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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to determine the effect of liquid 
biogas slurry on microalga mixed with organic decomposer growth in 
term of temperature, growth, dry weight and rendemen. Observation at 
the Animal Husbandry Nutrition and feed Laboratory. The materials use 
for this research were liquid slurry organic biogas as microalgae in 
media. The method of this research was laboratory experiment with 
Completely Randomized Design (CRD) by using five treatments and four 
times replication. The treatment were liquid slurry organic biogas as 
algae of 0% ; 2.5% ; 3.5% ; 4.5% and 5.5%. The data was analyzed by 
using analysis of variance and would be continued by Duncan Multiple 
Range Test (DMRT). The result showed that addition of slurry had a 
significant effect (P<0.05) on temperature, dry weight, rendemen and 
growth by days 1, 3, 5 and 7. Result from day-1 (P4) 0.55±0.02 cell/ml ; 
day-3 6.30±0.070 cell/ml ; days-5 10.14±1.53 cell/ml ; and days-7 
15.57±2.28 cell/ml. 
 
Key word : Decomposer, Liquid Slurry Organic, Microalga. 
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Ringkasan 

Penelitian dilaksanakan di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur 
Kabupaten Malang. Proses pengeringan dilakukan di Jl. M.T. 
Hariono Gg. Brawijaya 9, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 
Pada tanggal 25 bulan April hingga 23 bulan Juli 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah bahan 
pengurai nabati dalam LOCUGB sebagai media tanam mikroalga 
dan untuk mengetahui kemampuan penggunaan bahan pengurai 
nabati dalam LOCUGB terhadap suhu, pertumbuhan, berat kering 
dan rendemen mikroalga. Manfaat pada penelitian ini, yaitu untuk 
menentukan jumlah bahan pengurai nabati dalam LOCUGB sebagai 
media pertumbuhan mikroalga dan untuk menentukan peranan 
penambahan bahan pengurai nabati dalam LOCUGB terhadap suhu, 
pertumbuhan, berat kering dan rendemen pada mikroalga. 

Materi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan alat cover glass, timbangan digital, thermometer 
manual, kertas saring, kain kasa, plastik, ember, pengaduk, rak dan 
aerator. Bahan yang digunakan berupa LOCUGB, benih alga dan 
bahan pengurai nabati. Metode dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan mencampurkan pengurai nabati dalam LOCUGB, 
rincian percobaan pemberian pengurai nabati dalam LOCUGB yaitu 
(P0) 0%, (P1) 2,5%, (P2) 3,5%, (P3) 4,5% dan (P4) 5,5%. Variabel 
yang diamati berupa suhu, pertumbuhan, berat kering dan rendemen. 
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Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, apabila diketahui F 
hitungnya lebih besar dari F tabel dilanjutkan dengan uji Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan 
pengurai nabati dalam LOCUGB memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata (P<0,05) terhadap suhu sore hari, pertumbuhan jumlah 
sel pada hari ke-3, 5 dan 7, berat kering, dan rendemen. Sedangkan 
perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) pada 
suhu pagi dan siang hari serta pertumbuhan jumlah sel mikroalga 
hari ke-1. Mikroalga tumbuh dengan membelah sel di dalam media 
setelah menerima sinar matahari pada siang hari dan mikroalga 
menyerap nutrisi dalam media yang digunakan untuk pembelahan 
sel menjadi banyak. Sehingga suhu pada sore hari menjadi lebih 
dingin. Dengan diberikan pengurai nabati dalam LOCUGB yang 
tidak sama maka pertumbuhan mikroalga yang terbaik diketahui 
menggunakan pengurai nabati sebesar 5,5% pada (P4) dengan rata-
rata pertumbuhan 0,55±0,02 sel/ml ; 6,30±0,07 sel/ml ; 10,14±1,53 
sel/ml ; 15,57±2,28 sel/ml. 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pada suhu pagi, siang dan sore hari dan 
pertumbuhan jumlah sel pada H-3, H-5 dan H-7 media mikroalga 
dipengaruhi oleh persentase pemberian pengurai nabati dalam 
LOCUGB dan penerimaan sinar matahari dalam media tumbuh 
mikroalga. Pada berat kering dan rendemen kultivasi 
pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh penambahan pengurai nabati 
dalam LOCUGB serta sinar matahari pada saat penanaman dan 
pengeringan. Disarankan bahwa penambahan pengurai nabati dalam 
LOCUGB menghasilkan pertumbuhan mikroalga dengan baik, dan 
perlu dikaji lebih lanjut apabila diberikan pengurai nabati dalam 
LOCUGB dengan persentase lebih banyak untuk menghasilkan 
biomassa yang lebih tinggi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengurai nabati adalah mikroorganisme yang menguraikan bahan 
organik seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan empon-empon yang 
berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro 
(sapotrof) karena makanan yang dimakan berukuran besar. Yang 
tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Adapula pengurai yang 
disebut detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan 
organik. Tipe dekomposisi ada tiga, yaitu: 1) aerobik yaitu oksigen 
adalah penerima elektron, 2) anaerobik yaitu oksigen tidak terlibat, Bahan 
organik sebagai penerima elektron dan 3) fermentasi yaitu anaerobik 
namun bahan organik yang teroksidasi juga sebagai penerima elektron. 
Pengurai terbagi menjadi dua bagian yaitu pengurai yang berasal dari 
tumbuhan, buah dan empon dan disebut penguai nabati serta pengurai 
yang berasal dari sistem pencernaan hewan yang disebut pengurai 
hewani. Adapun jenis bakteri yang terkandung dalam penguraian ini yaitu 
Aerobacter sp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp, Saccharomyces C, 
Bacillus sp. Manfaat yang didapat dari bakteri ini adalah untuk 
menguraikan bahan organik, meningkatkan dominasi populasi bakteri 
yang menguntungkan, menurunkan kandungan lumpur, menguraikan 
senyawa Nitrogen (N), menjaga kestabilan pH dan menghilangkan bau. 
Melimpahnya bahan nabati membuat peneliti terdorong menggunakan 
bahan pengurai nabati sebagai bahan media pertumbuhan. 

Pengurai nabati bahan dan proses pembuatannya mudah di dapat dan 
dibuat, karena bahan baku sangat melimpah dan jarang dimanfaatkan. 
Seperti sayur, buah dan empon yang setiap hari pasti ada yang dibuang 
disampah terutama di pasar tradisional. Pemanfaatan untuk dijadikan 
seperti pupuk dan biogas sudah sering dibuat, pada kali ini bahan 
pengurai yang terbuang dipasar tradisional mencoba saya manfaatkan 
untuk menjadi bahan pengurai nabati/dekomposer nabati yang berfungsi 
sebagai campuran pupuk cair. Karena masih banyak menyimpan 
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kandungan unsur hara dan nitrogen yang baik untuk pertumbuhan 
tanaman 

Potensi limbah biogas yang semakin hari meningkat menyebabkan 
pencemaran lingkungan seperti bau, sumber penyakit dan merusak 
pemandangan. Oleh sebab itu dilakukannya pengolahan limbah agar 
memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian bagi 
peternak. Pengolahan limbah biogas kotoran ternak terutama pada 
kotoran sapi masih jarang dilakukan kebanyakan limbah biogas dibuang 
ke aliran sungai. Pemanfaatan limbah biogas juga jarang untuk diolah lagi 
menjadi pupuk cair, yang kebanyakan bahan untuk pembuatan pupuk 
menggunakan limbah padatnya. Pupuk organik cair yang merupakan 
keluaran (effluent) dari instalasi biogas digunakan untuk tanaman darat 
maupun tanaman air dan masih mengandung unsur hara yang baik bagi 
tanaman. 

Limbah Organik Cair Unit Gas Bio (LOCUGB) merupakan cairan 
limbah biogas yang masih belum banyak termanfaatkan, lumpur organik 
cair dihasilkan dari proses pemisahan padatan dan cairan sludge. 
Melimpahnya lumpur organik cair yang dihasilkan dari proses produksi 
menjadi salah satu alasan pengolahan lumpur cair, karena lumpur organik 
cair sludge mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh 
tumbuhan seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium 
(Mg), Kalsium (Ca), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Mangan (Mn), Boron 
(B), Kobalt (Co), Molibdenum (Mo), Vanadium (V), dan Besi (Sarno, 
2009). Kelebihan pupuk organik cair ini adalah unsur hara yang terdapat 
didalamnya lebih mudah diserap tanaman. 

Mikroalga merupakan mikroorganisme photosintetik dengan ukuran 
renik yang hidup diseluruh perairan tawar/laut. Mikroalga bersifat 
kosmopolit, sebagian besar mikroalga hidup di lingkungan akuatik seperti 
perairan tawar dan payau. Sel alga berbentuk silindris dan umumnya 
membentuk koloni. 

Koloni alga terdiri dari 2, 4, 8, atau 16 sel tersusun secara lateral. 
Ukuran sel bervariasi, panjang sekitar 8-20 μm dan lebar sekitar 3-9 μm. 
Struktur sel alga sederhana, sel alga diselubungi oleh dinding yang 
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tersusun atas tiga lapisan, yaitu lapisan dalam yang merupakan lapisan 
selulosa, lapisan tengah merupakan lapisan tipis yang strukturnya seperti 
membran, dan lapisan luar yang menyelubungi sel dalam koloni. Lapisan 
luar berupa lapisan seperti jaring yang tersusun atas pektin dan dilengkapi 
oleh bristles. Mikroalga dapat melakukan reproduksi aseksual maupun 
seksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan autokoloni, 
yaitu setiap sel induk membentuk koloni anakan yang dilepaskan melalui 
sel induk yang pecah terlebih dahulu. Beberapa spesies mikroalga yang 
dapat melakukan reproduksi seksual dengan pembentukan zoospora 
biflagel dan isogamy. Mikroalga dapat dimanfaatkan sebagai makanan 
tambahan dalam bentuk PST (Protein Sel Tunggal), pakan alami, dan 
pakan ternak karena memiliki kandungan gizi tinggi. Mikroalga 
mengandung 55% protein, 13% karbohidrat, asam-asam amino, vitamin, 
dan serat. Alga juga mengandung vitamin seperti vitamin B1, B2, B12, 
dan vitamin C (Prihantini, Damawati dan Yuniati, 2007). 

