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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Laut beserta isinya mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

bangsa Indonesia. Luas perairan dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat 

memberikan implikasi positif bagi perekonomian Indonesia, selain itu 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan 

keanekaragaman hayati yang tinggi (Dirmansyah, 2007). 

   Kehidupan yang ada di dalam air mempunyai bentuk dan sifat yang 

berbeda dengan kehidupan di daratan. Di dalam kehidupan perairan terdapat 

banyak sekali mikroba dengan bermacam-macam jenisnya, salah satunya 

yakni fitoplankton. Fitoplankton menggunakan garam-garam organik, 

karbohidrat, air, dan energi matahari untuk memproduksi sendiri makanannya 

melalui proses yang dikenal dengan fotosintesis (Kasijan dan Juawana, 1999). 

   Fitoplankton merupakan jenis organisme perairan yang memiliki 

peranan sangat penting dalam dunia perikanan. Keberadaan fitoplankton pada 

perairan dapat menjadi penanda dalam menentukan kesuburan suatu perairan. 

Perairan yang subur merupakan penunjang kelangsungan hidup ikan dan jenis 

organisme perairan lainnya. 

   Nybakken (1992) menyatakan bahwa fitoplankton merupakan  

tumbuhan air yang hidupnya melayang, mampu berfotosintesis, dan 

kemampuan bergeraknya dikuasai oleh air. Fitoplankton disebut juga plankton 
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nabati (tumbuhan). Fitoplankton sebagai produsen primer merupakan pangkal 

rantai makanan dan merupakan fundamen yang mendukung kehidupan seluruh 

biota laut. 

Fitoplankton yang digunakan untuk pakan alami organisme budidaya 

perairan yakni pada saat oganisme yang dibudidaya memasuki fase stadia 

larva, juvenil, dan anakan. Fitoplankton yang dipakai sebagai pakan alami 

harus memenuhi persyaratan yakni mudah dikultur, tidak beracun, ukuran 

fitoplankton sesuai dengan bukaan mulut larva biota, mengandung nilai gizi 

yang tinggi, (Mujiman, 2002). Salah satu jenis fitoplankton yang sering 

digunakan sebagai pakan alami budidaya organisme perairan yakni 

      Tetraselmis sp. 

 Mujiman (1984) menyatakan bahwa Tetraselmis sp. berupa sel tunggal 

yang mempunyai klorofil sehingga warnanya hijau cerah. Tetraselmis sp. 

merupakan jenis pakan alami yang sering digunakan sebagai pakan dalam 

budidaya kerang mutiara dan organisme budidaya perairan lainnya karena 

mempunyai nilai gizi yang tinggi. 

 Pakan alami ternyata belum dapat digantikan oleh pakan-pakan buatan 

yang sekarang sudah ada. Permasalahan yang sering dihadapi pada saat 

kegiatan usaha budidaya kerang mutiara, udang, ikan, dan organisme perairan 

lainnya adalah ketersediaan kultur murni fitoplankton (Isnansetyo dan 

Kurniastuti, 1995). Di perairan bebas ketersediaan fitoplankton sangat 

melimpah tetapi untuk digunakan sebagai pakan alami memerlukan teknik 

kultur murni sehingga organisme perairan yang dibudidaya tidak mengalami 
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kontaminasi. Teknik kultur pakan alami biasanya dilakukan di dalam ruangan 

laboratorium sehingga perubahan lingkungan dapat dikendalikan. 

Berdasarkan hasil survei di Unit Pelaksana Teknis Loka Pengembangan 

Bio Industri Laut Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (UPT LPBIL P2O LIPI) Mataram, di Balai Benih Laut Gerupuk 

