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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Air Patusan Lumpur Organik Terhadap 

pH dan suhu media Pertumbuhan algae 

Hasil penelitian seperti Lampiran 4, dan setelah 

dianalisis menunjukkan bahwa pH memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) sedamgkan pada suhu 

memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

media pertumbuhan algae,  adapun hasil rata-rata tampak 

seperti pada Tabel 2:  

Tabel 2.  Rata-rata pH, suhu media pertumbuhan algae  

Perlakuan Rata-rata pH Rata-rata Suhu(oC) 

P0 7,24±0,50a 24,3±0,28 

P1 7,75±0,96b 25,35±3,10 

P2 8,00±0,82c 25,13±1,92 

P3 9,00±0,82d 25,13±3,33 

P4 8,75±0,50c 25,57±3,33 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) pada pH sedangkan pada 

suhu menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

 

 

4.1.1 Pengaruh Air Patusan Lumpur Organik 

Terhadap pH dalam media Pertumbuhan algae 

 Hasil penelitian seperti Lampiran 4, dan setelah 

dianalisis menunjukkan bahwa pH memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap media pertumbuhan 

algae. Hasil dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa nilai pH 
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pada semua perlakuan mengalami perubahan yaitu kisaran 

nilai pH antara 7,24-9,00, semakin tinggi persentase air 

patusan yang diberikan pada media pertumbuhan algae 

maka dapat terjadinya peningkatan rata-rata yang 

menunjukkan bahwa pH perlakuan dari yang terendah 

hingga tertinggi terdapat pada air patusan LOUBG dengan 

persentase 55 % sebesar 8,75±0,50,  sedangkan terendah 

pada perlakuan control 0 % atau tanpa pemberian air 

patusan mendapatkan hasil 7,24±0,50, Penelitian (Wong 

dan Lay dalam prihantini, 2005) menyatakan bahwa algae 

yang ditumbuhkan dalam medium dengan pH 7 memiliki 

kerapatan sel yang lebih tinggi dari pada media dengan pH 

6,4. sedangkan pada ingkungan netral, CO2 berada dalam 

bentuk bebas sehingga dapat berdifusi dengan mudah ke 

dalam sel mikroalga, hal tersebut menyebabkan CO2 

sebagai sumber karbon utama bagi proses fotosintesis 

mikroalga cukup tersedia sehingga proses metabolisme 

dapat berlangsung cepat dan kerapatan sel meningkat. 

 Rata-rata kerapatan sel terendah terjadi pada media 

perlakuan pH awal 5, 6,7  hal tersebut kemungkinan 

disebabkan pH awal yang asam menyebabkan 

terganggunya proses metabolisme sel, pada awal 

inokulasi, kondisi media yang asam menyebabkan 

kemampuan sel menyerap nutrien tidak optimal sehingga 

mempengaruhi proses pertumbuhan selanjutnya. Jenis 

karbon anorganik yang paling banyak terdapat pada media 

asam (pH 4-5) adalah asam karbonat (H2CO) Asam 

karbonat pada kisaran pH tersebut umumnya berada dalam 

bentuk senyawa yang sangat mudah masuk ke dalam sel 

sehingga membuat pH internal sel menjadi asam. Proses 

biokimia dalam sel Chlorella sp berlangsung pada pH 
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internal sel yang netral (pH 7,15). Kondisi pH asam 

mengakibatkan proses biokimia sel terganggu sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan sel, hal tersebut diduga 

merupakan penyebab rendahnya kerapatan sel pada media 

perlakuan pH awal 5, adapun selisih % masing-masing 

perhitungan pH seperti pada Tabel 2 akan tampak jelas 

kenaikan dan penurunan pH seperti Gambar 2  : 

 
Gambar 4 : % Rata-rata selisih peningkatan dan 

penurun pH diberbagai media 

pertumbuhan algae.  

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa dengan penambahan 

air patusan dapat meningkatkan rata-rata pH dalam media 

pertumbuhan algae yang nyata antara kontrol dengan 

perlakuaan. Perlakuan yang menghasilkan rentang rata-

rata pH media pertumbuhan algae tertinggi ada di P3, 

semakin banyak tingkat penambahan air patusan maka 

akan meningkatkan nilai pH dalam media pertumbuhan 

algae, peningkatan nilai pH dalam gambar 2, 

menunjukkan bahwa P0 sebesar 7,24, pada  P1 mengalami 

selisih sebesar 6,65 % pada hari yang sama, sedangkan 

pada perlakuan P2  sebesar 3,32 %, selisih ini mengalami 

penurunan, kemudian peningkatan pada perlakuan P3 

sebesar 12.5 % pada perlakuan P4 mengalami penurunan 
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kembali sebesar 2,85 %. Peningkat dan penurunan derajat 

keasaman pada saat awal media pertumbuhan algae 

kemungkinan karena pertumbuhan algae pada media 

pertumbuhan umumnya berada pada 7-9. Peningkatan 

nilai pH dilihat pada Tabel 2 diduga karena adanya algae 

yang mulai tumbuh pada hari ke 3 yang mampu 

menghasilkan O2 yang merupakan hasil fotosintesis yang 

digunakan oleh bakteri untuk merombak limbah organik 

dan proses dekomposis ini berjalan dengan cepat di 

perairan dan hasil akhirnya penurunan terhadap pH 

(FAO,1996). 

