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BIOREAKTOR UNTUK PEMBUDIDAYAAN MIKROALGA. Pembimbing: 

(I) Prof. Dr. Ir. Sumardi,. HS, MS, ; (II) Mochamad Bagus Hermanto STP, M.Sc 

 

RINGKASAN 

Mikroalga merupakan tumbuhan air yang berukuran mikroskopik, memiliki 

berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pakan, pangan, dan bahan 

kimia lainnya (Brown, 1997). Selain sebagai sumber pakan, mikroalga juga dapat 

dimanfaatkan sebagai tumbuhan penghasil bahan bakar nabati.  

Budidaya dan pemanfaatan mikroalga untuk tujuan komersial telah berkembang 

dengan pesat dan seiring dengan munculnya krisis energi yang diakibatkan oleh mahalnya 

bahan bakar fosil. Penelitian untuk menggunakan mikroalga sebagai sumber energi 

alternatif, secara intensif dilakukan para peneliti mulai awal tahun 1980an (Izzata, 2008). 

Bioreaktor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah 

lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah 

menjadi bahan yang dikehendaki. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Februari 2011 

dengan perancangan alat dilakukan di Lab. Mekatronik (TSSU) Jurusan Keteknikan 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian,  pengamatan jumlah Nannochloropsis oculata di 

Laboratorium Ekologi dan Mikrobiologi Jurusan Biologi, Universitas Brawijaya-Malang.  

Bioreaktor dirancang dengan menggunakan prinsip sirkulasi, dimana pompa 

adalah sumber tenaga utama untuk mengangkut cairan mikroalga. Dengan tinggi 2 m dan 

jarak lintasan sirkulasi 1.6 m, debit aliran dari bioreaktor adalah 0.6 L/menit. Kekuatan 

pompa yang digunakan adalah sebesar 75 W dan mampu mengangkut cairan hingga 3 m. 

Biaya total perancangan alat adalah Rp. 2.459.600,- dan biaya pengoprasiannya selama 

15 hari kultur adalah Rp. 21.600,- 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan, alat ini dapat berfungsi dengan baik. 

Faktor pendukung pertumbuhan Nannochloropsis oculata yaitu pH, suhu, intensitas 

cahaya dan salinitas air sudah sesuai dengan syarat hidupnya dengan kisaran masing-

masing 7.2-8.3; 25-27 
o
C; 1011-1800 lux; dan 3-3.2%. Bibit tebar awal berjumlah 128 x 

10
4
 sel/ml dan memberikan hasil tertinggi Nannochloropsis oculata yang mencapai 3293 

x 10
4
 sel/ml air di hari ke-11 kultur, namun menurun di hari ke-12 hingga hari ke-15 

kultur sebesar 655 x 10
4
 sel/ml. Hal ini dikarenakan menipisnya kandungan nutrisi pada 

media kultur. Kadar lemak terbesar terdapat di hari ke-11 yaitu 17.89 % dan 3.56 % di 

hari terakhir pengkulturan.  

 

 

Kata Kunci : Mikroalga, Bioreaktor, Budidaya, Nannochloropsis oculata. 
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CONSTRUCTION FOR CULTIVATION  OF MICROALGA. Instructure : 

(I) Prof. Dr. Ir. Sumardi,. HS, MS; (II) Mochamad Bagus Hermanto STP, M.Sc 

 

SUMMARY 

Microalgae is one of water plants in a microscopic size which has a lot of 

potential function that can be developed as the source of animal feed, food, and another 

chemical material (Brown, 1997). Microalgae has been cultivated and used for 

commercial purpose in this era along the issue of energy crisis. That is why a research 

about microalgae as an alternative energy has been popular since 1980 (Izzata, 2008). 

Bioreactor is a tool or system that can provide biological environment which can 

support biochemical reaction from the raw material into certain material. This research 

was done in Environmental and Natural Resource Engineering laboratory from 

December, 2010 until March, 2011. 

The experiment was conducted in December 2010 to February 2011 with the 

design of tools conducted in the Lab. Mechanization (TSSU) Department of Agriculture 

Faculty of Agricultural Technology. The observation of Nannochloropsis oculata has 

been done in the Laboratory of Ecology and Microbiology Department of Biology, UB-

Malang. 

The bioreactor is designed based on circulation principal, in which the pump was 

the main power source to carry microalgae liquid. In 2 meter as the height and 1.6 meters 

as the space of circulation lane, the speed of water flow is 0.6 Liter/minute. The power of 

pump which is used is 75 Watt and it capable to carry the liquid up to 3 meters. The total 

cost for constructing the cultivation instrument is Rp. 2.459.000,-, and the operational 

cost within fifteen days of cultivation are Rp. 21.600,-. 

 Based on the research which has been done, this tool can work optimally. The 

supporting parameter that has been evaluated such as pH, light intensity, and water 

salinity were fit for the growth of Nannochloropsis oculata. The first seed which is 

planted in the Bioreactor was 128 x 10
4 

cell/ml, then, in the 11
th
 day of cultivation, 

Nannochloropsis oculata reaches maximum result until 3293 x 10
4
 cell/ml. unfortunately, 

in the 12
th
 day until the 15

th
 day of cultivation, it decreases to 655 x 10

4
 cell/ml. This 

problem happens because the nutrition in the cultivation media decreases as well. The 

maximum proportion of lipid was 17.89% in the 11
th
 day of cultivation, and the minimum 

proportion is 3.56% in the 15
th
 day of cultivation.  

 

 

Key word : Microalga, Bioreactor, cultivation, Nannochloropsis oculata 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki berbagai jenis 

tumbuhan darat maupun laut yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam 

kepentingan. Salah satu tumbuhan laut yang dimiliki oleh Indonesia adalah 

mikroalga. 

Mikroalga merupakan tumbuhan air yang berukuran mikroskopik, 

memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pakan, 

pangan, dan bahan kimia lainnya (Brown, 1997). Selain sebagai sumber pakan, 

mikroalga juga dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan penghasil bahan bakar 

nabati.  

Mikroalga telah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Mulai 

dari bidang perikanan sebagai makanan larva ikan, industri farmasi dan makanan 

suplemen dengan kandungan nutrisi tinggi sebagai suplemen penderita gangguan 

pencernaan dan kebugaran. Selain itu, mikroalga juga digunakan dalam 

pengolahan limbah logam berat sebagai pengikat logam dari badan air dan 

mengendapkannya pada dasar kolam. Teknologi terbaru yang memanfaatkan 

mikroalga saat ini adalah energi alternative biodiesel. Hal ini dikarenakan 

biomassa mikroalga selain mengandung protein, karbohidrat dan vitamin juga 

mengandung minyak 

Budidaya dan pemanfaatan mikroalga untuk tujuan komersial telah 

berkembang dengan pesat dan seiring dengan munculnya krisis energi yang 



 

 

 

 

diakibatkan oleh mahalnya bahan bakar fosil, maka penelitian untuk 

menggunakan mikroalga sebagai sumber energi alternatif, intensif dilakukan para 

peneliti mulai awal tahun 1980 (Izzata, 2008). 

Ketersediaan bahan bakar fosil yang sudah semakin menipis dapat disiasati 

menggunakan bahan bakar buatan seperti biogas atau biodiesel. Mikroalga yang 

telah diketahui memiliki kandungan minyak yang cukup besar dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan utama penghasil bahan bakar. Agar perolehan algae 

dapat lebih mudah, maka dilakukan pembiakan atau budidaya. Budidaya ini 

sendiri dapat dilakukan dalam skala laboratorium (menggunakan erlemeyer)  atau 

menggunakan alat berupa bioreaktor.  

Bioreaktor adalah salah satu alat untuk memperbanyak jumlah alga 

(budidaya). Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah 

peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang 

dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan 

yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor melibatkan 

organisme atau komponen biokimia aktif (enzim) yang berasal dari organisme 

tertentu, baik secara aerobik maupun anaerobik. Sementara itu, agensia biologis 

yang digunakan dapat berada dalam keadaan tersuspensi atau terimobilisasi. 

