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Abstrak 

Pakan alami merupakan salah satu jenis pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi dibandingkan dengan pakan buatan. Pakan alami menjadi sumber nutrisi yang sangat 

penting pada stadium awal perkembangan organisme (larva atau benih). Salah satu jenis 

pakan alami yang sering digunakan sebagai pakan larva ikan, udang, kerang dan juga sebagai 

pakan dari zooplankton, rotifer dan artemia yaitu jenis Nannochloropsis sp.. Lama penyinaran 

pada kegiatan kultur fitoplankton dapat mempengaruhi komposisi biokimia fitoplankton itu 

sendiri dan juga dapat mempengaruhi proses sintesa bahan organik pada fotosintesis. Lama 

penyinaran minimal dalam kegiatan kultur fitoplankton sendiri yaitu 18 jam cahaya per hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lama penyinaran terhadap pertumbuhan 

populasi Nannochloropsis sp..  Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan perlakuan ; Perlakuan A (T24:G0), B (T21 G3), C (T18:G6), dan D (T 15:G9). Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa lama penyinaran 21 jam dan 24 jam tidak berbeda nyata, 

namun berbeda nyata dengan lama penyinaran 15 jam dan 18 jam dalam mempengaruhi 

pertumbuhan populasi Nannochloropsis sp.. Lama penyinaran 21 jam dan 24 jam 

memperlihatkan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan spesifik paling tinggi yaitu sebesar 

4051,25 x 104sel/mL dan 4013,75 x 104 sel/mL sedangkan pertumbuhan spesifiknya sebesar 

70,12% dan 69,90%.  

Kata kunci : Lama Penyinaran, Nannochloropsis sp., Fotosintesis 
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Abstract 

Natural feed is one type of feed that has a high nutrient content compared to artificial feed. 

Natural feed is a source of nutrients that is very important in the early stages of the 

development of organisms (larvae or seeds). One type of natural feed that is often used as 

feed for fish larvae, shrimp, shellfish and also as feed from zooplankton, rotifer and artemia, 

namely Nannochloropsis sp. synthesis of organic matter in photosynthesis. The minimum 

duration of irradiation in phytoplankton culture activities itself is 18 hours of light per day. 

This study aims to analyze the effect of irradiation time on the population growth of 

Nannochloropsis sp. This study used a completely randomized design (CRD) with treatment; 

Treatment A (T24: G0), B (T21 G3), C (T18: G6), and D (T 15: G9). The results showed that 

the irradiation duration of 21 hours and 24 hours was not significantly different, but 

significantly different from the irradiation time of 15 hours and 18 hours in influencing the 

growth of the population of Nannochloropsis sp. The duration of radiation for 21 hours and 

24 hours showed the highest population growth and specific growth 4051.25x104 and 

4013.75x104, while the specific growth was 70.12% and 69.90%. 

Keywords: Long the irradiation, Nannochloropsis sp., Photosynthesis 

  



4 

 

Pendahuluan 

Pakan alami merupakan salah satu jenis pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi dibandingkan dengan pakan buatan. Safitri, et. al. (2013) menyatakan bahwa salah satu 

jenis pakan alami yang sering digunakan sebagai pakan larva ikan, udang, kerang dan juga 

sebagai pakan dari zooplankton, rotifer dan artemia yaitu jenis Nannochloropsis sp.. 

Kandungan nutrisi dari Nannochloropsis sp.  cukup tinggi dibandingkan dengan mikroalga 

yang lain dimana kandungan protein Nannochloropsis sp. mencapai 52,11%, karbohidrat 

16%, lemak 27,64%, vitamin C 0,85%, dan klorofil-a 0,89% (Erlania, 2009). Sementara itu 

kandungan protein pada Skeletonema costatum 37,40 % dan Spirulina platensis 48,9 % 

(Bangun, 2012). Sedangkan kandungan lemak pada Isochrysis sp. 17,07% dan Dunaliella 

hanya 6% (Erlania, 2010).  

Nannochloropsis sp. merupakan organisme autotrof (mampu menghasilkan makanan 

sendiri) dengan menyerap karbondioksida pada proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen.  

Nannochloropsis sp. dapat tumbuh dan berkembang dengan cara berfotosintesis yaitu dengan 

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dan nutrien anorganik sederhana seperti 

CO2, komponen nitrogen terlarut dan fosfat. Adanya klorofil membuat fitoplankton ini 

mampu melakukan fotosintesis sehingga menjadi sumber protein, karbohidrat, lemak, vitamin 

dan mineral bagi organisme air (Utami, 2012).  