Mikroalga dapat hidup didalam lingkungan oligotropik (miskin 
nutrien) karena kemampuannya untuk mengikat CO2 dan menggunakan 
bahan-bahan anorganik untuk metabolisme fotosintetiknya. Alga ini 
mempunyai peranan dalam ekosistem karena mereka dapat mensuplai 
oksigen. Mikroalga tumbuh pada media yang mengandung cukup unsur 
hara, seperti Nitrogen, Fosfor, Kalsium. Alga akan tumbuh baik pada 
suhu optimal 25ºC. Nutrisi yang diperlukan Alga dalam jumlah besar 
adalah Karbon, Nitrogen, Fosfor, Sulfur, Natrium, Magnesium dan 
Kalsium, sedangkan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah relatif 
sedikit adalah Besi, Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Seng (Zn), Silikon 
(Si), Boron (B), Molibdenum (Mo), Vanadium (V) dan Kobalt (Co) 
(Sarno, 2009). Pemanfaatan lumpur organik sebagai alternatif media 
pertumbuhan alga adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk media tanam mikroalga (Yanti, Junus dan 
Cholis, 2014). 

Dapat disimpulkan bahwa akan lebih manfaat apabila pemisahan 
padatan dan cairan dari sludge yang mana cairannya tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik dengan diberikan tambahan 
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pengurai nabati sebagai pendukung menguraikan bahan organik nitrogen 
dan karbon terhadap pertumbuhan tanaman alga. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Pengurai nabati merupakan mikroorganisme pengurai bahan organik 
nitrogen dan karbon dari jaringan tumbuhan, seperti buah-buahan dan empon-
empon. Pengurai nabati dapat memproses mineralisasi yang berjalan lebih cepat 
dan penyediaan hara juga lebih baik. Bahan pengurai nabati ini banyak 
ditemukan dipasar tradisional, pemanfaatan bahan pengurai nabati belum 
sepenuhnya dilakukan dengan baik. Sehingga dapat dijadikan alternatif menjadi 
pupuk bagi tanaman. 

Limbah biogas kotoran ternak menurut pandangan umum adalah produk 
yang bermanfaat sebagai pupuk organik dan kurang signifikan untuk 
dimanfaatkan lagi menjadi produk lain. Akhirnya tidak sedikit limbah biogas 
yang dibuang dipekarangan, tempat sampah, sungai dan lain-lain. Seperti halnya 
limbah lumpur organik gas bio yang kurang termanfaatkan setelah digunakan 
untuk proses amoniasi menghasilkan gas, limbah ini kebanyakan dibuang begitu 
saja mungkin karena kandungan unsur hara (nitrogen, fosfor dan karbon) yang 
dihasilkan sudah sedikit karena sebagian besar terserap dalam pengolaan 
menghasilkan gas. Dalam hal ini limbah biogas berupa lumpur organik dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu padatan dan cairan. Peneliti pun  tertarik akan 
pemanfaatan limbah biogas cair untuk dijadikan sebagai pupuk. 

Mikroalga adalah tumbuhan tingkat rendah yang berukuran 5−30 µm dan 
jika dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi proses pertumbuhan tanaman 
ini lebih cepat serta mampu hidup dan berkembang dalam keadaan miskin 
nutrien. Karena kemampuannya untuk mengikat CO2 dan menggunakan bahan-
bahan organik untuk metabolisme fotosintetiknya. 

Berdasarkan statemen seperti diatas, berarti pengolahan lumpur organik cair 
gas bio dan pengurai nabati memiliki kaitan erat, yaitu saling mendukung dalam 
proses pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk menghasilkan unsur hara yang baik 
bagi tanaman mikroalga, terutama dalam pertumbuhan. 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui jumlah proporsi bahan pengurai nabati yang 

digunakan dalam LOCUGB sebagai media tanam alga. 
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2. Untuk mengetahui kegunaan bahan pengurai nabati dalam LOCUGB 
terhadap suhu, pertumbuhan, berat kering dan rendemen tanaman 
alga. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Untuk menentukan jumlah bahan pengurai nabati yang optimal dalam 

LOCUGB sebagai media tanam petumbuhan alga. 
2. Untuk menentukan peranan penambahan bahan pengurai nabati dalam 

LOCUGB terhadap suhu, pertumbuhan, berat kering dan rendemen 
tanaman alga. 

 
1.5  Kerangka Pikir 

Bahan pengurai nabati yang banyak ditemukan di sekitar pasar 
tradisional, seperti sayur (sawi, kangkung, bayam), buah (semangka, 
pepaya, melon) dan empon-empon (kunyit, kencur, kunci), ketersediaan 
yang cukup dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pengurai nabati. Karena 
didalam bahan pengurai nabati mengandung mikroorganisme bakteri 
seperti Aerobacter sp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp, Saccharomyces 
C, Bacillus sp. dapat membantu menguraikan bahan organik dan nitrogen 
. Sedangkan limbah cair biogas juga banyak ditemukan pada peternakan 
sapi perah di Desa Wonokerto Bantur Kab. Malang. Khususnya pada 
peternakan yang memanfaatkan feses sapi dijadikan biogas. Cairan 
organik yang berasal dari limbah biogas masih minim akan kebutuhan 
unsur hara, jadi dengan penambahan bahan pengurai nabati dimaksudkan 
akan dapat memulihkan kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. 
Penambahan bahan pengurai nabati dalam LOCUGB adalah untuk 
meningkatkan mikroorganisme dan menyediakan sumber energi yang 
cepat tersedia bagi bakteri untuk tanaman. Nurrahma dan Melati (2013), 
menyatakan bahwa pengurai nabati merupakan mikroorganisme pengurai 
atau perombak nitrogen dan karbon dari jaringan tumbuhan yang telah 
mati, sehingga proses mineralisasi berjalan lebih cepat dan penyediaan 
hara bagi tanaman lebih baik. Bahan pengurai nabati pada penelitian ini 
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digunakan sebagai campuran dalam LOCUGB. Berikut gambar tahapan 
pembuatan pengurai nabati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Proses pembuatan bahan pengurai nabati 
 
1.6 Hipotesis 

Pengurai nabati dalam LOCUGB sebagai pupuk organik cair 
dengan pemberian persentase berbeda dapat meningkatkan 
pertumbuhan, berat kering dan rendemen mikroalga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sayur (Sawi, kangkung, bayam) Buah (semangka, papaya,  melon) 

Empon (Kunyit, kencur, kunci) 

Di iris dan di campur air 5 liter dalam ember 

Di fermentasi  4 hari dan di saring 

Cairan bahan pengurai nabati 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Yanti (2014) tentang Pengaruh Air Patusan Lumpur 
Organik Unit Gas Bio Dalam Media Pertumbuhan Alga Chlorella sp 
ditinjau Dari pH, Suhu dan Kandungan Nutrisi. Perlakuan yang di 
cobakan dalam penelitian yaitu tanpa penambahan air patusan 0% (P0), 
penambahan air patusan dengan konsentrasi 25% (P1), 35% (P2), 45% 
(P3) dan 55% (P4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan air patusan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap pH, pertumbuhan alga hari ke 1, 3 dan 5. 
Sedangkan perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) pada 
suhu, pertumbuhan Alga hari ke-7 serat kasar, lemak kasar dan protein 
kasar. 

Krisnanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Lama 
Pemeraman dan Proporsi Air Patusan Terhadap Protein Kasar Lumpur 
Organik Unit Gas Bio. Penelitian ini menggunakan bahan LOUGB 
sebanyak 7,5 kg yang diambil dari unit biogas milik petani ternak. 
Metode yang digunakan adalah percobaan dengan menggunakan 2 faktor 
perlakuan. Sebagai faktor pertama adalah lama pemeraman (0 jam, 12 
jam, 24 jam, 36 jam dan 72 jam). Faktor kedua adalah proporsi air 
patusan yang digunakan untuk memeramkan padatan (20%, 30%, 40%) 
dan setiap perlakuan menggunakan 2 kali ulangan. Data dianalisis dengan 
analisis ragam. Hasil penelitian menunjukkan presentase padatan lumpur 
organik yang terdiri dari sampel lumpur organik, padatan basah, air 
patusan, padatan lumpur organik kering, air yang menguap dan endapan 
air patusan sebanyak 33,33% ; 66,67% ; 7,5% ; 26,67% dan 10%. 

 
2.2 Pengurai Nabati 

Pengurai nabati merupakan mikroorganisme berupa Aerobacter sp, 
Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp, Saccharomyces C., dan Bacillus sp, 
yang menguraikan nitrogen dan karbon dari jaringan tumbuhan yang 
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sudah membusuk (Rahmah, Izzati dan Parman 2014). Pengomposan 
berbagai jenis pupuk dengan aplikasi pengurai dilakukan dilahan 
penanaman agar dapat digunakan langsung setelah terdekomposisi dan 
tidak membutuhkan tempat khusus. Lamanya waktu pengomposan 
bervariasi dari 2 sampai 7 minggu, bergantung pada teknik pengomposan 
dan jenis mikroba pengurai yang digunakan (Nurul, Junus dan Nasich, 
2013). Tingkat kematangan (derajat humifikasi) dan kestabilan kompos 
(terkait dengan aktivitas mikroba) menentukan mutu kompos yang 
ditunjukkan oleh berbagai perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi 
substrat kompos. Penggunaan kompos yang tidak matang (rasio C/N>25) 
atau kompos hasil proses dekomposisi substrat yang tidak sempurna 
sering menimbulkan banyak masalah. Pada kompos yang belum matang, 
proses dekomposisi bahan organik masih terus berlangsung yang dapat 
menciptakan suasana anaerobik dilingkungan perakaran (penggunaan 
oksigen oleh mikroba) dan kahat N (imobilisasi N oleh mikroba), 
sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Pengurai nabati merupakan 
makhluk hidup yang berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang 
telah mati, sehingga materi penguraian dapat diserap oleh tumbuhan yang 
hidup disekitar daerah tersebut  (Agwa, O.K., Ibe dan Abu, 2012). 
 
