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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Daniyati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Desain Closed Photobioreaktor Chlorella vulgaris Sebagai 

Mitigasi Emisi Co2” Penelitian ini menggunakan dua buah 

fotobioreaktor yaitu jenis I tidak disuplai dengan CO2 dan 

jenis II disuplai dengan CO2 sebanyak 15 % dengan 

kepadatan sel awal kultur Chlorella vulgaris 14,6857 x 105 

sel/ml kemudian pengamatan selanjutnya dilakukan setiap 

hari menggunakan Haemocytometer. Desain closed 

fotobioreaktor plat flate ini mampu menghasilkan gas 

buang berupa gas O2 yang terdeteksi oleh sensor KE-50.  

Hasil penelitian Irhamni (2012) tentang Aklimatisasi 

algae Hijau Dalam Limbah Peternakan Untuk 

Meningkatkan Penyisihan  Nutrien Dan Produksi Lipida. 

Analisa Karakteristik Limbah (sebelum dan sesudah 

perlakuan) Limbah cair peternakan dibuat dalam 

konsentrasi yang berbeda (100%, 50%, dan 25% v/v) untuk 

melihat pengaruh konsentrasi imbah terhadap pertumbuhan 

algae dan kemampuan menyisihkan limbah pada kondisi 

pekat dan dengan pengenceran. Hasil menunjukkan bahwa 

algae hijau yang teraklimatisasi dalam limbah peternakan 

mampu memproduksi lipid 1538%. Pertumbuhan algae 

yang tidak diaklimatisasi sangat lambat dalam 

menyesuaikan diri dengan konsentrasi limbah peternakan 

yang pekat sehingga butuh waktu lebih lama untuk fase 

pertumbuhan limbah cair peternakan pada 50 dan 100%.  

Konsentrasi limbah peternakan 100%, mula-mula 

kandungan bahan organik yang tinggi belum mampu 
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terdegradasi sempurna oleh algae sehingga butuh waktu 5 

hari untuk dapat beradaptasi sampai tercapai pertumbuhan 

biomassa tertinggi pada 15 hari. Kurva pertumbuhan pada 

media limbah peternakan masih harus menyesuaikan diri 

dengan tingkat kepekatan yang terkandung dalam limbah 

cair yang telah mengalami masa aklimatisasi. Kandungan 

biomassa algae yang telah diaklimatisasi  antara 0,3–1,6 g/l, 

dengan biomassa tertinggi diperoleh pada media kontrol 

saat pertumbuhan 12 hari, dan pada media limbah cair 

peternakan 25% saat pertumbuhan 16 hari. Media cair yang 

berasal dari limbah peternakan dapat menjadi media 

tumbuh yang baik bagi pertumbuhan mikroalga hijau lokal 

dan berpotensi sebagai medium alternative pertumbuhan 

massal mikroalga hijau local dimasa yang akan datang. 

 

2.2. Biogas (gas bio) 

      Gas bio merupakan salah satu energi alternatif yang 

ramah lingkungan, hal ini disebabkan gas  bio yang 

kandungan terbesarnya adalah methane (CH4) jika terlepas 

ke atmosfer akan menjadi penyumbang  terjadinya efek 

rumah kaca, dengan pemanfaatan  ini CH4 akan mengalami 

pembakaran sempurna membentuk CO2 yang akan 

dilepaskan ke lingkungan. CO2 yang dilepaskan ke 

lingkungan  akan diserap oleh tumbuhan untuk proses 

fotosintesis, artinya pelepasan CO2 ke alam lebih ramah 

lingkungan dari pada pelepasan CH4 langsung ke alam, 

karena CH4 tidak dapat diserap oleh tumbuhan (Rahayu, 

2012). 
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2.2.1 Lumpur organik gas bio 

 Pengolahan dan pemanfaatan hasil keluaran gas 

berupa slurry (campuran padatan dan cair) terdiri dari dua 

komponen yaitu :  

1. Komponen padat (solid biofertilizer) 

2. Komponen cair (liquid biofertilizer) 

Pemisahan antara komponen padat dan cair dapat 

dilakukan setelah slurry keluar dari lubang keluaran atau 

kolam oksidasi. Pemisahan tersebut membutuhkan kolam 

penampung yang dapat mengendapkan bahan padat. 

