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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberadaan logam berat dalam ekosistem yang melebihi tingkat ambang 

batas kebutuhan organisme amat berbahaya. Walaupun efek toksiknya bervariasi 

bergantung pada logam dan organisme, namun tetap terakumulasi dalam tubuh. 

Kandungan logam berat tersebut pada jaringan tubuh akan terus meningkat seiring 

dengan kenaikan konsentrasinya dalam media dan sulit terdegradasi oleh proses 

metabolisme biasa (Parsons et al., 1984; Muhaemin, 2005). 

Keberadaan logam berat dalam tubuh organisme dapat menghambat 

beragam proses enzimatik (Bailey, 1992; Poejiadi, 1994). Logam berat mampu 

berikatan (ligand binding) dengan enzim (metaloenzim) membentuk senyawa 

kompleks yang bersifat inhibitor enzimatik dan salah satu diantaranya adalah 

timbal (Pb) (Darmono, 1995).  

Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan 

logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar di alam 

dalam jumlah kecil melalui proses alami termasuk letusan gunung berapi dan 

proses geokimia. Unsur Pb merupakan  logam lunak yang berwarna kebiru-biruan 

atau abu-abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5 ºC dan  titik didih 1.740 ºC  

pada tekanan 1 atmosfer. Timbal merupakan salah satu pencemar yang 

dipermasalahkan karena bersifat sangat toksik dan tergolong sebagai bahan 
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buangan beracun dan berbahaya. Biomassa mikroalga merupakan merupakan 

biosorben Pb yang cukup baik karena adanya gugus aktif berupa gugus 

karboksilat. 

Penggunaan biomassa mikroalga sebagai biosorben logam berat telah 

banyak dilakukan, salah satunya menggunakan mikroalga Nannochloropsis sp. 

Hasil penelitian Zipora (2008) menyatakan bahwa biosorben dan immobilisasi 

biomassa Nannochloropsis sp. dengan silika gel melalui teknik sol gel, yang 

memiliki ketahanan mekanik dan kimia yang baik serta mempunyai kapasitas 

adsorpsi yang besar terhadap ion logam. Selain itu Nannochloropsis sp. juga 

merupakan fitoplankton yang mudah dibudidayakan secara massal. Media yang 

umum digunakan dalam budidaya  Nannochloropsis sp. skala masal adalah pupuk 

Conwy dan TMRL. 

Pupuk Conwy dan TMRL (Tungkang Marine Research Laboratory) 

merupakan media yang digunakan dalam kultur Nannochloropsis sp. adapun 

kandungan bahan kimia pada pupuk Conwy adalah NaNO3/ KNO3, Na2 EDTA, 

FeCl3, MnCl, H2BO3, Na2HPO4, trace metal, dan vitamin B12. Sedangkan 

komposisi bahan kimia dari pupuk  TMRL adalah NaNO3/ KNO3, FeCl3, 

Na2HPO4, dan Na2SiO3.  Perbedaan kandungan kimiawi dalam kedua jenis media 

tersebut terutama kandungan trace metal solution pada media kulturpun diduga 

akan mempengaruhi kemampuan daya serap logam berat Pb pada 

Nannochloropsis sp. 
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 Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

spesifik kedua jenis media tersebut terhadap Nannochloropsis sp. dengan pupuk 

Conwy yang mengandung trace metal solution sedangkan pupuk yang tidak 

menggunakan trace metal solution salah satunya adalah TMRL.  

 

B. Perumusan Masalah 

 

 Logam berat Pb merupakan salah satu komponen pencemar utama  pada 

ekosistem laut terutama di daerah pesisir. Logam berat yang masuk ke ekosistem 

laut secara dominan bersumber dari aktivitas domestik maupun industri di daratan. 

Keberadaannya sangat tidak diharapkan mengingat tingkat kebutuhan organisme 

terhadap komponen logam berat jauh lebih kecil dibandingkan ketersediannya di 

dalam ekosistem dan cenderung berefek toksik. 

Pada perairan Nannochloropsis sp. memiliki kelimpahan yang cukup 

tinggi dan digunakan sebagai biosorben untuk menyerap logam berat. Peningkatan 

kualitas fisik dan kimia biomassa mikroalga sebagai biosorben logam berat sangat 

diperlukan.  

Media yang digunakan dalam kultur Nannochloropsis sp. berbentuk cair 

atau larutan yang tersusun dari senyawa kimia (pupuk) yang merupakan sumber 

nutrien untuk keperluan hidup (Suriawiria, 1985). Pupuk Conwy merupakan 

pupuk yang umumnya digunakan untuk kultur Nannochloropsis sp. Namun 

kandungan trace metal solution menjadi pertimbangan apakah hal tersebut 

mempengaruhi tingkat penyerapan logam berat Pb pada Nannochloropsis sp.. 

Oleh sebab itu, dipilih  pupuk yang tidak mengandung trace metal solution 

sebagai pembanding yaitu pupuk TMRL. 

 



 4 

 Perumusan masalah disajikan secara skematis pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Perumusan Masalah 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh penggunaan media 

berbeda terhadap kemampuan penyerapan Pb pada Nannochloropsis sp. 

 

D. Manfaat 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi dasar proses bioremediasi 

logam berat Pb secara spesifik oleh biota uji.  

 

E. Hipotesis 

 

Ho : ß1 = 0 (kandungan logam berat Pb dalam media tidak berpengaruh terhadap   

kepadatan Nannochloropsis sp.) 

H1 : ß1≠0 (kandungan logam berat Pb dalam media berpengaruh terhadap 

kepadatan Nannochloropsis sp.) 

Pb dalam air 

Nannochloropsis sp.  

Conwy  TMRL 

Biosorben 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Nannochloropsis sp. 

 

A.1. Klasifikasi dan Morfologi Nannochloropsis sp 

 

Fitoplankton merupakan tumbuhan air mikroskopik (mikroalga) yang 

mampu bergerak secara pasif (Grahame, 1987; Parsons et al., 1989; Nybakken, 

1992). Laju reproduksi dan produktivitas yang lebih tinggi tingkat tropiknya 

dibandingkan organisme autotrof lain sehingga menjadikan fitoplankton 

memegang peranan penting dalam  menunjang rantai makanan di ekosistem 

perairan (Lee,1989; Parsons et al., 1989)   

Secara umum komposisi tubuh  fitoplankton terdiri atas 50% protein, 20% 

karbohidrat, dan 8% lemak. Selain komponen tersebut terdapat sejumlah sterol, 

vitamin, dan pigmen (Spectorova et al., 1986, dalam Borowitzka and Borowitzka, 

1988).  

Sel Nannochloropsis sp. berbentuk bulat memanjang dengan diameter sel 

berkisar 2 sampai 4 mikron. Mikroalga tersebut memiliki kloroplas yang 

mengandung klorofil a dan c serta pigmen fucoxanthin ( Hirata, 1980 dalam 

Redjeki dan Murtiningsih, 1991). Struktur dan morfologi Nannochloropsis sp. 

dapat dilihat pada Gambar 2. 



