan tulang 

rawan (cartilagenous), berserabut (spongeous) dan sebagainya (Soegiarto et al, 

1978). Sejak tahun 1986 sampai sekarang jenis rumput laut yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Eucheuma sp.  

 

Genus Eucheuma merupakan istilah popular di bidang niaga untuk jenis rumput 

laut penghasil karaginan. Nama istilah ini resmi bagi spesies Eucheuma yang 
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ditentukan berdasarkan kajian filogenetis dan tipe karaginan yang terkandung di 

dalamnya. Jenis Eucheuma ini juga dikenal dengan Kappaphycus (Doty, 1973). 

 
Gambar 1. Rumput laut jenis Echeuma Cottoni  

(Sumber : Ariyanto, 2005). 

 

 

Taksonomi rumput laut jenis Eucheuma dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisio :  Rhodophyta 

Kelas :  Rhodophyceae 

Ordo :  Gigartinales 

Famili : Solieriaceae 

Genus : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii 

 

Ciri-ciri E. cottonii adalah thallus dan cabang-cabangnya berbentuk silindris atau 

pipih, percabangannya tidak teratur dan kasar (sehingga merupakan lingkaran) 

karena ditumbuhi oleh nodulla atau spine untuk melindungi gamet. Ujungnya 

runcing atau tumpul berwarna coklat ungu atau hijau kuning. Spine     E. cottonii 

tidak teratur menutupi thallus dan cabang-cabangnya. Permukaan licin, 

cartilaginous, warna hijau, hijau kuning, abau-abu atau merah. Penampakan 
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thallus bervariasi dari bentuk sederhana sampai kompleks (Dirjenkan Budidaya, 

2004). 

 

A.2. Ekologi E. cottonii 

A.2.1. Kondisi Lingkungan Fisik 

 

E. cottonii mempunyai habitat diperairan laut  dengan dasar perairan yang stabil, 

terdiri dari patahan karang mati (pecahan karang) dan pasir kasar serta bebas dari 

lumpur. Jenis rumput laut dan sebaran-sebarannya menurut data Stastict Research 

and Development, dapat di bagi dari segi keanekaragaman. Jenis rumput laut di 

perairan Indonesia cukup tinggi tetapi pada saat ini baru dikenal lima jenis yang 

bernilai eksport tinggi, yaitu Gelidium, Gelidiella, Hypnea, Eucheuma, dan 

Gracilaria. Dua jenis di antaranya sudah dibudidayakan dan berkembang di 

Indonesia, yaitu Eucheuma dan Gracilaria. Jenis-jenis numput laut secara 

ekonomi menjadi penting karena mengandung senyawa polisakarida. Rumput laut 

penghasil karaginan (karaginofit) dan penghasil agar (agarofit) termasuk kelas 

alga merah (Rhodophyceae) dan penghasil alginat (alginofit) dan kelas algae 

coklat (Phaeophyceae). Secara umum rumput laut yang tersebar luas diperairan 

Indonesia sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk makanan dan 

obat tradisional (Ariyanto, 2005). 

 

Rumput laut memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang 

terdapat pada thallusnya. Nutrisi terbawa oleh arus air yang menerpa rumput laut 

akan diserap sehingga rumput laut bisa tumbuh dan berkembangbiak. 
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Perkembangbiakan rumput laut melalui dua cara yaitu generatif dan vegetative 

(Junaedi, 2004). 

 

Daya dukung lingkungan yang baik untuk pertumbuhan rumput laut harus 

ditempatkan pada daerah yang terlindung dari pengaruh ombak dan gelombang 

yang kuat biasanya terletak di teluk dan terlindung oleh karang penghalang atau 

pulau di depannya. Gerakan arus yang ideal untuk pertumbuhan rumput laut yaitu 

20-40 cm/detik. Jika kecepatan arus melebihi 40 cm/detik atau kurang dari 20 

cm/detik maka pertumbuhan rumput laut akan lambat. Arus yang lemah dapat 

mengurangi pasokan nutrien yang dibutuhkan oleh rumput laut sehingga 

menghambat pertumbuhannya.  