Kabupaten Lombok Tengah, dan di PT Bima Sakti Mutiara dusun Sire 

Tanjung Lombok Utara ketersediaan kultur murni yang digunakan sebagai 

pakan alami organisme budidaya perairan masih terbatas.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan kultur murni yakni 

ketersediaan bibit yang dikultur, peralatan yang kurang memadai, dan 

konsentrasi pupuk yang digunakan pada saat budidaya yang optimal untuk 

kepadatan populasi dan karakteristik pertumbuhan Tetraselmis sp. belum 

diketahui secara pasti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian 

tentang Tetraselmis sp. yang menggunakan pupuk Media Diatom dan pupuk 

KW21 yang tidak memberikan gambaran secara umum tentang berapa persen 

konsentrasi pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 yang optimal untuk 

pertumbuhan Tetraselmis sp. sehingga di dalam penelitian ini akan digunakan 

berbagai konsentrasi pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 masing-masing 

sebesar, 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% yang berpengaruh pada kepadatan 

populasi dan karakteristik pertumbuhan Tetraselmis sp. 
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Media adalah tempat hidup organisme, media tersebut sudah diberikan 

nutrien yang terdiri dari berbagai jenis bahan kimia. Untuk pertumbuhan 

Tetraselmis sp. yang optimal maka dibutuhkan media yang sesuai dengan 

pertumbuhannya.  

Pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 merupakan pupuk yang 

mengandung berbagai macam unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan 

oleh Tetraselmis sp. untuk pertumbuhannya. Pupuk Media Diatom dan pupuk 

KW21 memiliki tiga komposisi yang sama yakni: vitamin B7, vitamin B1, dan 

vitamin B12. Pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 masing-masing 

memiliki kekurangan diantaranya yakni pupuk KW21 tidak memiliki 

kandungan KNO3, Na2HPO4, FeCl3, Na2EDTA, dan Clewat 32, tetapi 

memiliki kandungan Buffer Phospat, Boric Acid (Asam Borat), Manganese 

(Mn), Cobalt (Co), Zink (Zn), EDTA, dan Amino Acid complex. Sebaliknya 

pupuk Media Diatom tidak memiliki kandungan Buffer Phospat, Boric Acid 

(Asam Borat), Manganese (Mn), Cobalt (Co), Zink (Zn), EDTA, dan Amino 

Acid complex, tetapi memiliki kandungan KNO3, Na2HPO4, FeCl3, 

Na2EDTA, dan Clewat 32. 

Pertumbuhan Tetraselmis sp. dipengaruhi oleh konsentrasi unsur hara 

yang terdapat di dalam media tumbuh. Unsur hara menyediakan energi dan 

digunakan sebagai komponen untuk pembelahan sel, oleh sebab itu 

pertumbuhan Tetraselmis sp. di dalam perairan tawar dan perairan laut 

dibatasi oleh unsur-unsur hara. Secara umum pertumbuhan Tetraselmis sp. 

akan meningkat sejalan dengan konsentrasi unsur hara, sebaliknya jika unsur 
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hara yang tersedia di dalam perairan dalam jumlah yang sedikit maka akan 

menyebabkan kematian pada populasi Tetraselmis sp. 

  Pertumbuhan Tetraselmis sp. yang akan diamati pada penelitian ini 

yakni kepadatan populasi dan karakteristik pertumbuhan. Karakteristik 

pertumbuhan meliputi pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan relatif. 

Kedua variabel terikat yang diamati pada saat penelitian bertujuan untuk 

mengamati pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk yang digunakan. Parameter 

lingkungan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Parameter 

lingkungan yang berkaitan dengan pertumbuhan fitoplankton yakni suhu, 

cahaya, pH, dan salinitas. Sifat fisika dan kimia merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
 

  Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk Media Diatom 

terhadap kepadatan populasi dan pertumbuhan relatif Tetraselmis sp.?. 

2. Apakah ada pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk KW21 terhadap 

kepadatan populasi dan pertumbuhan relatif Tetraselmis sp.?. 

3. Berapakah konsentrasi pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 yang 

optimal untuk kepadatan populasi dan karakteristik pertumbuhan 

(pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan relatif) 

Tetraselmis sp.?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk Media 

Diatom terhadap kepadatan populasi dan pertumbuhan relatif 

Tetraselmis sp. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk KW21 

terhadap kepadatan populasi dan pertumbuhan relatif Tetraselmis sp. 

3. Untuk mengetahui konsentrasi pupuk Media Diatom dan pupuk KW21 

yang optimal untuk kepadatan populasi dan karakteristik pertumbuhan 

(pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan relatif) Tetraselmis sp. 