2.3 Biogas 

Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang ramah 
lingkungan, hal ini disebabkan biogas 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 akan diserap oleh tumbuhan untuk proses 
fotosintesis, artinya pelepasan CO2 ke alam lebih lingkungan dari pada 
pelepasan CH4 langsung ke alam, karena CH4 tidak dapat diserap oleh 
tumbuhan (Winarto, Rachmat dan Juliyarsi 2009). 
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2.4 Lumpur Organik Cair Unit Gas Bio (LOCUGB) 
Limbah biogas ternak merupakan bahan organik yang menjadi 

sumber cemaran lingkungan, tetapi jika diproses dengan betul dapat 
digunakan sebagai penyedia energi, pakan, pupuk organik dan 
menghilangkan semua parasit yang dikandungnya (Junus 2002). 
Berkaitan dengan itu limbah biogas ternak umumnya merupakan sisa 
produk yang menjadi media fisik, kimia dan biologis bagi makhluk mati 
maupun hidup yang selama proses akan menurunkan mutu lingkungan. 
Limbah biogas ternak secara fisik mempunyai bentuk yang tidak menarik 
yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk lainnya. Haryza dan 
Hastuty (2006) menambahkan bahwa pupuk organik berdasarkan 
bentuknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu  pupuk organik padat 
dan pupuk organik cair. Lumpur organik cair yang dihasilkan dari biogas 
atau yang disebut sludge masih belum banyak dimanfaatkan. 

Kandungan unsur hara bahan organik cair biogas yang tidak terlalu 
tinggi jarang dimanfaatkan sebagai pupuk. Sejauh ini limbah cair biogas 
banyak yang di buang dialirkan ke sungai yang mengakibatkan 
pencemaran pada lingkungan (Wahab, Junus dan Cholis, 2008). Bahwa 
sludge dari kotoran ternak mengandung air sekitar 70-80% yang di 
dalamnya terdapat berbagai macam zat hara untuk pertumbuhan dan 
produksi tanaman. Cairan sludge lumpur gas bio agar bermanfaat dan 
dapat dikomersialkan maka diperlukan pengentalan supaya tidak 
volumnis dengan penambahan bahan pengurai dan zat aktif lain. 
Pemisahan lumpur ternak yang telah diproses secara anaerob yang pada 
akhirnya dapat menghasilkan pupuk cair yang kaya unsur hara masih 
perlu penelaahan yang lebih rinci. Lebih-lebih pengentalan pupuk cair 
tersebut menjadi produk baru guna meningkatkan pendapatan dapat dan 
mempunyai nilai keunggulan, maka dengan mudah akan diterima oleh 
petani ternak (Rahmah, Izzati dan Parman, 2014) 

Sludge lebih sulit di olah sebab selain volumenya besar, sludge tidak 
dapat disimpan terlalu lama karena akan menimbulkan bau menyengat 
sementara apabila dibuang langsung ke lingkungan dapat menyebabkan 
pencemaran. Sludge dapat di tingkatkan nilai ekonomisnya dengan diolah 
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menjadi pupuk organik cair.  Sludge yang berasal dari biogas sangat baik 
untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai macam unsur yang 
dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. Kandungan 
unsur hara dalam lumpur hasil pembuatan biogas terbilang lengkap tetapi 
jumlahnya sedikit sehingga perlu ditingkatkan  kualitasnya dengan 
penambahan bahan lain yang mengandung unsur  hara makro dan 
penambahan mikroorganisme yang menguntungkan seperti mikroba 
penghambat nitrogen, maka dari itu dengan penambahan bahan pengurai 
nabati dapat mengembalikan kandungan hara dan bisa digunakan sebagai 
pupuk cair bagi kebutuhan tanaman (Widianto, Susilo dan Yulianingsih, 
2014) 
 
2.5 Definisi Mikroalga 

Kata “alga” berasal dari bahasa latin yang berarti ganggang laut dan 
saat ini dapat diartikan sebagai kumpulan organisme yang banyak yang 
dapat ditentukan baik itu melalui morfologi maupun fisiologinya. 
Tumbuhan ganggang (alga) merupakan tumbuhan bertalus yang hidup di 
air, baik air tawar maupun air laut, setidak-tidaknya selalu menempati 
habitat yang lembab atau basah. Jenis-jenis yang hidup bebas di air, 
terutama tubuhnya yang bersel tunggal dan dapat bergerak aktif 
merupakan penyusun plankton (Andreas, Suminto dan Chilmawati, 
2014). 

Mikroalga adalah protista eukariotik yang terdapat dimana saja dan 
hidup dibanyak tempat yang terkena sinar matahari. Alga pada umumnya 
berukuran mikroskopis dan hidup di air.Ilmu yang mempelajari mengenai 
alga disebut fikologi. Alga adalah salah satu organisme yang dapat 
tumbuh pada rentang kondisi yang luas di permukaan bumi. Alga 
biasanya ditemukan pada tempat-tempat yang lembab atau benda-benda 
yang sering terkena air dan banyak hidup pada lingkungan berair di 
permukaan bumi. Alga dapat hidup hampir di semua tempat yang 
memiliki cukup sinar matahari, air dan karbondioksida. 

Mikroalga menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk granul 
atau globul dalam sel-selnya. Contohnya, Alga hijau menyimpan pati 



11 
 

sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau lainnya. alga lain juga 
dapat menyimpan berbagai macam karbohidrat dalam bentuk lain selain 
pati yaitu minyak atau lemak (Siregar dan Hermana, 2011). 

 Mikroalga adalah tumbuhan tingkat rendah yang berukuran 5−30 µm 
dan jika dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi penghasil minyak 
nabati melalui fotosintesis, mikroalga dapat melakukan proses yang sama 
lebih efisien, bahkan produktivitasnya lebih tinggi (Kawaroe, 2011). 
Perlu di ketahui untuk lebih dalam mengenal alga, yaitu dengan 
mengetahui klasifikasi, karakteristik, pertumbuhan, dan faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan alga. 

 
2.5.1 Klasifikasi Alga Scenedesmus sp. 

Dalam Siregar dan Hermana (2011) Scenedesmus sp. 
diklasifikasikan sebagai berikut:  

Divisi : Chlorophyta 
Kelas : Chlorophyceae 
Ordo : Chlorococcales 
Famili : Scenedesmaceae 
Genus : Scenedesmus 
Species : Scenedesmus sp. 

 
Scenedesmus sp. talusnya terdiri dari 1 atau 2 terkadang 3 sel, 

biasanya membentuk koloni yang terdiri dari 2, 4 atau 8 bahkan bisa 
mencapai 16 sel sampai 32 sel pada setiap koloninya. sel berbentuk 
silindris, oval, bulat dengan ujung sel berbentuk bulat atau lancip. Sel 
Scendesmus sp. memiliki 1 inti sel, dan kloroplas yang terdapat satu 
pyrenoid (Kawaroe, 2011). 

Alga jenis tertentu memiliki pigmen hijau (klorofil) sehingga dapat 
melakukan proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tersebut, gas 
CO2 diperlukan sebagai bahan baku untuk pembentukan senyawa 
metabolit dan biomassa. Alga memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif 
cepat, sehingga kebutuhan gas CO2 cukup tinggi (Mulyanto, 2010). 
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Gambar 2. Mikroalga 

Sumber: Siregar, dan Hermana, 2011 
 

Tabel 1. Jenis-jenis alga berdasarkan bentuk mikroskopisnya 

No Phylum 
Jml 

Jenis 
Spesies

Warna Morfologi Mortilitas Contoh Spesies 

1 
Alga Biru 

Hijau 
Cyanophyta 

2000 Biru 
kehijauan 

Mikro/non-
mikro 

biasanya 
berkoloni 

Mengapung 
melayang 

Synechocystis 
Microcystis 

2 Alga Hijau 
Chlorophyta 17000 Hijau 

rumput 

Mikro/non 
mikro 

uniseluler/k
oloni 

unisel dan 
berkoloni 
flagellate 

Chlamydomona
s 

Cladophora 

3 Euglenoida 
Euglenophyta 900 Bervariasi Mikro 

uniseluler 
Seluruhnya 
berflagella 

Euglena 
Colacium 

4 
Alga kuning 

hijau 
Xanthophyta 

600 Kuning 
kehijauan 

Mikro 
uniseluler/ 
berserabut 

Gamet dan 
zoospore 

berflagella 

Ophiocytium 
Vaucheria 

5 Dinoflagellata 
Dinophyta 4000 Merah 

kecoklatan 
Mikro 

uniseluler 
Seluruhnya 

flagella 
Ceratium 

Peridinium 

6 
Crypthomonad

s 
Crypthophyta 

200 Bervariasi Mikro 
uniseluler  Flagella Rhodomonas 

Cryptomonas 

7 Chrysophytes 
Crysophyta 1200 Emas 

kecoklatan 
Mikro 

uniseluler Flagella Mallomonas 
Dinobryon 

8 
Diatom 

Bacillariophyt
a 

12000 Emas 
kecoklatan 

Mikro 
uniseluler/k

oloni 
berserabut 

Bergerak 
meluncur 
substrat 

Stephanodiscus 
Aulacoseira 

9 Alga merah 
Rhodophyta 6000 Merah 

Mikro/ non 
mikro 

uniseluler/ 
berkoloni 

Tidak ada 
Batrachosperm

um 
Bangia 

10 Alga Coklat 1500 Coklat Multiseluler Tidak ada Pleurocladia 
Sumber Jumlah Jenis Spesies : Graham & Wilcox., 2000  
Data dari Siregar dan Hermana, 2011  
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2.5.2 Karakteristik Mikroalga 