Faktor yang sangat penting dalam kegiatan kultur Nannochloropsis sp. selain nutrien 

adalah intensitas cahaya dan lama penyinaran. Cahaya berperan sebagai sumber energi dalam 

proses fotosintesis dengan bantuan kloroplas (Chisti, 2007). Fotosintesis adalah suatu proses 

untuk menghasilkan makanan sendiri bagi tanaman dengan memanfaatkan karbon dioksida 

(CO2), air, dan cahaya. Fotosintesis terdiri atas dua reaksi yaitu reaksi gelap dan terang 

(fotoperiod) (Nurdiana, et. al., 2017). Pada keadaan terang, sel akan membelah secara 

aseksual, sehingga sel anak lebih kecil ukurannya dibanding induknya. Sedangkan pada 
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keadaan gelap, terjadi perkembangan sel untuk mencapai ukuran normal. Dalam fotoperiod 

yang terpenting tidak hanya intensitas cahaya melainkan lama penyinaran. 

Lama penyinaran memegang peranan penting sebagai faktor pendukung pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. (Safitri et al., 2013). Lama penyinaran sangat menentukan banyaknya 

jumlah energi cahaya yang diterima oleh fitoplankton saat dikultur. Jumlah energi cahaya 

yang diterima oleh fitoplankton dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi fitoplankton, 

dimana jika energi cahaya yang diterima oleh fitoplankton lebih dari kemampuan fitoplankton 

untuk memanfaatkan cahaya atau terlalu kurang, hal tersebut dapat menyebabkan 

terhambatnya proses reproduksi atau pembelahan sel fitoplankton (Utami, et. al., 2012). Lama 

penyinaran pada kegiatan kultur fitoplankton juga dapat mempengaruhi komposisi biokimia 

fitoplankton itu sendiri dan juga dapat mempengaruhi proses sintesa bahan organik pada 

fotosintesis. Lama penyinaran minimal dalam kegiatan kultur fitoplankton sendiri yaitu 18 

jam cahaya per hari (Lavens dan Sorgeloos, 1996 dalam Simatupang, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas, lama penyinaran merupakan salah satu faktor yang memegang 

peran penting dalam proses sintesa bahan organik dan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 

fitoplankton, sehingga masih dirasakan perlu untuk dilakukannya penelitian mengenai 

pengaruh pengaruh lama penyinaran terhadap pertumbuhan Nannochloropsis sp. dalam skala 

laboratorium.  

Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 s/d 28 September 2018, 

yang bertempat di Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong, 

Kabupaten Lombok Barat. 

Alat yang digunakan pada saat penelitian ini yaitu, aerator, pipet tetes, toples ukuran 1,7 

L, panci, stop kontak timer, hand tally counter, haemocytometer, cover glass, gas, kompor 
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gas, toples ukuran 10 L, lampu, mikroskop, tabung evendof, alumunium foil, gelas ukur, pH 

meter, lux meter, thermometer, refraktometer, plastik hitam dan kardus. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian ini yaitu air laut, bibit Nannochloropsis sp., alkohol, 

akuades, pupuk, kertas label dan tissue. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Dalam penelitian ini menggunakan perlakuan lama penyinaran pada 

Nannochloropsis sp. dengan menggunakan 4 (empat) perlakuan dan 4 (empat) ulangan. 

Adapun perlakuan yang dilakukan perlakuan A (24 jam terang 0 jam gelap), B (21 jam 

terang 3 jam gelap), C (18 jam terang 6 jam gelap) dan D (15 jam terang 9 jam gelap). 

Analisis data 

 Parameter yang diuji secara statistik adalah kepadatan populasi, N=(jumlah rata-rata 

sel x 25 x 104); pertumbuhan spesifik, k = ((Log(Nt/No)*3.22)/t)*100% dan; waktu 

penggandaan diri, DT=Log(2)*t/(Log(Nt)-Log(No)). N= kepadatan bibit; k=pertumbuhan 

spesifik; Nt= kepadatan bibit akhir; No=kepadatan bibit awal; t= lama waktu pengamatan; 

DT= waktu penggandaan diri. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

analisis sidik ragam atau analysis of variance (ANOVA) pada taraf nyata 5%. Apabila 

perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap parameter yang 

diuji, maka dilakukan uji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf 5%. 

Hasil 

Kepadatan populasi Nannochloropsis sp. 

Grafik pada Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan populasi yang maksimal yaitu dari 

hari ke-5 sampai ke-6. Pertumbuhan populasi Nannochloropsis  sp. yang tertinggi diperoleh 

pada perlakuan B (T21:G3) mencapai 4051,25±13,15,  diikuti perlakuan  A (T24:G0) 

mencapai  4013,75±41,10, seterusnya perlakuan  C (T18:G6) mencapai  2181,25±8,54,  dan  

terendah pada  perlakuan  D (T15:G9) mencapai 1952,5±13,23 . Berdasarkan uji ANOVA 
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yang dilakukan terhadap kepadatan populasi maksimum Nannochloropsis sp. menunjukkan 

bahwa lama penyinaran memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap pertumbuhan 

populasi Nannochloropsis sp. Hasil uji lanjut Tukey memberikan hasil perlakuan A dan B 

tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. 

