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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mikroalga

Mikroalga tergolong dalam organisme yang bersifat 

autotrop dan memiliki kemampuan melakukan konversi 

karbondioksida menjadi biofuel potensial, makanan serta 

bioaktif yang bernilai tinggi dengan bantuan sinar matahari 

(Lorenz and Cysewski, 2003; Metzger and Largeau, 2005; 

Walter et al., 2005; Spolaore et al., 2006). Mikroalga 

mengandung protein, lemak, asam lemak tak jenuh, pigmen dan 

vitamin. Kandungan lemak (lipid) dan asam lemak (fatty acid) 

yang ada dalam mikroalga merupakan sumber energi. 

Kandungan ini dihasilkan dari proses fotosintesis yang 

merupakan hidrokarbon (Prince dan Haroon, 2005). Saat ini, 

pemanfaatan biomassa mikroalga masih terbatas pada 

beberapa spesies antara lain Spirulina platensis dari kelas 

Cyanophyceae dan Chlorella sp. dari kelas Chloropyceae. 

Kedua spesies mikroalga tersebut dimanfaatkan sebagai 

suplemen makanan dan bahan obat-obatan. Mikroalga dari 

kelas Rhodophyceae dan Crysophyceae belum dimanfaatkan 

komposisi senyawa asam lemak telah dilakukan oleh (Yasar 

dan Sevket 2006), yaitu tentang kandungan asam lemak dalam 

Spirulina platensis dan (Hu et al.,2008) tentang kandungan 

trigliserol dalam mikroalga. Kandungan senyawa-senyawa ini 

merupakan komponen penting dalam pemanfaatan mikroalga 
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sebagai bahan baku energi karena senyawa tersebut yang akan 

diproses menjadi bahan baku energi. Namun demikian, tidak 

semua mikroalga memberikan senyawa asam lemak yang 

cukup potensial. Hal ini terkait khususnya dengan sifat 

pertumbuhan dan kemampuan memproduksi asam lemak.

Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran 

renik yang termasuk dalam kelas alga, diameternya antara 3-30 

μm, baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh 

wilayah perairan tawar maupun laut, yang lazim disebut 

fitoplankton. Di dunia mikrobia, mikroalga termasuk eukariotik, 

umumnya bersifat fotosintetik dengan pigmen fotosintetik hijau 

(klorofil), coklat (fikosantin), biru kehijauan (fikobilin), dan merah 

(fikoeritrin). Mikroalga sebagai mikroorganisme fotosintesis telah 

diteliti menjadi alternatif sebagai pengganti komoditas tanaman 

darat sebagai sumber penghasil minyak (Chisti, 2007). 

Beberapa jenis mikroalga berpotensi sebagai sumber minyak 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. Kandungan minyak mikroalga 

bervariasi tergantung jenis mikroalganya, rata-rata pertumbuhan 

dan kondisi kultur mikroalga. Jika dibandingkan dengan 

tanaman darat penghasil minyak lainnya mikroalga memiliki 

produktivitas minyak yang lebih tinggi per satuan luas lahan 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.



8

Tabel 2.1. Kandungan minyak dari beberapa jenis mikroalga ( Chisti, 

2007, Gouiveia & Oliveira, 2009)

Mikrolaga Kandungan Minyak (%)

Botrycoccus Braunii 25-75

Chlorella sp. 28-32

Crypthecodinium cohnii 20

Cylindrotheca sp. 16-37

Dunaliella bioculata 8

Dunaliella Primolecta 23

Dunaliella salina 14-20

Isochrysis sp. 25-33

Monallanthus Salina >20

Nannochloris sp. 20-35

Nannochloropsis sp. 31-68

Neochloris oleoabundans 35-65

Nitzhchia sp. 45-67

Phaeodactylum tricormutum 20-30

Schizochytrium sp. 50-77

Scenedesmus obliquus 35-55

Scenedesmus dimorphus 16-40

Spirulina maxima 4-9

Tetraselmis sueica 15-23
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Lemak mikroalga pada umumnya terdiri dari asam lemak 

tidak jenuh, seperti linoleat, eicosapentaenoic acid (EPA) dan 

docosahexaenoic acid ( DHA) (Skjak- Braek, 1992). Mikroalga 

mengandung lemak dalam jumlah yang besar terutama asam 

arachidonat (AA, 20:4 omega 6) (yang mencapai 36% dari total 

asam lemak) dan sejumlah asam eikosapentaenoat (EPA, 20:5 

omega 3) (Fuentes, et al., 2000). Selain itu, lemak mikroalga 

juga kaya akan asam lemak politidak jenuh (PUFA) dengan 4 

atau lebih ikatan rangkap. Sebagai contoh, yang sering dijumpai 

yaitu eicosapentaenoic Salah satu mikroalga yang mudah 

didapatkan dan dikembangkan di Indonesia adalah Chlorella sp. 

acid (EPA, C20:5) dan docosahexaenoic acid (DHA, C22:6) 

(Chisti, 2007). Biomassa mikroalga adalah sumber yang kaya 

akan beberapa nutrien, seperti asam lemak ω3 dan ω6, asam 

amino esensial (leusin, isoleusin, valin, dan lain-lain) serta 

karoten (Becker, 1994). Beberapa mikroalga menyajikan 

spektrum asam lemak yang lebih besar, ketika dibandingkan 

dengan tanaman yang mengandung minyak, selain itu juga 

mengandung struktur molekul dengan lebih dari 18 atom karbon 

(Belarbi dkk, 2000). minyak terbaik di dunia. Hampir semua 

minyak yang kita peroleh dari perut bumi berasal dari sisa 

mikroalga yang hidup ribuan tahun lalu.
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Tabel 2.2. Yield minyak dari tanaman darat dan mikroalga per satuan 

luas area (kL /ha) ( Chisti, 2007)

Jenis tanaman Hasil minyak (kL/ha)

Jagung 172

Kedelai 446

Minyak jarak 1892

Kelapa 2689

Minyak palm 5950

Mikroalga 58.700
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2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Nannochloropsis oculata

Mikroalga diartikan berbeda dengan tumbuhan yang 

biasa dikenal walaupun secara struktur tubuh keduanya memiliki 

klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis (Bold and 

Wynne, 1985). Fitoplankton Nannochloropsis sp., adalah salah 

satu jenis mikroalga yang dapat melakukan fotosintesis. 

Klasifikasi Nannochloropsis sp. menurut Hibberd (1981) adalah 

sebagai berikut ini.