 6 

 
                                                          (a) 

                                                               
(b) 

 

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

 

Keterangan (b): 1. Dinding sel 

            2. Kloroplas 

            3. Inti 

            4. Inklusi 

  5. Sitoplasma 

 

(Sumber : Budidaya Fitoplankton dan Zooplankton, Dirjen Perikanan Budidaya 

Departemen Kelautan dan Perikanan., BBPBL, Lampung 2007) 

 

 

A.2. Ekofisiologi 

 

Jenis mikroalga Nannochloropsis sp. bersifat kosmopolit yaitu dapat 

tumbuh di mana-mana, kecuali pada tempat yang sangat kritis bagi kehidupan 

seperti gurun pasir dan salju abadi. Mikroalga tersebut dapat tumbuh pada 

salinitas 0 sampai 35 ppt (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Salinitas 20 sampai 

25 ppt merupakan salinitas optimum untuk pertumbuhan.  
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Mikroalga Nannochloropsis sp. masih dapat bertahan hidup pada suhu 

40ºC, tetapi pertumbuhan sangat lambat. Pada kisaran suhu antara 25 sampai 30ºC 

Nannochloropsis dapat tumbuh dengan optimum. Menurut Hirata (1980) dalam 

Redjeki dan Murtiningsih (1991), Nannochloropsis sp. dapat tumbuh baik pada 

kisaran pH 8 sampai 9,5 dan intensitas cahaya 1.000 sampai 10.000 lux.  

(Gambar 2). 

 

A.3. Reproduksi  Nannochloropsis sp. 

 

Perkembangbiakan Nannochloropsis sp. terjadi secara aseksual yaitu 

dengan pembelahan sel atau pemisahan autospora dari sel induknya. Reproduksi 

sel diawali dengan pertumbuhan sel yang membesar, selanjutnya terjadi 

peningkatan aktifitas sintesis untuk persiapan pembentukan sel anak, yang 

merupakan tingkat pemasakan awal. Tahap berikutnya terbentuk sel induk muda 

yang merupakan tingkat pemasakan akhir, yang akan disusul dengan pelepasan sel 

anak ( Fogg, 1975, dalam Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995) disajikan dalam 

Gambar 3. 
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                                                                         pemasakan 

                                                                                         awal 

    

  

 

 

                                                      Pemasakan 

          Pelepasan                             akhir 

 

   

 

Gambar 3 . Daur hidup dan cara reproduksi Nannochloropsis sp. 

 

Pelezar, Chan, and Kreig (1986) membagi pola pertumbuhan atau kurva 

pertumbuhan Nannochoropsis sp.  menjadi 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 disebut sebagai fase pertumbuhan, 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. 



 9 

Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam Gambar 4. 

 

                                                    

                                 

                                                                                    

                             

            

  

  

              

 

 

Waktu Inkubasi (hari) 

 

Gambar 4. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

 

A.4. Faktor Pembatas  

 

Menurut  Chen and Shety (1991), pertumbuhan dan perkembangbiakan 

Nannochloropsis sp. memerlukan berbagai nutrien yang diabsorbsi dari luar 

(media). Ketersediaan unsur hara makro dan mikro dalam media pertumbuhan 

mikroalga mutlak diperlukan, adapun makro nutrien yang diperlukan oleh 

Nannochloropsis sp. adalah N, P, Fe, K, Mg, S dan Ca  sedangkan unsur mikro 

yang dibutuhkan H2BO3, MnCl3, ZnCl2, CoCl2, (NH4)6M7O244H2O dan 

CuSO45H2O. Media yang baik sangat diperlukan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan Nannochloropsis sp.. Adapun media yang umum digunakan dalam 

kultur  Nannochloropsis sp. adalah Conwy, TMRL dan BBL SM. Selain unsur 

nutrien, faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga 

Nannochloropsis sp. meliputi : 

a. Cahaya, seperti halnya tumbuhan darat, mikroalga adalah tumbuhan 

mikro yang memerlukan cahaya untuk proses asimilasi bahan anorganik 

K
ep

a
d

a
ta

n
 s

el
/m

l 

Fase stationer 

Fase kematian 

Fase  lambat 

Fase eksponensial 

Fase lag 
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sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan. Kekuatan cahaya 

bergantung pada volume kultur dan kepadatan. Untuk kultur skala 

laboratorium diperlukan kekuatan cahaya 5.000 sampai 10.000 luxmeter. 

Berdasarkan hasil kegiatan kultur Nannochloropsis sp. di BBPBL, untuk 

skala semi massal sampai massal Nannochloropsis sp. dapat tumbuh 

dengan baik pada kekuatan cahaya matahari 10.000 sampai 200.000 

luxmeter.       

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

adalah pada pH 7 sampai 9.  

c. Temperatur optimal pertumbuhan Nannochloropsis sp. berkisar 26ºC 

sampai 32ºC. 

d. Salinitas optimal untuk pertumbuhan Nannochloropsis sp. 25 sampai 32 

ppt. 

e. Aerasi, diperlukan untuk mencegah terjadinya pengendapan, meratakan 

nutrien, membuat gerakan untuk terjadinya pertukaran udara 

(penambahan CO2), dalam skala massal mencegah terjadinya stratifikasi 

suhu air. 

 

B.  Logam Berat Timbal  (Pb) 

 

Berdasarkan sifat kimia dan fisikanya, maka tingkat atau daya racun logam 

berat terhadap biota air dapat diurutkan (dari tinggi ke rendah) sebagai berikut 

merkuri (Hg), kadmium (Cd), seng (Zn), timah hitam (Pb), krom (Cr), nikel (Ni), 

dan kobalt (Co) (Sutamihardja dkk, 1982). 
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Logam berat Pb merupakan logam berat yang banyak mengkontaminasi air 

laut. Secara alami kandungan Pb dalam air laut adalah 0,03µg Lˉ¹, efek toksik Pb  

baru tampak pada konsentrasi 0,1 sampai 5 mg Lˉ¹ dan sangat ditentukan oleh 

variasi lingkungan tertentu dan spesies dominan (Darmono, 1995) 

Kelarutan Pb dalam air media sangat bergantung pada kondisi pH, 

konsentrasi ion klorida, dan suhu air. Samarina (1977) dalam Yalynskaya and 

Lopotom (1994) menyatakan bahwa pada kondisi pH tinggi, potensial redoks 

akan rendah sehingga logam-logam umumnya akan menjadi lebih aktif dalam 

pembentukan kompleks dengan senyawa organik dan dapat pula membentuk kelat 

yang lebih mudah larut dalam air. 