Penurunan nilai pH pada media pertumbuhan algae 

kemungkinan di sebabkan karena air hujan, saat penelitian 

pada  bulan Januari sampai dengan Maret musim tidak 

menentu, kadang panas kadang hujan, hal ini dinyatakan 

oleh Byod (1979) menyatakan bahwa didalam air hujan 

terkandung asam karbonat yang dapat mengakibatkan 

media pertumbuhan algae didalam bak-bak menjadi encer 

dan mengakibatkan turunnya pH, sedangkan menurut 

pendapat Suryadi (1995) yang menyatakan bahwa 

penyebab lain penurunan pH diakibatkan terjadinya 

akumulasi CO2 yang berlebih oleh konsorsium dari algae, 

yang berasal dari difusi udara bebas dan hasil dapat 

dikatakan akibat adanya dekomposisi bahan organik yang 

tinggi menghasilkan CO2 yang tinggi pula dan 

berpengaruh terhadap keseimbangan nilai pH menjadi 

rendah. 

Derajat Keasaman (pH)  pada persentase 45 % 

(9,00±0,82) dan  55 % (8,75±0,50) menunjukkan bahwa 

pH dari perlakuan tersebut sangat tinggi, menurut 

pendapat Borowiztka (1988) derajat keasaman pada pH 
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melebihi batas optimum atau dibawah batas optimum, 

maka kecepatan  media pertumbuhan algae akan menurun 

sedangkan media kultur algae sering mengalami 

perubahan pH, adapun peningkatan pH ini disebabkan 

oleh fotosintesis maupun proses lainnya. 

Prihantini (2005) Peningkatan nilai pH pada media 

perlakuan pH awal 5, 6, dan 7 juga dapat disebabkan 

terjadinya penguraian protein dan persenyawaan nitrogen 

lain. Amonium (NH4+), nitrat (NO3-) dan nitrit (NO2-) 

merupakan bentuk senyawa nitrogen organik yang telah 

mengalami penguraian, pada umumnya senyawa nitrogen 

yang digunakan dalam metabolisme sel algae berupa 

amonium. Amonium dihasilkan melalui proses disosiasi 

amonium hidroksida. Amonium hidroksida merupakan 

amonia yang terlarut dalam air. Reaksi pembentukan 

amonium adalah sebagai berikut: NH3 + H2O - NH4OH - 

NH4+ + OH-, bila reaksi di atas bergerak ke kanan maka 

konsentrasi amonium di dalam media akan meningkat dan 

pH media menjadi basa.  

Beberapa percobaan telah dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pH terhadap ketersediaan CO2 dan 

pertumbuhan algae. Nilai pH yang tinggi berpotensi untuk 

menghambat pada beberapa jenis mikroalga, namun 

pengoperasian pada pH tinggi akan meningkatkan 

ketersediaan CO2 (dalam bentuk bikarbonat) dalam air 

untuk dikonsumsi oleh mikroalga (Mulyanto, 2004). 

Algae yang ditumbuhkan pada media rendah nitrogen 

memiliki kandungan protein dan lemak yang lebih rendah 

dibandingkan algae yang ditumbuhkan pada media dengan 

ketersediaan nitrogen yang cukup. Protein merupakan 

sumber asam amino esensial bagi larva udang, sedangkan 
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lemak selain sebagai sumber energi dan komponen 

struktur membrane larva udang, dalam bentuk steroid juga 

berfungsi sebagai perkusor vitamin, asam empedu dan 

hormone seperti ekdison (D’Souza, 2000). 

Kandungan pH limbah peternakan berkisar antara 

9,1–9,6. Kandungan pH yang tinggi pada limbah cair ini 

disebabkan oleh kandungan bahan organik dan juga 

nutrien yang terdapat didalam limbah sehingga dibutuhkan 

pengolahan terhadap limbah agar aman dibuang ke 

perairan dan tidak menimbulkan eutrofikasi menurut 

Irhamni (2012) sedangkan dalam pemanfaatan pupuk 

alami misalnya kotoran ayam atau air limbah pH sering 

alkalis, kadang-kadang pH lebih tinggi dari 8,5 maka 

keadaan ini perlu pengaturan, oleh sebab itu dengan pH 

lumpur cair unit gas bio memiliki pH 7,9 – 8,3 dan tingkat 

kelembaban 90 – 93 %. Lumpur cair berwarna coklat / 

hijau gelap, tidak mengeluarkan gelembung (bubble), 

tidak berbau, tidak mengundang lalat, jika digunakan 

langsung dilahan, lumpur cair memiliki kandungan 

Nitrogen efektif 100 %,  jika dikeringkan dalam keadaan 

ternaungi dari sinar matahari langsung, kandungan 

Nitrogen efektif 85%, oleh sebab itu dengan penambahan 

air tawar sebagai media pertumbuhan algae diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak, sedangkan 

menurut Najiyati (1997) menyatakan bahwa pH air tawar 

adalah 6,5-9. 