Kingdom : Chromista 

     Super Divisi : Eukaryotes 

Divisi : Heterokontophyta 

      Kelas : Eustigmatophyceae 

            Ordo : Eustigmatales 

                              Famili : Monodopsidaceae 

Genus : Nannochloropsis 

       Spesies : Nannochloropsis sp. 

Divisi Eustigmatophyta merupakan kelompok mikroalga 

dengan 7 genus dan 12 spesies. Mikroalga divisi 

Eustigmatophyta meliputi mikroalga laut, air tawar dan spesies 

yang dapat hidup di tanah. Mikroalga divisi Eustigmatophyta 8 

bersifat uniseluler, sel berbentuk coccoid dan dinding sel 

polisakarida. Eustigmatophyta mengandung satu kloroplas 

berwarna hijau kekuninan yang mengandung klorofil badan 
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pigmen aksesori violaxanthin dan β-karoten dan merupakan 

organisme autotrof (Hibberd, 1981). Salah satu spesies 

mikroalga dari divisi Eustigmatophyta adalah Nannochloropsis 

sp. Sel Nannochloropsis sp. bersifat non-motil, berbentuk bulat 

telur, berdiameter 2-4 μm, memiliki pyrenoid dalam kloroplas 

tunggal dan mengandung klorofil-a (Biondi, 2011). Sedangkan 

Hoek et.al. (1998) menjelaskan bahwa Nannochloropsis sp. 

merupakan fitoplankton berwarna hijau yang berukuran 2-4 μm 

dan tidak memiliki flagel ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Nannochloropsis sp. dapat melakukan fotosintesis karena 

memiliki klorofil-a yang terdapat di kloroplas. Tiap satu sel 

Nannochloropsis sp. pada Gambar 2.2 hanya memiliki satu 

kloroplas yang mengandung pyrenoid. Lebih lengkapnya 

morfologi Nannochloropsis sp. ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.1. Koloni Nannochloropsis sp. (Biondi, 2011)
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Gambar 2.2. sel Nannochloropsis sp. Dengan Perbesaran 100x   

(Hoek et. Al.,1998)

Gambar 2.3. Morfologi Sel Nannochloropsis sp (Hoek et. Al.,1998)
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Nannochloropsis sp. dapat hidup di banyak tempat 

(kecuali tempat yang kritis bagi kehidupannya) sehingga bersifat 

kosmopolit dan dapat hidup pada salinitas optimum sekitar 20 –

25 ‰. Selain itu fitoplankton ini hidup pada pH 8-9,5; intensitas 

cahaya 1.000 – 10.000 lux dan suhu 25°-30° C. Selain itu 

Nannochloropsis sp. masih dapat bertahan hidup pada suhu 

40°C namun pertumbuhannya tidak normal (Balai Budidaya 

Laut, 2002). Genus Nannochloropsis meliputi laut dan spesies 

air tawar, meskipun bioteknologi dari alga ini pada saat ini 

terbatas pada spesies laut (Biondi, 2011). Nannochloropsis sp. 

merupakan salah satu jenis mikroalga yang banyak 

dimanfaatkan sebagai pakan alami, terutama untuk pakan larva 

ikan. Nannochloropsis sp. memerlukan beberapa unsur hara 

makro dan mikro untuk dapat hidup. Unsur makro yang 

diperlukan Nannochloropsis sp. seperti N, P, K sedangkan 

unsur mikro yang dibutuhkan Nannochloropsis sp. diantaranya 

Mg, Mn, S, Zn dan Cu. Unsur hara makro dapat digunakan 

dalam media kultur dengan bentuk yang berbeda misalnya 

dalam bentuk NO3-, NO2- dan NH4 (Bold and Wynne, 1985). 

2.2. Pertumbuhan Nannochloropsis.sp 

Adanya pertumbuhan dalam kultur fitoplankton ditandai 

dengan bertambahnya ukuran sel fitoplankton dan bertambah 

besarnya ukuran sel. (Lavens dan Sorgeloo, 1996) menjelaskan 

bahwa pertumbuhan fitoplankton dibagi dalam beberapa fase 
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Gambar 2.4 yaitu fase lag, fase logaritmik/eksponensial, fase 

berkurangnya pertumbuhan relatif, fase stasioner, dan fase 

kematian.

Gambar 2.4. Fase 

Pertumbuhan Mikroalga

Keterangan: 

1. Fase lag 

2. Fase 
logaritmik/eksponensial 

3. Fase berkurangnya 
pertumbuhan 

4. Fase stasioner 

5. Fase kematian

1. Fase Lag 

Pada fase lag belum mengalami perubahan. 

Pada fase ini pertumbuhan fitoplankton dikaitkan dengan 

adaptasi fisiologis metabolisme sel pertumbuhan 

fitoplankton, seperti peningkatan kadar enzim dan 

metabolit yang terlibat dalam pembelahan sel dan fiksasi 

karbon. 

2. Fase Logaritmik atau Eksponensial 

Pada fase eksponensial sel fitoplankton telah 

mengalami pembelahan sel dengan laju 



16

pertumbuhannya tetap. Pertumbuhan fitoplankton dapat 

maksimal tergantung pada spesies alga, nutrien, 

intensitas cahaya, dan temperatur. 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan relatif 

Pertumbuhan sel mulai melambat ketika nutrien, 

cahaya, pH, CO2 atau faktor kimia dan fisika lain mulai 

membatasi pertumbuhan. 

4. Fase Stasioner 

Pada fase keempat faktor pembatas dan tingkat 

pertumbuhan seimbang. Laju kematian fitoplankton 

relatif sama dengan laju pertumbuhannya sehingga 

kepadatan fitoplankton pada fase ini relatif konstan. 

5. Fase Kematian

Pada fase kematian, kualitas air memburuk dan 

nutrient habis hingga ke level tidak sanggup menyokong 

kehidupan fitoplankton. Kepadatan sel 12 menurun 

dengan cepat karena laju kematian fitoplankton lebih 

tinggi daripada laju pertumbuhannya hingga kultur 

berakhir.

2.3. Jenis membran 

Operasi membran dapat diartikan sebagai proses 

pemisahan dua atau lebih komponen dari aliran fluida melalui 

suatu membran. Membran berfungsi sebagai penghalang tipis 

yang sangat selektif diantara dua fasa, hanya dapat melewatkan 
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komponen tertentu dan menahan komponen lain dari suatu 

aliran fluida yang dilewatkan melalui membran (Mulder, 1996). 