Mikroalga mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia karbonat 
dan pengokoh substrat dasar yang bermanfaat bagi menunjang kebutuhan 
hidup manusia sebagai bahan pangan dan industri. Sebaran makroalga di 
perairan laut secara umum mengikuti sebaran terumbu karang sebagai 
habitatnya. Namun secara lokal di daerah terumbu karang, sebaran 
makroalga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan karakteristik 
jenis makroalga tersebut (Widianto, Susilo dan Yulianingsih, 2014). 
Makroalga Scenedesmus sp. adalah kelompok alga multiseluler yang 
tubuhnya berupa talus yang tidak mempunyai akar, batang dan daun 
sejati. Kelompok tumbuhan ini hidup diperairan laut/tawar yang masih 
mendapat cahaya matahari dengan menempel pada substrat yang keras. 
Mikroalga merupakan organisme autotrof yang dapat mensintesis 
makanannya sendiri dengan melakukan proses fotosintesis pada siang 
hari, saat terdapat cahaya matahari. Pada saat gelap alga membutuhkan 
oksigen untuk respirasi dan senyawa organik untuk pertumbuhan. 
Pertumbuhan alga pada saat siang dan malam distimulasi oleh garam-
garam, fosfor dan nitrat. Jadi kuantitas nutrien dan pencahayaan 
fotosintesis merupakan faktor penting bagi pertumbuhan alga dalam 
kolam oksidasi (Kawaroe, 2011). 

Seperti ganggang yang lain, fitoplankton tumbuh dan berkembang 
dari hasil fotosintesis. Proses tersebut mengisyaratkan bahwa kehidupan 
dan pertumbuhan fitoplankton di alam sangat tergantung pada kandungan 
nutrien dan CO2 dalam air serta energi matahari (Kusmiyati dan Agustini, 
2007). 

Pertumbuhan dan reproduksi alga dipengaruhi oleh kandungan 
nutrien didalam perairan. Kebutuhan akan besarnya kandungan dan jenis 
nutrien oleh alga sangat tergantung pada kelas atau jenis alga itu sendiri 
disamping jenis perairan dimana alga itu hidup (Kawaroe, 2011). Nutrien 
yang paling penting untuk pertumbuhan alga adalah nitrogen dan fosfor. 
Kusmiyati dan Agustini (2007), menambahkan bahwa nitrogen berperan 
dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman. Beberapa anggota 
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dari blue green alga mampu mengikat N dari udara  (Erdina, Ajizah dan 
Hardiansyah, 2010). 
 
2.5.3 Pertumbuhan Alga 

Pertumbuhan alga dapat ditandai dengan perubahan ukuran atau 
jumlah sel. Menurut Susanti, Lutfi dan Nugroho (2013), secara umum 
pertumbuhan alga dibagi menjadi empat tahap atau fase: 
1.  Fase istirahat / Adaptasi 
Yaitu fase sel menyesuaikan diri dengan media kultur yang sudah diberi 
nutrien. Fase ini ditandai dengan perubahan ukuran sel sesaat setelah 
inokulasi ke dalam media. Namun pembelahan belum terjadi sehingga 
kepadatan sel belum meningkat dan populasi tidak mengalami perubahan. 
 
2. Fase Eksponensial / Logaritmik 
Fase ini di awali dengan pembelahan sel dengan pertumbuhan tetap. Pada 
kultur yang optimum, pertumbuhan pada fase ini mencapai maksimum. 
 
3. Fase Stasioner 
Pada fase ini pertumbuhan mulai mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan fase logaritmik. Laju reproduksi sama dengan laju 
kematian. 
 
4. Fase kematian 
Pada fase ini laju kematian lebih cepat dari laju produksi. Jumlah sel 
menurun secara geometrik. 
 

Pertumbuhan mikroalga mengalami fase eksponensial selama 4 
hari, kemudian pertumbuhan berlangsung lambat dan memasuki fase 
stasioner hingga hari ke-7. 
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2.5.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroalga 
Mikroalga dikelompokkan ke dalam Divisio Thallophyta. Alga 

tidak mempunyai akar, batang dan daun tetapi hanya terdiri dari talus 
saja. Alga merupakan biota perairan yang tumbuh dengan melekatkan 
dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu dan benda keras lainnya. 
Perkembangbiakan alga dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara 
vegetatif dengan talus dan secara generatif dengan talus diploid yang 
menghasilkan spora. Perbanyakan secara vegetatif dikembangbiakan 
dengan cara stek, yaitu potongan talus yang kemudian tumbuh menjadi 
tanaman baru. Sementara perbanyakan secara generatif dikembangkan 
melalui spora, baik alamiah maupun melalui budidaya (Waryanti, 
Sudarno dan Sutrisno, 2014). Berikut adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan dari alga, yaitu: 
 
1. Salinitas 
Bagi golongan air laut/payau, salinitas sangat penting untuk 
mempertahankan tekanan osmotik antara protoplasma dari organisme 
dengan air sebagai lingkungan hidupnya. Hal ini akan berpengaruh pada 
proses metabolismenya. Beberapa spesies alga akan menurun seiring 
dengan menurunnya tingkat salinitas pada media. 
 
2. Suhu, pH dan intensitas cahaya 
Hal ini merupakan faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan alga. 
Suhu merupakan salah satu faktor terpenting dalam kultur alga pada 
sistem batch. Suhu harus terjaga agar 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 pupolasi bakteri Azospirillum sp. Suhu optimal untuk 
kultivasi alga antara 24°-30°C berbeda-beda tergantung lokasi, komposisi 
media yang digunakan serta jenis alga yang dikultivasi, namun sebagian 
besar alga dapat mentoleransi suhu antara 16°-35°C. Temperatur dibawah 
16°C dapat memperlambat pertumbuhan dan suhu diatas 35°C dapat 
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menimbulkan kematian pada beberapa spesies alga, suhu perairan di 
Indonesia sangat mendukung pertumbuhan alga yang dikultivasi pada 
kolam-kolam budidaya (Kawaroe, 2013). Temperatur mempengaruhi 
aktivitas enzim dalam sel alga. Penyerapan pada tingkat fotosintesis 
maksimum akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Beberapa 
alga melakukan fotosintesis pada pH 7–8. Pada pH diatas 8 proses 
fotosintesis akan terhambat sehingga penyerapan nutrien dan 
pertumbuhan juga terhambat. Intensitas cahaya sangat diperlukan untuk 
proses fotosintesis. Selain itu, intensitas cahaya juga mempengaruhi alga 
dalam mengabsorbsi nutrisi terutama nitrogen. Penyerapan nitrat dan 
nitrit oleh alga membutuhkan intensitas cahaya yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan penyerapan amonium (Sartika, 2010). 
 
3. Aerasi 
Dalam aerasi, selain terjadi proses pemasukan gas-gas yang diperlukan 
dalam proses fotosintesis juga akan timbul gesekan-gesekan antara 
gelembung udara dan molekul-molekul air sehingga terjadi sirkulasi air. 
Hal ini sangat penting untuk mempertahankan suhu tetap homogen serta 
penyinaran dan nutrien tetap merata. Selain itu sirkulasi juga dapat 
mencegah pengendapan plankton. 
 
4. Nutrien 

Unsur utama yang harus tersedia dalam proses pertumbuhan alga 
adalah karbon, nitrogen dan fosfor. Sumber karbon berasal dari CO2 yang 
didapatkan dari atmosfer maupun hasil respirasi dari bakteri dan karbon 
organik. Sumber nitrogen dimanfaatkan Alga dalam pembentukan protein 
yang dibutuhkan adalah dalam bentuk amonium dan nitrat. Fosfor 
dimanfaatkan alga sebagai sumber energi universal dalam melakukan 
aktivitas di dalam selbaik dalam proses fotosintesis, respirasi maupun 
pembentukan protein, perbandingan kebutuhan nitrogen dan fosfor antara 
15:1 hingga 30:1. 
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5. Parameter biologis 
Hal-hal ini meliputi saat seeding dan aklimatisasi juga parasit-parasit 
yang dapat mengganggu pertumbuhan alga. 

 
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 alga (Prihantini, Damayanti dan Yuniati, 2007). Bio-sludge 
atau lumpur organik dari sapi perah memiliki kadar serat kasar 24,3% 
(Santoso, Ramania dan Joko, 2007). 
 
2.6 Proses Fotosintesis 

Fotosintesis adalah proses penyerapan energi cahaya dan 
perubahannya menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk 
senyawa kimia organik di dalam tubuh tumbuhan. Dalam proses 
fotosintesis paling sedikit terdapat dua reaksi yang berurutan yakni reaksi 
terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan bukan 
suatu reaksi enzimatis sebaliknya reaksi gelap merupakan reaksi 
enzimatis dimana reaksi tersebut membutuhkan oksigen tetapi tidak 
membutuhkan cahaya. 