Contoh reaktor yang menggunakan agensia terimobilisasi adalah bioreaktor 

dengan unggun atau bioreaktor membran (Ratledge, 2001). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Cara perancangan bioreaktor sederhana berbasis sirkulasi 
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2. Seberapa besar kemampuan bioreaktor sederhana mampu 

memproduksi Nannochloropsis oculata? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang bioreaktor menggunakan prinsip sirkulasi dengan 

menambah pasokan O2  (subjek yang diteliti bersifat aerob) 

menggunakan bahan utama plastik sebagai media sirkulasinya. 

2. Menguji bioreaktor menggunakan mikroalga Nannochloropsis oculata 

untuk mengetahui besar peningkatan pertumbuhannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Masyarakat Umum 

Masyarakat yang masih awam akan pembudidayaan alga akan 

mengerti proses dari pembiakan alga mulai dari bibit menggunakan 

bioreaktor sederhana ini. 

b. Bagi Dunia Usaha 

Bagi usahawan yang tertarik dengan bioreaktor namun belum memiliki 

gambaran mengenai perancangannya, dengan adanya penelitian ini 

usahawan tersebut dapat memperbanyak alat ini dan memodifikasinya 

untuk kemudian dijual kembali.  

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian hanya dilakukan sebatas merancang bioreaktor dan menguji alat 

tersebut dengan menggunakan mikroalga jenis Nannochloropsis oculata.  

 



 

 

 

 

1.6 Hipotesa 

Pembiakan mikroalga jenis Nannochloropsis oculata menggunakan 

bioreaktor akan menghasilkan mikroalga jauh lebih banyak dibandingkan yang 

dilakukan skala laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikroalga 

Mikroalga merupakan organisme tumbuhan yang paling primitif yang 

berukuran renik, dan hidup di seluruh wilayah perairan, baik air tawar maupun air 

laut. Mikroalga memang sudah lama dipergunakan untuk industri farmasi, 

kesehatan dan sebagainya (Diharmi, 2001).  

Mikroalga diklasifikasikan sebagai tumbuhan karena memiliki klorofil dan 

mempunyai suatu jaringan sel menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Melalui 

pendekatan suatu skema klasifikasi, spesies mikroalga dikarakterisasi berdasarkan 

kesamaan morfologi dan biokimia (Diharmi, 2001).  

Sel mikroalga dapat dibagi menjadi sepuluh divisi, dan setiap divisi 

mempunyai karakteristik yang ikut memberikan andil pada kelompoknya, tetapi 

spesies-spesiesnya cukup memberikan perbedaan-perbedaan dari lainnya. Ada 

empat karakteristik yang digunakan untuk membedakan divisi mikroalga yaitu; 

tipe jaringan sel, ada tidaknya flagella, tipe komponen fotosintesa, dan jenis 

pigmen sel. Selain itu morfologi sel dan bagaimana sifat sel yang menempel 

berbentuk koloni / filament adalah merupakan informasi penting didalam 

membedakan masing-masing kelompok (Graham and Wilcox, 2000). 

2.1.1 Nannochloropsis oculata  

2.1.1.1 Morfologi dan Klasifikasi 

Nannochloropsis oculata (eustigmatophyceae) yang lebih dikenal dengan 

nama chlorella Jepang (Maruyama et al., 1986), merupakan sel berwarna 



 

 

 

 

kehijauan, tidak motil, dan tidak berflagel. Selnya berbentuk bola berukuran 

sedang dengan diameter 2-4 μm, tergantung spesiesnya, dengan chloroplast 

berbentuk cangkir. Organisme ini merupakan divisi yang terpisah dari 

Nannochloropsis karena tidak adanya klorofil. Selnya bereproduksi dengan 

membentuk dua sampai delapan sel anak didalam sel induk yang akan dilepaskan 

pada lingkungan. Gambar dari Nannochloropsis oculata dilihat dari mikroskop 

dengan perbesaran 1000x dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Nannochloropsis oculata 

 

Penggunaan mikroalga Nannochloropsis oculata secara komersial antara 

lain sebagai bahan makanan, energi biomass, pupuk pertanian, dan industri 

farmasi karena mikroalga ini mengandung protein, karbohidrat, lipid,dan berbagai 

macam mineral (Cresswell, 1989). Selain itu Nannochloropsis oculata merupakan 

pakan yang populer untuk rotifer, artemia, dan pada umumnya merupakan 

organisme penyaring ( Renaud, 1991). 

2.1.1.2 Sifat dan Ekologi 

Nannochloropsis oculata melimpah di sepanjang pantai dan estuari di atas 

zona fotik dengan konsentrasi 102-104 sel/cm
3
 (Hu and Gao, 2003). Mempunyai 



 

 

 

 

sifat kosmopolit, dapat tumbuh pada salinitas 0-35 ppt. Salinitas optimum untuk 

pertumbuhannya adalah 25-35 ppt, suhu optimal 25-30 
o
C dan intensitas cahaya 

100-10000 lux (Kurniastuti dan Isnansetyo, 1995). Fitoplankton ini dapat tumbuh 

baik pada kisaran pH 7-9 tetapi tumbuh rendah pada pH 10.08 (Elzenga et al, 

2000). Lebih jelasnya, syarat tumbuh Nannochloropsis oculata berdasarkan 

berbagai penelitian dirangkung seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Media Tumbuh Nannochloropsis oculata 

Menurut  Teori  Intensitas cahaya  Suhu, pH, salinitas  

Kurniastuti 

dan 

Isnansetyo, 

1995 

 25-35 ppt 

100-10000 lux 

suhu optimal 25-30 
o
C 

Salinitas optimum 

25-35 ppt 

Cahyaningsih,

2006  

 Ruang terbuka :    

< 10.000 lux  

 

Taw, 1990   Ruang tertutup : 

500-5000 lux  

 

Converti, 

2009; Fogg, 

1987  

Pertumbuhan 

Nannochloropsis 

oculata juga 

dipengaruhi oleh suhu, 

pH dan salinitas.  

 Suhu : 25
o
C- 30

o
C 

pH : 8 – 9.5 

salinitas 30-32 ppt  

 

Berdasarkan Tabel 1, sama halnya dengan Kurniastuti dan Isnansetyo 

(1995), berdasarkan penelitian Cahyaningsih (2006), untuk kultur mikroalga semi 

massal maupun massal dengan ruang terbuka intensitas cahaya lebih baik 

diberikan dibawah 10.000 lux. Sedangkan didalam ruang kultur intensitas cahaya 

yang dibutuhkan mikroalga berkisar antara 500 hingga 5000 lux (Taw, 1990). 

Selain itu, pertumbuhan Nannochloropsis oculata juga dipengaruhi oleh suhu, pH 

dan salinitas. Nannochloropsis oculata dapat tumbuh dengan baik pada suhu 



 

 

 

 

25
o
C- 30

o
C, pH 8 – 9.5, dan salinitas 30-32 ppt (3-3.2%) (Converti, 2009; Fogg, 

1987). 

Nannochloropsis oculata yang lebih dikenal dengan nama chlorella laut 

mudah dikultur secara massal, tidak menimbulkan racun, pertumbuhannya relatif 

cepat dan memiliki kandungan antibiotik. Kepadatan optimum yang dapat dicapai 

untuk skala laboratorium 50-60 juta sel/ml, skala semi missal 20-25 juta sel/ml 

dan missal 15-20 juta sel/ml dengan masa kultur 4-7 hari (Muslimin, 2009). 

Pertumbuhan sel Nannochloropsis oculata sangat dipengaruhi oleh tiga 

komponen penting untuk tumbuh, yaitu cahaya, karbon dioksida dan nutrien. 

Nannochloropsis oculata adalah salah satu tanaman yang paling efisien dalam 

menangkap dan memanfaatkan energi cahaya dan CO2 untuk keperluan 

fotosintesis. Cahaya mempunyai pengaruh langsung dalam proses fotosíntesis dan 

pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kurangnya 

intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh mikroalga untuk aktivitas fotosíntesis 

akan menyebabkan proses fotosíntesis tidak berlangsung normal sehingga 

menggangu biosíntesis sel selanjutnya. Untuk itu intensitas cahaya sangat 

diperlukan oleh mikroalga untuk menjalankan proses fotosíntesis (Diharmi, 2001). 