Pertumbuhan Spesifik Nannochloropsis sp. 

Perhitungan laju pertumbuhan spesifik dilakukan untuk mengetahui selisih total dan 

pertambahan populasi Nannochloropsis sp.. Perlakuan lama penyinaran memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan spesifik Nannochloropsis sp.. Hasil Analysis of 

Variance (ANOVA) pertumbuhan spesifik berpengaruh signifikan yaitu nilai P<0.05. Tabel 

pertumbuhan rata-rata spesifik tersaji pada Tabel 2. 

Laju pertumbuhan spesifik maksimum pada perlakuan B (T21:G3) mencapai  

70,12%±0,0008 per  hari,  pada  perlakuan  A (T24:G0) mencapai  69,90%±0,0024 per  hari, 

pada  perlakuan  C (T18:G6) mencapai  55,69%±0,0009 per  hari,  dan  pada  perlakuan  D 

(T15:G9) mencapai 53,11%±0,0016 per hari. Berdasarkan uji ANOVA yang dilakukan 

terhadap kepadatan populasi maksimum Nannochloropsis sp. menunjukkan bahwa perlakuan 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap pertumbuhan populasi Nannochloropsis sp.. Dari hasil 

uji lanjut Tukey memberikan hasil perlakuan A dan B tidak berbeda nyata, tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan C dan D. 

Waktu Penggandaan Diri Nannochloropsis sp. 

Berdasarkan data  pada  Tabel 6, waktu penggandaan maksimum pada perlakuan B 

(T21:G3) mencapai rerata 33,18±0,0357 jam, pada perlakuan A (T24:G0) 33,28±0,1144 jam,  

pada  perlakuan  C (T18:G6) mencapai  41,77±0,0685 jam, dan perlakuan D (T15:G9) mencapai 

43,81±0,1299 jam.  
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Dari hasil analisis statistik disimpulkan, bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap waktu penggandaan (P<0,05). Dari hasil uji lanjut Tukey memberikan hasil 

perlakuan A dan B tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D. 

 

4.1.4 Kualitas Air 

Berdasarkan hasil dari pengukuran kualitas air menunjukkan bahwa dari setiap 

parameternya (Suhu, pH dan Salinitas) berada pada kisaran normal untuk mengkultur 

Nannochloropsis sp. Suhu pada media kultur selama penelitian yaitu berkisar antara 25oC-

26oC. Kisaran suhu yang optimal bagi pertumbuhan Nannochloropsis sp. menurut Fachrullah 

(2011) adalah berkisar antara 25-30 oC. Nilai pH media kultur selama penelitian berkisar 

antara 8,3-8,6. Nilai pH saat penelitan masih termasuk dalam kisaran optimal untuk 

pertumbuhan Nannochloropsis sp. Yaitu pH 8-9,5 (Fajrin, 2014). Sedangkan nilai salinitas 

selama penelitian berkisar antara 35-36 ppt. Salinitas pada saat penelitian masih dalam kedaan 

yang optimal bagi pertumbuhan Nannochloropsis sp. yaitu 25-35 ppt (Rusyani, 2012).  

Pembahasan 

Kepadatan Populasi 

Pertumbuhan Nannocholropsis sp. dapat dilihat dari bertambahnya kepadatan populasi 

sel. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pertumbuhan Nannochloropsis pada penelitian 

ini menunjukkan pola pertumbuhan yang terbagi dalam fase lag dan fase eksponensial. Grafik 

pada Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan populasi yang maksimal yaitu dari hari ke-5 

sampai ke-6. Namun demikian perlakuan A (T24:G0) dan B (T21:G3) menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih besar daripada perlakuan C (T18:G6) dan D (T15:T9). Setelah hari 

ke-6 dilakukan pemanenan sel Nannochloropsis sp..Fase lag pada semua perlakuan terlihat 

dengan jelas pada Gambar 1 dan Tabel 1. Pada perlakuan A (T24:G0) dan perlakuan 

B(T21:G3) fase lag-nya berlangsung selama 1 hari yaitu pada hari ke-0 sampai hari ke-1. Fase 
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lag terendah terdapat pada perlakuan C (T18:G6) dan perlakuan D (T15:G9) yang 

berlangsung selama 2 hari yaitu dari hari ke-0 sampai hari ke-2. Hal ini diduga karena lama 

pencahayaan selama 15 jam dan 18 jam per hari pada perlakuan D dan C tidak cukup 

menyediakan energi bagi sel Nannochloropsis sp. untuk melakukan penggandaan sel 

(bereproduksi) karena. Nannochloropsis sp. membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

beradaptasi terhadap cahaya (Lavenz and Sorgeloos, 1996). Nurdiana et al. (2017), 

menyatakan bahwa jika cahaya yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis 

terbatas, hal tersebut dapat menyebabkan aktivitas pertumbuhannya terhambat. Menurut 