Pada pH 6 reaksi hidrolisis dan presipitasi Pb fosfat dan Pb sulfida dapat 

membentuk kompleks Pb(OH)
+
 terlarut yang dominan pada kondisi pH antara 8,1 

sampai 8,2 akan tetapi bila konsentrasi ion klorida cukup tinggi, maka kompleks 

tersebut menjadi tak dominan dan digantikan oleh PbCl2. Senyawa  Pb(OH)2 yang 

tak larut akan terbentuk sampai pH mencapai 10. Stabilitas senyawa yang 

terbentuk sangat tergantung oleh nilai konstanta kelarutan (Ksp) yang merupakan 

hasil kali konsentrasi ion-ion penyusun (spesiasi) yang terlibat dalam reaksi. 

Senyawa PbCl2  adalah senyawa dominan dalam air laut dalam kondisi 

alami memiliki Ksp 4x10ˉ
38

 atau 1x10
-12,67

 mol L
-1

 atau 2,78x10
-11

 g L
-1

.
 
Senyawa 

PbCl2 memiliki kelarutan yang lebih besar pada suhu tinggi. Pada suhu 25ºC 

senyawa PbCl2 memiliki kelarutan sebesar 1,08 g/100 g air, bahkan pada suhu 

100ºC kelarutannya bisa mencapai 3,34 g/100 g air (Moore and Ramamorthy, 

1984 dalam Muhaemin, 2005). 
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Ion logam secara alami terdapat dalam sel fitoplankton dan hampir 

semuanya berikatan dengan protein. Biotransformasi (perubahan bentuk secara 

biologis) dan biodegradasi pencemar (logam) oleh mikroorganisme merupakan 

proses pembuangan dan perubahan yang penting dalam sistem perairan, sedimen, 

dan tanah (Connell and Miller, 1995 dalam Muhaemin, 2005). 

Unsur Pb merupakan logam berat toksik utama yang mampu merusak 

protein (kebanyakan berupa enzim, hormon, maupun reseptor sel). Logam berat 

Pb mampu berikatan dengan gugus sulfur (sulfiril, merkaptid) merupakan rantai 

samping pada residu asam amino sistein, sistin, taurin maupun metionin yang 

hampir selalu dijumpai pada seluruh jenis protein. Kondisi tersebut 

memungkinkan Pb mampu mengikat gugus sulfiril pada protein dan 

menginaktivasinya. Kondisi tersebut akan berakibat pada penurunan kinerja enzim 

tubuh (Beatrice, 2000 dalam Muhaemin, 2005). 

Logam berat Pb memiliki dampak negatif terhadap manusia jika 

dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Dampak tersebut 

antar lain jika mengendap dalam peredaran darah dan otak dapat menyebabkan 

gangguan sintesis hemoglobin darah, gangguan neurologi (susunan syaraf), 

gangguan pada ginjal, sistem reproduksi, penyakit akut atau kronik sistem syaraf, 

dan gangguan fungsi paru-paru selain itu, logam Pb yang terdapat dalam darah 

sebanyak 10 sampai 20 μg/dl dapat menurunkan IQ pada anak kecil. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

  

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut  

(BBPBL) Hanura Lampung pada bulan Juli 2010.  

 

B. Materi Penelitian 

 

B.1. Biota Uji 

 

Biota uji yang digunakan dalam penelitian adalah Nannochloropsis sp. 

yang dikultur secara semi massal, yang sebelumnya dikultur dengan skala 

laboratorium di BBPBL dengan kepadatan 3 sampai 10 x 10
6 
 sel/ml. 

 

B.2. Media Uji 

 

Media yang dipergunakan dalam kultur Nannochloropsis sp. berbentuk 

cair atau larutan yang tersusun dari senyawa kimia (pupuk) yang merupakan 

sumber nutrien untuk keperluan hidup. Pupuk digunakan dalam penelitian adalah 

Conwy dan TMRL.  
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B.3.  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah akuarium dengan 

volume 100L berjumlah 4 buah, selang dan aerasi, toples 10 buah ukuran 5 L, 

saringan, haemocytometer, mikroskop, pH meter, kertas saring whaiteman dan 

luxmeter. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Nannochloropsis sp., air laut 

steril, pupuk Conwy, pupuk TMRL dan PbCl2 0,25 mg/L.  

 

C. Prosedur Penelitian 

 

C. 1. Persiapan Penelitian 

 

 Tahap awal dilakukan adalah persiapan seluruh perangkat bahan dan alat 

yang digunakan selama penelitian. Bahan dan peralatan yang dipergunakan dalam 

proses kultur Nannochloropsis sp. harus dalam keadaan steril. Sterilisasi peralatan 

dan bahan dilakukan dengan cara perebusan, perendaman dalam larutan 

kaporit/klorin 150 ppm, pemberian alkohol, dan autoklaf dengan temperatur 

100
0
C dengan tekanan 1 atm selama 20 menit atau dioven. Tahapan kedua adalah 

persiapan stok air laut steril. Air laut disterilkan menggunakan perangkat ultra 

violet (UV). 

 

C.2.  Pembuatan Media Kultur Nannochloropsis sp. 

  

 Penggunaan pupuk Conwy dan TMRL didasarkan oleh  ada dan tidaknya 

kandungan trace metal solution pada kedua pupuk tersebut. Sehingga dapat 

diketahui pengaruh trace metal solution terhadap kemampuan penyerapan logam 
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berat Pb pada Nannochloropsis sp. Adapun komposisi pupuk dan kandungan 

trace metal disajikan pada Tabel 1 dan 2. 

                Tabel 1. Komposisi pupuk fitoplankton semi massal 

 

    Nama Formula 

No Bahan Kimia Conway TMRL 

1 NaNO3/ KNO3 100/116 gr 100 gr 

2 Na2 EDTA 45 gr - 

3 FeCl3 1,3 gr 3,0 gr 

4 MnCl 0,36 gr - 

5 H2BO3 33,6 gr - 

6 Na2HPO4 20 gr 10 gr 

7 Na2SiO3 - 1 gr/ (0,7) 

8 Trace metal * 1 ml - 

9 Vitamin 1 ml - 

10 Aquadest 1 lt 1 lt 

11 Urea - - 

12 ZA - - 

 Sumber : Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung 

 

               Table 2. Kandungan trace metal solution pada Conwy 

No Bahan Kimia Pupuk Conway/Wayne 

1 ZnCl2 2,1 gram 

2 CuSO4 . 5H2O 2,0 gram 

3 ZnSO4 . 7H2O - 

4 CoCL2 . 6H2O 2,0 gram 

5 

(NH4)6. Mo7O24 . 