Alga dapat menggunakan energi matahari untuk pertumbuhan dan 
memiliki beberapa keuntungan potensi besar. Alga dapat tumbuh dalam 
air, tidak bersaing dengan tanah dan tanaman pangan berbasis, 
mendapatkan manfaat dari emisi karbon berkurang dengan peningkatan 
yang cukup tersedia bahan baku, sifat kimia yang lebih baik dan biaya 
yang efektif (Agwa, Ibe dan Abu, 2012). 

Cahaya matahari sangat penting peranannya bagi alga untuk 
melakukan proses fotosintesis karena alga Scenedesmus sp. merupakan 
organisme berklorofil yang merupakan ciri dari organisme 
berfotosintesis. Intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan dalam 
melakukan fotosintesis lebih besar dibandingkan Chlorella homosphaera 
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yang membutuhkan intensitas cahaya sebesar luks. Cahaya matahari 
dapat digantikan dengan cahaya buatan seperti lampu neon dengan 
intensitas cahaya yang sesuai dengan kebutuhan alga (Kusmiyati dan 
Agustini, 2007). Menurut Waryanti, Sudarno dan Sutrisno (2014), selain 
mengandung unsur  nitrogen yang berfungsi menyusun semua protein, 
asam amino dan klorofil, pupuk organik cair juga mengandung unsur hara 
mikro yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses sintesis protein 
dan pembentukan klorofil. Beberapa penelitian menunjukkan penggunaan 
pupuk organik cair memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 
tanaman. 
 
2.7 Aplikasi LOCUGB Terhadap Pertumbuhan Mikroalga 

Sarno (2009) menyatakan bahwa sludge adalah endapan lumpur yang 
ada pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengandung 
konsentrat bagi pencemar yang terdapat pada air lumpur. Sehingga dari 
penjelasan dapat disimpulkan bahwa sludge memiliki potensi unsur hara 
yang masih baik. Pemanfaatan LOCUGB sebagai pupuk cair dapat 
memberikan keuntungan yang hampir sama dengan penggunaan pupuk 
kompos. Lumpur gas bio telah mengalami fermentasi anaerob sehingga 
dapat digunakan langsung untuk memupuk tanaman. 

Alga dapat hidup didalam lingkungan oligotropik (miskin nutrien) 
karena kemampuannya untuk mengikat CO2 dan menggunakan bahan-
bahan organik untuk metabolisme fotosintetiknya. Tumbuh pada media 
yang mengandung cukup unsur hara, seperti Nitrogen, Fosfor, Kalsium 
(Santoso, Darmawan dan Susanto, 2011). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur 
Kabupaten Malang dan di jalan M.T. Hariono Gg. Brawijaya 9, 
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sedangkan waktu penelitiannya 
dilaksanakan pada tanggal 25 April sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 
untuk analisa proksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu: 
1. Cover glass 
2. Timbangan digital 
3. Thermometer manual 
4. Kertas saring 
5. Kain kasa 
6. Plastik 
7. Ember 
8. Pengaduk 
9. Rak 
10. Aerator 
11. Mikroskop cahaya binokuler multi-lensa 
 
3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu: 
1. Lumpur Organik Cair Unit Gas Bio (LOCUGB) 
2. Air yang mengandung benih alga. 
3. Pengurai nabati (sayur, buah dan empon) 
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3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

dengan mencampurkan bahan pengurai nabati dalam LOCUGB, 
menggunakan 5 perlakuan dan 4 ulangan kemudian di aerasi selama 14 
hari. Campuran tersebut ditambah dengan air yang mengandung benih 
alga dengan perbandingan berbeda. Adapun rincian percobaanya dapat 
dilihat seperti Tabel 2. Dalam metode penelitian hal yang harus dilakukan 
dalam melakukan penelitian, meliputi persiapan penelitian, penentuan 
sampel dan pelaksanaan penelitian.  

 
3.3.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian bahan pengurai nabati dalam LOCUGB 
terhadap mikroalga adalah dengan mencari bahan baku limbah sayur 
(sawi, kangkung, bayam), buah (semangka, papaya dan melon) dan 
empon (kunyit, kencur, kunci). Persiapan penyaringan limbah cair biogas 
pada peternakan sapi perah dan bibit alga di air kolam yang berwarna 
hijau. 
 
3.3.2 Penentuan Sampel 

Penentuan sampel pada bahan pengurai nabati dalam LOCUGB 
terhadap mikroalga yaitu dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Dapat dilihat 
hasil percobaan pemberian terhadap mikroalga pada Tabel 2. 

 
3.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan pembuatan pengurai nabati dengan memanfaatkan 
sayur (sawi, kangkung, bayam), buah (semangka, papaya, melon) dan 
empon (kunyit, kencur, kunci) dengan perbandingan 2:2:1, dapat dilihat 
pada Gambar 1. Pada proses pembuatan LOCUGB dengan menyaring 
limbah cair biogas menggunakan kain kasa, diambil cairannya lalu 
dicampur dengan pengurai nabati dan diaerasi selama 14 hari dengan 
menggunakan aerator. Setelah air terlihat jernih lalu dicampur dengan 
benih alga pada masing-masing perlakuan 0 sampai perlakuan 4 jumlah 
persentasenya 100%, 97,5%, 96,5%, 95,5% dan 94,5%. Penanaman 
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dilakukan pada cover glass dengan volume air 120 ml, lalu ditempatkan 
pada rak agar mudah memindahkan dan mendapatkan sinar matahari. 
 
Tabel 2. Rincian Percobaan Pemberian Bahan Pengurai Nabati  
 Dalam LOCUGB Terhadap Mikroalga. 

Perlakuan Rincian  
Percobaan 

Ulangan 
1 2 3 4 

P0 0% 
P1 2,5% 
P2 3,5% 
P3 4,5% 
P4 5,5% 

 
3.4 Variabel Yang Diukur 

Variabel yang diukur pada pengurai nabati dalam LOCUGB terhadap 
mikroalga adalah sebagai berikut: 
 
1. Suhu 

Metode pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 
termometer manual, yaitu caranya ujung lancip termometer dimasukkan 
pada media alga dan ditunggu selama 5 menit. Pengamatan suhu media 
mikroalga dilakukan setiap hari sebanyak 3 kali, pada pagi pukul 07.00, 
siang pukul 12.00 dan sore pukul 17.00 hari. 
 
2. Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah sel pada media 
mikroalga. Jumlah sel mikroalga dapat dilihat menggunakan mikroskop 
cahaya binokuler multi-lensa. 

 
3. Berat Kering 

Berat kering merupakan berat mikroalga setelah dilakukan 
pengeringan dengan pemanfaatan cahaya matahari menggunakan alas 
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plastik dan dijemur selama ±3 hari sampai kering. Pengukuran berat 
kering mikroalga menggunakan timbangan digital, yaitu dengan cara 
menimbang plastik tanpa alga dikurangi plastik yang sudah terdapat alga 
kering. 

 
4. Rendemen 

Rendemen merupakan persentase menyusutnya air pada media 
mikroalga saat dikeringkan dibawah sinar matahari. 
 
3.5 Analisis Data 
 Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak lengkap (RAL). Model linier sebagai berikut: 

 
 

Keterangan : 
Yij : Nilai hasil pengamatan suhu, pertumbuhan, berat kering dan 

rendemen pada penambahan media dengan perlakuan ke (0, 1, 2, 
3, 4) dan ulangan ke (1, 2, 3, 4). 

μ  : Nilai rataan suhu, pertumbuhan, berat kering dan rendemen. 
τi : Pengaruh tingkat penambahan pengurai nabati dalam LOCUGB. 
εij : Pengaruh galat acak yang menerima perlakuan ke (0, 1, 2, 3, 4) 

pada ulangan ke (1, 2, 3, 4). 
 Setelah hasil perhitungan model linier suhu, pertumbuhan, berat 
kering dan rendemen diketahui maka dilanjutkan dengan menggunakan 
analisis ragam seperti pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Analisis Ragam Variabel Penelitian 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan       

Galat       
Total       
Jika Tabel 3 menunjukkan F hitung > F tabel maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD), seperti pada Tabel 4. 

Yij=µ+τi+εij 
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Tabel 4. Uji Jarak Berganda Duncan 

Perlakuan 1 2 3 4 
R (4 ; 15 ; 0,05)     

Nilai DMRT     
 
3.6 Batasan Istilah 
Pengurai nabati :Mikroorganisme pengurai organik nitrogen dan 

karbon dari jaringan tumbuhan yang telah mati.  
LOCUGB  :Air pisahan dari padatan atau air yang menetes dari 

lumpur organik dari keluaran unit gas bio. 
Mikroalga :Organisme tumbuhan paling primitif berukuran 

seluler yang umumnya dikenal dengan sebutan nama 
fitoplankton. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Pengaruh Pengurai Nabati Dalam LOCUGB Terhadap Suhu 

Media Mikroalga. 
Hasil pengamatan suhu media pada pagi, siang, dan sore hari masing-

masing perhitungan rata-rata menunjukkan seperti lampiran 1, 2 dan 3. 
Setelah dianalisis diketahui bahwa suhu media mikroalga pada pagi dan 
siang hari tidak berbeda nyata (P>0,05), sedangkan pada sore hari 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). Adapun rata-ratanya 
seperti Tabel 5. 
 