Pengaturan pH di alam terbuka algae tumbuh lebih 

baik dalam suasana air yang asam dari pada suasana air 

yang alkalis, apabila strain algae biasanya hidup pada air 

yang asam kemudian dipindahkan untuk dibudidayakan 

dalam media yang alkalis, maka perkembangbiakannya 

http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sri+Najiyati%22
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menjadi lambat walaupun tubuh algae tidak merosot atau 

merana. Strain yang dapat tumbuh baik pada suasana 

alkalis jarang sekali diperoleh pada perairan tawar, tapi 

banyak dijumpai di perairan yang payau atau campuran air 

asin dan air tawar (Anonimous2, 2012) menurut Susanti 

(2013) menambahkan ketika agen pendukung 

pertumbuhan diaplikasikan ke media, sel-sel agen 

pendukung pertumbuhan mampu melakukan proses 

dekomposisi senyawa-senyawa yang diekskresikan ikan 

atau udang, sisa pakan, sisa-sisa bahan organik lain dan 

mengkonversikannya menjadi CO, nitrat, serta fosfat yang 

dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan algae. Oksigen 

yang terlarut dibebaskan ke media dari proses fotosintesis 

algae yang akan dipakai untuk proses respirasi dari sel-sel 

agen biokontrol. 

 

4.1.2 Pengaruh Air Patusan Lumpur Organik 

terhadap Suhu Dalam Media Pertumbuhan 

algae 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suhu 

air patusan mendapatkan hasil uji Duncan menunjukkan 

suhu pada perlakuan dengan persentase air patusan 

memperlihatkan tidak berbeda nyata, hasil analisis dapat 

dilihat pada Lampiran 5 sedangkan  rata-rata suhu air 

patusan LOUGB dengan persentase berbeda disajikan 

pada Tabel 2.  

Suhu yang diukur pada penelitian ini adalah suhu 

media kultur yang terjadi di dalam bak kultivasi. Fluktuasi 

suhu terjadi disebabkan adanya perbedaan cuaca harian 

dari pengamatan hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Nilai 
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kisaran suhu selama pengamatan pada tabel 3. Rata-rata 

suhu kultur biakan algae berkisar  24,3-25,17, setiap 

perlakuan kenaikan konsentrasi menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan suhu yang terlalu besar. Hirata dalam 

Rostini (2007) menyatakan bahwa algae Chlorella sp 

tumbuh sangat baik pada suhu sekitar 20-23 oC, sedangkan 

menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) kisaran suhu 

optimal bagi pertumbuhan algae Chlorella sp adalah 

antara 25-30 oC, di tambahkan oleh Prabowo (2009) 

mengatakan bahwa kondisi suhu ruang kultur memilki 

kisaran yang sama dengan kisaran suhu ruang pada media 

di ruang semi terbuka, yaitu 28-30 oC ketika malam atau 

dini hari dan mencapai suhu tertinggi 30 oC disiang hari 

yang terik. 

Hasil dari tabel 2 memperlihatkan bahwa dari 

perlakuan diatas menunjukkan perlakuan yang berbeda 

nyata, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat 

penambahan air patusan yang ditambahkan pada setiap 

perlakuan, sehingga menghasilkan nilai suhu yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan. Penambahan air patusan 

terhadap suhu media pertumbuhan algae menyebabkan 

peningkatkan rata-rata suhu yang berbeda nyata antara 

control dengan perlakuan. Perlakuan yang menghasilkan 

rata-rata tertinggi pada Tabel 3 menunjukkan pada 

perlakuan P1, hal ini di sebabkan karena semakin tinggi 

persentase air patusan maka suhu yang dihasilkan juga 

semakin meningkat.  Sanchez (2006) mengatakan bahwa 

semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin besar, 

berdasarkan prinsip tersebut sel akan tumbuh lebih cepat 

pada suhu yang lebih tinggi, namun suhu yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan denaturasi protein dan asam 



40 
 

nukleat, kehilangan enzim yang penting dan metabolisme 

sel, sedangkan menurut Rizky (2010) menyatakan suhu 

mempengaruhi aktifitas metabolisme organisme, selain itu 

suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

pertumbuhan biota air, secara umum laju pertumbuhan 

meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, dapat 

menyebabkan kematian bila peningkatan suhu sampai 

ekstrim. 