4H2O 0,9 gram 

6 Aquabides 100 ml 

                 Sumber : Laboratorium Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut 

Gondol, Bali 

 

 

C.3. Penelitian Pendahuluan 

 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui pola pertumbuhan 

pada Nannochloropsis sp., menggunakan perlakuan PbCl2 0,25 mg/L dan media 

kultur yang berbeda. Kegiatan kultur semi massal merupakan kelanjutan dari 

kegiatan skala laboratorium. Pada kultur skala laboratorium, media kultur dipupuk 
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dan diaerasi selama setengah jam terlebih dahulu sebelum biota dibiakkan dengan 

kepadatan 5.000 sampai 6.000 x 10
4 

sel/ml 

Toples kultur diletakkan dalam rak kultur dan diberi pencahayaan dengan 

lampu TL 40 watt. Sebelum kultur Semi massal dilakukan  air laut yang akan 

digunakan disterilkan terlebih dahulu dan diberi aerasi selam 1 sampai 2 hari.  

Setelah air netral selanjutnya dimulai kultur dengan bibit yang berasal dari kultur 

skala laboratorium. Dalam waktu 4 hari kultur Nannochloropsis sp. akan 

mencapai fase pertumbuhan tertinggi. 

Jenis alga Nannochloropsis sp. ditempatkan pada akuarium ukuran 100L 

yang diberi PbCl2 lalu dilihat perkembangan tiap harinya dari fase lag hingga fase 

kematian, sehingga pada saat penelitian tingkat kesalahan dapat diminimalisir. 

 

C.4. Pelaksanaan Penelitian 

 

Mikroalga Nannochloropsis sp. dikultur terlebih dahulu menggunakan 

media yang berbeda masing-masing dalam 4 toples ukuran 5L. Setelah mencapai 

kepadatan tertentu masing-masing Nannochloropsis sp. dengan media yang 

berbeda dimasukkan ke dalam akuarium 100L, yang sebelumnya media diberi 

PbCl2 0,25 mg/L. 
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D. Parameter  

 

D.1. Kualitas air (Salinitas, pH, suhu, intensitas cahaya dan DO Media 

Kultur) 

 

Pengukuran salinitas, pH, suhu, intensitas cahaya dan DO air media 

masing-masing menggunakan refraktometer, pH meter, termometer, luxmeter dan 

DO meter. Pengukuran parameter tersebut dilakukan setiap 24 jam sekali sejak 

Nannochloropsis sp. dimasukkan dalam media kultur sampai satu jam sebelum 

panen dilakukan.  

 

D.2. Penghitungan Kepadatan Nannochloropsis sp. 

 

Pertumbuhan fitoplankton ditandai dengan pertambahan kepadatan 

fitoplankton yang dikultur. Alat hitung yang digunakan adalah  haemocytometer 

dengan bantuan mikroskop yang dilakukan setiap 24 jam sekali.  

Kepadatan  Nannochloropsis sp. dihitung dengan cara sebagai berikut: 

1. Sampel air media diambil sebanyak 1 ml dengan pipet 

2. Sampel air diteteskan pada Haemacytometer, lalu amati di bawah mikroskop 

3. Hitung dengan cara mengambil 5 titik, reratakan kemudian kalikan dengan 16 

kotak dikalikan 10
4
.  

Perhitungan jumlah Nannochloropsis sp. dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer dibawah microskop dengan pembesaran 10 x 10 dengan 

menggunakan rumus yang dikembangkan oleh BBPBL: 

 

 

K1-K5 = jumlah Nannochloropsis sp. dalam kotak hitungan ke 1-5 

K1+K2+K3+K4+K5  X 25 X10
4 

sel/ml 

                  5 
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D.3. Penghitungan persentase laju pertumbuhan dan penyerapan logam. 

 

 Penghitungan persentase laju pertumbuhan dan penyerapan logam 

dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan penyerapan Pb perhari pada 

Nannochoropsis sp. 

Persetase laju dapat dihitung dengan rumus : 

%  Laju =  (Ct+1- Ct )/Ct x 100% 

 

Ct+1 : Kelimpahan atau konsentrasi Pb pada t+1 

Ct      : Kelimpahan atau konsentrasi Pb pada t 

                       

 

D.4. Pengukuran Logam Berat Pb Dalam Air 

 

 Pengukuran logan berat Pb dilakukan dengan mengambil sampel air kultur 

yang selanjutnya akan di uji dengan menggunakan metode AAS (atomic 

absorption spectrometry). Laju pengikatan logam berat Pb diperoleh dari hasil 

pengukuran kandungan logam berat dilakukan menggunakan AAS yang 

didasarkan pada hukum Lambert_Beer, yaitu banyaknya sinar yang diserap oleh 

sampel akan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Persamaan garis antara 

sampel dan absorbansi berupa persamaan garis lurus dengan koefisien arah yang 

positif, Y= a + bX. Kadar logam berat dalam sampel diperoleh dengan 

memasukkan nilai absorbansi larutan sampel ke dalam persamaan garis lurus dari 

larutan standar. Nilai kandungan logam berat Pb yang telah berikatan dengan 

kedua residu asam amino selanjutnya diplotkan terhadap waktu pengamatan 

sebagai persamaan regresi. 

Pada penelitian digunakan satu perangkat alat AAS tipe AA 300 P buatan 

Varian Techtron, Australia, gelas beker 50 ml, labu ukur 10 ml, vial polietilen 
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ukuran 5 ml, mikro pipet effendorf 10 samapi 100 μL, dan neraca analitik. 

Peralatan dan wadah yang akan digunakan untuk analisis, dicuci dengan sabun 

kemudian dibilas dan dibersihkan dengan akuades. Peralatan dan wadah yang 

sudah bersih direndam dalam asam nitrat 1 : 3 selama 24 jam, kemudian dibilas 

dengan akuatrides 3 sampai 4 kali sampai diperoleh pH air bilasan normal (pH 7). 

Hasil pencucian dikeringkan dalam oven dan dipanaskan pada suhu 50 sampai 

60°C. Setelah kering, alat tersebut dimasukkan dalam kantung plastik dan 

disimpan dalam ruang bebas debu. Bagan pengujian logam berat dapat dilihat 

dalam Gambar 5. 
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Gambar 5.  Bagan pengujian logam berat (Pb) dengan metode AAS 

       

 (Sumber : Metode analisis air laut, sediment dan biota. Buku 2.                                                         

Hutagalung Horas P., dkk., LIPI, Jakarta, 1997.) 