Proses pemisahan pada membran terjadi karena adanya proses 

fisika-kimia antara membran dengan komponen yang akan 

dipisahkan serta adanya gaya dorong yang berupa gradien 

konsentrasi (ΔC), gradien tekanan (ΔP) dan gradien potensial 

(ΔE) (Peter,1996). Berdasarkan gradien tekanan sebagai gaya 

dorongnya dan pemeabilitasnya, membran dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis yaitu (Mulder,1996):

a. Mikrofiltrasi (MF), Membran jenis ini beroperasi pada tekanan 

berkisar 0,1-2 Bar dan batasan permeabilitas-nya lebih besar 

dari 50 L/m2.jam.bar

b. Ultrafiltrasi (UF), Membran jenis ini beroperasi pada tekanan 

antara 1-5 Bar dan batasan permeabilitas-nya adalah 10-50 

L/m2.jam.bar

c. Nanofiltrasi (NF), Membran ini beroperasi pada tekanan 

antara 5-20 bar dan batasan permeabilitas-nya mencapai 1,4 

– 12 L/m2.jam.bar

d. Reverse Osmosis (RO), Membran jenis ini beroperasi pada 

tekanan antara 10-100 Bar dan batasan permeabilitas-nya 

mencapai 0,05-1,4 L/m2.jam.bar.
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2.4. Material Membran

Membran dapat diproduksi dari bahan organik maupun 

anorganik. Membran anorganik terdiri dari 4 macam tipe yaitu 

membran keramik, membran gelas,  membran metal (termasuk 

karbon), dan membran zeolit. Sedangkan membran yang 

dihasilkan dari bahan organik diantaranya adalah selulosa 

asetat (CA), selulosa triasetat (CTA), regenerated selulosa (RA), 

poliakrilonitril (PAL), polivinilidinedifluoride (PVDF), PTFE, 

poliamida (PA), polisulfon (PS), polietersulfon (PES), sulfonated 

polietersulfon (PSS) dan poliolefin (PO) (Wenten, 1999). 

Membran polisulfon banyak digunakan untuk ultrafiltrasi. 

Polisulfon merupakanpolimer dari diphenil sulfon. Cincin 

phenilen membuat molekul stabil dan kuat, sedangkan gugus 

phenil eterdan phenil sulfon menyebabkan molekul tahan panas 

dan tidak mudah teroksidasi. Struktur molekul dari polisulfon 

dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Struktur Molekul Polisulfon (Mulder, 1996)
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Membran yang terbuat dari polisulfon ini memiliki 

beberpa kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai temperatur 

gelas (Tg = 195oC), stabil terhadap panas dan oksidasi, tahan 

terhadap perubahan pH, tidak meregang meski pada temperatur 

tinggi, memiliki fleksibilitas dan kekuatan sangat tinggi, 

menunjukkan struktur amorf pada keadaan seperti gelas, sifat 

kimia yang menonjol yaitu tidak larut atau rusak oleh asam-

asam encer maupun alkali. Sifat lain dari polisulfon adalah rusak 

dalam asam sulfat pekat karena rantai polimer terdegradasi dan 

terjadinya sulfonasi, mempunyai kelarutan rendah dalam 

medium alifatik dan hanya kadang-kadang larut oleh senyawa-

senyawa polar, dan larut dalam hampir semua pelarut-pelarut 

aromatik polar dan senyawa-senyawa terklorinasi tinggi (Mulder, 

1996).

2.5. Parameter utama penentu kinerja membran

Ada dua parameter utama yang menentukan kinerja 

membran, yaitu laju aliran (fluks) dan selektivitas. Secara 

umum, fluks akan menentukan berapa banyak permeat yang 

dapat dihasilkan (kuantitas), sedangkan selektivitas berkaitan 

dengan kualitas permeat. 

a. Laju Aliran (Fluks) 

Fluks adalah jumlah volume permeat yang melewati satu 

satuan permukaan luas membran dengan waktu tertentu 
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dengan adanya gaya dorong dalam hal ini berupa tekanan. 

Masalah serius yang sering ditemui dalam proses ultrafiltrasi 

adalah kecenderungan terjadinya penurunan fluks sepanjang 

waktu pengoperasian akibat pengendapan atau pelekatan 

material di permukaan membran, yang dikenal dengan istilah 

fouling dan scaling (Rautenbach, 1989). Fouling biasanya 

disebabkan oleh adanya pengendapan oksida logam, material 

koloid, pertumbuhan biologis oleh bakteri ataupun 

mikroorganisme. Sedangkan scaling biasanya terjadi akibat 

pelekatan material seperti CaSO4; CaCO3; BaSO4; SrSO4; 

Mg(OH)2; dan lain-lain. Terjadinya fouling diawali dengan 

adanya polarisasi konsentrasi yaitu peningkatan konsentrasi 

lokal dari suatu solut pada permukaan membran, sehingga 

material terlarut berkumpul membentuk lapisan gel yang 

semakin lama menebal. Pada polarisasi konsentrasi ini, fluks 

mengalami penurunan karena adanya peningkatan pada 

tahapan hidrodinamik pada lapisan batas dan kenaikan tekanan 

osmotik lokal. 

b. Selektivitas 

Selektivitas suatu membran merupakan ukuran 

kemampuan suatu membran menahan suatu spesi atau 

melewatkan suatu spesi tertentu lainnya. Selektivitas membran 

tergantung pada interaksi antar muka dengan spesi yang akan 

melewatinya, ukuran spesi dan ukuran pori permukaan 
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membran. Parameter yang digunakan untuk menggambarkan 

selektivitas membran adalah koefisien Rejeksi (R). Koefisien 

rejeksi adalah fraksi konsentrasi zat terlarut yang tidak 

menembus membran (Mulder, 1996).

2.6. Inside-out system 

Membran kapiler memiliki bentuk tubular dan diameter 

antara 0,5 dan 5,0 mm. Membran kapiler lebih sensitif terhadap 

fouling karena diameter nya yang kecil, dapat dilihat pada 

Gambar 2.6 (Anonim, 2005). 

Gambar 2.6. Membran kapiler (sumber : Anonim,2005)
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Gambar 2.7. Prinsip mode filtrasi inside-out (sumber: 

Anonim,2005)

Membran kapiler dapat di backwash namun penerapan 

backflush kurang efektif karena aliran cross-flow hanya bisa 

menjadi turbulen apabila aliran sangat cepat (high velocities). 