Komponen padat dimanfaatkan sebagai persedian pakan 

ternak dan komponen cair dapat digunakan untuk 

meningkatkan kandungan unsur hara disawah atau ladang 

pertanian (Udiharto, 1981).  

Lumpur organik gas bio berupa gas, cairan dan 

padatan. Limbah tersebut masih dapat digunakan karena 

memiliki sejumlah kandungan nutrien berupa protein kasar 

dan serat kasar serta mineral. Nutrien tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik, dibandingkan 

dengan limbah organik bahan baku unit gas bio kandungan 

nutrien dalam lumpur organik gas bio relatif rendah.  

Makromolekul yang terkandung dalam dalam lumpur 

organik tersebut masih sulit dimanfaatkan oleh tanaman 

jika digunakan sebagai pupuk organik (Kristanti, 2002). 

 

2.2.2   Kandungan lumpur organik gas bio  

Sifat fisik dan kimia utama lumpur organik unit gas bio 

mengandung: Air  95,50 %, total 4,20g/kg Nitrogen, 

Fosfor Jumlah 0,27 g/kg, total 1,15 g/kg Kalium, nilai pH 

7,6, Alkeline-N 335,60 mg/kg, Tersedia fosfor 982,00 mg 

/ kg, tersedia Kalium 895,70 mg / kg dan Tersedia Zn 
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0,400 mg. Lumpur organik gas bio mengandung banyak 

monosakarida, asam humat, lemak tak jenuh yang asam, 

selulosa dan antibiotik tertentu yang mendukung 

pertumbuhan tanaman. Kandungan lain dari lumpur 

organik adalah beberapa asam nukleat dapat meningkatkan 

daya tahan kekeringan tanaman selama kekeringan, asam 

amino bebas dan asam lemak tak jenuh dapat melindungi 

tanaman dari kerusakan embun beku pada temperatur 

rendah vitamin tertentu dapat meningkatkan ketahanan 

terhadap penyakit tanaman, sedangkan ada banyak asam 

amino dalam lumpur organik unit gas bio, seperti lisin, 

triptofan, metionin, histidin, leusin, isoleusin, fenilalanin, 

treonin, valin, arginin, dan sebagainya, kebanyakan dari 

mereka adalah diperlukan untuk pertumbuhan 

hewan. Lumpur organik  juga bisa digunakan sebagai 

aditif pakan karena mengandung vitamin dan hormon 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan hewan (Feng, 2011). 

 

2.2.3 Lumpur organik untuk pakan ternak 

 Lumpur organik  sebagai persiapan pakan untuk 

babi dapat meningkatkan pertumbuhan, memperpendek 

periode penggemukan dan meningkatkan rasio pakan 

daging.  Estimasi berdasarkan investigasi, jumlah 

konservasi pakan setiap babi adalah 50 kg dan periode 

penggemukan dapat dikurangi 20 - 40  dengan 

menggunakan lumpur organik sebagai pakan babi aditif, 

 juga tidak ada penyakit infeksi atau parasit dengan organ-

organ utama dan daging dengan anatomi dan analisis 

kualitas daging setelah disembelih, sedangkan lumpur 

organik untuk diberikan untuk pertanian tidak harus 

memisahan padat-cair dan berat aplikasi tidak lebih dari 
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450 kg per hektar dari  kolam setiap kali dengan tiga kali 

seminggu. Lumpur organik dapat meningkatkan jumlah 

plankton  dengan cara peningkatan fotosintesis dan lebih 

banyak mendapatkan oksigen yang  kemudian dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman dan untuk bahan 

pakan ikan. 

 

2.2.4 Morfologi Algae 

      Algae merupakan salah satu organisme yang dapat 

dinilai ideal dan potensial untuk dijadikan sebagai bahan 

baku produksi biofuel. Kandungan lipid dalam biomassa 

algae kering spesies tertentu dapat mencapai di atas 50% 

dengan pertumbuhan yang sangat cepat.  Proses 

pembiakan algae hanya membutuhkan waktu 10 hari 

untuk siap dipanen sehingga secara matematis 

produktivitasnya mencapai (120,000 kg biodiesel/Ha 

tahun) lebih dari 20 kali lipat produktivitas minyak sawit 

(5,800 kg biodiesel/Ha tahun) dan 80 kali lipat 

dibandingkan minyak jarak (1,500 kg/biodiesel/Ha tahun) 

(Massinggil, 2009).  