Tabel 5. Rata-rata suhu media mikroalga 

Perlakuan 
Rata-rata (°C) 

Pagi Siang Sore 
P0 22,31±0,42 25,91±0,14 23,41±0,63a 
P1 22,25±0,31 26,44±0,17 24,69±0,63b 
P2 22,13±0,46 25,90±0,02 24,90±0,74b 
P3 22,19±0,73 25,76±0,05 24,76±0,60b 
P4 22,17±0,27 26,54±0,06 25,04±0,43b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama, 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 
Setelah mengetahui hasil pengamatan pada Tabel 5, menunjukkan 

perbedaan yang nyata pada sore hari.  Karena pada waktu siang hari 
media mikroalga menerima sinar panas dari cahaya matahari yang 
dimanfaatkan untuk proses fotosintesis dan pembelahan jumlah sel, 
sehingga yang terjadi suhu media pada sore hari menjadi lebih rendah 
dibandingkan siang hari. Rata-rata suhu pada media pertumbuhan alga 
berkisar 22,17-26,54°C, dan diketahui suhu paling tinggi pada siang hari. 
Putri, Vikry dan Maharani (2013) menyatakan bahwa alga tumbuh sangat 
baik pada suhu 20-23°C, sedangkan menurut Basmal (2010) kisaran suhu 
optimal bagi pertumbuhan alga Chlorella sp. adalah antara 25-30°C. 
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Menurut pendapat Bahua, Hendrawan dan Yulianingsih, (2015) 
menyatakan bahwa pengambilan data suhu pada waktu pagi hari 
cenderung naik, pada waktu siang hari suhu berubah lebih tinggi dan 
pada waktu malam hari suhu cenderung turun. Secara keseluruhan 
berturut–turut suhu meningkat seiring dengan meningkatnya pula 
populasi mikroalga. Desiana, Banua, Evizal dan Yusnaini (2013) juga 
mengatakan bahwa semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin 
besar, berdasarkan prinsip tersebut sel akan tumbuh lebih tinggi, namun 
suhu ≥34°C akan menyebabkan denaturasi protein dan asam nukleat, 
kehilangan enzim yang penting dan metabolisme sel, sedangkan menurut 
Haryza dan Hastuti (2006) menyatakan suhu mempengaruhi aktivitas 
metabolisme dan fotosintesis organisme, selain itu suhu sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air, secara 
umum pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu, dapat 
menyebabkan kematian bila peningkatan suhu sampai ekstrim. 
Peningkatan suhu juga terjadi seiring dengan peningkatan jumlah 
populasi mikroalga. Hal ini disebabkan oleh hasil metabolisme dari 
mikroalga yang semakin meningkat. Kawaroe (2011) menyatakan 
semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin besar, sehingga sel 
akan tumbuh lebih cepat. Hal ini mungkin disebabkan peningkatan 
kepadatan populasi dari mikroorganisme pada media kultur yang 
menyebabkan peningkatan suhu media juga. Seperti pada penelitian 
sebelumnya bahwa mikroalga memerlukan sekitar 1000–4000 lux untuk 
optimalisasi pertumbuhannya (Niswati, Dermiyati dan Arif, 2008). 

Dapat disimpulkan bahwa pada sore hari suhu media menunjukkan 
perbedaan yang nyata akibat dari proses perbedaan pemberian proporsi 
bahan pengurai nabati dalam LOCUGB dan penyinaran matahari 
sehingga terjadi peningkatan jumlah alga didalam media yang 
memanfaatkan sinar matahari. 
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4.2 Pengaruh Pengurai Nabati Dalam LOCUGB Terhadap  
Pertumbuhan Mikroalga. 
Hasil pengamatan pada pengurai nabati dalam LOCUGB terhadap 

pertumbuhan mikroalga hari ke-1, 3, 5 dan 7 masing-masing 
menunjukkan seperti pada lampiran 4, 5, 6 dan 7. Setelah dianalisis 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada hari ke-1 dan 
berbeda nyata (P<0,05) pada hari ke-3, 5 dan 7. Adapun rata-rata 
pertumbuhan jumlah sel mikroalga dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Rata-rata pertumbuhan mikroalga 

Perlakuan 
Rata-rata (sel/ml) 

Hari 1 Hari 3 Hari 5 Hari 7 
P0 0,46±0,04 5,57±0,03a 7,42±1,00a 11,62±1,50a 
P1 0,49±0,05 5,60±0,06a 7,45±1,01a 12,05±1,41a 
P2 0,52±0,05 5,65±0,03a 8,26±0,58a 12,76±1,16a 
P3 0,55±0,08 5,73±0,13a 8,89±1,30ab 13,29±1,49ab 
P4 0,55±0,02 6,30±0,070b 10,14±1,53b 15,57±2,28b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama, 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Setelah mengamati Tabel 6 diketahui bahwa pemberian pengurai 
nabati dalam LOCUGB mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 
mikroalga. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan tingkat rata-
rata populasi mikroalga pada tanpa kontrol perlakuan dari hari ke-1, 3, 5 
dan 7, yang mendapatkan hasil sebesar 0,046±0,04 sel/ml ; 5,57±0,03 
sel/ml ; 7,42±1,00 sel/ml dan 11,62±1,50 sel/ml. Pertumbuhan mikroalga 
tertinggi pada hari ke-7 merupakan puncak pertumbuhan atau fase 
stationer dari mikroalga, hal ini dikarenakan pemberian proporsi pengurai 
nabati dalam LOCUGB lebih banyak sehingga komposisi nutrien yang 
ada didalam media juga semakin tinggi. Mikroalga menyerap kandungan 
nutrisi tersebut untuk pertumbuhan jumlah sel, karena pada pengurai 
nabati memiliki berbagai macam mikroba menguntungkan seperti 
Bacillus sp, Nitrobacter sp, Saccharomyces C., Aerobacter sp yang 
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berguna untuk membantu menguraikan bahan organik dan senyawa 
nitrogen dalam proses pertumbuhan mikroalga. Adanya sinar matahari 
yang menyinari media pertumbuhan alga juga mempengaruhi proses 
pembelahan sel didalam media. Alga merupakan organisme berklorofil, 
oleh karena itu dalam pertumbuhannya alga membutuhkan sinar matahari 
sebagai proses fotosintesis. Menurut Nurlaili, Hendrawan dan Nugroho 
(2015) mengatakan bahwa intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan 
mikroalga hijau dalam melakukan fotosintesis lebih besar dibandingkan 
jenis mikroalga lain yang membutuhkan intensitas cahaya sebesar luks. 
Cahaya matahari dapat digantikan dengan cahaya buatan seperti lampu 
neon dengan intensitas cahaya yang sesuai dengan kebutuhan mikroalga. 
Lewis dan McCourt (2004) menambahkan bahwa budidaya diluar 
ruangan lebih ekonomis bila sinar matahari yang diterima oleh media 
selalu tetap. Produksi mikroalga tidak dipengaruhi oleh kedalaman air, 
tetapi dipengaruhi oleh letak media pertumbuhan tersebut didalam 
menerima sinar matahari, pada saat populasi mikroalga mencapai 0,001-
0,1% maka warna air tampak hijau kekuningan dan kedalaman kolam 
diusahakan 10-20 cm, apabila kedalaman kolam lebih dari itu maka 
pertumbuhan jumlah sel pada alga akan lemah. 

Pertumbuhan mikroalga jumlah selnya dapat meningkat dari hari ke-1 
sampai hari ke-7 setelah diberikan pengurai nabati dalam LOCUGB dan 
diketahui bahwa pada warna media pertumbuhan mikroalga berbeda 
seperti penanaman hari ke-1, warna media pertumbuhan alga didominasi 
warna kuning kecoklatan. Setelah pada hari ke-3, 5 dan 7 warna coklat 
pada media hilang dan berubah menjadi warna kuning kehijauan. 

Perubahan warna media pertumbuhan pada mikroalga dikarenakan 
penyerapan kandungan nutrisi yang dilakukan mikroalga sebagai 
makanan dan diproses didalam tubuh untuk dijadikan sumber energi 
dalam melakukan pembelahan jumlah sel. Hal tersebut dilakukan saat 
setelah media menerima sinar matahari yang cukup, sehingga dengan 
diberikan nutrisi yang baik dan penyinaran yang cukup maka alga akan 
tumbuh dengan baik dan didalam media akan didominasi warna alga. 
Junus, Satata dan Arifin (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan 
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mikroalga paling baik pada media kultivasi yang menggunakan pupuk 
organik dibandingkan dengan pupuk anorganik pada media kultivasi yang 
menggunakan pupuk organik pertumbuhan sel mikroalga sangat cepat 
dan memiliki umur pertumbuhan paling lama dibandingkan dengan 
pupuk anorganik, hingga mencapai pertumbuhan optimal atau fase 
eksponensial pada hari ke-5. Sedangkan pertumbuhan mikroalga dengan 
media kultivasi pupuk anorganik, mengalami pertumbuhan optimal atau 
fase eksponensial pada hari ke-3. Yanti, Junus dan Cholis (2014) 
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. 

Dapat di simpulkan bahwa mikroalga dapat tumbuh berkembang 
cepat karena diberikan bahan pengurai nabati sebagai pengurai bahan 
organik dan menghasilkan nitrogen selain itu peranan sinar matahari juga 
membantu proses pertumbuhan mikroalga, sehingga pada hari ke-3, 5 dan 
7 pertumbuhan alga menunjukkan perbedaan yang nyata. 
 