 

Kedalam corong masukkan 500 ml 

air sampel  

  + 5ml larutan penahan (atur pH 

3,5-4) 

  + 5 ml larutan APDC 

  + 5 ml larutan Na-DDC  

 

 

+ 25 ml MIBK, kocok diamkan 

selama 5 menit 

 

Fase air 

Digunakan untuk larutan 

blanko & standar 

 

Fase non air 

+ 10 ml akuades kocok, 

diamkan sesaat 

Fase non air 

+ 1 ml HNO3 pekat 

Diamkan 1 jam 

+19 ml akuades kocok 

 

Fase air 

“buang” 

 

Fase non air 

“buang” 

 

Fase air 

Ukur dengan AAS 
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Tahapan metodologi penelitian secara skematis disajikan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Rangkaian tahapan skematis penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan media kultur 

Kultur Nannochloropsis & pengukuran 

Salinitas, pH, DO dan suhu media 

Fase Pertumbuhan 

Tidak 

Fase Stasioner 

Pengamatan setiap 24 jam 

Mulai 

Selesai 

Identifikasi Pb 

(AAS) 
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E.   Analisis Data  

 

Data yang diperoleh dari beberapa parameter yang diamati akan di diolah 

dengan menggunakan persamaan regresi linier sebagai berikut: 

Y= a + bX 

dengan hubungan korelasi yang dimisalkan dengan Y dan X  

Y  =  Kepadatan plankton Nannochloropsis sp.  

X  =  Konsentrasi Pb dalam media kultur 

a, b  = Nilai Konstanta  

Hubungan antara beberapa parameter dihitung dengan persamaan regresi 

linier. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui korelasi antara kepadatan 

Nannocloropsis sp. dengan kemampuan penyerapan logam berat Pb. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

   

A. Hasil Penelitian 

 

A.1. Laju Pertumbuhan  Nannochloropsis sp. 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan media yang 

berbeda terhadap penyerapan logam berat Pb pada Nannochloropsis sp., 

menunjukan bahwa laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. menggunakan pupuk 

conwy relatif lebih tinggi dibandingkan pupuk TMRL. Peningkatan laju 

pertumbuhan selama pengamatan dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Kurva laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. media Conwy dan 

media TMRL menggunakan Pb. 
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Tabel 3.  Persentase laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. media Conwy   

dan media TMRL menggunakan Pb. 

 

DOC 
Conwy 
(sel/ml) 

Persentase 
(%) 

TMRL 
(sel/ml) 

Persentase    
(%) 

0  4.06 x 10
6 

-  4.06 x 10
6
 - 

1  4.70  x 10
6
  16  4.305 x 10

6
 6 

2 12.75 x 10
6
 171 11.925 x 10

6
 177 

3 14 x 10
6
 10 15.925 x 10

6
 34 

4 19.65 x 10
6
 40 17 x 10

6
 7 

5 15.285 x 10
6
 -22 15.065 x 10

6
 -11 

  

Secara umum kurva yang ada pada Gambar 7. dapat dibagi menjadi lima 

fase yang meliputi fase lag, fase eksponensial, fase penurunan kecepatan 

pertumbuhan, fase stasioner dan fase kematian. Fase lag tidak teramati karena 

pengamatan dilakukan setiap 24 jam sekali sedangkan fase lag terjadi pada jam 

ke-8 sampai jam ke-16. Titik tertinggi laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

dengan dalam media Conwy terjadi pada hari kedua yaitu  12,75 x 10
6 

 sel/ ml 

dengan presentase laju pertumbuhan sebesar 171% yang menandakan bahwa 

Nannochloropsis sp. berada pada fase eksponensial. Fase stasioner berada antara 

hari ke-3 dan ke-4 dimana laju pertumbuhan seimbang dengan laju kematian. 

Sedangkan fase kematian terjadi pada hari kelima yaitu terjadi penurunan jumlah 

Nannochoropsis sp. dari hari ke- 4 sebanyak 19,65 x 10
6 

 sel/ml menjadi 15,285 x 

10
6 

 sel/ml. 

Pada penggunaan pupuk TMRL fase lag juga tidak teramati. Fase 

eksponensial terjadi pada hari ke-2 jumlah sel yang dihasilkan 11,925 x 10
6 

sel/ml 

dengan presentase laju pertumbuhan sebesar 177%. Fase stasioner terjadi sejak 

hari ke-3 sampai hari ke-4, ditandai dengan laju pertumbuhan yang seimbang dan 

hanya mengalami kenaikan presentase laju pertumbuhan sebanyak 7 % dengan 

jumlah sel 17 x 10
6 

sel/ml. Mikroalga Nannochloropsis sp. mengalami fase 
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kematian pada hari ke-5 dengan penurunan presentase laju pertumbuhan sebanyak 

11%  dari hari ke-4. 

 

A.2. Bioakumulasi Pb pada Nannochloropsis sp. 

 

 Hasil penelitian yang dilakukan selama lima hari menunjukkan bahwa 

konsentrasi logam berat Pb yang terakumulasi dalam sel Nannochloropsis sp. 

mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan Nannochloropsis sp. memiliki 

kemampuan menyerap logam berat Pb. (Gambar 8.) 
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Gambar  8. Kurva penyerapan Nannochloropsis sp menggunakan pupuk 

Conwy  dan  pupuk TMRL. 

 

 

Tabel  4. Persentase penyerapan Pb Nannochloropsis sp dengan pupuk 

Conwy  dan dengan pupuk TMRL. 

 

DOC 
 

Kandungan Pb 
dalam sel 

(media Conwy) 
(mg/L) 

Persentase 
penyerapan Pb 

dalam sel (media 
Conwy)  (%) 

Kandungan Pb 
dalam sel  

(media TMRL) 
(mg/L) 

Persentase 
penyerapan Pb 
dalam sel media 

TMRL (%) 

1 0.00135 - 0.0015 - 
2 0.0157 1063 0.01535 923 
3 0.09625 513 0.0827 439 
4 0.13705 42 0.12605 52 

5 0.18415 34 0.19115 52 
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Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.) kandungan logam berat pada sel 

Nannochloropsis sp. bertambah dari hari pertama hingga hari ke-5 karena bersifat 

bioakumulatif sehingga Nannochloropsis sp. dapat digunakan sebagai 

bioindikator, sedangkan persentase penyerapan Pb setiap hari semakin menurun 

karena tingkat kejenuhan yang dialami oleh Nannochloropsis sp. 

Pada hari pertama pengamatan kandungan Pb dalam sel  Nannochoropsis 

sp. media Conwy adalah 0,00135 mg/L dan hari ke-2 sebesar 0,0157 mg/L, maka 

persentase kenaikan penyerapan yang didapat adalah 1063%. Kandungan Pb hari 

ke-3 0,0962 mg/L  dengan presentase penyerapan 513%, sedangkan pada hari ke-

4 mengalami penurunan presentase penyerapan yang cukup signifikan yaitu  

sebesar 42% dengan kandungan Pb dalam sel sebanyak 0,13705 mg/L. Pada hari 

ke-5 kandungan Pb yang ada di dalam sel Nannochloropsis sp. terus meningkat 

mencapai 0,18415 mg/L namun persentase penyerapan semakin menurun dengan 

32%. 