 

2.1.1.3 Pertumbuhan Fitoplankton 

 Menurut Kurniastuty dan Isnansetyo (1995), pertumbuhan fitoplankton 

ditandai dengan bertambah besarnya ukuran sel atau bertambah banyaknya jumlah 

sel. Ada 5 fase pertumbuhan yaitu : 

 

 



 

 

 

 

1. Fase istirahat 

Terjadi setelah penambahan inokulum ke dalam media kultur, dimana fase 

ini berhubungan dengan beberapa faktor antara lain penurunan aktivitas 

enzim, penurunan tingkat metabolisme, peningkatan ukuran sel tetapi 

berkembang biak. 

2. Fase logaritma/eksponensial 

Fase ini ditandai dengan pembelahan sel dengan laju pertumbuhan sel 

secara cepat. Laju pertumbuhan biasanya relatif konstan dan nilainya 

tergantung ukuran sel, intensitas cahaya dan suhu. Cepat lambatnya 

pertumbuhan eksponensial pada kultur volume terbatas akhirnya akan 

berhenti. 

Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah : habisnya nutrient, 

laju penyediaan karbondioksida, perubahan pH media sebagai hasil dari 

preferensi penyerapan unsur-unsur tertentu, penuruan intensitas cahaya. 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan relatif 

Fase ini ditandai dengan berkurangnya nutrisi, kecepatan suplai CO2 dan 

O2, berubahnya pH, terbatasnya cahaya yang masuk dalam media serta 

adanya bahan yang beracun. 

4. Fase stasioner 

Pada fase ini laju reproduksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian 

penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton relatif sama atau 

seimbang sehingga kepadatan fitoplankton tetap. Produksi pada fase 



 

 

 

 

stasioner juga tergantung pada kondisi alami dari faktor-faktor yang 

membatasi pertumbuhan. 

5. Fase kematian 

Fase kematian merupakan penurunan jumlah organism kultur setelah 

melewati fase stasioner. Pada fase ini ditandai dengan laju kematian yang 

lebih tinggi daripada laju reproduksi. 

Kesetimbangan massa dalam sistem bioreaktor (Bagus, 2009) 

[akumulasi massa] = [aliran massa masuk] - [aliran massa keluar] ± [produksi 

massal atau konsumsi] 

Dengan Calg adalah konsentrasi alga (g/L); Fin/out adalah aliran masuk atau 

keluar dari sistem (L/jam); μ adalah pertumbuhan spesifik/jam; V adalah 

kapasitas bioreaktor (L); I adalah besar intensitas cahaya (μmol/m
2
/s) 

 

Perubahan volume adalah perbedaan antara aliran masuk dengan aliran keluar 

 

Subtitusi persamaan 2-1, maka 

 

Karena Calg.out = Calg dan diasumsikan bahwa tidak ada alga yang masuk 

(Calg.in = 0), maka 



 

 

 

 

 

Dalam Persamaan 2-3, perubahan konsentrasi alga tergantung pada dua 

hal. Istilah pertama disebut faktor pengenceran  dan istilah kedua 

adalah laju pertumbuhan spesifik ganggang ( ) yang tergantung pada ekspresi 

kinetik. 

Ekspresi kinetik adalah bagian dari model yang menentukan produksi 

tertentu atau konsumsi di dalam sistem bioreaktor. Persamaan Michaelis-

Menten adalah yang paling umum digunakan dalam biologi, kimia, 

farmakologis, dan proses medis untuk menjelaskan fenomena kejenuhan. Ini 

pertama kali diterapkan untuk mikrobiologi oleh Monod (Holmberg, 1982 

dalam Bagus, 2009). Persamaan ini juga digunakan sebagai cahaya terbatas 

model pertumbuhan kinetik dengan μmax sebagai tingkat pertumbuhan 

maksimum spesifik, KI saturasi konstan untuk intensitas cahaya, dan I 

intensitas cahaya (Barbosa et al, 2003; Grima et al, 1994 dalam Bagus, 2009). 

 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan 

Populasi Mutlak antara lain sebagai berikut (Cushing,1968 dalam Darsiani 

2008) :  

ΔN = Nt – N0                            (2-5) 

ΔN sebagai pertumbuhan populasi, N untuk tumlah populasi pada waktu t 

(Individu/mL), dan N0  sebagai jumlah populasi awal (Individu/mL)  

 



 

 

 

 

Dengan model matematika 

 

 

 

 

 

2.2 Fotosintesis 

Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, 

dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan 

memanfaatkan energi cahaya. Organisme yang menghasilkan energi melalui 

fotosintesis (photos berarti cahaya) disebut sebagai fototrof. Cara lain yang 

ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis, 

yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang (Salisbury, 1992). 

2.2.1 Proses fotosintesis 

Menurut Burnie (1989), pada tumbuhan, organ utama tempat 

berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun secara umum, semua sel yang 

memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini. Organel inilah 

tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil 

fotosintesis (disebut fotosintat) biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat 

terlebih dahulu (Burnie, 1989). 



 

 

 

 

Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua 

bagian utama: reaksi terang (karena memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak 

memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida) (Taiz, 2002). 

Reaksi terang terjadi pada grana (granum), sedangkan reaksi Calvin terjadi 

di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi 

energi kimia dan menghasilkan oksigen (O2). Sedangkan dalam siklus Calvin 

terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi 

(ATP dan NADPH). Energi yang digunakan dalam siklus Calvin diperoleh dari 

reaksi terang. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang 

gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu 

panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak (380-700 nm) (Taiz 

L. 2002).  

Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah (610 – 700 nm), hijau kuning 

(510 – 600 nm), biru (410 – 500 nm) dan violet (< 400 nm). Masing-masing jenis 

cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat 

pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat 

pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 

tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang 

berbeda. Kloroplast mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil a 

terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah. Klorofil b menyerap cahaya 

biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil a berperan 

langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil b tidak secara langsung berperan 

dalam reaksi terang (Anonim, 2008a).  



 

 

 

 

- Reaksi terang 

Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru 

(400-450 nanometer) dan merah (650-700 nanometer) dibandingkan hijau (500-

600 nanometer). Cahaya hijau ini akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita 

sehingga menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. Fotosintesis akan 

menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang 

tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak 

energi (Putuyudiarta, 2010).  

 

Gambar 2. Panjang Gelombang Cahaya 

Berdasarkan Gambar 2 tersebut, dapat dilihat bahwa energi 

elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang. Terdapat hubungan yang 

berbalik antara panjang gelombang dengan energi. Dapat disimpulkan bahwa 

panjang gelombang tinggi maka energi rendah. 

Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari air, bukan dari 

karbon dioksida (C.B. van Neilm 1930 dalam Putuyudiarta, 2010). Bakteri 

fotosintetik, selain sianobakteri, tidak menghasilkan oksigen karena menggunakan 

ionisasi sulfida atau hydrogen (Putuyudiarta, 2010). 

 



 

 

 

 

- Reaksi gelap 

ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu 

berbagai proses biokimia. Pada tumbuhan proses biokimia yang terpicu adalah 

siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulosa (dan 

kemudian menjadi gula seperti glukosa). Reaksi ini disebut reaksi gelap karena 

tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya sehingga dapat terjadi meskipun 

dalam keadaan gelap (tanpa cahaya) (Putuyudiarta, 2010). 

2.3 Bioreaktor 

Sebuah bioreaktor adalah suatu alat atau sistem yang mendukung aktivitas 

agensia biologis. Dengan kata lain, sebuah bioreaktor adalah tempat 

berlangsungnya proses kimia yang melibatkan mikroorganisme atau enzim yang 

dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Bioreaktor dikenal juga dengan nama 

fermentor. Proses reaksi kimia yang berlangsung dapat bersifat aerobik ataupun 

anaerobik. Sementara itu, agensia biologis yang digunakan dapat berada dalam 

keadaan tersuspensi atau terimobilisasi.
 