Suhu selama penelitian terendah dari P0 meningkat 

pada perlakuan P1, sedangkan dari perlakuan P1 menuju 

P2 menurun, sedangkan pada perlakuan P3 meningkat, 

kemudian menurun kembali pada perlakuan P4. Suhu pada 

media pertumbuhan algae tidak stabis dikarenakan 

peningkatan suhu akan menyebabkan konsentrasi oksigen 

akan menurun dan sebaliknya suhu yang semakin rendah 

akan meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut. Sumber 

utama oksigen terlarut dalam air berasal dari adanya 

kontak antara permukaan air dengan udara dan juga dari 

proses fotosintesis (Anonimous, 2010). 

 

4.2 Pengaruh Air Patusan Terhadap Pertumbuhan 

algae Chlorella sp 

Penanaman algae pada media LOUGB atau air 

patusan selama 7 hari, tingkat pertumbuhan algae 

mengalami peningkatan dan penurunan. Hasil ANOVA 

(Tabel 4) menunjukkan bahwa pada hasil tanpa perlakuan 

dan penambahan air patusan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) dan pengaruh yang berbeda nyata 

(P<0,05)  terhadap populasi Chlorella sp.  
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Tabel 4. Rata-rata Perlakuan media tanam air patusan 

LOUGB terhadap pertumbuhan algae Chlorella 

sp (sel/ml). 

P 
Rata-rata (sel/ml) 

Hari 1 Hari 3 Hari 5 Hari 7 

P0  5,25±0.08a   6,39±0,06a  7,45±0,05a 7,56±0,04 

P1  6,44±0,08b   7,61±0,05b  8,52±0,06b 9,46±0,07 

P2  8,31±0,10c   9,43±0,0c  10,35±0,07c 11,23±0,15 

P3  8,48±0,04d   9,58±0,03d  10,52±0,04d 11,43±0,05 

P4  9,19±0,12e  10,41±0,08e  11,47±0,06e 12,41±0,07 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pada rata-rata hari ke 1, ke 

3 dan ke 5 nyata sangat nyata (P<0,01), 

sedangkan pada rata-rata hari ke 7 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). 

 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan air 

patusan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 

algae Chlorella sp, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya 

perbedaan tingkat rata-rata populasi algae Chlorella sp 

antara perlakuan dan kontrol. Rata-rata kontrol dari hari 

pertama sampai hari ke tujuh mendapatkan nilai sebesar 

5,25±0.08, 6,39±0,06, 7,45±0,05,  7,56±0,04 sedangkan 

pada penambahan air patusan dari hari  ke 1 sampai 

dengan hari ke 7 mendapatkan hasil yang sangat pesat, 

peningkatan dari hari ke hari dapat dilihat pada Tabel 4 

masing-masing pertumbuhan algae Chlorella sp. 

 Pertumbuhan tertinggi jika dilihat pada Tabel 4 

diperoleh pada hari ke 2 yang merupakan awal 

pertumbuhan sampai hari ke-7 yang merupakan puncak 

pertumbuhan, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian 
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antara jenis algae yang tumbuh dengan kondisi LOUGB 

yang dijadikan media pertumbuhannnya, terutama 

komposisi nutrien yang berada didalam LOUGB. 

Budidaya di luar ruangan atau out door lebih ekonomis 

bila sinar matahari yang diterima oleh kolam selalu tetap. 

Produksi Chlorella sp tidak dipengaruhi oleh kedalaman 

air kolam, tetapi dipengaruhi oleh letak unit kolam 

tersebut didalam menerima sinar matahari, pada saat 

populasi Chlorella sp mencapai 0,001-0,1 % maka warna 

air tampak hijau kekuningan dan kedalaman kolam 

diusahakan 10-20 cm, apabila kedalaman air lebih dari 

itu, maka tubuh Chlorella akan lemah, tetapi bila 

kedalaman air lebih rendah maka Chlorella sp akan lebih 

baik (Anonimous, 2012). 

 Chlorella sp akan meningkat dilihat dari hari ke-1 

sampai dengan ke 7, sedangkan perlakuan pemberian air 

patusan dalam media pertumbuhan algae yang terendah 

dihasilkan pada perlakuan P1,P2, hal ini dikarenakan 

persentase pemberian air patusan hanya 25 % dan 35 %, 

sedangkan tingkat tertinggi pada penambahan air patusan 

dengan persentase 45 % dan 55 %, hal ini dikarenakan 

semakin banyak penambahan air patusan dalam media 

pertumbuhan algae maka laju pertumbuhan algae 

Chlorella sp, menurut Chalid (2010) menyatakan bahwa 

laju pertumbuhan Chlorella sp paling baik pada media 

kultivasi yang menggunakan pupuk anorganik (conwy) 

dibandingkan dengan pupuk soil extract, pada media 

kultivasi yang menggunakan pupuk anorganik (conwy) 

laju pertumbuhan sel Chlorella sp sangat cepat dan 

memiliki umur pertumbuhan paling lama dibandingkan 

dengan pupuk soil extract, hingga mencapai pertumbuhan 
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optimal atau fase eksponensial pada hari ke 13, 

sedangkan laju pertumbuhan Chlorella sp dengan media 

kultivasi pupuk soil extract, mengalami pertumbuhan 

optimal atau fase eksponensial pada hari ke 9, pada hari 

selanjutnya pertumbuhan Chlorella sp mengalami fase 

stasioner dan laju pertumbuhan sel Chlorella sp mulai 

mengalami kemunduran terus-menerus hingga akhirnya 

memasuki fase kematian pada umur kultivasi 11 hari.  