Pada media yang menggunakan pupuk TMRL, kandungan Pb yang diserap 

oleh Nannochloropsis sp. pada hari pertama adalah 0,0015 mg/L dan mengalami 

kenaikan penyerpan pada hari ke-2 sebesar 923%. Pada hari ke-3 mulai 

mengalami penurunan penyerapan dengan persentase 439%. Hari ke-4 dan ke-5 

presentase penyerapan yang sama yaitu sebanyak 52% dengan akhir Pb yang 

diakumulasi oleh tubuh sebanyak 0,19115 mg/L.   

Berdasarkan hasil persentase dapat dilihat tingkat titik jenuh penyerapan 

Pb oleh Nannochloropsis sp. pada masing-masing media. Pada media Conwy titik 

jenuh belum dapat diketahui karena sampai pada hari ke-5 persentase tingkat 

penyerapan Pb masih mengalami perubahan, sedangkan pada media yang 
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menggunakan pupuk TMRL tingkat titik jenuh penyerapan Pb sudah terjadi pada 

hari ke-4 yaitu sebanyak 52%. 

Hasil Pengujian regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

kepadatan Nannochloropsis sp. dengan konsentrasi Pb dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Regresi antara penyerapan logam berat Pb dengan kepadatan  

   Nannochloropsis sp. 

 

No Perlakuan r R² a B t hit 

T 

tab Sig α 

1 

Nannochloropsis 

sp, Conwy 0.752 0.566 8.06 57.20 0.44 2.571 0.142 0.05 

2 

Nannochloropsis 

sp, TMRL 0.728 0.530 8.89 47.49 0.42 2.571 0.163 0.05 

 

 

Hasil regresi yang tercantum pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

adanya interaksi antara kepadatan Nannochloropsis sp. dengan penyerapan logam 

berat Pb. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) yang 

mendekati satu. Hasil regresi memberikan nilai koefisien korelasi  0,752 maka ada 

korelasi positif antara variable-variabel yang diujikan.  

Penggunaan media yang berbeda dalam penyerapan logam berat Pb pada 

Nannochloropsis sp. memperoleh hasil yang relatif sama (Fsig>0,05).  

Berdasarkan persamaan regresi linier maka perlakuan penggunaan pupuk Conwy 

menghasilkan Y = 8,06 + 57,20X yang berarti setiap kenaikan satu satuan 

konsentrasi Pb dalam media kultur maka akan menaikan kepadatan 

Nannochloropsis sp. sebanyak 57,20 satuan. 
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B. Pembahasan  

 

B.1. Laju Pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

Pertumbuhan Nannochloropsis sp. dalam kultur ditandai dengan 

bertambahnya jumlah sel. Kepadatan sel dalam kultur Nannochloropsis sp. 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan jenis fitoplankton tersebut. Laju 

pertumbuhan dalam kultur ditentukan dari medium yang digunakan dan dapat 

dilihat dari hasil pengamatan kepadatan Nannochloropsis sp. yang dilakukan tiap 

24 jam. Peningkatan kepadatan rata-rata Nannochloropsis sp. yang dikultur secara 

semi masal baik menggunakan pupuk Conwy maupun TMRL dapat diketahui 

melalui laju pertumbuhan yang diamati setiap harinya dari fase adaptasi sampai 

pada puncak kepadatan stasioner.  

Pada fase lag penambahan jumlah kepadatan fitoplankton sangat rendah 

atau bahkan dapat dikatakan belum ada penambahan kepadatan. Hal tersebut 

disebabkan karena sel-sel fitoplankton masih dalam proses adaptasi secara 

fisiologis terhadap medium tumbuh sehingga metabolisme untuk tumbuh manjadi 

lamban, pada fase lag tidak teramati dikarenakan pengamatan dilakukan setiap 24 

jam sedangkan fase lag terjadi biasanya berkisar antara 8 sampai 16 jam.  

Pada fase eksponensial, terjadi pertambahan kepadatan sel fitoplankton 

(N) dalam waktu (t) dengan kecepatan tumbuh (µ) (Haryono dan Wibowo, 2004). 

Fase eksponensial terjadi pada hari ke-2 dengan kepadatan Nannochloropsis sp. 

sebanyak 12,75 juta sel/ml untuk media conwy dan 11,925 juta sel/ml untuk 

media TMRL. Fase penurunan pertumbuhan terjadi pada hari ke-3, pada fase 

penurunan laju pertumbuhan sel mulai melambat hal tersebut disebabkan kondisi 
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fisik dan kimia kultur mulai berkurang. Pada fase stasioner terjadi pada hari ke-4 

dengan kepadatan mencapai 19,65 juta sel/ml untuk media conwy sedangkan 

untuk media TMRL mencapai 17 juta sel/ml dikarenakan jumlah sel yang 

membelah dan yang mati seimbang. Sedangkan pada fase kematian, pada hari ke-

5 dikarenakan kualitas fisik dan kimia kultur berada pada titik dimana sel tidak 

mampu lagi mengalami pembelahan.  

Keberhasilan kultur ditandai dengan pertumbuhan yang semakin 

meningkat dari kepadatan fitoplankton, hal tersebut merupakan waktu generasi 

pertumbuhan fitoplankton, sehingga dapat dikatakan waktu generasi merupakan 

waktu yang diperlukan suatu fitoplankton untuk membelah dari satu sel menjadi 

beberapa sel dalam pertumbuhan Untuk mengetahui pola pertumbuhan 

fitoplankton uji, dilakukan penghitungan jumlah sel per mililiter medium setiap 

24 jam dengan alat Haemositometer yang diamati dibawah mikroskop. 

Tingkat laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. pada pemberian pupuk 

conwy lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. pada 

pemberian pupuk TMRL (Gambar 7.). Menurut Hecky and Kilham (1988), ketiga 

unsur nutrien utama tersebut, yakni N, P, Si di perairan air laut ketiga unsur 

tersebut bersama-sama bersifat sebagai faktor pembatas pertumbuhan. 

Berdasarkan dari komposisi pupuk yang digunakan Conwy memiliki kandungan 

nutrien makro yaitu N (nitrogen), P (fosfat), Si (silikat)  yang lebih tinggi 

dibandingkan pupuk TMRL sehingga pertumbuhan sel Nannochloropsis sp. 

dengan menggunakan pupuk conwy lebih tinggi. 
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B.2. Bioakumulasi Pb pada Nannochloropsis sp. 

 

Kemampuan organisme mengakumulasi zat dari mediumnya dinyatakan 

dengan faktor bioakumulasi, yaitu perbandingan kandungan zat dalam biota 

terhadap kandungan zat dalam mediumnya. Nannochloropsis sp. seperti halnya 

organisme lain memiliki mekanisme perlindungan untuk mempertahankan 

kehidupannya. Menurut Connel Des W., (1990), mekanisme perlindungan  

melibatkan pembentukan kompleks-kompleks logam dengan protein dalam sel, 

sehingga logam dapat terakumulasi dalam sel tanpa menganggu aktivitasnya. Pada 

konsentrasi logam yang tinggi, akumulasi dapat menganggu pertumbuhan sel, 

karena sistem perlindungan organisme tidak mampu mengimbangi efek toksisitas 

logam.  