Algae berpotensi menghasilkan biofuel dalam jumlah 

yang sangat besar. Biodiesel dan bioethanol merupakan 

bahan bakar yang berpotensi dapat diperbaharui yang 

menarik perhatian dunia. Biodiesel dan bioethanol 

diproduksi oleh tanaman pertanian menggunakan metode 

yang ada dan keberadaannya tidak dapat menggantikan 

minyak fosil yang dijadikan bahan bakar. Tingginya 

potensi bahan dari algae bahkan memiliki minyak yang 

mengandung lipid yang cocok untuk esterifikasi atau 

transesterifikasi. algae merupakan biota yang menjanjikan 

hasil lebih baik karena:  
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1. Memiliki laju pertumbuhan tinggi. 

2. Pemanenan lebih dari satu kali dalam satu tahun. 

3. Menggunakan air laut atau air limbah (Umdu, 2008). 

 

Tabel 1 : Komposisi Nutrisi algae 

Komposisi kimia Jumlah % 

Protein 30-55 

Karbohidrat 10-30 

Lemak 10-25 

Mineral 10-40 

Asam Nukleat 4-6 

Sumber : Pranayogi (2003) 

 

      Algae yang mula-mula ada sekitar tiga milyar tahun 

yang lalu adalah cyanobacteria (atau ganggang  biru-

hijau), yang melakukan fotosintesis, sel prokariotik tidak 

berinti sel , kemudian muncul jenis-jenis algae yang lain 

yang memiliki inti sel, sel  kompleks multiselular atau sel 

eukariotik. Algae adalah tanaman laut yang di 

kelompokkan dalam 2 kelompok besar makro algae,  algae 

(berukuran kecil) tidak dapat dilihat secara kasat mata 

tetapi hanya boleh dilihat dengan menggunakan alat bantu 

yaitu mikroskop, sebaliknya algae  makro atau algae yang 

berukuran besar  dapat dilihat langsung (kasat mata). 

Algae ini kedalam dunia tumbuh-tumbuhan dan  

secara morfologi tubuh algae tidak memiliki akar, batang, 

dan daun yang sejati seperti layaknya tumbuhan tingkat 

tinggi, tetapi hanya menyerupai saja bagian-bagian 

tersebut karena algae hanyalah  berbentuk talus belaka dan 

di masukkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah, untuk 
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dapat tumbuh bagi Algae yang berukuran besar 

(makroalgae) memerlukan substrat untuk tempat 

menempel/hidup. Algae epifit pada benda-benda lain 

seperti, batu, batu berpasir, tanah berpasir, kayu, cangkang 

moluska dan epifit pada tumbuhan lain atau algae jenis 

yang lain. Algae yang berukuran kecil (mikro), hidup 

melayang atau menempati kolom-kolom air yang ada di 

perairan disebut phytoplankton. Bentuknya bervariasi, satu 

sel atau koloni (diatom, dinoflagelata dan lain-lain 

(Anonimous, 2012). 

Algae jenis tertentu memiliki pigmen hijau (kloforil) 

sehingga dapat melakukan proses fotosintesis, dalam 

proses fotosintesis tersebut gas CO2 diperlukan sebagai 

bahan baku untuk pembentukan senyawa metabolit dan 

biomassa. Algae memiliki tingkat pertumbuhan yang 

relatif cepat, sehingga kebutuhan CO2 cukup tinggi. 

Dengan demikian algae cocok digunakan sebagai Carbon 

sink untuk membantu penurunan kadar CO2 diudara, 

karena bersifat heterotrof sebagian besar lagi memiliki 

kondisi tumbuh yang spesifik sehingga membutuhkan 

system yang berbeda satu sama lain, dari sisi biologis dua 

hal yang penting mempengaruhi produksi algae pada skala 

besar adalah pemilihan strain dan media, selain itu faktor 

cuaca juga mempengaruhi tingkat produktifitas algae 

(Mulyato, 2010). 