 Clorella sp adalah mikroalga hijau uniselluler yang 

pertama kali digunakan dalam penelitian. Clorella sp 

merupakan salah satu spesies mikroalga yang memiliki 

banyak manfaat, telah diproduksi secara komersial dan 

digunakan sebagai makanan kesehatan (health food) 

maupun food additive untuk meningkatkan kandungan 

gizi suatu bahan makanan.  hal ini disebabkan karena 

Chlorella sp  memiliki kandungan gizi yang lengkap, 

diantaranya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, 

serat, klorofil, ß-carotene dan Chlorella Growth Factor 

(CGF).  Sargowo dan Ratnawati (2005) menyatakan 

bahwa Chlorella sp mengandung: 60,5 % protein, 11 % 

lemak, 20,1 % karbohidrat,  4,6 %  mineral dan serat 0,2 

%.   

 Hasil uji jarak Duncan pengaruh dengan air patusan 

terhadap puncak populasi Chlorella sp  yaitu pada hari ke 

1 puncak populasi terjadi pada perlakuan P3 kemudian 

perlakuan P4 menurun pada hari yang sama dan berbeda  

nyata (P<0,01) dengan perlakuan yang lainnya, kemudian 

pada hari ke 3, 5, dan 7 notasi tertinggi pada perlakuan 

P4, sedangkan pada pertumbuhan algae pada hari ke 5 

mendapatkan hasil yang berbeda, notasi pada perlakuan 
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P2 meningkat sedangkan P3 menurun dan pada P4 

meningkatkan.  

 Rata-rata kerapatan algae meningkat selama 7 hari 

pengamatan, kecuali pada media tanpa perlakuan. 

Peningkatan rata-rata kerapatan algae tersebut 

menandakan bahwa algae Chlorella sp dapat beradaptasi 

dan tumbuh dalam media air patusan LOUGB, hal 

tersebut menandakan nutrien dalam air patusan dapat 

diserap dan dimanfaatkan oleh algae Chlorella sp untuk 

pertumbuhannya. Media perlakuan air patusan 

mengandung nutrien organik seperti protein, lemak dan 

serat kasar yang dibutuhkan sebagai sumber energi bagi 

algae Chlorella sp. Karbohidrat, protein, dan lemak bila 

diuraikan menjadi monomer-monomer penyusunnya, 

pada akhirnya akan menjadi asetil KoA, selanjutnya, 

asetil KoA masuk ke dalam siklus Krebs, dilanjutkan 

dengan rantai transpor elektron yang akan menghasilkan 

ATP. Energi yang terkandung dalam ATP tersebut 

digunakan untuk pertumbuhan dan pembelahan algae 

Chlorella sp (Prihantini,2007). 

 Air patusan LOUGB terhadap padatan lumpur 

organik unit gas bio sebagai media pertumbuhan algae 

selama 7 hari menyebabkan kenaikan dan penurunan rata-

rata populasi pertumbuhan algae Chlorella sp antara 

kontrol dengan perlakuan, naiknya populasi algae di awal 

percobaan disebabkan karena kandungan unsur hara 

(nutrient) yang tersedia masih banyak dalam media kultur 

sehingga memungkin Chlorella sp melakukan 

pembelahan sel secara berulang-ulang.  

 Mikroorganisme pengurai di dalam air patusan 

lumpur organik unit gas bio menguraikan komponen 
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organik yang di manfaatkan sebagai media pertumbuhan 

algae Chlorella sp. Effendi (2003) menyatakan bahwa 

bahan organik yang digunakan oleh mikroorganisme 

sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari 

proses oksidasi, pada proses dekomposisi bahan organik, 

algae memanfaatkan bahan organik sebagai sumber 

makanan dari suatu rangkaian reaksi biokimia yang 

komplek. 

 Penambahan air patusan pada perlakuan berpengaruh 

terhadap media pertumbuhan algae menyebabkan 

penurunan pertumbuhan Chlorella sp, pada perlakuan P4 

dimulai pada hari ketujuh, fase penurunan terjadi karena 

nutrient Chlorella sp yang terdapat pada media kultur 

sudah tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan nutrien 

algae, menurut Rusyani (2001) mengatakan terjadi 

penurunan jumlah sel karena baik kandungan nutrien 

maupun media kultur berada dalam jumlah yang terbatas, 

pada awal kultur kandungan nutrien masih tinggi, yang 

dimanfaatkan oleh masing-masing fitoplankton untuk 

melakukan proses pertumbuhan.  Peningkatan jumlah sel 

akan terhenti pada keadaan dimana kebutuhan nutrien 

menjadi semakin lebih besar, sedangkan kandungan 

nutrien dalam media semakin menurun karena tidak 

dilakukannya penambahan nutrient. selain itu, juga 

persaingan tempat hidup karena semakin banyak 

jumlahnya sel dalam volume yang tetap.  
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4.3 Pengaruh Kandungan media tanam algae Chlorella 

sp 

Penelitian pada hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan perbedaan persentase terpengaruh 

berbeda nyata dan berbeda sangat nyata terhadap 

kandungan nutrisi media tanam algae Chlorella sp, 

sedangkan analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 

11. 