Contoh reaktor yang menggunakan 

agensia terimobilisasi adalah bioreaktor dengan unggun atau bioreaktor membran 

(Huck,1998). 

Perancangan bioreaktor adalah suatu pekerjaan teknik yang cukup 

kompleks. Pada keadaan optimum, mikroorganisme atau enzim dapat melakukan 

aktivitasnya dengan sangat baik. Keadaan yang mempengaruhi kinerja agensia 

biologis terutama temperatur dan pH. Untuk bioreaktor dengan menggunakan 

mikroorganisme, kebutuhan untuk hidup seperti oksigen, nitrogen, fosfat, dan 

mineral lainnya perlu diperhatikan. Pada bioreaktor yang agensia biologisnya 
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berada dalam keadaan tersuspensi, sistem pengadukan perlu diperhatikan agar 

cairan di dalam bioreaktor tercampur merata (homogen). Seluruh parameter ini 

harus dimonitor dan dijaga agar kinerja agensia biologis tetap optimum. 

Untuk bioreaktor skala laboratorium yang berukuran 1.5-2.5 Liter 

umumnya terbuat dari bahan kaca atau borosilikat, namun untuk skala industri, 

umumnya digunakan bahan baja tahan karat (stainless steel). Hal ini dimaksudkan 

untuk mengurangi kontaminasi senyawa metal pada saat fermentasi terjadi di 

dalamnya.
 
Bahan baja yang mengandung < 4% kromium disebut juga baja ringan, 

sedangkan bila kadar kromium di dalamnya >4% maka disebut stainless steel. 

Bioreaktor yang umum digunakan terbuat dari bahan baja 316 yang mengandung 

18% kromium, 2-2.5% molibdenum, dan 10% nikel (Middaugh, 2004).   

Bahan yang dipilih harus bersifat non-toksik dan tahan terhadap sterilisasi 

berulang-ulang menggunakan uap tekanan tinggi.
 
 Untuk mencegah kontaminasi, 

bagian atas biorektor dapat ditambahkan dengan segel aseptis (aseptic seal) yang 

terbuat dari campuran metal-kaca atau metal-metal, seperti O-ring dan gasket.
 

Untuk meratakan media di dalam bioreaktor digunakan alat pengaduk yang 

disebut agitator atau impeler.
 
Sementara itu, untuk asupan udara dari luar ke 

dalam sistem biorektor digunakan sistem aerasi yang berupa sparger. Untuk 

bioreaktor aerob, biasanya digunakan kombinasi sparger-agitator sehingga 

pertumbuhan mikrooganisme dapat berlangsung dengan baik (Mukesh, 2004). 

Contoh bioreaktor terdapat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur suatu bioreaktor 

Pada Gambar 3 tampak jelas bahwa bioreaktor sederhana juga harus 

dilengkapi dengan komponen-komponen penunjang seperti sensor suhu, pH, 

aerator, agitator dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar alga dapat 

berkembang biak dengan baik dan tidak kekurangan oksigen serta nutrisi. 

Pemilihan bioreaktor sangat ditentukan oleh jenis makhluk hidup yang 

digunakan, sifat media tumbuh makhluk hidup tersebut, parameter bioproses yang 

akan dicapai, dan faktor-faktor produksi. Optimasi bioproses dalam bioreaktor 

dapat dicapai dengan memasok: 

 Sumber energi 

 Nutrisi 

 Inokulum sel atau makhluk hidup yang unggul 

 Kondisi fisikokimiawi yang optimal 

Berdasarkan penelitian Adrianto (2003) yang mengkaji parameter kinetika 

pada biodegradasi anaerob limbah cair pabrik kelapa sawit dalam bioreaktor, salah 

satu bioreaktor yang memiliki rancang bangun sederhana, murah dan mudah 

pengoperasiannya serta kestabilan biomassa tinggi adalah bioreaktor pertumbuhan 

http://wapedia.mobi/id/Berkas:Bioreactor_principle.svg


 

 

 

 

tersuspensi (suspended growth) atau bioreaktor berpenyekat anaerob. Keuntungan 

bioreaktor pertumbuhan tersuspensi antara lain: tidak memerlukan media 

pendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme dan tidak mudah tersumbat 

(Sahm 1984). Bioreaktor ini dipilih karena bioreaktor ini mempunyai rasio waktu 

tinggal biomassa dengan waktu tinggal hidraulik jauh lebih besar dibandingkan 

dengan sistim bioreaktor tercampur sempurna (CSTR, Continouos Stirred Tank 

Reactor).  

Perancangan fotobioreaktor yang dilakukan Chrismadha et. al (2007) 

mendapatkan hasil bahwa kultur dalam reaktor berpenyekat memiliki respon yang 

lebih baik dibandingkan dengan kultur pada fotoreaktor kontrol. Hal ini 

memberikan indikasi peran penyekat yang signifikan untuk memperbaiki kinerja 

kultur mikroalga dalam beradaptasi pada kondisi intensitas cahaya tinggi. Dengan 

demikian kontruksi penyekat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produktifitas kultur mukroalga dalam fotoreaktor tubular, khususnya dalam upaya 

pemanfaatan intensitas cahaya alami yang relative tinggi. 

Fungsi utama bioreaktor adalah dapat memberi kondisi lingkungan 

optimal dan terkendali dengan baik bagi biokatalis. Dengan demikian ada 

beberapa hal yang dipertimbangkan dalam perancangan bioreactor (Anonim, 

2008b), yaitu: 

 Bentuk bioreaktor mudah untuk dioperasikan dan mudah pula dalam 

pemeliharaan. 

 Aerasi dan agitasi harus dapat diatur sesuai dengan kebutuhan biokatalis 

untuk melakukan metabolisme secara optimal. 



 

 

 

 

 Konsumsi energi untuk pengoperasian dibuat seminimal mungkin. 

 Pengendalian suhu, pH, dan faktor fisikokimia lain merupakan bagian 

perlengkapan bioreaktor. 

 Fasilitas pengambilan contoh sangat diperlukan untuk pengukuran 

parameter yang berguna dalam pemantauan kinerja bioreaktor. 

 Proses evaporasi diupayakan tidak berlebihan. 

 Bentuk geometri serupa pada penggandaan skala, karena umumnya 

bioreaktor diuji terlebih dahulu dalam skala kecil. 

 

2.3 Material Utama yang Digunakan Dalam Pembuatan Bioreaktor 

2.3.1 Plastik 

Plastik mempunyai beberapa keunggulan, yaitu : ringan, kuat dan mudah 

dibentuk, anti karat dan tahan terhadap bahan kimia, mempunyai sifat isolasi 

listrik yang tinggi, dapat dibuat berwarna maupun transparan dan biaya proses 

yang lebih murah. Namun begitu daya guna plastik juga terbatas karena 

kekuatannya yang rendah, tidak tahan panas mudah rusak pada suhu yang rendah. 

Keanekaragaman jenis plastik memberikan banyak pilihan dalam penggunaannya 

dan cara pembuatannya (Mujiarto, 2009). 

Menurut Syarief (1989), polietilen memiliki sifat : 

a. Penampakan bervariasi, semi transparan hingga keruh 

b. Mudah dibentuk, lemas, dan mudah ditarik 

c. Daya rentang tinggi tanpa sobek 

d. Meleleh pada suhu 120
0
C, sehingga banyak digunakan untuk laminasi 

dengan bahan lain 



 

 

 

 

e. Tahan terhadap asam, basa, alkohol, dan detergen 

f. Kedap air dan uap air  

2.3.1.1 Transmisivitas Plastik 

Transmisivitas adalah persentase radiasi yang melewati materi. Semakin 

banyak transparan permukaan, semakin tinggi transmisivitas tersebut. 