 

2.2.5 Pertumbuhan algae 

Media yang digunakan untuk produksi algae skala 

besar sama dengan media yang digunakan untuk skala 

laboratorium, beberapa modifikasi mungkin perlu 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapang. 
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Proses pengkulturan laboratorium di lakukan pemilihan 

jenis media untuk skala lapang tergantung dari laju 

pertumbuhan, nutrisi yang dapat mempengaruhi kualitas 

produksi dan biaya. Kolam-kolam algae yang berada di 

ruang terbuka mengalami variasi perubahan cuaca harian 

ataupun musiman seperti cahaya, suhu, dan curah hujan. 

Variasi suhu di daerah tropis tidak sebesar di daerah 

subtropics, namun kondisi awan yang menutupi sinar 

matahari di musim hujan dapat menurunkan produktivitas 

algae. Produktivitas algae yang tinggi dapat di capai 

dengan mempertahakan konsentrasi algae yang optimum 

untuk pertumbuhan. Konsentrasi algae yang optimum 

tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan intensitas 

cahaya atau kondisi awan. Hujan dapat mengencerkan 

medium di kolam sehingga dapat menurunkan laju 

pertumbuhan algae dan meningkatkan populasi predator, 

untuk kolam skala kecil, masalah curah hujan dapat diatasi 

dengan memberi penutup, namun untuk kolam skala besar 

hal tersebut tidak layak untuk dilakukan, karena untuk 

mengurangi pengaruh hujan dan awan, produksi algae 

skala besar memerlukan volume kultur 10-1000 m3, 

sehingga sebagian besar dilakukan dikolam-kolam 

terbuka. Produksi algae di kolam terbuka lebih murah 

dibanding dengan fotobioreaktor, namun jenis spesies 

yang dapat dikulturkan secara massal di kolam terbuka 

sangat terbatas jumlahnya (Mulyato, 2010). 

Pertumbuhan algae dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya memerlukan cahaya, Karbondioksida, air, 

garam anorganik dan suhu antara 20-30 oC. Pertumbuhan 

algae hijau membutuhkan Karbondioksida sebagai sumber 

utama pencahayaan dan nutrien. Pertumbuhan algae hijau 
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lokal sangat dipengaruhi oleh masa kultivasi, konsentrasi 

limbah cair dan siklus pencahayaan. Kandungan biomassa 

terus meningkat pada siklus cahaya 24 jam dan mulai 

menurun pada siklus cahaya 12 jam, berkurangnya 

pencahayaan dan kandungan nutrien dalam limbah cair 

sehingga proses fotosintesis berjalan agak lambat dan 

jumlah biomassa yang dihasilkan lebih sedikit 

dibandingkan siklus cahaya 24 jam pada konsentrasi 

limbah cair 100% (Irhamni, 2012). 

Pertumbuhan algae yang berlebih dapat 

menyebabkan penurunan pada kualitas air  seperti 

menurunnya kejernihan air, bau, penurunan kandungan 

oksigen, dan kemungkinan dapat membunuh ikan. Sumber 

– sumber nutrien tersebut dapat berasal dari instalasi 

pengolahan limbah, detergen buangan rumah tangga, 

septik sistem, sedimen, kotoran ternak, dan penggunaan 

pupuk komersil (Hoyle, 2003). Prihantini (2007) 

menyebutkan bahwa alternatif media kultur yang telah 

dievaluasi untuk kultivasi algae diantaranya limbah cair 

industri dan pertanian, yang mengandung residu kaya akan 

nutrien dan dapat diubah menjadi nutrisi bagi 

pertumbuhan biomassa aqua kultur  beberapa jenis algae 

hijau seperti Scenedesmus sp dan Chlorella sp, mampu 

tumbuh baik dalam limbah cair peternakan, tanpa 

pengenceran dengan air. 
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Gambar 1. Morfologi Chlorella sp.( Mulyato, 2010). 

 

2.2.6 Chlorella sp 

Chlorella adalah ganggang hijau bersel tunggal 

yang hidup di air bersih selama lebih dari 2,5 milyar tahun 

yang lalu. Tumbuhan ini terdiri dari lebih dari 40% protein 

dan memiliki kandungan klorofil (butir hijau daun) dan 

asam nukleat (RNA dan DNA) yang paling tinggi di 

antara tumbuhan. Studi klinis dan riset medis 

menunjukkan bahwa Chlorella dapat mengeluarkan toksin 

seperti timah hitam, air raksa, kadmium, arsenik, pestisida, 

uranium, obat pembasmi serangga (insektisida), P.C.B. 