Tabel 5. Rata-rata kandungan nutririsi perlakuan air 

patusan LOUGB terhadap media pertumbuhan 

algae Chlorella sp (%) 

P  
Bahan 

Kering 

Serat 

Kasar 

Lemak 

Kasar 

Protein 

Kasar 

P0 92,17±1,13d 2,05±0,12a 7,83±0,06a 54.56±0.51a 

P1 89,96±0,78c 2,59±0,34b 7,64±0,07a 57.92±0.71b 

P2 89,23±0,86c 2,17±0,15a 7,68±0,13a 65.28±0.77c 

P3 84,73±0,38b 2,55±0,32b 8,33±0,12b 66.89±0.28d 

P4 81,90±1,00a 2,30±0,15a 8,41±0,19b 68.89±0.30e 

Keterangan  : Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pada rata-rata bahan 

kasar berbeda sangat nyata (P<0,01), 

sedangkan pada rata-rata serat kasar, lemak 

kasar, protein kasar menunjukkan berbeda 

nyata (P<0,05). 

 

4.3.1 Pengaruh Persentase Endapan Air Patusan 

Terhadap Kandungan Serat Kasar Dalam Media 

Tumbuh algae  

        Hasil pada Tabel 5, perlakuan memberikan perbedaan 

yang berbeda nyata (P<0,05) karena adanya perbedaan 

tingkat penambahan air patusan yang ditambahkan, 
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sehingga menghasilkan nilai serat kasar yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan. Perlakuan control tanpa 

penambahan air patusan (P0) menunjukan rataan serat 

kasar sebesar 2,05±0,12 % sedangkan perlakuan 

penambahan air patusan dengan tingkat pemberian yang 

berbeda mulai dari 25 %-55 % dapat meningkat 2,59±0,34 

%, 2,17±0,15 %, 2,55±0,32 %, 2,30±0,15 %, sedangkan 

menurut Isnansetyo (1995) menyatakan bahwa serat kasar 

dalam algae ini sebesar  4,17 % yang berarti 4,17 % 

bagian algae merupakan komponen yang tidak dapat larut 

dalam pemasakan dengan asam encer dan basa encer 

selama 30 menit. Serat kasar merupakan bagian dari 

karbohidrat dan didefinisikan sebagai fraksi yang tersisa 

setelah didigesti dengan larutan asam sulfat standar dan 

sodium hidroksida yang terkontrol.  

Tabel 5 menunjukan bahwa penambahan air patusan 

menyebabkan penurunan rata-rata serat kasar yang 

berbeda nyata antara kontrol dengan perlakuan. P0 tanpa 

perlakuan dari grafik diatas menunjukkan penurunan, 

namun pada P1 mengalami peningkat, sedangkan menurun 

terjadi kembali pada perlakuan P2, selanjutnya mengalami 

peningkatan kembali pada P3, kemudian menurun pada 

P4, dilihat dari Tabel 5 tersebut yang lebih tinggi rentang 

penurunan serat kasar dari endapan media pertumbuhan 

algae adalah pada perlakuan P1. menurut Junus (1995) 

menyatakan  bahwa lumpur organik dari sapi perah 

memiliki kadar 24,5 %. Serat kasar merupakan bagian dari 

karbohidrat dan didefinisikan sebagai fraksi yang tersisa 

setelah didigesti dengan larutan asam sulfat standar dan 

sodium hidroksida yang terkontrol (Isnansetyo, 1995). 
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4.1.3 Pengaruh Persentase Air Patusan Terhadap 

Kandungan Lemak Kasar Dalam Media 

Tumbuh algae   

      Berdasarkan hasil Uji Jarak Duncan pada Tabel 5, 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,05) karena adanya perbedaan tingkat 

persentase air patusan yang ditambahkan, sehingga 

menghasilkan nilai lemak kasar yang berbeda pada 

masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol tanpa 

penambahan air patusan (P0) menunjukan rata-rata lemak 

kasar sebesar 7,83±0,06 % sedangkan perlakuan 

penambahan air patusan dengan tingkat pemberian yang 

berbeda mulai dari 7,64±0,07 %, 7,68±0,13 %, 8,33±0,12 

%, 8,41±0,19 %. Peningkatan rata-rata lemak kasar yang 

nyata antara kontrol dengan perlakuan. Perlakuan yang 

menghasilkan rata-rata lemak kasar terbaik ada di P5, 

semakin banyak tingkat penambahan air patusan yang 

ditambahkan dalam padatan lumpur organik unit gas bio 

maka akan meningkatkan kandungan lemak kasar menjadi 

semakin tinggi.  berdasarkan pengamatan Hermanto 

(2011) menyatakan  kadar lemak yang dilakukan, 

didapatkan hasil sebesar 3,56 % untuk pertumbuhan akhir 

(hari ke-15), sedangkan menurut Rizky (2010) 

mendapatkan hasil rata-rata 4,29 % kadar lemak pada 

Nannochloropsis oculata yang dikultur murni tanpa 

menggunakan pupuk tambahan. 