Prinsip mode filtrasi inside-out ditunjukkan pada Gambar 2.7 

yaitu aliran umpan memasuki bagian dalam kapiler atau

membran tubular kemudian air didorong dari dalam ke luar 

membran dalam bentuk permeat. Permeat dikumpulkan di luar 

membran dan ditransportasikan ke tabung serapan (Anonim,m 

2005). 
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2.7. Jenis aliran umpan

Dalam operasi membran dikenal dua jenis aliran umpan, 

yaitu aliran cross flow dan aliran dead-end. Pada sistem cross 

flow, aliran umpan mengalir melalui suatu membran, dengan 

hanya sebagian saja yang melewati pori membran untuk 

memproduksi permeat, sedangkan aliran pelarut atau cairan 

pembawa akan melewati permukaan membran sehingga 

larutan, koloid dan padatan tersuspensi yang tertahan oleh 

membran akan terus terbawa menjadi aliran balik. Ditunjukkan 

pada Gambar 2.8 aliran Feed pada Cross Flow Filtration sejajar 

dengan membran. Pada sistem dead end, keseluruhan dari 

fluida melewati membran (sebagai media filter) dan partikel 

tertahan pada membran, dengan demikian fluida umpan 

mengalir melalui tahanan membran dan tahanan penumpukan 

partikel pada permukaan membran (Mallack et al., 1997). 

Dengan demikian, pada kasus sistem aliran dead-end

penyumbatan (clogging) dan pembentukan cake pada membran 

lebih cepat terjadi dibandingkan dengan sistem aliran cross-flow

karena deposisi partikel pada permukaan membran akan 

tersapu oleh kecepatan aliran umpan.
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Gambar 2.8. Prinsip Cross Flow Filtration      (Sumber : 

Anonim,2014)

2.8. Pemanenan Mikroalga

Pemanenan mikroalga adalah bagian penting dalam 

sistem budidaya untuk menghasilkan biomassa panen yang 

lebih tinggi. Pemanenan mikroalga adalah proses pemisahan 

antara medium dan mikroalga secara separasi padat-cair. 

Metode separasi yang digunakan biasanya dengan cara 

sentrifugasi, filtrasi, flokulasi, dan beberapa metode lain. Proses 

ini berfungsi untuk memisahkan biomassa mikroalga yang 

terdapat dalam reaktor dengan mediumnya, sehingga diperoleh 

biomassa dengan sedikit kandungan air. Untuk digunakan 

sebagai biodiesel, mikroalga yang dipanen harus memiliki 

presentase padatan 15% (Pratama, 2011).
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Terdapat beberapa teknik dalam  pemanenan mikroalga, 

diantaranya  adalah sebagai berikut:

1. Sedimentasi Gravitasi 

Sedimentasi gravitasi adalah metode pemisahan padat-

cair berdasarkan gravitasi. Hasil yang diperoleh dari metode ini 

adalah slurry terkonsentrasi dan cairan bening. Metode ini 

hanya dapat dilakukan partikel yang memiliki ukuran cukup 

besar, sehingga lebih banyak digunakan untuk separasi 

mikroorganisme yang lebih besar dengan yang lebih kecil 

(Shelef, 1984). Efisiensi yang rendah dan waktu separasi yang 

lama menjadi kendala dalam metode ini ketika akan digunakan 

terhadap mikroalga, walaupun hanya menggunakan sedikit 

biaya operasi.

2. Sentrifugasi

Sentrifugasi merupakan proses pemisahan yang 

menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving  force untuk 

memisahkan padatan dan cairan. Proses pemisahan ini 

didasarkan pada ukuran partikel dan perbedaan densitas dari 

komponen yang akan dipisahkan. Sentrifugasi pada dasarnya 

adalah sedimentasi gravitasi yang ditingkatkan kemampuannya 

dengan mengubah akselerasi gravitasi menjadi akselerasi 

sentrifugal(Shelef et al., 1984). Hampir semua tipe mikroalga 

dapat diseparasi dari media kulturnya dengan sentrifugasi. 
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Namun, (Brennan, 2009) mengatakan metode ini hanya cocok 

untuk mikroalga dengan ukuran lebih besar dari 70 µm.

3. Flokulasi

Flokulasi merupakan kumpulan mikroalga yang 

membentuk massa akibat penambahan bahan kimia atau zat 

organik (Thompson et al., 2010). Flokulasi dapat disebut pula 

sebagai proses agregasi partikel kecil menjadi partikel yang 

berukuran lebih besar akibat dari adanya ketidakstabilan fisik 

atau kimiawi. Metode ini biasanya merupakan langkah awal bagi 

metode pemanenan selanjutnya. Agregat yang terbentuk 

disebabkan oleh perubahan pH atau penambahan eletrolit 

sebagai koagulan atau flokulan.Pemanenan mikroalga dengan

metode flokulasi dianggap lebih baik daripada metode 

konvensional seperti sentrifugasi atau filtrasi, karena 

menghasilkan biomassa yang lebih besar secara kuantitas. 

Metode ini juga mudah untuk dilakukan dan dengan sedikit 

menggunakan energi. Walaupun demikian, metode ini memiliki 

beberapa kekurangan secara teknis dan ekonomi, seperti biaya 

flokulan yang mahal, tingkat racun flokulan, dan sulitnya untuk 

diperbesar (Pratama, 2011).

4. Flotasi

Flotasi dapat diartikan sebagai metode separasi dimana 

gas atau uadara digelembungkan melewati suspensi padat-cair 
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dan molekul gas terkait ke partikel padat tersebut. kemudian 

partikel akan terbawa ke permukaan dan terakumulasi sebagai 

busa (Shelef et al., 1984). Beberapa jenis mikroalga dapat 

mengapung dengan sendirinya ketika jumlah lipid yang 

dikandung meningkat. Namun biasanya digunakan bahan-

bahan kimia tertentu untuk menyebabkan pengapungan 

tersebut. Flotasi dapat dibagi menjadi tiga macam berdasarkan 

pembentukan gelembungnya, yaitu flotasi udara terlarut, flotasi 

udara tersebar, dan flotasi elektrolitik. 

5. Filtrasi

Filtrasi merupakan suatu metode pemanenan dimana 

medium dan mikroalga dialirkan melalui filter yang kemudian 

mikroalga akan tersaring/terfilter, sedangkan medium akan tetap 

mengalir melewati filter. Alga yang tersaring dalam filter akan 

menghasilkan pasta alga (Danquah, 2009). Filter yang telah 

terisi mikroalga inilah yang kemudian dipisahkan untuk diambil 

biomassanya. filter dapat dibuat dari bahan sponge, kanvas, 

keramik, nilon, dakron, logam, atau fiberglass. Metode filtrasi 

banyak digunakan dalam pemanenan karena memiliki 

kelebihan, energi yang digunakan kecil. Selain itu, metode ini 

mudah untuk dilakukan dan biaya operasional yang relatif kecil. 