(Polychlorbiphenyl), dan lain-lain dari tubuh. Selain itu, 

Chlorella merangsang sistem kekebalan. Chlorella 

merangsang produksi interferon, makrofagus, dan sel T 

yang berfungsi sebagai suatu stimulan terhadap kekebalan 

tubuh. 

Phytoplankton yang sering dikenal dengan sebutan 

plankton atau algae adalah tumbuhan tingkat rendah yang 

banyak terdapat di perairan Indonesia, baik perairan laut 

maupun tawar. Phytoplankton tersebut terdapat Chlorella 

sp, salah satu diantara berbagai jenis plankton yang 

memiliki banyak manfaat antara lain sebagai nutrisi 

tambahan untuk manusia, pakan ternak dan biofilter 
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limbah. Pertumbuhan Chlorella sp sangat ditentukan oleh 

faktor lingkungan, antara lain nutrisi, pH, cahaya, suhu 

dan lain-lain. Karakteristik ini sangat spesifik, bergantung 

pada spesies masing masing. Respon pertumbuhan 

terhadap optimal pengkulturan (Wigajatri, 2003). 

Klasifikasi Chlorella sp yang termasuk dalam kelas 

algae hijau adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae. 

Subkingdom : Viridaplantae. 

Phylum  : Chlorophyta. 

Class  : Chlorophytaceae. 

Order  : Chlorococcales. 

Family   : Oocystaceae. 

Genus   : Chlorella sp. 

 

Algae jenis Chlorella sp berwarna hijau pergerakannya 

tidak motil dan struktur tubuhnya tidak memiliki flagel. 

Selnya berbentuk bola berukuran sedang dengan diameter 

2-10 Um, bergantung pada spesiesnya, kloroplas berbentuk 

seperti cangkir. algae jenis ini tersebar melimpah baik di 

habitat air maupun tanah. Chlorella sp dapat tumbuh 

dengan baik pada salinitas 0-35 % dan yang optimal pada 

suhu 10-20% dengan kisaran suhu optimal 25-30 ºC  dan 

maksimum pada 40 ºC. Chlorella sp mengandung 51-58 % 

protein , 12-26 % karbohidrat, 2-22 % lemak 4-5% nucleic 

acid. Asam lemak yang terkandung dalam Chlorella terdiri 

dari Linoleat sebanyak 45.068 % dan 29.495 % stearat 

(Kawaroe, 2010). 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Struktur Chlorella sp (Maharsyah, 2013). 

 

Populasi Chlorella sp menunjukkan pada hari ke-1 

sampai hari ke-3 pertambahan jumlah sel relatif masih 

kecil, kali ini disebabkan jumlah sel Chlorella sp pada 

pertumbuhannya masih memerlukan adaptasi dengan 

lingkungannya yang baru, kemudian berkembangbiak 

sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut (Maharsyah, 

2013). 

Kawaroe (2010) menyatakan pola pertumbuhan algae 

pada sistem kultivasi terbagi menjadi 5 tahap yaitu : 

 Fase lag 

 Fase eksponensial/logaritmik 

 Fase penurunan pertumbuhan 

 Fase kematian. 

Pengumpulan dan pemurnian Chlorella sp yaitu dari 

air hijau terdiri dari variable mikroskop organisme, 

dikumpulkan dari kolam budidaya ikan. Isolasi  Chlorella 

sp dari sampel dicapai oleh serangkaian dicuci dalam 

larutan steril mengikuti metode plating (Ashraf, 2011). 

 

2.2.7 Perhitungan  

      Kultur sel Chlorella sp dalam tiap wadah diambil 

sebanyak 1 ml dan dimasukkan kedalam tabung reaksi 
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untuk dilakukan perhitungan kepadatan selnya. Kepadatan 

populasi sel yang dihasilkan dalam skala waktu sampai 

ditentukan dengan menggunakan alat haemocytometer. 