Gambar 5 menunjukkan kandungan lemak kasar pada 

endapan media pertumbuhan algae mendapatkan hasil 

yang naik turun, pada perlakuan P0 kontrol atau tanpa 

perlakuan  dengan P1 sampai P4 yang telah mendapatkan 
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perlakuan mengalami kenaikan kemudian menurun, hal ini 

kemungkinan karena unsur hara dan faktor lingkungan 

dapat mempengaruhi kandungan asam lemak. Besarnya 

kandungan unsur N pada media pemeliharaan 

mengakibatkan rendahnya kandungan lemak dan 

sebaliknya apabila ada pembatasan unsur N pada media 

pemeliharaan dalam kondisi terkontrol dapat 

meningkatkan kandungan lemak (Qin, 2005). Penggunaan 

sistem outdoor pada penelitian ini juga merupakan salah 

satu faktor penyebab rendahnya lemak menurut Bezerra et 

al (2007) yang mengatakan bahwa kandungan lipid akan 

menurun bila intensitas cahaya cukup besar. 

Chlorella sp mengandung lemak 4-5 % nucleic acid. 

Asam lemak yang terkandung dalam chlorella sp  terdiri 

dari linoleat sebanyak 45,068 %, dan 29,495 % stearat. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kawaroe (2009) 

asam lemak yang terkandung dalam chlorella sp 

diantaranya adalah asam laurat (0,02 %), asam stearat 

(29,50 %), asam palmitat (8,09  %), asam oleat (2,41 %), 

asam valerat (10,06 %), asam palmitoleat (2,15 %), asam 

linoleat (45,07 %), dan asam linolenat (11,49 %). 

Konsentrasi nitrogen yang rendah dapat mempertinggi 

kandungan lemak mikroalga, tetapi konsentrasi sel 

umumnya rendah pada kondisi nitrogen yang sedikit 

(Takagi 2000). 

Makareviciene (2011) algae sebagai sumber biofuel, 

menawarkan banyak keunggulan dibandingkan tanaman 

biofuel tradisional, termasuk potensi untuk tumbuh di 

lahan marginal, penggunaan dari sumber air tidak cocok 

untuk pertanian (misalnya tinggi kandungan garam dapat 

ditoleransi), serta tinggi tingkat pertumbuhan, dan kadar 
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lemak yang relatif tinggi. Pengaruh meningkatnya kadar 

lemak dalam perlakuan berpengaruh terhadap 

peningkatkan algae pada saat pengeringan atau 

penjemuran, hal ini dinyatakan oleh Buckle (1987) bahwa 

selama proses pengeringan, air menguap dari permukaan 

dengan kecepatan tergantung pada suhu pengeringan, 

tetapi kemudian setelah kadar air kritis tercapai, air yang 

akan menguap harus berdifusi dari dalam bahan pangan, 

inilah yang menyebabkan kadar lemak meningkat. 

Lemak merupakan sumber energi paling tinggi. Satu 

gram lemak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan 

karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kkal/gram  

Kandungan lemak algae ini senilai 3,03 %. Kualitas lemak 

pada mikroalga ini juga ditentukan oleh asam lemak 

pembentuknya Unsur hara dan faktor lingkungan dapat 

mempengaruhi kandungan asam lemak. (Winarno, 1997).  

Penurut penelitian Agwa (2012) Kadar lemak yang 

diperoleh pada akhir iluminasi buatan dengan aerasi 

mencatat kadar lemak tertinggi (11,19 %) dari limbah 

unggas; yang lain adalah sebagai berikut: limbah 

pemotong rumput 9,71 %; limbah kotoran sapi 6,60 

%; babi buang 3,38 % dan kambing limbah 2,60 

%. Buatan pencahayaan dari kotoran hewan yang berbeda 

di bawah kondisi unaerated seperti terungkap kadar lemak 

rendah dari limbah kambing (0,71 %); limbah pemotong 

rumput (3,40 %); kotoran babi (4,18 %); sapi kotoran 

limbah (5,63 %) dan limbah unggas (6,17 %). 
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4.1.4  Pengaruh Persentase Air Patusan Dalam Media 

Tumbuh algae Terhadap Kandungan Protein 

Kasar 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

air patusan terhadap protein kasar endapan menunjukkan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap nilai kadar protein 

endapan lumpur organik unit gas bio. Perbedaan nyata 

antar perlakuan dapat ditelaah menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). Rata-rata nilai kandungan 

protein kasar endapan lumpur organik unit gas bio pada 

berbagai perlakuan dan hasil UJBD  tertera pada Tabel 8, 

sedangkan analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada Tabel 5, 

perlakuan memberikan perbedaan nyata karena adanya 

perbedaan tingkat penambahan air patusan dalam media 

pertumbuhan algae, sehingga menghasilkan nilai protein 

kasar yang berbeda pada masing-masing perlakuan. 