 

E. cottonii membutuhkan perairan yang jernih sehingga proses fotosintesis dapat 

berlangsung dengan baik. Apabila kecerahan perairan berkurang akibat 

sedimentasi dari daratan maupun sekitarnya maka akan menghambat pertumbuhan 

rumput laut. Tingkat kecerahan yang tinggi diperlukan dalam budidaya rumput 

laut yaitu ± 5 – 10 meter, agar penetrasi cahaya matahari dapat masuk ke dalam 

air. Intensitas sinar yang diterima secara sempurna oleh thallus merupakan faktor 

utama dalam proses fotosintesis. Kondisi air yang jernih dengan tingkat 

transparansi tidak kurang dari 5 meter cukup baik untuk pertumbuhan rumput laut. 

Kecerahan perairan yang ideal untuk pertumbuhan rumput laut yaitu 30 meter 

sedangkan nilai kekeruhan adalah 0,3 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) 

(Puslitbangkan, 1991). 
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Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan Eucheuma cottonii adalah antara 2-

15 m pada saat surut terendah untuk metode apung. Hal ini akan menghindari 

rumput laut mengalami kekeringan karena terkena sinar matahari secara langsung 

pada waktu surut terendah dan memperoleh (mengoptimalkan) penetrasi sinar 

matahari secara langsung pada waktu air pasang. Kenaikan temperatur yang tinggi 

mengakibatkan thallus rumput laut menjadi pucat kekuning-kuningan yang 

menjadikan rumput laut tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu suhu 

perairan yang baik untuk budidaya rumput laut adalah 20-28 °C dengan fluktuasi 

harian maksimum 4 °C. Intensitas hujan yang cukup tinggi dapat membuat 

pertumbuhan rumput laut menjadi terganggu. Akibatnya hasil panen menjadi tidak 

optimal dan merugi (Puslitbangkan, 1991). 

 

A.2.2. Kondisi Lingkungan Biologi 

Pada perairan, untuk budidaya Eucheuma dipilih perairan yang secara alami 

ditumbuhi oleh komunitas dari berbagai makro algae seperti Ulva, Caulerpa, 

Padina, Hypnea. Adanya komunitas makro algae tersebut merupakan salah satu 

indikator bahwa perairan tersebut cocok untuk budidaya Eucheuma. Kemudian 

sebaiknya bebas dari hewan air lainnya yang besifat herbivora terutama ikan 

baronang/lingkis (Siganus sp.), penyu laut (Chelonia midas) dan bulu babi yang 

dapat memakan tanaman budidaya (Puslitbangkan, 1991). 

 

A.2.3. Kondisi Lingkungan Kimia 

Rumput laut tumbuh dengan baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan salinitas 

akibat air tawar yang masuk akan menyebabkan pertumbuhan rumput laut 
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menjadi tidak normal. Salinitas yang dianjurkan untuk budidaya rumput laut 

sebaiknya jauh dari mulut muara sungai. Salinitas yang dianjurkan untuk budidaya 

rumput laut Eucheuma cottonii adalah 28- 35 ppt (Ditjenkan Budidaya, 2005). 

 

Menurut Joshimura dalam Wardoyo (1975) bahwa kandungan fosfat sangat baik 

bila berada pada kisaran 0,10-0,20 mg/1 sedangkan nitrat dalam kondisi 

berkecukupan biasanya berada pada kisaran antara 0,01-0,7 mg/1. Dengan 

demikian dapat dikatakan perairan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang 

baik dan dapat digunakan untuk kegiatan budidaya laut 

 

B. Metode Penanaman  Rumput Laut 

 

B.1. Metode Dasar (bottom method) 

 

Penanaman dengan metode dasar dilakukan dengan mengikat bibit 

tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen kemudian disebar 

pada dasar perairan. Metode dasar merupakan metode pembudidayaan rumput laut 

dengan  menggunakan bibit dengan berat tertentu.  

  

B.2. Metode Lepas Dasar (off-bottom method) 

 

Metode lepas dasar dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, 

sehingga mudah untuk menancapkan patok/pancang. Metode ini sulit dilakukan 

pada dasar perairan yang berkarang. Bibit diikat dengan tali rafia yang kemudian 

diikatkan pada tali plastik yang direntangkan pada pokok kayu atau bambu. Jarak 

antara dasar perairan dengan bibit yang akan dilakukan berkisar antara 20-30 cm. 

Bibit yang akan ditanam dengan bobot 100-150 gram, dengan jarak tanam 20-25 
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cm. Penanaman dapat juga dilakukan dengan jaring yang berukuran 2,5x5 m
2
 

dengan lebar mata 25-30 cm dan direntangkan pada patok kemudian bibit rumput 

laut diikatkan pada simpul-simpulnya. 