Penggunaan haemocytometer ini yaitu dengan cara 

meneteskan kultur sel Chlorella sp yang akan dianalisa 

kepadatan selnya sebanyak satu tetes ke masing-masing dua 

bagian haemocytometer. Tutup dengan menggunakan slide 

haemocytometer ini dilengkapi dengan mikroskop. 

Haemocytometer yang telah diberikan kultur sel Chlorella 

sp diletakkan di bawah lensa objektif dan difokuskan 

hingga terlihat kisi-kisi tempat perhitungan sel yang terdiri 

dari lima kisi perhitungan (Chalid, 2010). 

Kawareo (2010) perhitungan kepadatan algae dapat 

dilakukan dengan menggunakan Haemocytometer dan 

Sedgewich, dari hasil perhitungan kepadatan algae tersebut 

dapat diketahui laju pertumbuhannya. 

1. Haemocytometer yaitu untuk menghitung kepadatan 

algae. Ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan 

luas 1 mm2. Satu kotak besar ditengah dibagi menjadi 25 

kotak sedang dengan panjang 0.2 mm. Satu kotak 

sedang dibagi menjadi 16 kotak kecil dengan demikian 

kotak besar tersebut 400 kotak kecil, tebal dari ruangan 

hitung ini adalah 0.1 mm. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung  kepadatan algae adalah sebagai berikut :  

 Kotak sedang 

= jumlah sel /4 x 106 ml x faktor pengenceran. 

 Kotak Kecil 

= jumlah sel x 4 x 106 x faktor pengencer. 

 

2. Perhitungan kepadatan menggunakan Sedgewich  

merupakan kaca preparat yang agak tebal, dimana pada 
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bagian tengah membentuk lekukan segi panjang. Ukuran 

lekukan tersebut bervariasi dengan tinggi 0,1 mm, 

sehingga untuk mendapatkan kepadatan algae, maka 

harus diketahui pula panjang serta lebarnya, untuk 

menentukkan kepadatan algae menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

N  =  Jbp x n sel / ml 

 = (1000/ Lbp) x n 

Lbp  = 3,14 x (d/2)2  

Dimana : 

N  = Kepadatan algae (ind/ml) 

Jbp =  Jumlah bidang pandang. 

Lbp =  Luas bidang pandang. 

d = Diameter bidang pandang yang terukur. 

 

2.2.8 Suhu 

      Suhu merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

kultur algae pada sistem batch. Suhu harus terjaga agar 

algae dapat tumbuh dengan optimal. suhu rata-rata berkisar 

antara 25 °C-27 °C, pengambilan data suhu pada waktu 

sore hari, suhu cenderung turun dan pada waktu siang hari 

suhu berubah lebih tinggi, keseluruhan berturut-turut suhu 

meningkat dengan meningkatnya pula populasi bakteri 

Azospirillum sp dan Chlorella sp (Maharsyah, 2013). 

Suhu optimal untuk kultivasi alga antara 24-30 ºC 

berbeda-beda tergantung lokasi, komposisi media yang 

digunakan serta jenis algae yang dikultivasi, namun 

sebagian besar algae dapat mentoleransi suhu antara 16-35 

ºC. Temperatur dibawah 16 ºC dapat memperlambat 

pertumbuhan dan suhu diatas 35 ºC dapat menimbulkan 

kematian pada beberapa spesies algae, suhu perairan di 
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Indonesia sangat mendukung perumbuhan algae yang 

dikultivasi pada kolam-kolam budidaya (Kawaroe, 2010). 

 

2.2.9 Intensitas Cahaya 

      Algae melakukan proses fotosintesis yaitu 

mengasimilasi karbon anorganik untuk dikonversikan 

menjadi materi organik, dengan cahaya sebagai sumber 

energi yang sangat berperan dalam proses fotosintesis pada 

algae, oleh karena itu intensitas cahaya memegang peranan 

yang sangat penting, namun intensitas cahaya yang 

diperlukan tiap-tiap algae untuk dapat tumbuh secara 

maksimum berbeda-beda. Algae hijau melimpah pada 

intensitas cahaya tinggi dan suhu tinggi, sedangkan algae 

biru-hijau konsentrasinya melimpah pada intensitas cahaya 

rendah dan suhu tinggi (kawaroe, 2010). 