Berdasarkan penelitian Bilal dan Yusuf (2004), meskipun tergantung pada  jenis 

radiasi; sifat bahan di bawah satu jenis radiasi akan memiliki nilai yang berbeda 

untuk  berbagai jenis radiasi. Oleh karena itu ditambahkan subskrip λ ke huruf - ρ 

λ, α λ, τ λ - untuk menunjukkan bahwa  nilai properti adalah panjang gelombang 

tertentu dari radiasi. Untuk radiasi IR, bagaimanapun, transmisivitas adalah jauh 

lebih rendah.  

Berdasarkan penelitian Pandopoulus dan Grafiadellis (1990), besar 

transmisivitas untuk masing-masing polimer dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2. Transmisivitas berbagai jenis plastik 

 
Year 

 

Kind of plastic 

material 

  

1983 

(%) 

 

1984 

(%) 

 

1985 

 

1986 

 

1987 

 

1988 

 

1989 

PEIR(1) 77.0 73.1 69.8     

PEUV(1) 75.1 71.1 68.2     

PEIR(2) 76.3       

EVA(1) 78.3 74.0 67.9     

EVA(2) 74.7       

PVC(1) 76       

PEUV(2) 75.1 71.7      

PEUV(3) 81.9 77.2 72.1     

PE with air bubbles 71.1 66.3 60.2     

Polycarbonate 72.8 69.5 65.7 60.2 55.9 49.2 45.5 

PEIR(3)   71.9 68.2 63.5 59.0 52.9 

Polypropilene   57.0 35.5    

EVA(3)   75.3 71.4    

PE photoselective   77.2 73.8    

PE anticondensation   80.1 73.8    

PVC(2)   78.2 71.0    

PEUV(4)   77.2 72.8 68.4 64.7 62.6 

EVA(4)   77.2 71.0 65.6   

Acrylic sheet   82.1 76.6    

PE reinforced     79.5 74.9 70.6 

PEUV(5)     79.8 76.8 72.4 

PEIR(4)     78.1 74.9 70.6 

PVC(3)     83.3 77.7  

Polyester rigid     70.4 68.5 64.5 

PEVU(6)     73.9 71.1 68.1 

Sumber : Pandopoulus and Grafiadellis, 1990 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa untuk jenis plastik yang sama 

memiliki transmisivitas yang berbeda dari tahun ke tahun. Semakin lama 

transmisivitas semua plastik menurun seiring berjalannya waktu. Diantara semua 

plastik yang ada pada tabel di atas, yang memiliki transmisivitas terbesar adalah 

plastik PEUV, yang mana plastik ini lebih banyak memantulkan sinar UV dan 

menyerap sinar infra merah.  

 



 

 

 

 

2.3.2 Pompa  

Pompa adalah alat untuk menggerakan cairan atau adonan. Pompa 

menggerakan cairan dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan 

yang lebih tinggi, untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga 

(energi). Pompa untuk udara biasa disebut Kompresor, kecuali untuk beberapa 

aplikasi bertekanan rendah, seperti di ventilasi, Pemanas, dan Pendingin ruangan 

maka sebutanya menjadi fan atau Penghembus (Blower) (Anonim, 2009). 

Spesifikasi pompa yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 11. 

2.4 Kandungan Lipid Mikroalga 

Lipid (lemak non pangan) dan lemak pangan merupakan senyawa 

trigleserida atau triasgliserol, yang berarti trimester dari gliserol. Hasil hidrolisis 

lipid dan lemak pangan adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat 

adalah asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak 

bercabang (Legia, 2011). 

Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa mikroalga mengalami 

perubahan komposisi biokimia ketika kondisi-kondisi kultur bervariasi. 

Perubahan-perubahan biokimia terbesar dihubungkan dengan rendahnya 

kandungan nitrogen di dalam media biakan yang menyebabkan penurunan protein 

mikroalga dan peningkatan kandungan lipid dan karbohidrat yang cukup besar 

(Renaud, 1991). 

Chisty (2007) memberikan contoh beberapa spesies mikroalga yang 

dikultur pada kondisi yang berbeda akan menghasilkan perbedaan kandungan nilai 

proximat dan komposisi lipid seperti; Chlorella memiliki kandungan lipid 28- 32 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompresor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penghembus&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

persen, Dunaliella primolecta (23 persen), Isochrysis galbana (25-33 persen), dan 

Nannochloropsis oculata (31-68 persen).  

Sappewali (2009) melakukan kultur Tetraselmis chuii pada intensitas 

cahaya 2000 lx, 3000 lx dan 4000 lx diperoleh prosentase lipid tertinggi sebesar 

15.02 % pada intensitas cahaya 4000 lx, 11,88% pada intensitas 3000 lx, dan 

11.34 % pada intensitas 2000 lx.  

Setelah Sappewali, ada pula Diharmi (2001), melakukan kultur spirulina 

pada berbagai intensitas cahaya, yaitu 2000 lux, 3000 lux, dan 4000 lux, 

kandungan biomassa tertinggi diperoleh pada kultur dengan intensitas 4000 lux.  

Sama dengan penelitian sebelumnya, Harsanto (2009) melakukan kultur 

Nannochloropsis oculata semi massal outdoor pada intensitas cahaya 9000 lux 

diperoleh prosentase lipid total sebesar 36%. Lebih jelasnya, kandungan lipid dari 

berbagai penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Lipid Mikroalga pada Intensitas Cahaya Berbeda 

Menurut  Jenis Algae  Lipid  Lux  

Chisty (2007)  Chlorella 

Dunaliella primolecta  

Isochrysis galbana  

Nannochloropsis oculata  

28- 32% 

23% 

25-33% 

31-68%  

 

Sappewali (2009)  Tetraselmis chuii  11.34 %  

11.88%  

15.02 %  

2000 

3000 

4000  

Harsanto (2009)  Nannochloropsis oculata  36%  9000  

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, cahaya merupakan sumber 

energi utama dalam fotosisntesis, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

proses pertumbuhan mikroalga pada umumnya dan pada khususnya terhadap 



 

 

 

 

pertumbuhan Nannochloropsis oculata. Energi yang diberikan oleh cahaya 

bergantung pada intensitas cahaya, dan lamanya pencahayaan. Intensitas cahaya 

optimum sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi biomassa. Dimana 

produksi biomassa yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan lipid dengan 

konsentrasi yang tinggi (Anonim, 2008a). 

 

2.5 Potensi Mikroalga Sebagai Sumber Bahan Bakar Nabati 

Menurut Kawaroe (2008), hasil penelitian Pusat Penelitian Surfaktan dan 

Bioenergi SBRC menunjukkan, dari ratusan jenis mikroalga, beberapa 

diantaranya mengandung senyawa bioaktif yang ideal sebagai bahan baku biofuel. 

Kandungan minyak mentah yang dapat diperoleh dari sejumlah mikoralga dari 

bahan keringnya bisa mencapai 31 hingga 68 persen untuk jenis nannochloropsis 

oculata. Jenis yang lain seperti chlorella, kandungan minyak mentahnya antara 

28-32 persen, dunaliella salina 23 persen sedangkan isochrysis galbana 20-35 

persen. Karakteristik spesies mikroalga yang ideal untuk dikembangkan menjadi 

biofuel adalah yang memiliki kandungan lemak tinggi, adaptif terhadap perubahan 

lingkungan dan pertumbuhannya cepat. 

Setiap hektar lahan budidaya alga bisa memproduksi 100.000 liter minyak 

mentah, sementara kelapa sawit hanya menghasilkan 5.950 liter/ha dan kedelai 

446 liter/ha (Kawaroe, 2008).  

 

2.6 Proses Sintesa Biodisel dari Mikroalga 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Chumaidi (2008) yang terdapat 

pada Jurnal Teknologi Proses, pembuatan biodiesel dari mikroalga ini dibagi 



 

 

 

 

dalam beberapa tahap, yaitu pengepresan dan ekstrasi, pembuatan larutan sodium 

metoxidaa, pembuatan biodiesel, pencucian dan pengeringan. Tahap-tahapan 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengerpresan dan ekstrasi 

Alga mula-mula dicuci dengan air sampai bersih, dikeringkan dan dilakukan 

pengepresan pada tekanan 15 bar untuk memperoleh algae oil, sisa alga yang 

masih mengandung algae oil diekstrak dengan n heksan kemudian dilakukan 

recovery n heksan untuk memperoleh alga yang murni. 