4.3 Pengaruh Pengurai Nabati Dalam LOCUGB Terhadap Berat 

Kering dan Rendemen Mikroalga. 
Hasil pengamatan berat kering dan rendemen dapat dilihat pada 

lampiran 8 dan 9, setelah dianalisis menunjukkan perbedaan dengan 
pengaruh yang nyata (P<0.05). Adapun rata-rata dan persentase pada 
masing-masing berat kering dan rendemen mikroalga dapat dilihat pada 
Tabel 7. 
Tabel 7. Rata-rata berat kering dan persentase rendemen mikroalga 

Perlakuan Berat Kering (gram) Rendemen (%) 
P0 0,23±0,01a 58%±0,12a 
P1 0,53±0,01b 66%±0,01ab 
P2 0,58±0,13b 75%±0,16ab 
P3 0,68±0,19b 85%±0,22b 
P4 0,73±0,33b 93%±0,05b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama, 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 
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Setelah melihat Tabel 7 yang menunjukkan perbedaan yang nyata, 
karena adanya perbedaan pemberian persentase bahan pengurai nabati 
dalam LOCUGB sehingga semakin diberi dengan proporsi yang cukup 
maka bakteri yang menguntungkan juga semakin banyak dan dapat 
membantu menguraikan bahan organik, menguraikan senyawa nitrogen, 
menjaga kestabilan pH dan menghilangkan bau pada media. Dan 
mikroalga dapat tumbuh dengan sangat baik. Hasilnya pada media yang 
tanpa diberi perlakuan menunjukkan rataan berat kering sebesar 
0,23±0,01 gram sedangkan perlakuan penambahan pengurai nabati dalam 
LOCUGB dengan tingkat yang berbeda menunjukkan hasil 0,53±0,01 
gram ; 0,58±0,13 gram ; 0,68±0,19 gram dan 0,73±0,33 gram. 

Menurut Puspitasari dan Ratnasari (2012), semakin besar biomassa 
LOCUGB yang diberikan maka kepadatan alga akan semakin banyak dan 
memacu pada berat kering serta rendemen yang di hasilkan. Putri, Vikry 
dan Maharani (2013) menambahkan bahwa pertumbuhan suatu jenis 
fitoplankton atau mikroalga sangat erat kaitannya dengan ketersediaan 
hara makro dan hara mikro, berupa nutrien, suhu, pH, cahaya, dan 
karbondioksida. Mulyanto (2010) juga menambahkan bahwa semakin 
banyak CO2 yang tersedia didalam media kultur, maka pertumbuhan 
mikroalga akan semakin baik. 

Rendemen pada media mikroalga dapat diketahui dengan melakukan 
lama penyinaran sinar matahari yang menyinari media alga, sehingga 
terjadi penguapan dan menyusutnya air dalam media karena suhu panas 
yang diterima media terhadap sinar matahari. Pada hasil pengamatan 
diketahui bahwa semakin sering terkena sinar matahari maka akan 
mempercepat pengeringan air dalam media pertumbuhan, sehingga dapat 
diketahui bentuk kering alga. Pertumbuhan mikroalga pada media 
pengurai nabati dalam LOCUGB meningkat 2-3 kali lipat per hari dapat 
dilihat pada Tabel 7. Nilai pertumbuhan mikroalga mempengaruhi berat 
kering yang dihasilkan dari tanpa diberi perlakuan sampai yang diberikan 
perlakuan, yaitu sebesar 0,23 gram ; 0,53 gram ; 0,58 gram ; 0,68 gram 
dan 0,73 gram. Nilai rata-rata berat kering dan rendemen tertinggi jika 
dilihat pada Tabel 7 adalah perlakuan ke-4. Pada hari ke-1 tampak warna 
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air media alga berwarna kuning kecoklatan dan setelah hari ke-7 air 
media berubah menjadi hijau, hal ini menunjukkan bahwa setelah 
diberikan pengurai nabati dengan persentase berbeda mikroalga dapat 
tumbuh dengan baik dengan menyerap nutrisi pada media. Setelah 
mencapai beberapa hari, media pada mikroalga mulai berubah dan 
sampai pada hari ke-7 media alga berubah menjadi hijau. Untuk 
mengetahui hasil berat kering mikroalga harus dijemur pada sinar 
matahari selama ±3 hari tergantung banyak media dan intensitas cahaya 
yang memproses pengeringan. Nilai besaran berat kering dari masing-
masing perlakuan sesuai dengan besaran pertumbuhan mikroalga. Jadi 
pertumbuhan mikroalga tidak memberikan perbedaan setelah alga 
didalam media dikeringkan. 

Mikroalga merupakan tanaman yang paling efisien dalam menangkap 
dan memanfaatkan energi matahari serta CO2 untuk keperluan 
fotosintesis, selain itu mikroalga dapat tumbuh dalam media yang kurang 
minim nutrisi. Hal ini menyebabkan mikroalga memiliki waktu 
pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan tanaman darat, yaitu mulai 
hitungan hari sampai beberapa minggu (Putri, Lutfi dan Susilo, 2014). 
Wahab, Junus dan Setyowati, (2013) menambahkan bahwa pertumbuhan 
juga memberikan hasil yang sama dengan berat kering yang dihasilkan 
karena semakin banyak pertumbuhan maka berat kering yang dihasilkan 
semakin tinggi. Menurut Santoso, Darmawan dan Susanto (2011) dalam 
biomassa mikroalga terkandung bahan-bahan seperti protein, karbohidrat, 
lemak dan asam nukleat. Persentase keempat komponen tersebut 
bervariasi tergantung jenis alga. Lewis dan McCourt (2004) juga 
menambahkan bahwa pemanenan mikroalga adalah bagian penting dalam 
sistem budidaya untuk menghasilkan biomassa panen yang lebih tinggi. 

Kesimpulan dari pembahasan berat kering dan rendemen, yaitu 
berat kering mikroalga dipengaruhi oleh pemberian pengurai nabati 
dalam  LOCUGB dengan proporsi berbeda maka dengan proporsi 
paling banyak pada perlakuan ke-4, pertumbuhan sel mikroalga 
semakin banyak sehingga berat kering yang dihasilkan tidak berbeda 
dengan pertumbuhan alga. Perubahan warna media pertumbuhan 
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disebabkan karena mikroalga menyerap nutrisi dalam media sehingga 
warna menjadi hijau karena didominasi warna alga. Pada rendemen 
mikroalga semakin lama sinar matahari yang menyinari media maka air 
dalam media akan berkurang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dengan proporsi yang berbeda pada pengurai nabati dalam 

LOCUGB menunjukkan bahwa suhu, pertumbuhan, berat 
kering dan rendemen mikroalga semakin baik pada perlakuan 
ke-4 dengan persentase pemberian sebanyak 5,5%. 

2. Peranan pengurai nabati dalam LOCUGB sebagai campuran 
pupuk organik cair bagi mikroalga terhadap suhu, 
pertumbuhan, berat kering dan rendemen. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disarankan bahwa dengan 
diberikan pengurai nabati dalam LOCUGB dengan persentase ≥ 5,5% 
untuk menghasilkan biomassa mikroalga yang lebih banyak. 
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Lampiran 1. Pengamatan Suhu Pagi Mikroalga (°C) 

P 
ULANGAN 

Jumlah Rata-
rata U1 U2 U3 U4 

P0 22,50 22,28 22,25 22,19 89,22 22,31 
P1 22,50 22,14 22,16 22,18 88,98 22,25 
P2 22,10 22,16 22,13 22,13 88,52 22,13 
P3 22,17 22,20 22,13 22,25 88,75 22,19 
P4 22,12 22,17 22,25 22,15 88,69 22,17 

TOTAL 111,39 110,95 110,92 110,90 444,16 111,04 
 

ANALISIS STATISTIKA 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
  FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def)2  
     P x u 
    = 444,162/20 = 9,864 
  
 Jumlah Kuadrat (JK) 
  JKtotal  =  ∑a ∑b ∑mnop – FK 
 = (22,502+22,282+…+22,152) – FK 
 = 0,24 
 
  JKp  = ∑Yij

2 – FK 
         U 
   =(89,222+88,982+88,522+88,752+88,692) – FK 
      4 
    = 0,1 
 
  JKgalat  = JKtotal - JKp 
    =  0,24–0,1  
    = 0,1 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,07 0,02 1,73 3,06 4,89 
Galat 15 0,16 0,01    

Total 19 0,24     
Keterangan : F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan tidak memberikan  

 perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05). 
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Lampiran 2. Pengamatan Suhu Siang Mikroalga (°C) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 25,50 25,75 26,50 25,90 103,65 25,91 
P1 26,50 26,75 26,00 26,50 105,75 26,44 
P2 26,10 25,55 25,50 26,45 103,60 25,90 
P3 26,50 25,00 25,30 26,25 103,05 25,76 
P4 26,50 26,90 26,25 26,50 106,15 26,54 

TOTAL 131,10 129,55 131,60 131,60 522,20 130,55 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def)2  
    P x u 
   = 522,202/20 = 13,635 

 
Jumlah Kuadrat (JK) 

 JKtotal  =  ∑a ∑b ∑mnop – FK 
 = (25,502+25,752+…+26,502) – FK 
 = 5,23 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
 U 

  =(103,652+105,752+103,602+103,052+106,152) – FK 
    4 
   = 2 
 JKgalat  = JKtotal - JKp 
   =  5,23–1,98  
   = 3,26 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 1,98 0,49 2,27 3,06 4,89 
Galat 15 3,26 0,22    
Total 19 5,23     

Keterangan : F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan tidak memberikan  
 perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05). 
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Lampiran 3. Pengamatan Suhu Sore Mikroalga (°C) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 23,50 23,75 22,50 23,90 93,65 23,41 
P1 24,50 24,75 24,00 25,50 98,75 24,69 
P2 24,10 25,55 25,50 24,45 99,60 24,90 
P3 25,50 25,00 24,30 24,25 99,05 24,76 
P4 24,50 24,90 25,25 25,50 100,15 25,04 

TOTAL 122,10 123,95 121,55 123,60 491,20 122,80 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def)2  
    P x u 
   = 491,202/20 = 12,064 
  
 Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKtotal  =  ∑a ∑b ∑mnop – FK 
 = (23,502+23,752+…+25,502) – FK 

= 12,50 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
 U 
 =(93,652+98,752+99,602+99,052+100,152) – FK 
    4 
   = 6,87 
 JKgalat  = JKtotal - JKp 
   =  12,50–6,87 
   = 5,63 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 6,87 1,72 4,57 3,06 4,89 