Dalam metode filtrasi ini perlu dipertimbangkan beberapa faktor, 

diantaranya jenis mikroalga yang dipanen karena tiap mikroalga 

memiliki ukuran dan morfologi yang berbeda-beda. Selain itu, 
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pemilihan tipe, jenis filter pun harus diperhatikan, bahan dari 

filter, serta kemudahan untuk pemisahan mikroalga dari filter. 

Faktor lainnya adalah volume reaktor yang digunakan. Dengan 

semakin besarnya reaktor, maka jumlah dan ukuran filter akan 

semakin bertambah, serta posisi filter harus diperhatikan juga 

(Pratama, 2011). 



II. TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Mikroalga

	Mikroalga tergolong dalam organisme yang bersifat autotrop dan memiliki kemampuan melakukan konversi karbondioksida menjadi biofuel potensial, makanan serta bioaktif yang bernilai tinggi dengan bantuan sinar matahari (Lorenz and Cysewski, 2003; Metzger and Largeau, 2005; Walter et al., 2005; Spolaore et al., 2006). Mikroalga mengandung protein, lemak, asam lemak tak jenuh, pigmen dan vitamin. Kandungan lemak (lipid) dan asam lemak (fatty acid) yang ada dalam mikroalga merupakan sumber energi. Kandungan ini dihasilkan dari proses fotosintesis yang merupakan hidrokarbon (Prince dan Haroon, 2005). Saat ini, pemanfaatan biomassa mikroalga masih terbatas pada beberapa spesies antara lain Spirulina platensis dari kelas Cyanophyceae dan Chlorella sp. dari kelas Chloropyceae. Kedua spesies mikroalga tersebut dimanfaatkan sebagai suplemen makanan dan bahan obat-obatan. Mikroalga dari kelas Rhodophyceae dan Crysophyceae belum dimanfaatkan komposisi senyawa asam lemak telah dilakukan oleh (Yasar dan Sevket 2006), yaitu tentang kandungan asam lemak dalam Spirulina platensis dan (Hu et al.,2008) tentang kandungan trigliserol dalam mikroalga. Kandungan senyawa-senyawa ini merupakan komponen penting dalam pemanfaatan mikroalga sebagai bahan baku energi karena senyawa tersebut yang akan diproses menjadi bahan baku energi. Namun demikian, tidak semua mikroalga memberikan senyawa asam lemak yang cukup potensial. Hal ini terkait khususnya dengan sifat pertumbuhan dan kemampuan memproduksi asam lemak.

	Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik yang termasuk dalam kelas alga, diameternya antara 3-30 μm, baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan tawar maupun laut, yang lazim disebut fitoplankton. Di dunia mikrobia, mikroalga termasuk eukariotik, umumnya bersifat fotosintetik dengan pigmen fotosintetik hijau (klorofil), coklat (fikosantin), biru kehijauan (fikobilin), dan merah (fikoeritrin). Mikroalga sebagai mikroorganisme fotosintesis telah diteliti menjadi alternatif sebagai pengganti komoditas tanaman darat sebagai sumber penghasil minyak (Chisti, 2007). Beberapa jenis mikroalga berpotensi sebagai sumber minyak ditunjukkan pada Tabel 2.1. Kandungan minyak mikroalga bervariasi tergantung jenis mikroalganya, rata-rata pertumbuhan dan kondisi kultur mikroalga. Jika dibandingkan dengan tanaman darat penghasil minyak lainnya mikroalga memiliki produktivitas minyak yang lebih tinggi per satuan luas lahan yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.







Tabel 2.1. Kandungan minyak dari beberapa jenis mikroalga ( Chisti, 2007, Gouiveia & Oliveira, 2009)



		Mikrolaga 

		Kandungan Minyak (%)



		Botrycoccus Braunii

		25-75



		Chlorella sp.

		28-32



		Crypthecodinium cohnii

		20



		Cylindrotheca sp.

		16-37



		Dunaliella bioculata

		8



		Dunaliella Primolecta

		23



		Dunaliella salina

		14-20



		Isochrysis sp.

		25-33



		Monallanthus Salina

		>20



		Nannochloris sp.

		20-35



		Nannochloropsis sp.

		31-68



		Neochloris oleoabundans

		35-65



		Nitzhchia sp.

		45-67



		Phaeodactylum tricormutum

		20-30



		Schizochytrium sp.

		50-77



		Scenedesmus obliquus

		35-55



		Scenedesmus dimorphus

		16-40



		Spirulina maxima

		4-9



		Tetraselmis sueica

		15-23













	Lemak mikroalga pada umumnya terdiri dari asam lemak tidak jenuh, seperti linoleat, eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid ( DHA) (Skjak- Braek, 1992). Mikroalga mengandung lemak dalam jumlah yang besar terutama asam arachidonat (AA, 20:4 omega 6) (yang mencapai 36% dari total asam lemak) dan sejumlah asam eikosapentaenoat (EPA, 20:5 omega 3) (Fuentes, et al., 2000). Selain itu, lemak mikroalga juga kaya akan asam lemak politidak jenuh (PUFA) dengan 4 atau lebih ikatan rangkap. Sebagai contoh, yang sering dijumpai yaitu eicosapentaenoic Salah satu mikroalga yang mudah didapatkan dan dikembangkan di Indonesia adalah Chlorella sp. acid (EPA, C20:5) dan docosahexaenoic acid (DHA, C22:6) (Chisti, 2007). Biomassa mikroalga adalah sumber yang kaya akan beberapa nutrien, seperti asam lemak ω3 dan ω6, asam amino esensial (leusin, isoleusin, valin, dan lain-lain) serta karoten (Becker, 1994). Beberapa mikroalga menyajikan spektrum asam lemak yang lebih besar, ketika dibandingkan dengan tanaman yang mengandung minyak, selain itu juga mengandung struktur molekul dengan lebih dari 18 atom karbon (Belarbi dkk, 2000). minyak terbaik di dunia. Hampir semua minyak yang kita peroleh dari perut bumi berasal dari sisa mikroalga yang hidup ribuan tahun lalu.









Tabel 2.2. Yield minyak dari tanaman darat dan mikroalga per satuan luas area (kL /ha) ( Chisti, 2007)



		Jenis tanaman

		Hasil minyak  (kL/ha)



		Jagung 

		172



		Kedelai 

		446



		Minyak jarak 

		1892



		Kelapa 

		2689



		Minyak palm 

		5950



		Mikroalga 

		58.700

































2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Nannochloropsis oculata

	Mikroalga diartikan berbeda dengan tumbuhan yang biasa dikenal walaupun secara struktur tubuh keduanya memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis (Bold and Wynne, 1985). Fitoplankton Nannochloropsis sp., adalah salah satu jenis mikroalga yang dapat melakukan fotosintesis. Klasifikasi Nannochloropsis sp. menurut Hibberd (1981) adalah sebagai berikut ini.