 

B.3. Metode Apung (floating method)/Longline 

 

 

Metode apug//longline cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang 

berkarang dan pergerakan airnya di dominasi oleh ombak. Penanaman 

menggunakan rakit-rakit dari bambu sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi 

tergantung dari ketersediaan material, tetapi umumnya 2,5x5 m
2
 untuk 

memudahkan pemeliharaan. Pada dasarnya metode apug//longline sama dengan 

metode lepas dasar hanya posisi tanaman terapung dipermukaan mengikuti 

gerakan pasang surut. Untuk mempertahankan agar rakit tidak hanyut digunakan 

pemberat dari batu atau jangkar. Untuk menghemat area, beberapa rakit dapat 

dijadikan menjadi satu dan tiap rakit diberi jarak 1 meter untuk memudahkan 

dalam pemeliharaan. Bibit diikatkan pada tali plastik dan atau pada masing-

masing simpul jaring yang telah direntangkan pada rakit tersebut dengan ukuran 

berkisar antara 100-150 gram (Iswadi, 2007). 
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Tabel 1. Beberapa metode budidaya rumput laut yang umum digunakan  

(Afrianto dan Liviawati, 1993) 

 

 

JENIS METODE  GAMBAR 

A. Metode dasar 

(bottom method) 

 

1. Metode sebar 

(broadcast 

method) 

 
Metode ini biasanya digunakan pada perairan 

yang sebagian besar dasarnya terdiri dari batu 

karang 

2. Metode budidaya              

dasar laut (bottom 

method) 

 
Metode ini cocok untuk perairan yang berarus 

kencang dan bersubstrat batu atau karang. 

B. Metode lepas dasar 

(off bottom method) 

 

1. Tali tunggal lepas 

dasar (off bottom 

monoline) 

 
Metode ini sesuai untuk dasar perairan yang 

berpasir, berlumpur atau lumpur berpasir 
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2. Jaring lepas dasar 

(off bottom net) 

 
Metode ini biasa digunakan pada perairan yang 

berpasir, berlumpur dan lumpur berpasir. Benih 

yang ditanam lebih banyak 

3. Jaring lepas dasar 

bentuk tabung (off 

bottom tabular net) 

 
Metode ini sesuai untuk perairan yang berarus 

kencang dan banyak terdapat predator. Dapat juga 

digunakan di perairan yang mempunyai dasar 

pasir, lumpur, atau lumpur berpasir. 

C. Metode apung 

(floating method) 

 

1. Tali tunggal apung 

(floating monoline) 
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Metode ini merupakan perkembangan dari off 

bottom monoline (tali tunggal lepas dasar). 

2. Jaring apung 

(floating net) 

 
Hampir sama dengan floating monoline (tali 

tunggal apung), tali tunggal diganti dengan jaring 

nilon 

      

 

 

 

 

C. Pertumbuhan Rumput Laut 

 

 Pertumbuhan adalah perubahan ukuran suatu organisme yang dapat berupa 

berat atau panjang dalam waktu tertentu. Pertumbuhan rumput laut sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang berpengaruh antara lain jenis, galur, bagian thalus dan umur. 

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh antara lain keadaan fisik dan 

kimiawi perairan. Namun demikian selain faktor-faktor tersebut ada faktor lain 

yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan dari rumput laut yaitu 



17 

 

pengelolaan yang dilakukan oleh manusia. Faktor pengelolaan yang harus 

diperhatikan seperti substrat perairan dan juga jarak tanam bibit dalam satu rakit 

apung (Ditjenkan Budidaya, 2004). 

Pertumbuhan juga merupakan salah satu aspek biologi yang harus 

diperhatikan. Ukuran bibit rumput laut yang ditanam sangat berpengaruh terhadap 

laju pertumbuhan dan bibit thallus yang berasal di bagian ujung akan memberikan 

laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan bibit thallus di bagian 

pangkal. Menurut Ditjenkan Budidaya (2004), laju pertumbuhan rumput laut yang 

dianggap cukup menguntungkan adalah diatas 3% pertambahan berat per hari. 

Rumput laut merupakan organisme laut yang memiliki syarat-syarat lingkungan 

tertentu agar dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Semakin sesuai kondisi 

lingkungan perairan dengan areal yang akan dibudidayakan akan semakin baik 

pertumbuhannya dan juga hasil yang diperoleh. 