Proses akumulasi Pb ke dalam  Nannochloropsis sp. dari lingkungannya 

terjadi akibat interaksi antara bahan pencemar tersebut dengan permukaan 

tubuhnya. Karena Nannochloropsis sp. adalah organisme renik bersel tunggal 

yang seluruh permukaanya dilapisi oleh membran sel, maka masuknya Pb tersebut 

melalui membran selnya (Haryoto dan  Wibowo, 2004).  

Berdasarkan dari hasil uji dengan metode AAS (atomic absorption 

spectrometry) terlihat bahwa tingkat penyerapan logam berat pada 

Nannochloropsis sp. pada pemberian pupuk TMRL lebih tinggi daripada 

pemberian pupuk conwy (Gambar 8.). Hal tersebut disebabkan kandungan nutrien 

mikro yang berbeda pada pupuk conwy dan TMRL. 

 Pada pupuk Conway terdapat kandungan beberapa logam berat lain yaitu 

Zn, Cu, Co yang tidak terdapat pada komposisi pupuk TMRL, sehingga logam 

berat yang diserap oleh Nannochloropsis sp. pada media conwy yang diberi 
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tambahan logam berat Pb tidak hanya logam Pb saja yang terserap, sedangkan 

logam-logam lain yang terkandung di dalam media ikut terserap dalam 

Nannochloropsis sp., sehingga presentase penyerapan logam Pb pada 

Nannochloropsis sp. tidak seoptimal penyerapan logam Pb pada pupuk TMRL 

yang tidak mengandung logam berat lainnya. 

Dari hasil regresi didapat Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 56% 

untuk perlakuan pemberian pupuk conwy dan 52% pemberian pupuk TMRL. Ini 

menjelaskan bahwa pada perlakuan pemberian pupuk conwy kepadatan 

Nannochloropsis sp. hanya berpengaruh sebesar 56% terhadap penyerapan logam 

berat Pb, sedangkan 44%  dapat disebabkan faktor-faktor lainnya seperti suhu atau 

pH. Begitu juga pada perlakuan pemberian pupuk TMRL. 

Suhu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 

produktivitas primer di laut (Tomascik et al.,1997). Pada saat kultur suhu berkisar 

antara 28 sampai 31
0 

C, secara langsung suhu berperan dalam mengontrol reaksi 

kimia enzimatik dalam proses fotosintesis. Valiela (1984) mengatakan bahwa 

dalam kaitannya dengan produktivitas primer di laut, suhu lebih berperan sebagai 

kovarian dengan faktor lain daripada sebagai faktor bebas. Sebagai contoh, 

plankton pada suhu rendah dapat mempertahankan konsentrasi pigmen-pigmen 

fotosintesis, enzim-enzim dan karbon yang besar. Ini disebabkan karena lebih 

efisiennya fitoplankton menggunakan cahaya pada suhu rendah dan laju 

fotosintesis akan lebih tinggi bila sel-sel fitoplankton dapat menyesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Perubahan laju penggandaan sel hanya pada suhu yang tinggi. 

Tingginya suhu memudahkan terjadinya penyerapan nutrien oleh fitoplankton. 
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Demon (1989) menyatakan bahwa penyerapan logam oleh mikroalga akan 

meningkat seiring dengan kenaikan pH medium yang digunakan. pH pada saat 

pengkulturan dalam penelitian berkisar antara 6,5 sampai 7.7. Proses penyerapan 

logam oleh fitoplankton Nannochloropsis sp. merupakan gabungan proses aktif 

yang melibatkan metabolisme. Sel fitoplankton Nannochloropsis sp. melalui 

proses aktif dapat mensintesis protein pengkhelat logam fitokhelatin untuk 

merespon pengaruh negatif dari logam berat (How dkk,1992 dalam Arifin, 1997). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media yang berbeda yaitu pupuk Conwy dan pupuk TMRL 

memiliki hasil yang relatif sama terhadap kemampuan penyerapan logam berat Pb 

pada Nannochloropsis sp. Namun pupuk yang lebih baik digunakan adalah TMRL 

berdasarkan daya serap logam Pb pada Nannochloropsis sp. dibandingkan dengan 

menggunakan pupuk Conwy. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang diajukan antara lain : 

1. Pengamatan hendaknya dilakukan menggunakan Pb dengan kisaran konsentrasi 

dari 0,1 sampai 5 mg/L berdasarkan tingkat ambang batas toksisitas Pb pada 

perairan. 

2. Waktu pengamatan pertama sebaiknya dilakukan kurang dari 24 jam sehingga 

akan meningkatkan keakuratan data yang diperoleh. 
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Lampiran 1. Tabel data penyerapan Pb pada Nannochloropsis sp. 

 

Sampel ID Pb Blanko 
Corected 

Concentration 
Pb 

(mg/L) 

Air Laut 0.001 0.1357 0.1347 

Control conwy 0.068 0.2082 0.1402 

Control TMRL 0.032 0.1718 0.1398 

Nanno C1-23 0.3956 0.7846 0.389 

Nanno C2 0.7513 1.14 0.3887 

Nanno T1 0.4052 0.7941 0.3889 

Nanno T2 0.4985 0.887 0.3885 

Nanno C1-24 0.5337 0.9093 0.3756 

Nanno C2 0.8254 1.1988 0.3734 

Nanno T1 0.7793 1.1538 0.3745 

Nanno T2 0.3416 0.7168 0.3752 

Nanno C1-25 0.01 0.3056 0.2956 

Nanno C2 0.1434 0.4357 0.2923 

Nanno T1 0.5087 0.821 0.3123 

Nanno T2 0.4155 0.7182 0.3027 

Nanno C1-26 0.1383 0.3948 0.2565 

Nanno C2 0.6096 0.8594 0.2498 

Nanno T1 0.2787 0.5474 0.2687 

Nanno T2 0.6942 0.9538 0.2596 

Nanno C1-27 0.7546 0.9622 0.2076 

Nanno C2 0.727 0.9315 0.2045 

Nanno T1 0.4028 0.6022 0.1994 

Nanno T2 0.7956 0.9943 0.1987 

 

 

Lampiran 2. Tabel pengamatan laju pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 
Hari 
ke- 

Conwy 1 
(sel/ml) 

Conwy 2 
(sel/ml) 

TMRL 1 
(sel/ml) 

TMRL 2 
(sel/ml) 