Kingdom : Chromista 

     Super Divisi : Eukaryotes 

	Divisi : Heterokontophyta 

	      Kelas : Eustigmatophyceae 

	            Ordo : Eustigmatales 

                              Famili : Monodopsidaceae 

			 Genus : Nannochloropsis 

			       Spesies : Nannochloropsis sp. 



	Divisi Eustigmatophyta merupakan kelompok mikroalga dengan 7 genus dan 12 spesies. Mikroalga divisi Eustigmatophyta meliputi mikroalga laut, air tawar dan spesies yang dapat hidup di tanah. Mikroalga divisi Eustigmatophyta 8 bersifat uniseluler, sel berbentuk coccoid dan dinding sel polisakarida. Eustigmatophyta mengandung satu kloroplas berwarna hijau kekuninan yang mengandung klorofil badan pigmen aksesori violaxanthin dan β-karoten dan merupakan organisme autotrof (Hibberd, 1981). Salah satu spesies mikroalga dari divisi Eustigmatophyta adalah Nannochloropsis sp. Sel Nannochloropsis sp. bersifat non-motil, berbentuk bulat telur, berdiameter 2-4 μm, memiliki pyrenoid dalam kloroplas tunggal dan mengandung klorofil-a (Biondi, 2011). Sedangkan Hoek et.al. (1998) menjelaskan bahwa Nannochloropsis sp. merupakan fitoplankton berwarna hijau yang berukuran 2-4 μm dan tidak memiliki flagel ditunjukkan pada Gambar 2.1. Nannochloropsis sp. dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil-a yang terdapat di kloroplas. Tiap satu sel Nannochloropsis sp. pada Gambar 2.2 hanya memiliki satu kloroplas yang mengandung pyrenoid. Lebih lengkapnya morfologi Nannochloropsis sp. ditunjukkan pada Gambar 2.3. 







Gambar 2.1. Koloni Nannochloropsis sp. (Biondi, 2011)





Gambar 2.2. sel Nannochloropsis sp. Dengan Perbesaran 100x   (Hoek et. Al.,1998)







Gambar 2.3. Morfologi Sel Nannochloropsis sp (Hoek et. Al.,1998)

	Nannochloropsis sp. dapat hidup di banyak tempat (kecuali tempat yang kritis bagi kehidupannya) sehingga bersifat kosmopolit dan dapat hidup pada salinitas optimum sekitar 20 – 25 ‰. Selain itu fitoplankton ini hidup pada pH 8-9,5; intensitas cahaya 1.000 – 10.000 lux dan suhu 25°-30° C. Selain itu Nannochloropsis sp. masih dapat bertahan hidup pada suhu 40°C namun pertumbuhannya tidak normal (Balai Budidaya Laut, 2002). Genus Nannochloropsis meliputi laut dan spesies air tawar, meskipun bioteknologi dari alga ini pada saat ini terbatas pada spesies laut (Biondi, 2011). Nannochloropsis sp. merupakan salah satu jenis mikroalga yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan alami, terutama untuk pakan larva ikan. Nannochloropsis sp. memerlukan beberapa unsur hara makro dan mikro untuk dapat hidup. Unsur makro yang diperlukan Nannochloropsis sp. seperti N, P, K sedangkan unsur mikro yang dibutuhkan Nannochloropsis sp. diantaranya Mg, Mn, S, Zn dan Cu. Unsur hara makro dapat digunakan dalam media kultur dengan bentuk yang berbeda misalnya dalam bentuk NO3-, NO2- dan NH4 (Bold and Wynne, 1985). 



2.2. Pertumbuhan Nannochloropsis.sp 

	Adanya pertumbuhan dalam kultur fitoplankton ditandai dengan bertambahnya ukuran sel fitoplankton dan bertambah besarnya ukuran sel. (Lavens dan Sorgeloo, 1996) menjelaskan bahwa pertumbuhan fitoplankton dibagi dalam beberapa fase Gambar 2.4 yaitu fase lag, fase logaritmik/eksponensial, fase berkurangnya pertumbuhan relatif, fase stasioner, dan fase kematian.
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Gambar 2.4. Fase Pertumbuhan Mikroalga



Keterangan: 



1. Fase lag 

2. Fase logaritmik/eksponensial 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan 

4. Fase stasioner 

5. Fase kematian







1. Fase Lag 

	Pada fase lag belum mengalami perubahan. Pada fase ini pertumbuhan fitoplankton dikaitkan dengan adaptasi fisiologis metabolisme sel pertumbuhan fitoplankton, seperti peningkatan kadar enzim dan metabolit yang terlibat dalam pembelahan sel dan fiksasi karbon. 



2. Fase Logaritmik atau Eksponensial 

	Pada fase eksponensial sel fitoplankton telah mengalami pembelahan sel dengan laju pertumbuhannya tetap. Pertumbuhan fitoplankton dapat maksimal tergantung pada spesies alga, nutrien, intensitas cahaya, dan temperatur. 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan relatif 

	Pertumbuhan sel mulai melambat ketika nutrien, cahaya, pH, CO2 atau faktor kimia dan fisika lain mulai membatasi pertumbuhan. 

4. Fase Stasioner 

	Pada fase keempat faktor pembatas dan tingkat pertumbuhan seimbang. Laju kematian fitoplankton relatif sama dengan laju pertumbuhannya sehingga kepadatan fitoplankton pada fase ini relatif konstan. 

5. Fase Kematian

	Pada fase kematian, kualitas air memburuk dan nutrient habis hingga ke level tidak sanggup menyokong kehidupan fitoplankton. Kepadatan sel 12 menurun dengan cepat karena laju kematian fitoplankton lebih tinggi daripada laju pertumbuhannya hingga kultur berakhir.