Galat 15 5,63 0,38    
Total 19 12.50     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan  
 perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 
R(4 ; 15 ; 0,01%) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 1% 0,923 0,968 0,996 1,015 
Keterangan : R (4 ; 15 ; 0,01) 
  4 = jumlah perlakuan -1 
  15 = db galat 
  0,05 = taraf beda nyata 

 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 23,41 a 
P1 24,69 b 
P3 24,76 b 
P2 24,90 b 
P4 25,04 b 
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Lampiran 4. Pengamatan Pertumbuhan Mikroalga Hari ke-1 (sel/ml) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 0,41 0,45 0,48 0,50 1,84 0,46 
P1 0,42 0,47 0,51 0,54 1,95 0,49 
P2 0,52 0,54 0,46 0,59 2,10 0,52 
P3 0,54 0,49 0,67 0,51 2,21 0,55 
P4 0,56 0,55 0,52 0,58 2,21 0,55 

TOTAL 2,45 2,50 2,64 2,72 10,31 2,58 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 
    P x u 
   = 10,312/20 
   = 5,31 
 
 Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 
   = (0,412 + 0,452 + … + 0,582) – FK  
   = 0,07 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
 U 
   = (1,842+1,952+2,102+2,212+2,212) – FK  
     4 
   = 0,03 
 JKgalat = JKtotal – JKp 
   =  0,07– 0,03 
   = 0,04 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 0,03 0,01 2,33 3,06 4,89 

Galat 15 0,04 0,003    
Total 19 0,07     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan  
perbedaan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 5. Pengamatan Pertumbuhan Mikroalga Hari ke-3 (sel/ml) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 5,53 5,56 5,58 5,60 22,27 5,57 
P1 5,55 5,54 5,66 5,66 22,42 5,60 
P2 5,64 5,66 5,62 5,69 22,60 5,65 
P3 5,62 5,62 5,87 5,81 22,92 5,73 
P4 5,63 5,77 6,82 6,99 25,21 6,30 

TOTAL 27,97 28,15 29,55 29,75 115,42 2,58 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 

FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 
    P x u 
   = 115,422/20 
   = 666,04 
 
Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK 
   = (5,532 + 5,562 + … + 6,992) – FK  
   = 3,00 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
 U 
   = (22,272+22,422+22,602+22,922+25,212) – FK  
     4 
   = 1,47 
 JKgalat  = JKtotal – JKp 
   =  3,00–1,47  
   = 1,54 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 1,47 0,37 3,59 3,06 4,89 

Galat 15 1,54 0,10    
Total 19 3,00     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan  
perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 
R(4 ; 15 ; 0,01%) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 1% 0,482 0,505 0,520 0,530 

Keterangan : R (4 ; 15 ; 0,01) 
 4 = jumlah perlakuan -1 
 15 = db galat 
 0,05 = taraf beda nyata 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 5,57 a 
P1 5,60 a 
P3 5,65 a 
P2 5,73 a 
P4 6,30 b 
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Lampiran 6. Pengamatan Pertumbuhan Mikroalga Hari ke-5 (sel/ml) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 6,63 6,64 7,68 8,72 29,67 7,42 
P1 6,65 6,64 7,77 8,75 29,82 7,45 
P2 7,72 7,80 8,75 8,77 33,03 8,26 
P3 7,72 7,82 10,07 9,96 35,57 8,89 
P4 8,80 8,95 10,81 11,99 40,55 10,14 

TOTAL 37,52 37,85 45,08 29,75 168,64 42,16 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 
    P x u 
   = 168,642/20 
   = 1421,91 
 

Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK 
   = (6,632 + 6,642 + … + 11,992) – FK  
   = 39,75 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
        U 
   = (29,672+29,822+33,032+35,572+40,552) – FK  
     4 
   = 20,54 
 JKgalat  = JKtotal – JKp 
   =  39,75– 20,54 
   = 19,21 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 20,54 5,14 4,01 3,06 4,89 

Galat 15 19,21 1,28    
Total 19 39,75     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan  
 perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 
R(4 ; 15 ; 0,01%) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 1% 1,705 1,788 1,839 1,874 

Keterangan: R (4 ; 15 ; 0,01) 
 4 = jumlah perlakuan -1 
 15 = db galat 
 0,05 = taraf beda nyata 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 7,42 a 
P1 7,45 a 
P3 8,26 a 
P2 8,89 ab 
P4 10,14 a 
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Lampiran 7. Pengamatan Pertumbuhan Mikroalga Hari ke-7 (sel/ml) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 10,53 10,54 11,68 13,72 2159,39 11,62 
P1 10,75 10,99 12,77 13,69 2323,80 12,05 
P2 11,72 11,80 13,75 13,80 2607,07 12,76 
P3 11,72 12,42 14,07 14,96 2827,55 13,29 
P4 12,85 14,65 16,81 17,99 3880,90 15,57 

TOTAL 57,57 60,40 69,08 74,16 13798,71 65,30 
 

ANALISIS STATISTIKA 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 
    P x u 
   = 13798,712/20 
   = 3411,43 
  
 Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK 
   = (10,532 + 10,542 + … + 17,992) – FK  
   = 77,35 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
        U 
 = (2159,392+2323,802+2607,072+2827,552+3880,902) – FK  
    4 
   = 38,25 
 JKgalat  = JKtotal – JKp 
   = 77,35– 38,25 
   = 39,10 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 38,25 9,56 3,67 3,06 4,89 

Galat 15 39,10 2,61    
Total 19 77,35     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan  
 perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 

R(4 ; 15 ; 0,01%) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 1% 2,433 2,551 2,624 2,674 

Keterangan: R (4 ; 15 ; 0,01) 
 4 = jumlah perlakuan -1 
 15 = db galat 
 0,05 = taraf beda nyata 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 11,62 a 
P1 12,05 a 
P3 12,76 a 
P2 13,29 ab 
P4 15,57 b 
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Lampiran 8. Pengamatan Berat Kering Mikroalga (gram) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 0,2283 0,2382 0,2097 0,2262 0,9024 0,2256 
P1 0,5237 0,5268 0,5367 0,5284 2,1156 0,5289 
P2 0,7022 0,6615 0,4156 0,5455 2,3248 0,5812 
P3 0,7902 0,7677 0,7501 0,3990 2,7070 0,6768 
P4 0,8700 0,8152 0,2395 0,9897 2,9144 0,7286 

TOTAL 3,1144 3,0094 2,1516 2,6888 10,9642 2,7411 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 
 Faktor Koreksi (FK) 
 FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 
    P x u 
   =10,96422/20 
   = 6,01 
  
Jumlah Kuadrat (JK) 
 JKtotal  = ∑a ∑b ∑mnop – FK  
   = (0,22832 + 0,23822 +… + 0,98972) – FK  
   = 1,11 
 JKp  = ∑Yij

2 – FK 
        U 
 = (0,90242 + 2,11562 + 2,32482 + 2,70702 + 2,91442) – FK 
    4 
   = 0,6 
 JKgalat  = JKtotal – JKp  
   = 1,11 - 0,6 
   = 0,5 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 0,6 0,1546 4,74 3,06 4,89 

Galat 15 0,5 0,0326    
Total 19 1,1     

Keterangan: F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 

R(4 ; 15 ; 0,05) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 0,272 0,285 0,293 0,299 

Keterangan: R (4 ; 15 ; 0,01) 
 4 = jumlah perlakuan -1 
 15 = db galat 
 0,05 = taraf beda nyata 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 0,23 a 
P1 0,53 b 
P2 0,58 b 
P3 0,68 b 
P4 0,73 b 
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Lampiran 9. Pengamatan Rendemen Mikroalga (%) 

P 
ULANGAN 

JUMLAH RATA-
RATA U1 U2 U3 U4 

P0 53% 75% 48% 57% 233% 58% 
P1 65% 67% 66% 66% 265% 66% 
P2 84% 88% 52% 76% 299% 75% 
P3 98% 92% 97% 51% 338% 85% 
P4 94% 87% 92% 100% 373% 93% 

TOTAL 394% 409% 355% 350% 1508% 377% 
 

ANALISIS STATISTIKA 
 
Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 
FK  = (∑a ∑b ∑c ∑def )2 

   P x u 
  = 1508%2/20 
  = 1138% 

 
Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal = ∑a ∑b ∑mnop – FK 

  = (53%2 + 75%2 + … + 1,002) – FK  
  = 59% 

JKp  = ∑Yij
2 – FK 

       U 
= (233%2+265%2+299%2+338%2+373%2) – FK  

   4 
  = 31% 

JKgalat = JKtotal – JKp 
  =  59%–31%  
  = 28% 
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TABEL SIDIK RAGAM 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 0,31 0,08 4,23 3,06 4,89 

Galat 15 0,28 0,02    
Total 19 0,59     

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan memberikan 
perbedaan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

 
UJI DUNCAN 

P 1 2 3 4 
R(4 ; 15 ; 0,01%) 3,014 3,16 3,25 3,312 
Nilai DMRT 1% 0,923 0,968 0,996 10,150 

Keterangan: R (4 ; 15 ; 0,01) 
 4 = jumlah perlakuan -1 
 15 = db galat 
 0,05 = taraf beda nyata 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 58% a 
P1 66% ab 
P3 75% ab 
P2 85% b 
P4 93% b 
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Lampiran 10. Gambar pertumbuhan mikroalga hari ke-1, 3,  
 5 dan 7 

 

  
1. Hari ke-1   2. Hari ke-3 

 

  
3. Hari ke-5   4. Hari ke-7 
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Lampiran 11. Gambar proses penjemuran dan aerasi pada  
   mikroalga. 

 

  
1. Media pertumbuhan  2. Proses penjemuran 

 
 

 
3. Proses aerasi pengurai nabati selama 4 hari 
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