Soegiarto et al, (1978), menyatakan bahwa laju pertumbuhan rumput laut 

berkisar antara 2-3% per hari. Pada percobaan penanaman dengan menggunakan 

rak terapung pada kedalaman yang berbeda tampak bahwa yang lebih dekat 

dengan permukaan (30 cm) tumbuh lebih baik dari lapisan kedalaman dibawahnya 

karena cahaya matahari merupakan faktor penting untuk pertumbuhan rumput 

laut. Pada kedalaman tidak terjangkau cahaya matahari, maka rumput laut tidak 

dapat tumbuh. Demikian pula iklim, letak geografis dan faktor oseanografis 

sangat menentukan pertumbuhan rumput laut. 

Pertumbuhan rumput laut dikategorikan dalam pertumbuhan somatik dan 

pertumbuhan fisiologis. Pertumbuhan somatik merupakan pertumbuhan yang 

diukur berdasarkan pertambahan berat, panjang thallus sedangkan pertumbuhan 
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fisiologis dilihat berdasarkan reproduksi dan kandungan koloidnya (Ditjenkan 

Budidaya, 2004). 

 

D. Pupuk Dekastar  

 

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang 

dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. 

Pemberian pupuk perlu memperhatikan kebutuhan untuk tumbuhan tersebut, agar 

tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Pupuk dapat diberikan 

lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun (Widodo, 2008). 

 

D.1. Kategori pupuk 

Menurut Widodo (2008), pupuk dapat dibedakan berdasarkan bahan asal, 

senyawa, fasa, cara penggunaan, reaksi fisiologi, jumlah dan macam hara yang 

dikandungnya. 

Berdasarkan asalnya dibedakan: 

1. Pupuk alam ialah pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam 

tanpa proses yang berarti, misalnya: pupuk kompos, pupuk kandang, guano, 

pupuk hijau dan pupuk batuan fosfor. 

2. Pupuk buatan ialah pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya: TSP, urea, rustika 

dan  nitrophoska. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya 

alam melalui proses fisika dan/atau kimia.  

Berdasarkan senyawanya dibedakan: 

1. Pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk 

alam tergolong pupuk organik: pupuk kandang, kompos, guano. Pupuk alam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
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yang tidak termasuk pupuk organik misalnya rock phosphat, umumnya berasal 

dari batuan sejenis apatit [Ca3(PO4)2]. 

2. Pupuk anorganik atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik. 

Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik.  

Berdasarkan fasa-nya dibedakan:  

1. Padat. Pupuk padat umumnya mempunyai kelarutan yang beragam mulai yang 

mudah larut air sampai yang sukar larut. 

2. Pupuk cair. Pupuk ini berupa cairan, cara penggunaannya dilarutkan dulu 

dengan air, Umumnya pupuk ini disemprotkan ke daun. Karena mengandung 

banyak hara, baik makro maupun mikro, harganya relatif mahal. Pupuk 

amoniak cair merupakan pupuk cair yang kadar nitrogennya sangat tinggi 

sekitar 83%, penggunaannya dapat lewat tanah (injeksikan). 

Berdasarkan cara penggunaannya dibedakan: 

1. Pupuk daun ialah pupuk yang cara pemupukan dilarutkan dalam air dan 

disemprotkan pada permukaan daun. 

2. Pupuk akar atau pupuk tanah ialah pupuk yang diberikan ke dalam tanah 

disekitar akar agar diserap oleh akar tanaman.  

Berdasarkan reaksi fisiologisnya dibedakan: 

1. Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis masam artinya bila pupuk tersebut 

diberikan ke dalam tanah ada kecenderungan tanah menjadi lebih masam (pH 

menjadi lebih rendah). Misalnya:  Za dan Urea. 

2. Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologis basis ialah pupuk yang bila diberikan 

ke dalam tanah menyebabkan pH tanah cenderung naik misalnya: pupuk chili 

salpeter, calnitro, kalsium sianida. 
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Berdasarkan jumlah hara yang dikandungnya dibedakan: 

1. Pupuk yang hanya mengandung satu hara tanaman saja. Misalnya: urea hanya 

mengandung hara N, TSP hanya dipentingkan P saja (sebetulnya juga 

mengandung Ca). 