Safitri et al. (2013), lama penyinaran pada kegiatan kultur fitoplankton dapat mempengaruhi 

komposisi biokimia fitoplankton dan juga dapat mempengaruhi proses sintesa bahan organik 

pada fotosintesis serta laju pertumbuhan, karena hanya dengan energi yang cukup proses 

tersebut dapat berjalan dengan lancar.  Selanjutnya Andriyono (2001), menyatakan bahwa 

kurangnya cahaya yang dibutuhkan untuk aktifitas fotosintesis akan menyebabkan proses 

fotosintesis tidak berlangsung normal sehingga mengganggu metabolisme. Lama penyinaran 

minimal dalam kegiatan kultur fitoplankton sendiri yaitu 18 jam cahaya per hari (Lavens dan 

Sorgeloos, 1996). Fase lag yang terlalu lama akan membuat alokasi energi lebih dipusatkan 

untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru dan untuk maintenance. Akibatnya 

hanya sebagian kecil atau bahkan tidak ada energi yang dialokasikan untuk pertumbuhan. 

Dari segi waktu, fase lag akan menghambat dalam pencapaian puncak kepadatan dan 

kemungkinan kepadatan populasi puncak yang dicapai tidak terlalu tinggi (Andriyono, 2001). 

Pada saat proses fotosintesis, fitoplankton melakukan pembelahan sel secara log (fase 

eksponensial). Proses pembelahan sel (pertumbuhan populasi) dapat berjalan dengan lancar 

jika energi cahaya yang dibutuhkan pada saat fotosintesis cukup bagi fitoplankton.  Fase 

eksponensial ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan dengan cepat sehingga kepadatan 

populasi meningkat. Pada fase ini, pesatnya laju pertumbuhan menyebabkan meningkatnya 
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kepadatan populasi beberapa kali lipat. Terjadi peningkatan  populasi karena sel alga  sedang  

aktif  berkembang  biak  dan  terjadi pembentukan  protein  dan  komponen-komponen  

penyusun  plasma  sel  yang dibutuhkan dalam pertumbuhan (Winarti, 2003 dalam Budiardi 

et al., 2010). Fase eksponensial pada perlakuan A dan B berlangsung pada hari ke-1 sampai 

hari ke-6 masa kultur sedangkan pada perlakuan C dan D berlangsung pada hari ke-2 sampai 

hari ke-6. Setelah hari ke-6 pemeliharaan dilakukan pemanenan, karena pada hari ke-6 

merupakan puncak populasi Nannochloropsis sp.. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sari dan 

Abdul (2012), Ru’yatin et al. (2015) dan Arifah et al. (2017), yang menyatakan bahwa 

pemanenan Nannochloropsis sp. yang baik untuk dijadikan bibit dan pakan adalah pada hari 

ke 4-6. Selanjutnya Kawaroe et al., (2010), menyatakan bahwa fase eksponensial merupakan 

waktu yang terbaik untuk melakukan pemanenan kultur mikroalga karena pada fase ini 

struktur sel masih berada pada kondisi normal dan secara nutrisi terjadi keseimbangan antara 

nutrien dalam media dan nutrisi dalam sel. Selain itu, umumnya pada fase eksponensial, 

kandungan nutrisi dalam sel sangat tinggi, sehingga kondisi mikroalga berada pada kondisi 

yang paling optimal.  Pemanenan Nannochloropsis sp. harus cepat dilakukan ketika sudah 

memasuki fase eksponensial, karena Nannochloropsis sp. cepat mengalami fase kematian 

yang diakibatkan berkurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya ditambah lagi 

dengan kepadatannya yang semakin tinggi yang memungkinkan terjadinya suatu kompetisi. 

Utomo et al. (2005), menyatakan bahwa di dalam media kultur fitoplankton terdapat 

persaingan memperebutkan tempat hidup karena semakin banyak jumlahnya sel dalam 

volume yang tetap dan juga kandungan nutrisi dalam media semakin menurun karena tidak 

dilakukannya penambahan nutrisi. 

Dari data kepadatan populasi sel Nannochloropsis sp. yang dikultur dalam skala 

laboratorium yang disajikan pada Tabel 1, diketahui bahwa populasi tertinggi (puncak) kultur 

terjadi pada hari ke-6 yaitu pada perlakuan B (T21:G3) sebesar 4051,25 104sel/mL dan 
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perlakuan A (T24:G0) sebesar 4013,75 104 sel/mL. Tingginya kepadatan populasi pada 

perlakuan ini dikarenakan waktu pencahayaan yang cukup mendukung pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. untuk melakukan fotosintesis. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Budiman (2009) yang menyatakan bahwa lama penyinaran dapat mempengaruhi dalam proses 

sintesa bahan organik pada fotosintesis karena hanya dengan energi yang cukup proses 

fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. 