2.3. Jenis membran 

	Operasi membran dapat diartikan sebagai proses pemisahan dua atau lebih komponen dari aliran fluida melalui suatu membran. Membran berfungsi sebagai penghalang tipis yang sangat selektif diantara dua fasa, hanya dapat melewatkan komponen tertentu dan menahan komponen lain dari suatu aliran fluida yang dilewatkan melalui membran (Mulder, 1996). Proses pemisahan pada membran terjadi karena adanya proses fisika-kimia antara membran dengan komponen yang akan dipisahkan serta adanya gaya dorong yang berupa gradien konsentrasi (ΔC), gradien tekanan (ΔP) dan gradien potensial (ΔE) (Peter,1996). Berdasarkan gradien tekanan sebagai gaya dorongnya dan pemeabilitasnya, membran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu (Mulder,1996):



a. Mikrofiltrasi (MF), Membran jenis ini beroperasi pada tekanan berkisar 0,1-2 Bar dan batasan permeabilitas-nya lebih besar dari 50 L/m2.jam.bar

b.  Ultrafiltrasi (UF), Membran jenis ini beroperasi pada tekanan antara 1-5 Bar dan batasan permeabilitas-nya adalah 10-50 L/m2.jam.bar

c. Nanofiltrasi (NF), Membran ini beroperasi pada tekanan antara 5-20 bar dan batasan permeabilitas-nya mencapai 1,4 – 12 L/m2.jam.bar

d. Reverse Osmosis (RO), Membran jenis ini beroperasi pada tekanan antara 10-100 Bar dan batasan permeabilitas-nya mencapai 0,05-1,4 L/m2.jam.bar.







2.4. Material Membran

Membran dapat diproduksi dari bahan organik maupun anorganik. Membran anorganik terdiri dari 4 macam tipe yaitu membran keramik, membran gelas,  membran metal (termasuk karbon), dan membran zeolit. Sedangkan membran yang dihasilkan dari bahan organik diantaranya adalah selulosa asetat (CA), selulosa triasetat (CTA), regenerated selulosa (RA), poliakrilonitril (PAL), polivinilidinedifluoride (PVDF), PTFE, poliamida (PA), polisulfon (PS), polietersulfon (PES), sulfonated polietersulfon (PSS) dan poliolefin (PO) (Wenten, 1999). Membran polisulfon banyak digunakan untuk ultrafiltrasi. Polisulfon merupakanpolimer dari diphenil sulfon. Cincin phenilen membuat molekul stabil dan kuat, sedangkan gugus phenil eterdan phenil sulfon menyebabkan molekul tahan panas dan tidak mudah teroksidasi. Struktur molekul dari polisulfon dapat dilihat pada Gambar 2.5.







Gambar 2.5. Struktur Molekul Polisulfon (Mulder, 1996)





Membran yang terbuat dari polisulfon ini memiliki beberpa kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai temperatur gelas (Tg = 195oC), stabil terhadap panas dan oksidasi, tahan terhadap perubahan pH, tidak meregang meski pada temperatur tinggi, memiliki fleksibilitas dan kekuatan sangat tinggi, menunjukkan struktur amorf pada keadaan seperti gelas, sifat kimia yang menonjol yaitu tidak larut atau rusak oleh asam-asam encer maupun alkali. Sifat lain dari polisulfon adalah rusak dalam asam sulfat pekat karena rantai polimer terdegradasi dan terjadinya sulfonasi, mempunyai kelarutan rendah dalam medium alifatik dan hanya kadang-kadang larut oleh senyawa-senyawa polar, dan larut dalam hampir semua pelarut-pelarut aromatik polar dan senyawa-senyawa terklorinasi tinggi (Mulder, 1996).



2.5. Parameter utama penentu kinerja membran

	Ada dua parameter utama yang menentukan kinerja membran, yaitu laju aliran (fluks) dan selektivitas. Secara umum, fluks akan menentukan berapa banyak permeat yang dapat dihasilkan (kuantitas), sedangkan selektivitas berkaitan dengan kualitas permeat. 



a. Laju Aliran (Fluks) 

	Fluks adalah jumlah volume permeat yang melewati satu satuan permukaan luas membran dengan waktu tertentu dengan adanya gaya dorong dalam hal ini berupa tekanan. Masalah serius yang sering ditemui dalam proses ultrafiltrasi adalah kecenderungan terjadinya penurunan fluks sepanjang waktu pengoperasian akibat pengendapan atau pelekatan material di permukaan membran, yang dikenal dengan istilah fouling dan scaling (Rautenbach, 1989). Fouling biasanya disebabkan oleh adanya pengendapan oksida logam, material koloid, pertumbuhan biologis oleh bakteri ataupun mikroorganisme. Sedangkan scaling biasanya terjadi akibat pelekatan material seperti CaSO4; CaCO3; BaSO4; SrSO4; Mg(OH)2; dan lain-lain. Terjadinya fouling diawali dengan adanya polarisasi konsentrasi yaitu peningkatan konsentrasi lokal dari suatu solut pada permukaan membran, sehingga material terlarut berkumpul membentuk lapisan gel yang semakin lama menebal. Pada polarisasi konsentrasi ini, fluks mengalami penurunan karena adanya peningkatan pada tahapan hidrodinamik pada lapisan batas dan kenaikan tekanan osmotik lokal. 



b. Selektivitas 

	Selektivitas suatu membran merupakan ukuran kemampuan suatu membran menahan suatu spesi atau melewatkan suatu spesi tertentu lainnya. Selektivitas membran tergantung pada interaksi antar muka dengan spesi yang akan melewatinya, ukuran spesi dan ukuran pori permukaan membran. Parameter yang digunakan untuk menggambarkan selektivitas membran adalah koefisien Rejeksi (R). Koefisien rejeksi adalah fraksi konsentrasi zat terlarut yang tidak menembus membran (Mulder, 1996).



2.6. Inside-out system 

	Membran kapiler memiliki bentuk tubular dan diameter antara 0,5 dan 5,0 mm. Membran kapiler lebih sensitif terhadap fouling karena diameter nya yang kecil, dapat dilihat pada Gambar 2.6 (Anonim, 2005). 







Gambar 2.6. Membran kapiler (sumber : Anonim,2005)







Gambar 2.7. Prinsip mode filtrasi inside-out	(sumber: Anonim,2005)



	Membran kapiler dapat di backwash namun penerapan backflush kurang efektif karena aliran cross-flow hanya bisa menjadi turbulen apabila aliran sangat cepat (high velocities). Prinsip mode filtrasi inside-out ditunjukkan pada Gambar 2.7 yaitu aliran umpan memasuki bagian dalam kapiler atau membran tubular kemudian air didorong dari dalam ke luar membran dalam bentuk permeat. Permeat dikumpulkan di luar membran dan ditransportasikan ke tabung serapan (Anonim,m 2005). 