1 4.49 x 10
6
   4.91 x 10

6
  4.07 x 10

6
  4.54 x 10

6
 

2 13.4 x 10
6
 12.1 x 10

6
 13.45 x 10

6
 10.4 x 10

6
 

3 13.75 x 10
6
 14.25 x 10

6
 16.6 x 10

6
 15.25 x 10

6
 

4 19.9 x 10
6
 19.4 x 10

6
 17.75 x 10

6
 16.25 x 10

6
 

5 15.32 x 10
6
 15.25 x 10

6
 15.38 x 10

6
 14.75 x 10

6
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Lampiran 3.   Regresi antara Kepadatan Nannochloropsis sp 

denganpenyerapan logam berat Pb pada perlakuan pemberian 

pupuk Conwy 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Plankton 13.0303333 5.94529370 5 

Pb .0869000 .07817968 5 

 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .752
a
 .566 .421 4.52383493 .566 3.909 1 3 .142 

a. Predictors: (Constant), Pb 

b. Dependent Variable: Plankton 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 79.991 1 79.991 3.909 .142
a
 

Residual 61.395 3 20.465   

Total 141.386 4    

a. Predictors: (Constant), Pb 

b. Dependent Variable: Plankton 
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Lampiran 4.  Regresi antara Kepadatan Nannochloropsis sp dengan 

penyerapan logam berat Pb pada perlakuan pemberian pupuk 

TMRL 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Plankton 12.84400 5.134609 5 

Pb .0833500 .07868922 5 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .728
a
 .530 .373 4.065787 .530 3.379 1 3 .163 

a. Predictors: (Constant), Pb 

b. Dependent Variable: Plankton 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55.865 1 55.865 3.379 .163
a
 

Residual 49.592 3 16.531   

Total 105.457 4    

a. Predictors: (Constant), Pb 
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Lampiran 5.  Tabel data pengamatan laju penyerapan Pb dan pertumbuhan 

pada Nannochloropsis sp beserta perhitungan statistik 
 

Parameter Perlakuan Media 

    
Conwy  
(mg/L) 

TMRL 
(mg/L) 

    0.00135 0.0015 

    0.0157 0.01535 

Penyerapan Pb 
Pb 0.25 
mg/L 0.09625 0.0827 

    0.13705 0.12605 

    0.18415 0.19115 

    3.466667 4.305 

    12.75 11.925 
Laju 
Pertumbuhan 

Pb 0.25 
mg/L 14 15.925 

    19.65 17 

    15.285 15.065 

 
 

Nilai t hitung dan t tabelnya pada setiap perlakuan 

 

- Rata-rata 

 

 
 

Penyerapan Pb 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 

 

 
Perlakuan dengan pupuk TMRL 

 

 

 

 
Laju pertumbuhan 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 

 

 

 
Perlakuan dengan pupuk TMRL 

 

 

 

0869.0
5

18415.013705.009625.00157.000135.0
1 


x

083352.0
5

19115.012606.00827.001535.00015.0
2 


x

0303.13
5

285.1565.191475.1246667.3
1 


x

844.12
5

065.1517925.15925.11305.4
2 


x
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- Simpangan baku : 

 
 

Penyerapan Pb 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 

S = 0.07818 

 

Perlakuan dengan pupuk TMRL 

S = 0.078689  

 

Laju pertumbuhan 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 
S = 5.945294 
 

Perlakuan dengan pupuk TMRL 

S = 5.134609 

 

 

- Uji t 

 
 
Penyerapan Pb 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 
  

 
 

 

Perlakuan dengan pupuk TMRL 

 
 
 
 

Laju pertumbuhan 

Perlakuan dengan pupuk Conwy 

 
  
 
 

Perlakuan dengan pupuk TMRL 
 
 
 
 

t tabel (α = 0.5%) = 2.571 sehingga : 

antara penyerapan Pb dan laju pertumbuhan Nannnochloropsis sp tidak berbeda 

nyata dengan selang bkepercayaan 95%. 

444615.0
58̀0781.0

0869.0
t

423693.0
589`0786.0

083352.0
t

8767.0
59452.5

0303.13
t

0006.1
51346.5

844.12
t
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Lampiran 6. Tabel data pengamatan kualitas air 

 

Intensitas 

cahaya 

(lux) 

hari ke-1 hari ke-2 hari ke-4 hari ke-5 

pagi Sore pagi Sore pagi sore pagi  Sore 

Control 

conwy 6501 8335 7098 7354 6645 7756 8652 6396 

Conwy 1 6289 8724 7105 7276 6787 7683 8647 6276 

Conwy 2 6532 8728 7124 7322 6543 7709 8700 6454 

Control 

TMRL 6678 8388 7277 7376 6539 7725 8670 6233 

TMRL 1 6637 8265 7294 7299 6514 7678 8643 6459 

TMRL 2 6569 8522 7199 7278 6603 7084 8705 6304 

 

 

 

Salinitas (ppt) 

hari ke- 

1 2 3 4 5 

kontrol conwy 30 30 31 30 29 

conwy 1 31 30 30 31 30 

conwy 2 30 31 30 29 29 

kontrol TMRL 29 30 30 30 29 

TMRL 1 30 29 29 30 30 

TMRL 2 29 30 30 30 31 

 

 

 

Suhu 

hari ke- 

1 2 3 4 5 

kontrol conwy 30ºC 30 ºC 31ºC 29 29 

conwy 1 31 ºC 30 ºC 30ºC 29 29 

conwy 2 31 ºC 29 ºC 30ºC 30 28 

kontrol TMRL 30 ºC 30 ºC 31ºC 29 29 

TMRL 1 29 ºC 30 ºC 31ºC 30 28 

TMRL 2 30 ºC 30 ºC 30ºC 29 28 

 

 

 

pH hari ke- 

  1 2 3 4 5 

kontrol conwy 6.85 7.54 7.34 7.59 7.58 

conwy 1 7.04 7.48 7.56 7.08 7.35 

conwy 2 6.54 6.94 7.66 7.14 7.04 

kontrol TMRL 7.25 7.02 6.97 7.48 7.39 

TMRL 1 6.72 7.7 7.45 7.11 7.26 

TMRL 2 6.65 6.92 7.25 7.21 6.95 
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Lampiran 7. Alat dan bahan penelitian  
 

  
                         Akuarium                                               Vakum 

 

 

  
                        Gelas ukur                               Alat pembuatan preparat AAS 

 

 

  
                   Botol sampel                                     Kertas lakmus dan pinset 

 



 45 

  
 

  
                              Pb                                                         TMRL  

 

 

         
                             Conwy                                                 AAS 
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Lampiran 8. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama penelitian  

                             

  
                       Kultur skala lab                               kultur skala masal di lab 

 

 

   
               Pembuatan Media                                 Kultur secara semi masal 

 

 

    
        Penghitungan Laju Pertumbuhan            Pembuatan Preparasi uji logam 
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PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA YANG BERBEDA TERHADAP  

KEMAMPUAN PENYERAPAN LOGAM BERAT Pb PADA 
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