Sinar matahari adalah sumber yang paling umum dari 

energi untuk pertumbuhan gangagang. Cahaya adalah 

faktor produktivitas algae hanya membatasi efisiensi 

konversi cahaya, meskipun persyaratan intesitas cahaya 

algae yang relatif rendah dibanding dengan aktifitas 

tanaman pada umumnya, aktivitas algae biasanya 

meningkat, dengan meningkatnya intensitas cahaya sampai 

dengan 400 mmol sebagai contoh intensitas cahaya 

Chlorella sp dan Scenedesmus sp adalah dari urutan 200 

mmol (Kumar, 2010). 

 

2.2.10 pH (Derajat Kesaaman) 

Rata-rata pH antara 8- 9,1 pada masing - masing 

perlakuan, pH media kultur cenderung meningkat seiring 

dengan peningkatan populasi Chlorella sp, peningkatan 

terjadi pada hari ke 2 ditandai dengan mulai naiknya pH 
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media kultur dan peningkatan populasi pada Chlorella sp. 

Kenaikan pH diduga karena seiring dengan adanya proses 

pemanfaatan nitrogen dari unsur-unsur pupuk dari limbah 

tahu cair oleh sel-sel Chlorella sp, pada kisaran pH 7-9 

terdapat dua kemungkinan pemanfaatan nitrogen dari 

nutrien dalam medium oleh sel algae, yaitu pemanfaatan 

nitrogen dalam bentuk nitrat dan ammonium (Maharsyah, 

2013). 

Limbah dianalisis untuk membuatnya ramah 

lingkungan dan untuk mengembangkannya 

penggunaan. Chlorella sp  yang dibudidayakan di limbah 

hewan yang berbeda pada  pH 7,5±0,2 dan suhu 28±2 oC, 

dilakukan dengan buatan aerasi menggunakan akuarium 

pompa memasok sekitar 150 gelembung per menit 

(35) berbagai penelitian dilakukan pada Chlorella sp 

dengan pertumbuhan algae selama 21 hari (Agwa, 2012). 

Faktor yang mempengaruhi ketersedian CO2 dalam 

fase air adalah nilai pH  didalam kolam, beberapa 

percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH 

terhadap ketersediaan CO2 dan pertumbuhan algae. Nilai 

pH yang tinggi berpotensi untuk menghambat pada 

beberapa jenis algae, namun pengoperasian pada pH tinggi 

akan meningkatkan ketersedian CO2 (dalam bentuk 

bikarbonat) dalam air untuk dikonsumsi oleh algae.  

 

2.2.11 Penjemuran  

Algae dapat menggunakan energi matahari untuk 

pertumbuhan dan memiliki beberapa keuntungan potensi 

besar. Algae dapat tumbuh dalam air, tidak bersaing dengan 

tanah dan tanaman pangan berbasis, mendapatkan manfaat 

dari emisi karbon berkurang dengan peningkatan yang 
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cukup tersedia bahan baku, sifat kimia yang lebih baik dan 

biaya yang efektif (Agwa, 2012). 

Cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis terdiri atas 

reaksi gelap dan terang (fotoperiod) dengan proses kimia 

dan fotokimia, adanya fotoperiod diketahui bahwa yang 

terpenting bukanlah intensitas cahya melainkan lama ada 

cahaya (bukan hanya sinar matahari) kaitannya dengan 

pemenuhan kebutuhan algae akan lama penyinaran yang 

ideal, lama penyinaran dapat dimanipulasi (diperpanjang 

atau dipersingkat) dan biasa disebut juga siklus gelap 

terang. Penambahan lama penyinaran dapat dilakukan 

dengan menggunakan  lampu listrik yang spectrum 

cahayanya semirip mungkin dengan cahaya matahari. 

Komoditas lain yang berguna dari ganggang adalah 

pakan ternak, sebagaian besar jumlah ganggang telah diuji 

komposisi biokimia untuk digunakan sebagai suplemen 

pakan ternak atau sebagai primary pakan ternak. Rumput 

laut edible telah dilaporkan digunakan sebagai makanan 

karena kalori yang lebih rendah, konsentrasi vitamin,  

tinggi mineral, protein dan kadar lemak yang rendah.  