Lavens dan Sorgeloos (1996) mengemukakan bahwa cahaya merupakan faktor 

terpenting bagi fitoplankton, karena cahaya dimanfaatkan sebagai sumber energi yang 

dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dalam mengkultur Nannochloropsis 

sp. penyinaran cahaya harus sesuai dengan kebutuhannya, apabila cahaya terlalu terang 

ataupun terlalu redup akan menghambat proses fotosintesis, durasi pencahayaan buatan 

minimal 18 jam karena dalam proses fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap 

 

Laju Pertumbuhan Spesifik Nannochloropsis sp. 

Laju  pertumbuhan  spesifik  merupakan  parameter  yang  menggambarkan kecepatan  

pertambahan  sel  Nannochloropsis sp.   per satuan  waktu. Setelah  masa  adaptasi  berakhir  

terjadi pertumbuhan  yang  dipercepat  pada  fase eksponensial  hal  ini  tercermin  dalam  

nilai konstanta pertumbuhan spesifik (k). Suminto dan Hirayama  (1996),  dalam  

penelitiannya menyatakan  bahwa  nilai  k  yang  lebih  besar mempunyai  arti  bahwa  proses  

pembelahan  sel alga  menjadi  lebih  cepat,  sehingga  pertambahan sel  per  satuan  waktu  

akan  lebih besar dari pada pertambahan waktu itu sendiri. Hasil pengamatan terhadap laju 

pertumbuhan spesifik dapat diketahui juga waktu ideal pemanenan sel Nannochloropsis sp. 

Waktu panen yang ideal adalah ketika laju pertumbuhan spesifik  mencapai  nilai  maksimum,  

karena  pada  saat  tersebut  biomassa sel Nannochloropsis sp. mencapai  konsentrasi  yang  

optimum.  Menurut Boussiba et al.  (1997),  konsentrasi  biomassa  yang  optimum  akan  
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berkorelasi  dengan  produktivitas tertinggi.  Dari  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  laju  

pertumbuhan  spesifik maksimum  dicapai  pada  hari  ke-6  masa  kultur.  

Berdasarkan uji lanjut BNJ, pertumbuhan spesifik yang baik ditunjukkan pada 

perlakuan A (T24:G0) 70,12% dan B (T21:G3) 69,90%. Akan tetapi berdasarkan efisiensi 

energi cahaya yang digunakan, perlakuan B (T21:G3) memberikan pertumbuhan spesifik 

terbaik dengan pertumbuhan yang optimal yaitu sebesar 70,12% dengan lama penyinaran 

yang lebih singkat dari perlakuan A (T24:G0). Walaupun laju pertumbuhan spesifik 

maksimum terjadi pada waktu yang bersamaan, laju pertumbuhan pada perlakuan D (T15:G9) 

memperlihatkan nilai yang lebih rendah (53,11%) dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

Adanya perbedaan ini diduga karena adanya lama pencahayaan yang berbeda sehingga 

menghasilkan laju pertumbuhan spesifik sel yang berbeda pula.  Lama penyinaran pada 

perlakuan ini dibawah minimal kultur mikroalga, yaitu terang 15 jam dan gelap 9 jam. 

Menurut Lavens dan Sorgeloos (1996) menyatakan bahwa penyinaran cahaya harus sesuai 

dalam mengkultur fitoplankton, apabila cahaya terlalu terang akan menghambat proses 

fotosintesis dan durasi pencahayaan buatan minimum harus 18 jam. Lama penyinaran sangat 

menentukan dalam proses sintesa bahan organik pada fotosintesa karena hanya energi yang 

cukup proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Lama Penyinaran dapat mempengaruhi 

komposisi biokimia yang dikultur selain faktor media kultur, temperatur, pH, intensitas 

cahaya, dan stadia waktu panen (Novianti, 2015). Fogg  (1975),  cahaya  adalah  sumber 

energi  yang  diperlukan  dalam  proses  fotosintesis,  jumlah  energi  yang  diterima 

bergantung pada kualitas, kuantitas dan lama penyinaran.  

 

Hubungan Fotosintesis dengan Lama penyinaran 

Dari data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lama penyinaran memberikan hasil yang 

signifikan (P<0.05) terhadap pertumbuhan Nannochloropsis sp.. Pertumbuhan 
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Nannochloropsis sp. ditandai dengan membelahnya sel (penggandaan diri). Pembelahan sel 

ini disebut dengan nama pembelahan mitosis.   Ma’at (2011), menyatakan bahwa pembelahan 

mitosis dibagi menjadi 4 fase yaitu profase, metafase, anafase dan Telofase (Gambar 2). Pada 

tahap profase benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromatid. 