2. Pembuatan larutan sodium metoxidaa 

Mencampurkan (Mixing) NaOH sebanyak 1% dari berat algae oil lalu 

dilarutkan dalam methanol 20% dari berat algae oil (Mol Ratio Metanol: 

algae oil = 6:1). Campuran ini diaduk sampai NaOH larut senpurna dalam 

methanol hingga membentuk larutan Sodium Metoxide. 

3. Pembuatan Biodisel 

Larutan Sodium Metoxide ditambahkan ke dalam algae oil yang talah 

dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai suhu ± 65 
o
C. Larutan 

direaksikan selama waktu, suhu, dan tekanan tertentu dalam reaktor batch 

bertekanan. 

4. Pemisahan larutan (Separation) 

Setelah larutan homogen, didiamkan selama ± 20 jam dalam corong pisah, 

sehingga terdapat 2 lapisan dimana gliserin berada sebagain bawah dan Metil 

Ester berada pada bagian atas. Metil Ester dipisahkan dari gliserin. 

 



 

 

 

 

5. Destilasi (Destilation) 

Dilakukan untuk menghilangkan Metanol sisa pada suhu 60-65 
o
C. 

6. Pencucian (Washing) 

Aquades dipanaskan sampai mendidih (±90 
o
C) kemudian dicampurkan 

dengan biodiesel dalam corong pisah lalu dikocok sampai homogen. Air 

bilasan dipisahkan dari biodiesel, jika air bilasan masih keruh (berwarna 

putih), maka dicuci lagi sampai air jernih. 

7. Pengeringan (Drying) 

Biodisel dikeringkan untuk menghilangkan sisa air pencuci dengan didihkan 

pada titik didih air 100 
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.      METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai dengan 

Maret 2011 di Laboratorium Mekatronik (TSSU) Jurusan Keteknikan Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya-Malang. 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Drum plastik berdiameter 40 cm dan tinggi 60 cm. 

2. Aerator  

3. Plastik PE 0,10 mm dengan panjang 150 m dan lebar 80 cm. 

4. pH meter  dan termometer 

5. Pipa pralon ¾ cm dengan panjang 20 cm dan 80 cm. 

6. Pompa celup  

7. Besi pancang  dengan tebal 2 cm dan lebar 4 cm. 

8. Dua buah selang plastik bening berdiameter ¾ cm dengan panjang 180 

cm dan 60 cm. 

9. Lem pipa dan lem tembak (lem lilin) 

10. Kran air 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.2  Bahan 

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Algae Nannochloropsis oculata sebanyak 1 Liter 

Naochloropsnnis oculata ini dipilih karena termasuk salah satu jenis 

alga yang mudah menyerap sinar matahari dan karbondioksida. 

Nannochloropsis oculata juga mudah dijumpai dan dikontrol.  

2. Pupuk Walne dan Vitamin sebanyak 18 mL 

Kultur mikroalgae akan tumbuh baik didalam media kultur dengan 

kandungan nutrien makro dan komposisi trace metal daripada perairan 

alami. Biasanya kandungan Nitrat didalam kultur mikroalgae secara 

intensif bisa mencapai 100-1000 kali lebih tinggi daripada kondisi di 

alam. 

Menurut Danikusumah (1989), bahwa vitamin B12 penting untuk 

merangsang pertumbuhan alga walaupun diperlukan dalam jumlah 

yang sedikit. 

3. Air laut sebanyak 18 Liter 

Air yang digunakan adalah air payau (campuran air laut dan air tawar) 

dengan salinitas 30 ppm, pH sekitar 8-9,5, dan suhu 25-30 
o
C. Air 

payau ini akan menjadi media tumbuh utama dari Nannocloropsis 

oculata.  

3.2.3  Alat Pengukuran 

Dalam proses pengujian, ada beberapa alat yang digunakan (Gambar alat 

dapat dilihat pada Lampiran 7.), yaitu : 



 

 

 

 

1. Refraktometer, digunakan untuk mengetahui nilai salinitas (kadar 

garam) pada air laut/payau yang digunakan. 

2. pH meter, digunakan untuk mengetahui nilai pH dan suhu air laut. 

3. Lux meter, digunakan untuk mengetahui besar intensitas cahaya yang 

ditangkap oleh air laut berisi Nannochloropsis oculata. 

3.3 Metode Penelitian 

1. Perancangan Fungsional (Prinsip Kerja Alat) 

Prinsip kerja dari bioreaktor adalah berdasarkan kebutuhan oksigen, 

maka terdapat sel yang membutuhkan O2 untuk hidupnya (bersifat aerobik) 

dan ada sel yang tidak membutuhkan O2 (bersifat anaerobik). Bioreaktor yang 

menggunakan sel aerobik, oleh karena kelarutan oksigen dalam media rendah, 

maka O2 harus selalu dipasok terus menerus. Oksigen dapat diberikan dengan 

cara mendispersikan udara ke dalam media (aerator). Diagram alir 

perancangan alat dapat dilihat pada Gambar 4. Pada gambar tersebut, 

dijabarkan mengenai proses perancangan alat dari awal hingga pengujiannya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Perancangan Alat 

Mulai 

Persiapan 1. Besi pancang 

2. Selang bening 180 cm dan 60 cm  

3. Pompa 

4. Plastik PE 80 x 150 m (di seal) 

5. Drum plastik 60 x 80 cm 

6. Pipa pralon 80 cm dan 20 cm 

7. Kran air 

8. Air Laut 18 L 

9. Bibit Nannochloropsis sp. 1 L 

10. Pupuk Walne 18 ml 

Perancangan kerangka 

alat  

Plastik yang sudah diseal digantung 

di kerangka alat 

Kran disambungkan ke pipa lalu pipa 

disambungkan ke pompa 

Selang 180 cm disambung ke kran dan sisi 

lainnya disambung ke plastik bagian atas 

(pemasukan) 

Selang 60 cm disambung ke plastik bagian 

bawah (keluaran) dan sisi lainnya dimasukkan 

ke dalam drum 

Pengujian 

18 L air laut 18 ml pupuk Walne 1 L bibit 

Nannochloropsis sp. 

Pencampuran dan Pengadukan 

Pengamatan 

selama 15 hari 

1. pH 

2. Salinitas 

3. Suhu 

4. Intensitas cahaya 

5. Kepadatan Nannochloropsis 

oculata 

6. Kandungan lipid alga 

Selesai 



 

 

 

 

2. Rancangan Struktural 

Bioreaktor ditunjukkan pada Lampiran 9 (gambar teknik) dengan 

bagian-bagian sebagai berikut : 

a. Sebuah drum dengan tinggi 65 cm dan diameter 45 cm digunakan 

untuk wadah alga, air dan nutrisi yang kemudian akan 

disirkulasikan menggunakan pompa. 

b. Plastik PE digunakan untuk media sirkulasi dengan panjang 2 m 

dan lebar 80 cm. 

c. Pompa celup/aquarium untuk menyalurkan air, algae dan nutrisi 

media reaktor dalam proses sirkulasi. 

d. Aerator  

Aerasi yang diberikan bertujuan untuk suplai oksigen dan 

membantu penguapan gas-gas yang tidak berguna. Aerasi 

diberikan terus menerus, mulai penebaran bibit (inokulasi) sampai 

kegiatan kultur selesai. Besarnya aerasi adalah 50 ml/detik. 

e. Alat ukur suhu dan pH dicelupkan ke dalam air untuk mengetahui 

suhu dan kandungan pH dari air tersebut. 

f. Besi pancang berdiameter 2cm akan dibuat sebagai penyangga 

untuk menggantungkan lampu yang akan menyinari algae dan 

plastik PE. 

g. Selang dipasang menyambung dari drum yang juga dihubungkan 

ke pompa. 