2.7. Jenis aliran umpan

	Dalam operasi membran dikenal dua jenis aliran umpan, yaitu aliran cross flow dan aliran dead-end. Pada sistem cross flow, aliran umpan mengalir melalui suatu membran, dengan hanya sebagian saja yang melewati pori membran untuk memproduksi permeat, sedangkan aliran pelarut atau cairan pembawa akan melewati permukaan membran sehingga larutan, koloid dan padatan tersuspensi yang tertahan oleh membran akan terus terbawa menjadi aliran balik. Ditunjukkan pada Gambar 2.8 aliran Feed pada Cross Flow Filtration sejajar dengan membran. Pada sistem dead end, keseluruhan dari fluida melewati membran (sebagai media filter) dan partikel tertahan pada membran, dengan demikian fluida umpan mengalir melalui tahanan membran dan tahanan penumpukan partikel pada permukaan membran (Mallack et al., 1997). Dengan demikian, pada kasus sistem aliran dead-end penyumbatan (clogging) dan pembentukan cake pada membran lebih cepat terjadi dibandingkan dengan sistem aliran cross-flow karena deposisi partikel pada permukaan membran akan tersapu oleh kecepatan aliran umpan.







Gambar 2.8. Prinsip Cross Flow Filtration      	(Sumber : Anonim,2014)



2.8. Pemanenan Mikroalga

Pemanenan mikroalga adalah bagian penting dalam sistem budidaya untuk menghasilkan biomassa panen yang lebih tinggi. Pemanenan mikroalga adalah proses pemisahan antara medium dan mikroalga secara separasi padat-cair. Metode separasi yang digunakan biasanya dengan cara sentrifugasi, filtrasi, flokulasi, dan beberapa metode lain. Proses ini berfungsi untuk memisahkan biomassa mikroalga yang terdapat dalam reaktor dengan mediumnya, sehingga diperoleh biomassa dengan sedikit kandungan air. Untuk digunakan sebagai biodiesel, mikroalga yang dipanen harus memiliki presentase padatan 15% (Pratama, 2011).







Terdapat beberapa teknik dalam  pemanenan mikroalga, diantaranya  adalah sebagai berikut:



1. Sedimentasi Gravitasi 

Sedimentasi gravitasi adalah metode pemisahan padat-cair berdasarkan gravitasi. Hasil yang diperoleh dari metode ini adalah slurry terkonsentrasi dan cairan bening. Metode ini hanya dapat dilakukan partikel yang memiliki ukuran cukup besar, sehingga lebih banyak digunakan untuk separasi mikroorganisme yang lebih besar dengan yang lebih kecil (Shelef, 1984). Efisiensi yang rendah dan waktu separasi yang lama menjadi kendala dalam metode ini ketika akan digunakan terhadap mikroalga, walaupun hanya menggunakan sedikit biaya operasi.



2. Sentrifugasi

Sentrifugasi merupakan proses pemisahan yang menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving  force untuk memisahkan padatan dan cairan. Proses pemisahan ini didasarkan pada ukuran partikel dan perbedaan densitas dari komponen yang akan dipisahkan. Sentrifugasi pada dasarnya adalah sedimentasi gravitasi yang ditingkatkan kemampuannya dengan mengubah akselerasi gravitasi menjadi akselerasi sentrifugal(Shelef et al., 1984). Hampir semua tipe mikroalga dapat diseparasi dari media kulturnya dengan sentrifugasi. Namun, (Brennan, 2009) mengatakan metode ini hanya cocok untuk mikroalga dengan ukuran lebih besar dari 70 µm.



3. Flokulasi

Flokulasi merupakan kumpulan mikroalga yang membentuk massa akibat penambahan bahan kimia atau zat organik (Thompson et al., 2010). Flokulasi dapat disebut pula sebagai proses agregasi partikel kecil menjadi partikel yang berukuran lebih besar akibat dari adanya ketidakstabilan fisik atau kimiawi. Metode ini biasanya merupakan langkah awal bagi metode pemanenan selanjutnya. Agregat yang terbentuk disebabkan oleh perubahan pH atau penambahan eletrolit sebagai koagulan atau flokulan.Pemanenan mikroalga dengan metode flokulasi dianggap lebih baik daripada metode konvensional seperti sentrifugasi atau filtrasi, karena menghasilkan biomassa yang lebih besar secara kuantitas. Metode ini juga mudah untuk dilakukan dan dengan sedikit menggunakan energi. Walaupun demikian, metode ini memiliki beberapa kekurangan secara teknis dan ekonomi, seperti biaya flokulan yang mahal, tingkat racun flokulan, dan sulitnya untuk diperbesar (Pratama, 2011).



4. Flotasi

Flotasi dapat diartikan sebagai metode separasi dimana gas atau uadara digelembungkan melewati suspensi padat-cair dan molekul gas terkait ke partikel padat tersebut. kemudian partikel akan terbawa ke permukaan dan terakumulasi sebagai busa (Shelef et al., 1984). Beberapa jenis mikroalga dapat mengapung dengan sendirinya ketika jumlah lipid yang dikandung meningkat. Namun biasanya digunakan bahan-bahan kimia tertentu untuk menyebabkan pengapungan tersebut. Flotasi dapat dibagi menjadi tiga macam berdasarkan pembentukan gelembungnya, yaitu flotasi udara terlarut, flotasi udara tersebar, dan flotasi elektrolitik. 



5. Filtrasi

Filtrasi merupakan suatu metode pemanenan dimana medium dan mikroalga dialirkan melalui filter yang kemudian mikroalga akan tersaring/terfilter, sedangkan medium akan tetap mengalir melewati filter. Alga yang tersaring dalam filter akan menghasilkan pasta alga (Danquah, 2009). Filter yang telah terisi mikroalga inilah yang kemudian dipisahkan untuk diambil biomassanya. filter dapat dibuat dari bahan sponge, kanvas, keramik, nilon, dakron, logam, atau fiberglass. Metode filtrasi banyak digunakan dalam pemanenan karena memiliki kelebihan, energi yang digunakan kecil. Selain itu, metode ini mudah untuk dilakukan dan biaya operasional yang relatif kecil. Dalam metode filtrasi ini perlu dipertimbangkan beberapa faktor, diantaranya jenis mikroalga yang dipanen karena tiap mikroalga memiliki ukuran dan morfologi yang berbeda-beda. Selain itu, pemilihan tipe, jenis filter pun harus diperhatikan, bahan dari filter, serta kemudahan untuk pemisahan mikroalga dari filter. Faktor lainnya adalah volume reaktor yang digunakan. Dengan semakin besarnya reaktor, maka jumlah dan ukuran filter akan semakin bertambah, serta posisi filter harus diperhatikan juga (Pratama, 2011). 
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