Gabungan dari dua kromatid disebut dengan kromosom. Selanjutnya membran inti dan 

nukleus mulai menghilang serta sentriol bereplikasi (membelah menjadi 2 bagian) bergerak 

ke arah kutub yang berlawanan serta terbentuknya benang-benang spindel. Tahap metafase 

ditandai dengan sentriol yang berada pada dua kutub, muncul spindle, kromosom berada pada 

bidang equator (tengah), selanjutnya pada bagian sentromer (tengah) kromosom sudah 

dilekatkan benang spindel.  

Tahap anafase ditandai dengan bergeraknya kromatid ke arah kutub yang berlawanan 

karena ditarik oleh benang spindel. Tahap terakhir yaitu telofase dimana benang spindel akan 

menyusut, terbentuknya kembali membran inti, nukleus terlihat kembali, dan kromosom 

mulai memanjang. Setelah itu dilanjutkan dengan sitokinesis yaitu terbaginya sitoplasma 

menjadi dua atau terjadinya pembelahan. Penggandaan sel Nannochloropsis sp. terjadi pada 

saat berfotosintesis (Bangun, 2012).  

Fotosintesis merupakan proses menggabungkan CO2 dan H2O menjadi oksigen dan gula 

dengan menggunakan energi cahaya pada organel yang disebut kloroplas. Dalam proses 

fotosintesis, cahaya memegang peranan yang sangat penting baik intensitas cahaya maupun 

lama penyinaran. Novianti (2015), menyatakan bahwa lama penyinaran dapat mempengaruhi 

proses sintesa bahan organik pada fotosintesis karena hanya dengan energi yang cukup proses 

tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

Organisme fotosintetik menyerap cahaya dalam bentuk foton untuk berfotosintesis. 

Energi dari foton tersebut akan digunakna oleh klorofil untuk memecah ikatan hidrogen pada 

air yang nantinya bersama CO2 dalam fotosintesis akan digunakan untuk mensintesa gula 

Cahaya 
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(Salisbury and Ross, 1995 dalam Pujiono, 2012). Adapun proses fotosintesis menurut Bangun 

(2012) yaitu sebagai berikut: 

6CO2+6H2O —————► C6H12O6+6O2 

 

Inthe (2012), menyatakan bahwa, reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis dibagi 

menjadi 2 yaitu reaksi terang dan reaksi gelap (Gambar 3). Reaksi terang sangat bergantung 

kepada ketersediaan cahaya. Reaksi terang merupakan langkah-langkah mengubah energi 

cahaya menjadi energi kimia. Cahaya yang diserap oleh klorofil menggerakkan transport 

elektron dan hidrogen dari air ke penerima (aseptor) yang disebut NADP+ yang berfungsi 

sebagai pembawa elektron dalam respirasi seluler. Reaksi terang menggunakan cahaya untuk 

mereduksi NADP+  menjadi NADPH dengan cara menambahkan sepasang elektron bersama 

dengan nucleus hidrogen atau H+. Reaksi terang juga menghasilkan ATP dengan memeberi 

tenaga bagi penambahan gugus fosfat yang pada ADP, proses ini disebut fotofosforilasi.  

Reaksi terang menggunakan 2 fotosistem yang berhubungan. Fotosistem I menyerap 

cahaya dengan panjang gelombang 700 nm maka disebut P700, berfungsi untuk 

menghasilkan NADPH. Fotosistem II menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nm 

maka disebut P680, berfungsi untuk membuat potensial oksidasi cukup tinggi sehingga bisa 

memecah air. Bila bekerja bersama, 2 fotosistem ini melakukan proses fotofosforilasi non-

siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH. Saat pusat reaksi Fotosistem II menyerap foton, 

elektron tereksitasi pada molekul klorofil P680, yang mentransfer elektron ini ke akseptor 

elektron. Proses ini membuat P680 menyerap 4 foton untuk melengkapi oksidasi 2 molekul 

air dan menghasilkan 1 oksigen (Inthe, 2012). Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi 

terang adalah sebagai berikut:  

Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Berbeda 

dengan reaksi terang, reaksi gelap atau reaksi tidak bergantung cahaya bisa terjadi pada saat 
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siang dan malam, namun pada siang hari laju reaksi gelap tentu lebih rendah dari laju reaksi 

terang (Inthe, 2012). Pada Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa dalam reaksi gelap terjadi 

reaksi seri siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi (ATP dan NADPH), 

dimana energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang (Novianti, 

2015). Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon 

menjadi molekul gula. 

 

Waktu Penggandaan Nannochloropsis sp. 