Perlakuan kontrol tanpa penambahan air patusan dengan 

persentase 0% menunjukan rataan protein sebesar 

54,56±0,51 sedangkan perlakuan penambahan air patusan 

dengan tingkat pemberian yang berbeda mulai dari 25 %, 

35 %, 45 %, 55 % dapat meningkatkan rataan nilai protein 

berturut-turut menjadi 57,92±0,71 %, 65,28±0,77 %, 

66,89±0,28 %, 68,89±0,30 %. Perlakuan yang 

menghasilkan rata-rata protein kasar terbaik ada di 

persentase 55 %, semakin banyak tingkat penambahan air 

patusan unit gas bio dalam media pertumbuhan algae 

maka akan meningkatkan kandungan protein kasar 

menjadi semakin tinggi.  
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Kadar protein yang memiliki nilai tertinggi dalam 

analisis proksimat yang telah dilakukan ini, algae 

mempunyai manfaat yang cukup beragam dimulai dari 

sebagi antibakteri. Protein mempunyai peranan penting 

untuk pertahanan fungsi jaringan secara normal, 

perawatan jaringan tubuh, mengganti sel-sel yang rusak 

dan pembentukkan sel-sel baru. Komponen penyusun 

protein adalah asam amino (Isnansetyo dan Kurniastuty, 

1995). Kandungan protein terbesar di dalam endapan hasil 

media pertumbuhan algae  pada perlakuan P4 sebesar 

68,89 % dan asam amino menentukan kualitas protein. 

Pembentukkan asam amino algae ini diperoleh dari unsur 

hara yang terdapat pada media kultur tumbuhnya, 

sedangkan perlakuan terendah adalah pada perlakuan P0. 

Penambahan air patusan dalam media pertumbuhan algae 

Chlorella sp, semakin banyak penambahan persentase 

penambahan air pattusan maka akan meningkatkan 

kandungan kadar protein kasar pada endapan, namun 

sebaliknya jika persentase penambahan air patusan sedikit 

maka tingkat kandungan protein pun sedikit. 

Sintesis protein adalah proses memproduksi senyawa-

senyawa polipeptida dalam tubuh sel yang berguna untuk 

pewarisan sifat secara genetis kepada keturunannya, 

sehingga mikroorganisme akan berkembangbiak dan akan 

meningkatkan kandungan protein kasar dari bahan 

pakannya (Irawan dan Utama, 2012). 

Chlorella sp yang hidup di alam bebas hanya memiliki 

kandungan protein sekitar 1-5 % bila lingkungannya 

hanya mengandung unsur N sedikit, apabila unsur N 

ditambahkan ke dalam lingkungan tersebut dengan cukup, 

maka kandungan proteinnya akan meningkat lebih dari 50 
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%. Nakamura (1963) telah memanfaatkan kotoran ayam 

dan air limbah sebagai sumber N dan CO untuk budidaya 

Chlorella sp dan hasilnya sangat memuaskan. 

Pengeringan endapan dilakukan dengan pengeringan 

sinar matahari langsung hal ini di nyatakan oleh Winarno 

(1993) bahwa dengan pemanasan protein dapat mengalami 

denaturasi, artinya strukturnya berubah dari bentuk ganda 

yang kuat menjadi kendur dan terbuka, sehingga 

memudahkan bagi enzim untuk menghidrolisis dan 

memecahkannya menjadi asam-asam amino, semakin 

tinggi suhu semakin aktif protein tersebut, sehingga proses 

inaktifasi protein juga meningkat. Winarno (2004) protein 

yang terdenaturasi berkurang kelarutannya, lapisan 

molekul protein bagian dalam yang bersifat hidrofobik 

berbalik keluar sedangkan bagian luar yang bersifat 

hidrofil terlipat ke dalam. Viskositas protein akan 

bertambah karena molekul mengembang dan menjadi 

asimetrik sehingga larutan protein akan meningkat . 

Protein mempunyai peranan penting untuk pertahanan 

fungsi jaringan secara normal, perawatan jaringan tubuh, 

mengganti sel-sel yang rusak dan pembentukkan sel-sel 

baru. Komponen penyusun protein adalah asam amino 

(Isnansetyo, 1995). Kandungan protein terbesar di dalam 

algae ini yaitu 28,30 % dan asam amino menentukan 

kualitas protein. Pembentukkan asam amino alga ini 

diperoleh dari unsur hara yang terdapat pada media kultur 

tumbuhnya. 

 

 

 