2. Pupuk majemuk ialah pupuk yang mengandung dua atau lebih dua hara 

tanaman. Contoh:  NPK, amophoska, nitrophoska dan rustika. 

Berdasarkan macam hara tanaman dibedakan: 

1. Pupuk makro ialah pupuk yang mengandung hanya hara makro saja: NPK, 

nitrophoska, gandasil. 

2. Pupuk mikro ialah pupuk yang hanya mengandung  hara mikro saja misalnya: 

mikrovet, mikroplek, metalik. 

3. Campuran makro dan mikro misalnya pupuk gandasil, bayfolan, rustika. Sering 

juga ke dalam pupuk campur makro dan mikro ditambahkan juga zat pengatur 

tumbuh. 

 

D.2. Jenis unsur hara pupuk  

 

Pupuk mengandung unsur-unsur hara yang dapat menunjang perkembangbiakan 

suatu tumbuhan. Menurut Widodo (2008), jenis unsur hara pupuk terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu : 

 

1. Unsur makro  

a. Nitrogen (N) berperan dalam pembentukan sel dan jaringan di dalam 

tanaman, seperti akar, batang, daun, dan awal pembentukan bunga. 

Memperlancar proses fotosintesis, mempengaruhi pertumbuhan daun, 
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jumlah daun lebih banyak, helaian lebar, tampak mengkilap, bunga mekar 

sempurna, warna lebih cerah.  

b. Fosfor (P) berguna untuk pertumbuhan vegetatif, pembentukan akar pada 

tanaman muda, pembentukan inti sel dan pembelahan sel, merangsang 

pembungaan, pembentukan biji, produksi buah, memperkuat daya tahan 

terhadap serangan penyakit.  

c. Kalium (K) berperan memperlancar semua proses, memperkuat jaringan 

sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok, mempengaruhi 

pembentukan protein dan pembelahan sel, batang lebih tegar, warna daun, 

jumlah serabut yang banyak.  

d. Kalsium (Ca) berperan mengatur dan merawat dinding sel, terakumulasi 

pada jaringan tua sebagai penyusun sel dengan fungsi sebagai perekat, 

pengatur permeabilitas dalam sel.  

e. Magnesium (Mg) terdapat dalam klorofil dan butir hijau daun serta 

bertugas untuk memperlancar proses fotosintesis.  

f. Sulfur (S) berperan dalam proses sintesis protein, memperkeras 

protoplasma sehingga meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan dan 

hawa dingin, memproduksi energi. 

2. Unsur mikro 

a. Boron (B) berperan untuk mengangkut karbohidrat dari daun ke bagian 

lain, berperan dalam pembelahan sel, mempengaruhi perkembangan sebuk 

sari.  

b. Tembaga (Cu) adalah salah satu pembentuk klorofil, berperan dalam 

metabolisme protein dan karbohidrat.  
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c. Mangan (Mn) berfungsi sebagai aktivator beberapa enzim untuk 

memperlancar asimilasi.  

d. Seng (Zn) berfungsi membentuk hormon pertumbuhan, membantu 

pertumbuhan dan dan klorofil.  

e. Besi (Fe) berfungsi sebagai penyusun enzim aktif dalam fotosintesis dan 

respirasi.  

f. Molibdenum (Mo) membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, 

komponen pada bintil akar.  

g. Klor (Cl) dibutuhkan pada fase vegetatif dan generatif, mengeluarkan 

oksigen dari hasil fotosíntesis. 

 

D.3. Zat perangsang tumbuh 

 

Zat perangsang tumbuh merupakan zat pelengkap dapat memicu perkembangan 

suatu tumbuhan walaupun dalam jumlah sedikit. Menurut Agromedia (2007) 

adapun zat perangsang tumbuh yang biasanya terdapat dalam pupuk adalah : 

a. Sitokinin, berguna merangasang keluarnya tunas, utama dipakai pada 

kultur jaringan.  

b. Giberlin, memicu pembungaan, memperbesar sel, memecah dormansi. 

c. Auksin, berguna untuk penyambungan (setek, runduk, sambung, cangkok). 

d. Retardan, merangsang pertumbuhan tunas. 
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E. Magnesium dan Klorofil 

 

E.1. Magnesium (Mg) 

Logam magnesium adalah logam yang termasuk dalam golongan IIA 

dengan nomor atom 12 dan berat atom 24,32. Logam magnesium sangat mudah 

ditemukan di alam dan terdapat dalam bentuk batuan mineral serta garam terlarut, 

seperti silikat dan dolomit kieserite. Magnesium merupakan unsur yang kedelapan 

paling berlimpah dan membentuk 28% berat kulit bumi, serta merupakan unsur 

terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Magnesium paling umum didapat dari 

elektrolisis lelehan garam-garam halida, serta kalsinasi mineral dolomit dan air 

laut yang menghasilkan MgO atau CaO. CaO dapat dihilangkan dengan cara 

penukaran ion (Hidayat, 2008). 