Waktu penggandaan maksimum dicapai ketika laju pertumbuhan spesifik juga 

mencapai maksimum.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  waktu penggandaan  

maksimum  dan  laju  pertumbuhan  spesifik  maksimum  dicapai  pada waktu  yang  sama  

yaitu  pada  hari  ke-6  masa  kultur,  saat  fase  pertumbuhan  yang berlangsung adalah fase 

eksponensial.  Pada Tabel 3 menunjukkan perbandingan waktu penggandaan maksimum yang 

dicapai pada setiap perlakuan. Pada saat mencapai nilai maksimum hari ke-6 masa kultur 

perlakuan B (terang 21 jam dan gelap 3 jam) menunjukkan waktu penggandaan yang lebih 

singkat (33,18±0,0357 jam) dibandingkan perlakuan A (24 terang dan 0 jam gelap) 

33,28±0,1144 jam. Pada perlakuan B (T21:G3), lama penyinarannya lebih singkat 

dibandingkan dengan perlakuan A (T24:G0), sehingga dapat mengefisiensikan daya listrik 

yang digunakan, dimana semakin singkat lama penyinaran dalam kegiatan kultur 

fitoplankton, maka semakin hemat energi listrik yang digunakan. Akan tetapi berdasarkan uji 

lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) antara perlakuan A dan B tidak berbeda nyata. Waktu 

penggandaan diri yang paling lambat diperoleh pada perlakuan C (18 jam terang dan 6 jam 

gelap) 41,77±0,0685 jam, dan perlakuan D (15 jam terang dan 9 jam gelap) 43,81±0,1299 

jam. Hal  ini  dikarenakan  proses fotosintesis  pada  perlakuan  tersebut  tidak  terjadi  secara  

optimal. Tamiya, (1973) dalam Utami et al., (2012), menyatakan bahwa, penerimaan cahaya 
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yang kurang atau pencahayaan yang terbatas dapat menyebabkan proses fotosintesis tidak 

optimal dan pertumbuhan sel-selnya terhambat. Budiardi et al. (2010), menyatkan bahwa 

proses fotosintesis yang optimal akibat kurangnya cahaya akan mengakibatkan proses 

perolehan energi menjadi tidak optimal, sehingga energi untuk proses pertumbuhan kurang 

tersedia dengan baik. 

Menurut Kurrataa’yun (2012) dalam Pujiono (2013), intensitas cahaya yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan fotoinbihisi dan pemanasan. Fotoinhibisi merupakan terhambatnya 

proses fotosintesis yang diakibatkan oleh tingginya intensitas cahaya, sehingga pada proses 

ini terjadi eksitasi cahaya dengan jumlah berlebih yang mampu mengakibatkan kerusakan 

pada kloroplas.  Menurut Lidholm et al. (1987) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

kerusakan kloroplas mampu menyebabkan sintesis protein yang terjadi dalam kloroplas 

mengalami degradasi, sehingga proses tersebut mampu mengakibatkan laju fotosintesis 

menurun dan menghambat laju pertumbuhan. Intensitas cahaya pada saat penelitian berkisar 

antara 3950-4040 lux. Intensitas cahaya ini masih dalam kisaran optimal bagi pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. Laven dan Sorgeloos (1996) dalam Daefi (2016) menjelaskan bahwa 

kisaran intensitas cahaya optimum bagi pertumbuhan mikroalga Nannochloropsis sp. adalah 

2.000-8.000 lux. 

 

Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor pembatas bagi pertumbuhan dan 

perkembangan mikroalga sebagai salah satu organisme yang hidup di dalam air. Fajrin 

(2014), menyatakan bahwa kepadatan fitoplankton dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lingkungan, diantaranya suhu, cahaya, dan pH air. Suhu merupakan salah satu faktor penting 

yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan laju pertumbuhan mikroalga.  Suhu secara 

langsung mempengaruhi efisiensi fotosintesis dan merupakan faktor yang menentukan dalam 
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pertumbuhan mikroalga.  Suhu pada media kultur selama penelitian yaitu berkisar antara 

25oC-26oC. Kisaran suhu pada saat penelitian masih terbilang optimal bagi pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fachrullah (2011), yang menyatakan 

bahwa suhu yang optimal bagi pertumbuhan Nannochloropsis sp. adalah berkisar antara 25-

30 oC.  

Derajat keasaman (pH) dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan 

fitoplankton dalam beberapa hal, antara lain dapat merubah keseimbangan dari karbon 

organik, ketersediaan nutrient dan dapat mempengaruhi fisiologis sel (Padang, 2014). 

Rukminasari et al., (2014), menyatakan bahwa tinggi rendahnya kandungan pH dalam air 

sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan O2 maupun CO2. Perubahan nilai pH yang 

drastis dalam media pemeliharaan dapat mempengaruhi kerja enzim serta dapat menghambat 

proses fotosintesis dan pertumbuhan beberapa mikroalga (Sukmawan, 2014). Pada 

pengamatan nilai pH media kultur selama penelitian berkisar antara 8,3-8,6. Nilai pH saat 

penelitan masih termasuk dalam kisaran optimal untuk pertumbuhan Nannochloropsis sp.. 