 
1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

 
           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk 

Media Diatom dan pupuk KW21 terhadap kepadatan populasi dan 

pertumbuhan relatif Tetraselmis sp. 

2. Memberikan informasi tentang konsentrasi pupuk Media Diatom dan 

pupuk KW21 yang optimal terhadap kepadatan populasi dan karakteristik 

pertumbuhan (pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan relatif) 

Tetraselmis sp. 
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3. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi kepada lembaga pendidikan 

dan para pembudidaya ikan dan organisme perairan lainnya dalam rangka 

budidaya Tetraselmis sp. 

4. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi pada bidang 

pembelajaran IPA khususnya pada mata pelajaran Biologi yakni sesuai 

dengan Standar Kompetensi “Siswa mampu memahami keanekaragaman 

hayati, mengaplikasikan prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup, 

serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara arif” dan pada 

Kompetensi Dasar “Siswa mampu menyajikan data  hasil identifikasi 

Protista  berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati, menunjukkan ciri-ciri 

umum filum dalam kingdom Protista, dan membuat laporan kajian 

tentang Protista” pada kelas X SMU/MA/Sederajat semester II. 

Kontribusi yang diberikan yakni berupa buku petunjuk praktikum. 

 
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 
        Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di UPT LPBIL P2O LIPI Mataram. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 

2013. 

2. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yakni pupuk Media 

Diatom dan pupuk KW21 dengan perbedaan konsentrasi 0%, 25%, 50%, 

75%, dan 100%, sedangkan variabel terikatnya yakni kepadatan populasi, 

karakteristik pertumbuhan (pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan 

relatif) Tetraselmis sp. 
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3. Subyek yang diteliti adalah populasi Tetraselmis sp. 

4. Parameter lingkungan yang mendukung penelitian ini adalah: cahaya, 

suhu, pH, dan salinitas. 

 
1.6 Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

 
1. Pengaruh merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan sesuatu yang lain. 

2. Tetraselmis sp. yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah salah satu 

jenis fitoplankton yang sering digunakan sebagai pakan alami organisme 

budidaya perairan. 

3. Pupuk Media Diatom dan pupuk  KW21 adalah pupuk yang mengandung 

unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan Tetraselmis sp. Unsur 

hara tersebut dapat mempercepat pertumbuhan Tetraselmis sp.  

4. Kepadatan populasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah 

hubungan antara jumlah individu dan satuan luas. Penghitungan kepadatan 

populasi dilakukan dengan cara mengamati dan menghitung populasi 

Tetraselmis sp. dibawah mikroskop dengan bantuan haemocytometer dan 

hand counter. Kepadatan populasi Tetraselmis sp. pada penelitian ini 

dihitung dari awal kultur sampai dengan hari  ke 16.  

5. Karakteristik pertumbuhan yang dimaksud di dalam penelitian ini meliputi 

pertumbuhan doubling time dan pertumbuhan relatif. Pertumbuhan 

doubling time digunakan untuk melihat kuantitas dua kali lipat atau lebih 

dalam penambahan jumlah sel yang dihitung dari awal eksponensial 

sampai hari terakhir mencapai puncak eksponensial. Sedangkan 
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pertumbuhan relatif adalah penambahan jumlah populasi Tetraselmis sp. 

persatuan waktu (hari) dibandingkan dengan kepadatan hari ke 0.  

6. Haemocytometer dan hand counter yang digunakan pada penelitian ini 

adalah alat untuk menghitung kepadatan populasi dan karakteristik 

pertumbuhan (doubling time dan pertumbuhan relatif) Tetraselmis sp. 

7.  pH meter yang digunakan pada penelitian ini adalah alat untuk mengukur 

pH. 

8. Refraktometer yang digunakan pada penelitian ini adalah alat untuk 

mengukur salinitas. 

9. Termometer yang digunakan pada penelitian ini adalah alat untuk 

mengukur suhu. 

      10. Lux meter yang digunakan pada penelitian ini adalah alat untuk mengukur  

intensitas cahaya. 