Algae memberikan keuntungan bagi pengolahan limbah 

melalui peningkatan kinerja degradasi, meningkatkan 

keseimbangan CO2 dan menurunkan permintaan energi 

untuk suplai oksigen dalam tahap pengolahan aerobik, 

peran ganggang berperan baik untuk mengasimilasi nutrisi 

tanaman dan untuk mendukung bakteri dengan 

oksigen. Bakteri terlibat dalam degradasi bahan organik 

dalam limbah cair, proses yang sama digunakan dalam 

lumpur aktif, proses yang terlibat di kolam tingkat tinggi 

algae. Cyanobacteria yang dilaporkan efektif digunakan 

untuk pengobatan polutan organik dari kertas air limbah 
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industri, air limbah yang mengandung senyawa organik, 

fenol yang efisien dihapus dengan bantuan budaya 

algae. Degradasi fenol konvensional, menggunakan bakteri 

membutuhkan penambahan sumber karbon eksternal untuk 

pertumbuhan sementara algae menggunakan CO2 sebagai 

sumber karbon (photoautrotophi- Cally) maka tidak ada 

penambahan sumber karbon untuk sistem yang dibutuhkan, 

algae memiliki keterbatasan untuk digunakan dalam 

penghapusan senyawa organik karena tingkat pertumbuhan 

lebih lambat dibandingkan dengan bakteri, algae dapat 

digunakan untuk penghapusan logam berat dalam air 

limbah industri (Harun, 2010). 

 

2.2.12 Nilai nutrisi Chlorella sp  sebagai pakan 

      Komposisi asam amino dalam protein Chlorella sp 

kira-kira mendekati komposisi asam amino pada protein 

hewani, oleh karena itu Chlorella sp dapat disejajarkan 

dengan pakan hewani. Chlorella sp sebagai pakan 

mengandung semua asam amino essensial dan mutunya 

lebih baik daripada asam amino pada kedelai. Tujuan 

Chlorella sp sebagai pakan yang ditambahkan ke dalam 

pakan pokok harian adalah untuk memperkaya pakan 

pokok tersebut. Pengkaya pakan pokok harian untuk ternak 

yang dibeli dari toko harganya sangat mahal bila digunakan 

tiap hari, tetapi hal ini menjadi lebih murah bila pengkaya 

tersebut diganti Chlorella sp sehingga nilai nutrisi menjadi 

lebih tinggi.  

Hewan membutuhkan banyak macam vitamin, 

khususnya kelompok  vitamin A dan B, C, D dan E, K, P, 

N dan L serta lain-lain, untuk hewan ternak, vitamin yang 

sangat penting adalah vitamin A dan D, kemudian 
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kelompok vitamin A dan B. Chlorella sp mengandung 

ergosterol yang dapat berubah menjadi vitamin D dalam 

tubuh hewan. Vitamin C merupakan salah satu vitamin 

yang penting dan Chlorella sangat kaya akan vitamin C. 

Kepentingan vitamin E telah diketahui dengan baik dan 

vitamin ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kanker, 

sebab vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin E 

menyuburkan sel kelamin, bila kekurangan vitamin E dapat 

mengakibatkan kemandulan pada hewan jantan dan pada 

induk betina dapat menyebabkan kematian embryo, oleh 

karena itu Chlorella sp sebagai pakan hewan cukup 

mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh 

hewan. Kandungan vitamin pada Chlorella sp  lebih 

bernilai dari pada vitamin dalam sayuran umumnya. 

Budidaya Chlorella sp  yang bertujuan untuk pakan 

hewan, sangat berbeda dengan budidaya yang bertujuan 

untuk manusia. Bibit Chlorella sp  untuk budidaya pakan 

hewan berasal dari lingkungan alami dan kontaminan tidak 

menjadi masalah, sebab justru Chlorella sp dapat hidup 

bersimbiosis saling menguntungkan dengan kontaminan. 

misalnya dengan kontaminan bakteri saphrophit, Chlorella 

sp dari proses fotosintesis menghasilkan O2 dan gas ini 

dimanfaatkan oleh bakteri untuk bernafas, bakteri dalam 

aktifitasnya menghasilkan CO2 dan gas ini dimanfaatkan 

oleh Chlorella sp untuk proses photosintesis, jadi kehadiran 

kontaminan dapat saling menguntungkan antara 

kontaminan dengan Chlorella sp (Anonimous, 2012). 

 

  

 