Sesuai dengan Fajrin (2014), menyatakan bahwa Nannochloropsis sp. dapat hidup dengan 

baik pada kisaran pH 8-9,5. Susana (2009), menyatakan bahwa pH yang tinggi menunjukkan 

kandungan oksigen terlarut (DO) dalam air juga tinggi begitu juga sebaliknya. 

Salinitas merupakan salah satu faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan 

fitoplankton. Fluktuasi salinitas secara langsung menyebabkan perubahan tekanan osmosis di 

dalam sel fitoplankton.  Salinitas yang terlampau tinggi atau terlampau rendah, menyebabkan 

tekanan osmosis di dalam sel menjadi lebih rendah atau lebih tinggi, sehingga aktifitas sel 

menjadi terganggu (Rusyani, 2012).  Hasil pengukuran salinitas selama penelitian berkisar 

antara 35-36 ppt. Salinitas pada saat penelitian masih dalam kedaan yang optimal bagi 

pertumbuhan Nannochloropsis sp. Rusyani (2012), menyatakan bahwa salinitas yang optimal 

bagi pertumbuhan Nannochloropsis sp. Yaitu berkisar antara 25-35 ppt.  
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Kesimpulan 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lama penyinaran 21 jam dan 24 jam tidak 

berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan lama penyinaran 15 jam dan 18 jam dalam 

mempengaruhi pertumbuhan populasi Nannochloropsis sp.. Lama penyinaran 21 jam dan 24 

jam memperlihatkan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan spesifik paling tinggi dimana 

pertumbuhan populasinya sebesar 4051,25 x 104sel/mL dan 4013,75 x 104 sel/mL sedangkan 

pertumbuhan spesifiknya sebesar 70,12% dan 69,90%.  
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Tabel 1. Kepadatan populasi sel Nannochloropsis sp. (sel/ml) 

 

 

Tabel 2. Laju pertumbuhan spesifik Nannochloropsis sp. (persen/hari) dengan perlakuan lama 

penyinaran yang berbeda 

 

Ulangan 

Laju pertumbuhan spesifik Nannochloropsis sp. (persen/hari) perlakuan  T:G (jam) 

A (24:0) B (21:3) C (18:6) D (15:9) 

1 69.56% 70.23% 55.73% 53.14% 

2 70.11% 70.11% 55.57% 53.02% 

3 69.94% 70.08% 55.68% 53.31% 

4 70.00% 70.05% 55.78% 52.96% 

Rerata 69,90%±0,0024c 70,12%±0,0008c 55,69%±0,0009b 53,11%±0,0016a 

 

Tabel 3. Waktu penggandaan diri Nannochloropsis sp. (jam) pada perlakuan lama penyinaran 

yang berbeda 

Ulangan 
Waktu Penggandaan Diri Nannochloropsis sp. (jam) perlakuan  T:G (jam) 

A (24:0) B (21:3) C (18:6) D (15:9) 

1 33,44 33,13 41,74 43,78 

2 33,18 33,18 41,87 43,88 

3 33,26 33,19 41,78 43,63 

4 33,24 33,21 41,70 43,93 

Rerata 
33,28± 

0,1144a 

33,18± 

0,0357a 

41,77± 

0,0685b 

43,81± 

0,1299c 

 

Tabel 4. Kualitas air media kultur 

 

 

 

Hari 

ke- 

Kepadatan populasi (104sel/mL) tiap perlakuan Terang:Gelap (jam) 

A(24:0) B (21:3) C (18:6) D (15:9) 

0 200±0,00 200±0,00 200±0,00 200±0,00 

1 270±9,13b 268,75±12,50b 211,25±7,5a 205±4,08a 

2 506,25±16,52b 522,5±15,55b 306,25±9,46a 278,75±16,52a 

3 708,75±26,58b 736,25±11,09b 412,5±6,45a 395±9,13a 

4 1165±14,72c 1213,75±18,87d 751,25±8,54b 672,5±10,41a 

5 2133,75±19,31c 2247,5±13,23c 1230±63,25b 1033,75±144,99a 

         6 4013,75±41,10c 4051,25±13,15c 2181,25±8,54b 1952,5±13,23a 

Parameter 
Hasil Pengukuran 

Sumber Pustaka 
Rata-Rata Kisaran 

Suhu(oC) 25,5 25-26 25-30oC Fachrullah (2011) 

Ph 8,45 8,3-8,6 8-9,5 Fajrin (2014) 

Salinitas (ppt) 34,5 34-35 25-35 Rusyani (2012) 



23 

 

Gambar 1. Grafik perumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

 

Gambar 2. Mitosis (Ma’at, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Reaksi Fotosintesis (Masoji’dek, 2004 dalam Inthe, 2012) 
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