Logam magnesium mempunyai sifat fisik yang khusus sebagai berikut 

(Therald, 1963 dalam Musolin, 2002) : 

1. Titik leleh 657 
o
C dalam bentuk bilangan oksidasi 0, sedang dalam MgO 

2827 ± 30 
o
C. 

2. Titik didih 1107 
o
C. 

3. Salah satu logam bivalen yang elektropositif. 

4. Potensial ionisasi pertama 7,644 eV dan potensial ionisasi kedua 15,03 eV. 

5. Keelektronegatifan 1,2. 

6. Densitas padatan pada 20 
o
C 1,75 gram/cc dalam bentuk bilangan oksidasi 

0, sedang dalam bentuk MgO 3,58 gr/cc. 

7. Mudah dikenali dalam suatu cuplikan dengan menambahkan basa 

sehingga terbentuk endapan putih Mg(OH)2  
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E.2. Klorofil 

 Klorofil adalah kelompok pigmen fotosintesis yang terdapat dalam 

tumbuhan, menyerap cahaya merah, biru dan ungu, serta merefleksikan cahaya 

hijau yang menyebabkan tumbuhan memperoleh ciri warnanya. Terdapat dalam 

kloroplas dan memanfaatkan cahaya yang diserap sebagai energi untuk reaksi-

reaksi cahaya dalam proses fotosintesis. Klorofil a merupakan salah satu bentuk 

klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrof. Klorofil b terdapat pada 

ganggang hijau Chlorophyta dan tumbuhan darat. Klorofil c terdapat pada 

ganggang coklat Phaeophyta serta diatome Bacillariophyta. Klorofil d terdapat 

pada ganggang merah Rhodophyta (Annonim, 2009). 

 Fungsi Klorofil berperan melakukan fotosintesis (menyerap dan 

menggunakan energi sinar matahari untuk mensintesa oksigen dan karbohidrat 

dari CO2 dan air) pada tumbuh-tumbuhan. Klorofil adalah suatu magnesium 

porfirin dan kompleks kluster mangan. Adapun jenis klorofil yang diketahui 

antara lain sebagai berikut (Gambar 2) : 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
http://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Autotrof&action=edit&redlink=1
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Gambar 2. Jenis-jenis struktur klorofil  (Annonim, 2009). 

 

 

 

Klorofil a 

Klorofil c2 

Klorofil c1 Klorofil b 

Klorofil d 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorophyll_a.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorophyll_b.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorophyll_b.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorophyll_c2.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorophyll_d.svg
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E.3. Magnesium dalam Klorofil  

Mg adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa 

enzim di dalam tanaman. Mg sangat dominan keberadaannya di daun , terutama 

untuk ketersediaan klorofil. Unsur tersebut juga merupakan komponen inti 

pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Jadi 

kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. 

Mg mempunyai peranan penting bagi tanaman dalam proses metabolisme fosfat, 

respirasi tanaman dan aktivitas enzim, dan merupakan unsur hara makro yang 

penting dalam klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Pemberian Mg 

bersama-sama dengan N, P dan K pada tanaman yang mengalami defisiensi akan 

dapat meningkatkan produksi. Pemberian pupuk Mg dalam jumlah yang cukup 

dan seimbang akan dapat meningkatkan produksi sebesar 5-7% (Hidayat, 2008).  

Kekurangan Mg menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkut karena 

energi yang tersedia sedikit. Kekurangan Mg akan menaikkan unsur Al 

(Alumunium), Fe (zat besi), Mn (mangan), Zn (sen) dan Cu (tembaga), unsur-

unsur tersebut dalam jumlah berlebihan akan menjadi racun. Denutrisi pada E. 

cottonii mengakibatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit 

menjadi rendah, tanaman mudah terserang hama dan penyakit (Hidayat, 2008).  
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