 

 

 

 

h. Kran disambung ke selang untuk mengatur debit air agar tidak 

terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

i. Lem lilin digunakan untuk memperkuat sambungan antara selang 

dan plastik agar tidak mudah bocor. Diagram struktural dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Struktural Alat 
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Pada gambar 5 tersebut, dapat dilihat bahwasannya cairan alga 

(Nannochloropsis oculata, air laut, dan pupuk Walne) akan dipompa naik dari 

drum menuju ke plastik. Cairan tersebut kemudian akan tersirkulasi karena 

adanya gaya gravitasi bumi hingga sampai pada lubang keluaran plastik. 

Setelah tersirkulasi, cairan akan kembali masuk ke dalam drum dan tercampur 

kemudian dipompa kembali. Begitu seterusnya selama 15 hari. 

3. Analisa Teknik 

Pada perancangan bioreaktor sederhana ini menggunakan prinsip 

sirkulasi dimana ada bahan yang masuk dan keluar. Analisa teknik yang 

digunakan adalah laju aliran massa dan keseimbangan massa cairan alga. 

Kesetimbangan massa dihitung menggunakan persamaan (2-4), yaitu : 

 

Dengan μmax sebagai tingkat pertumbuhan maksimum spesifik, KI saturasi 

konstan untuk intensitas cahaya, dan I intensitas cahaya. 

 

Sedangkan untuk laju aliran massa yang digunakan adalah : 

Q = A.v ( Persamaan debit air)           (2-6) 

Dengan Q sebagai debit air, A luas penampang pipa, dan v kecepatan aliran 

air. 

4. Analisa Ekonomi 

Analisa ekonomi dilakukan dengan menghitung total pengeluaran 

dalam proses perancangan alat dan pengujiannya. 



 

 

 

 

Kondisi Media Tumbuh  

1. Cahaya 

Pada penelitian ini, cahaya masih mengandalkan sinar matahari dan 

tidak menambahkan lampu untuk penerangan di malam hari. Untuk mengatasi 

peningkatan suhu akibat teriknya cahaya matahari, bioreaktor akan diaut 

penempatannya sedemikian rupa agar tidak terlalu terkena cahaya matahari 

langsung. 

2. Karbondioksida 

Karbondioksida ditambahkan dengan cara membuka tutup wadah 

(drum) dan membiarkannya sekitar 10-15 menit. Dengan intensitas cahaya 

yang rendah, karbondioksida hanya diperlukan sekitar 1-2 %.  

3. Nutrisi 

Nutrisi yang digunakan adalah pupuk Walne yang dibeli di BBAP 

Situbondo (Lampiran 1). 

4. pH 

pH yang harus dipertahankan dalam media pertumbuhan alga adalah 

sekitar 7-9.  

5. Salinitas 

Salinitas berkisar antara 30-36 ppm dan didapatkan dengan cara 

mengencerkannya dengan aquades.  

6. Suhu 

Suhu yang baik untuk pertumbuhan Nannocloropsis oculata adalah 25-

30 
o
C.  



 

 

 

 

7. Aerasi 

Aerasi diberikan terus menerus, mulai penebaran bibit (inokulasi) 

sampai kegiatan kultur selesai. Besarnya aerasi adalah 50 ml/detik. 

3.4 Persiapan 

3.4.1 Persiapan alat-alat dan penunjang lainnya 

1. Plastik PE di seal di bengkel „Glori‟ agar sirkulasi air dan alga dapat 

berjalan dengan baik 

2. Drum, selang dan alat penunjang lainnya dicuci terlebih dahulu 

menggunakan ditergen dan dibilas hingga bersih dan tidak ada busa 

yang tertinggal. 

3. Plastik dirangkai ke penyangga dan selang 

4. Pompa dimasukkan ke dalam drum yang sudah disterilkan. 

5. Alat dinyalakan dan dibiarkan berjalan dengan menggunakan air tawar 

selama seminggu untuk menguji ketahanan plastiknya. 

3.4.2  Persiapan media air laut 

1. Media air laut dibeli di toko aquarium dengan kisaran salinitas 32-35 

% 

2. Diencerkan menggunakan aquades untuk mencapai salinitas yang 

diinginkan.  

3.4.2 Persiapan bibit dan media Nannochloropsis oculata 

Bibit dibeli dari kultur murni budidaya pakan alami Nannochloropsis 

oculata di BBAP Situbondo. Setiap liter media pada pemeliharaan  



 

 

 

 

Nannochloropsis oculata skala semi masal menggunakan bioreaktor sederhana ini 

dipupuk dengan 1 ml formulasi pupuk Walne yang dibeli dari BBAP Situbondo.  

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Diagram alir pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. Uraian 

pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Perancangan Bioreaktor  

Perancangan Bioreaktor sederhana meliputi beberapa tahap, yaitu : 

1. Plastik yang sudah di seal digantung dipenyangga dan diperkuat 

dengan perekat (lem „Fox‟). 

2. Selang yang disambung ke plastik diperkuat menggunakan klem agar 

air tidak menetes saat dialirkan. 

3. Pada rangkaian ditambahkan kran agar dapat dengan mudah 

memperkecil debit aliran air. 

4. Drum yang sudah disterilisasi dan berisi pompa celup diisi dengan air 

tawar dan pompa dinyalakan  

5. Alat dibiarkan bekerja selama seminngu untuk menguji ketahanan 

plastiknya. 

3.5.2  Pengujian kekuatan material 

 Pengujian kekuatan/ketahanan plastik yang digunakan (PE) dilakukan 

dengan cara menjalankan alat dan membiarkan air (tawar) tersirkulasi selama 10 

hari penuh tanpa henti. 

 



 

 

 

 

3.6 Pengujian menggunakan mikroalga Nannochloropsis oculata 

Pengujian menggunakan Nannochloropsis oculata hanya dilakukan dalam 

1 (satu) kali kultur. Satu kali kultur alga biasanya memakan waktu seminggu. 

Prosesnya dilakukan sebagai berikut : 

1. Air laut sebanyak 18 Liter direbus hingga mendidih dan ditunggu hingga 

dingin, kemudian dituang ke dalam drum yang sudah disiram dengan air 

hangat. 

2. Bibit Nannochloropsis oculata sebanyak 1 Liter dituangkan ke dalam 

drum 

3. Campuran pupuk walne dan vitamin sebanyak 18 mL dituangkan ke dalam 

drum dan diaduk agar alga, air laut dan pupuk tercampur. 

3.7  Pengambilan Data 

Pengujian menggunakan dua langkah, yaitu : 

3.7.1 Pengujian bioreaktor tanpa Nannochloropsis oculata 

a. Pengukuran suhu dan intensitas cahaya setiap pagi, siang, sore dan 

malam. 

b. Pengukuran salinitas air sebelum dan sesudah disirkulasikan 

c. Pengambilan data pH, salinitas, intensitas cahaya dan suhu selama 10 

hari. Dalam sehari, diambil data setiap 4 jam. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.7.2 Pengujian menggunakan Nannochloropsis oculata : 

3.7.2.1 Parameter Utama 

a. Kelimpahan Nannochloropsis oculata 

Perhitungan kelimpahan Nannochloropsis oculata dilakukan di 

bawah mikroskop dengan menggunakan Haemocytometer dan bantuan alat 

penghitung hand counter. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode volumetrik, sebanyak 1ml/ unit percobaan. 

Kepadatan sel Nannochloropsis oculata untuk setiap mili liter dengan alat 

haemocytometer dapat dihitung dengan menggunakan rumus menurut 

Mudjiman (2007) sebagai berikut :  

 

 Σ Sel/ml = N x 10
4 

         (2-11) 

 

Keterangan :  

N = jumlah rata-rata sel dalam 5 kotak 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan Populasi 

Mutlak menggunakan persamaan (2-5), yaitu :  

ΔN = Nt – N0 

Keterangan :  

ΔN : Pertumbuhan populasi  

Nt : Jumlah populasi pada waktu t (Individu/mL)  

N0 : Jumlah populasi awal (Individu/mL)  

 

 



 

 

 

 

b. Lipid/ Kadar Lemak 

Menurut Woodman (1941 dalam Sudarmadji, 1997), kandungan 

lemak dapat diamati dengan metode soxhlet dalam berat kering sel. 

Mikroalga Nannochloropsis oculata yang sudah dikultur disaring dengan 

kertas saring Whatman42 dan dikeringkan di oven dengan suhu 80 ºC. 

3.7.2.2 Kondisi Media Tumbuh Nannochloropsis oculata 

1. Salinitas (Arfiati, 2004) 

a. Membersihkan refraktometer dengan aquades agar angka yang 

tertera pada refraktometer menunjukkan angka nol 

b. Meneteskan satu tetes air sampel pada prisma refraktometer 

2. Mengarahkan refraktometer ke sumber cahaya dan melihat angka yang 

tertera pada bagian skala sebelah kanan dan akan tertera nilai 

salinitasnya 

3. pH diukur dengan pH meter 

1. pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan pH buffer netral, yaitu 

aquades. 

2. pH meter dicelupkan ke dalam air media beberapa saat 

3. Angka yang tertera pada alat tersebut dibaca. 

4. Suhu (Arfiati, 2004) 

Memasukkan thermometer air raksa ke dalam cairan dan 

dibiarkan selama 10 detik. Setelah itu dibaca angka yang tertera.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Alat Hasil Perancangan 

Bioreaktor sederhana yang dikonstruksikan dalam penelitian ini 

mempunyai beberapa bagian utama yang mendukung operasional kerjanya, antara 

lain pompa celup, sistem rangka, plastik PE 0.10 mm dengan dimensi 150 cm x 

80cm,  selang plastik, paralon ukuran ¾ cm dan drum plastik. Proses perancangan 

alat ini sedikit mengalami perubahan dari rencana awal. Rangka yang awalnya 

direncanakan hanya memiliki satu penyangga, dibuat menjadi dua. Hal ini 

dimaksudkan agar plastik lebih mudah digantung dan diganti bila mengalami 

kebocoran pada saat percobaan. Gambar alat dapat dilihat pada Gambar 7, 

sedangkan untuk gambar beserta keterangan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

6. 

 

Gambar 7. Bioreaktor dengan Sistem Sirkulasi 



 

 

 

 

Hasil konstruksi alat secara lengkap beserta klasifikasinya diuraikan 

sebagai berikut : 

4.1.1 Pompa Celup 

Pompa digunakan untuk menyedot cairan berisi alga, air laut dan 

pupuk. Pompa yang dipilih untuk bioreaktor ini adalah pompa celup dengan 

kapasitas sedot sebesar 25 L/menit dan mampu menyedot dengan ketinggian 

maksimal 3 meter.  

Kelebihan dari pompa celup dibandingkan dengan pompa biasa adalah 

kemampuan sedot yang tidak terlalu besar dan ukurannya yang juga kecil. Pompa 

ini harus terus terendam agar dapat menyedot air dengan baik. Kekurangannya, 

pompa akan terbakar jika tidak terendam penuh di dalam air. Pompa yang 

digunakan ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Pompa celup 

4.1.2 Plastik Polietilen 

Plastik yang digunakan berbahan Polietilen berukuran 150 cm x 80 

cm. Plastik digunakan sebagai media sirkulasi mikroalga. Plastik di press selang 

seling agar cairan dapat mengalir dengan baik. Plastik yang digunakan harus 



 

 

 

 

transparan dan mudah untuk di press tetapi tidak mudah robek. Plastik mengalami 

perubahan bahan dari rencana awal. Awalnya plastik yang akan digunakan adalah 

plastik Polipropilen (PP), namun karena plastik tersebut terlalu tebal dan kesat, 

terjadi kesulitan pada proses pengepress-an. Karena itu dicari plastik dari bahan 

lain yang lebih mudah di press tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan 

plastik bahan Polipropilen. 

Berdasarkan penelitian Pandopoulus and Grafiadellis, 1990 

bahwasannya nilai transmisivitas plastik di Tabel 1, polietilen berkisar antara 68.2 

– 79.8 %. Meski begitu, menurut Hestin Setioningrum (2001) pada penelitiannya 

yang berjudul Uji Performasi Pemerangkapan Radiasi Surya Dengan Beberapa 

Jenis Plastik Pada Bangunan Tembus Cahaya bahwa plastik polietilen tidak tahan 

terhadap radiasi surya, karena pada penelitiannya setelah ± 4.5 bulan jenis plastik 

polietilen mengalami kerusakan (cepat patah dan rapuh) dibandingkan jenis 

plastik lain yang hanya mengalami perubahan warna. Plastik yang sudah di seal 

dan diuji dengan Aquades dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Plastik PE yang Sudah di Seal dan Berisi Air Aquades 



 

 

 

 

4.1.3 Kerangka (Frame) 

Kerangka merupakan salah satu bagian yang berfungsi untuk 

menopang dan menggantung plastik yang menjadi tempat pertumbuhan 

mikroalga. Kerangka ini terbuat dari besi 4x2 cm, keunggulan besi dengan ukuran 

ini adalah mudah diperoleh dan cukup kuat untuk dijadikan kerangka. Sama 

halnya dengan plastik yang mengalami perubahan pada bahan, kerangka juga 

mengalami perubahan dari rencana awal, baik bahan maupun bentuknya. 

Kerangka ini awalnya akan dibuat menggunakan kayu dan hanya 

terdiri dari dua kaki penyangga. Namun mengingat faktor internal dan eksternal, 

seperti beratnya plastik yang berisi cairan alga dan kencangnya angin yang 

bertiup, maka diputuskan untuk mengganti bahan dari kayu menjadi besi. 

Kerangka dengan tinggi 2.5 meter dapat dilihat pada Gambar 10. 

                  

Gambar 10. Kerangka/Penyangga 



 

 

 

 

Dari segi fungsional hasil pembuatan rangka ini sesuai dengan 

pernyataan Daryanto (1987), bahwa fungsi kerangka adalah untuk memberi 

bentuk dan kekuatan secara keseluruhan sehingga diperoleh konstruksi yang 

kokoh. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kerangka ini dapat berfungsi 

dengan baik pada saat alat bekerja. 

4.1.4 Selang 

Selang yang digunakan adalah selang bening dengan jenis benang 

berukuran ¾ cm. Panjang selang yang digunakan dari atas penyangga hingga 

drum adalah 1.5 m. Salah satu ujung selang dihubungkan ke plastik PE dan salah 

satunya dihubungkan ke kran yang sudah disambung ke selang.  

Selang dipilih yang berwarna putih agar daya serap sinar matahari jauh 

lebih baik dibandingkan selang yang berwarna. Kekurangan dari selang ini adalah 

setelah beberapa minggu terkena sinar matahari, warna selang ini berubah menjadi 

pudar. Meskipun begitu, selang ini masih jauh lebih baik dibandingkan selang 

lainnya yang berwarna, karena daya serap intensitas cahayanya. Selang benang 

yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 11. Selang digunakan untuk 

mempermudah jalur cairan menuju plastik untuk mengalami proses sirkulasi. 

 

Gambar 11. Selang 



 

 

 

 

4.1. 5  Pipa PVC dan Kran 

Pipa digunakan untuk membantu mengalirkan cairan dari pompa ke 

selang, lalu ke plastik, dan akhirnya kembali ke drum. Kran diameter 0.5 dipasang 

ke pipa guna mengatur debit keluaran air yang kemudian masuk ke dalam plastik. 

Kran digunakan pada konstruksi ini karena debit pompa yang terlalu besar yang 

dapat mempercepat kebocoran pada plastik PE tempat terjadinya sirkulasi. Kran 

yang disambungkan ke pipa dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Kran yang Disambungkan ke Pipa Pralon 

Kran yang menghadap ke atas dimaksudkan agar cairan dari bawah 

dapat mengalir ke atas dan selang dapat tersambung dengan mudah. 

4.1. 6  Drum 

Drum yang digunakan mampu menampung ± 50 L dengan tinggi 80 

cm, diameter 40 cm dan terbuat dari bahan plastik HDPE. Tutup drum tersebut 

dilubangi agar pipa dapat tetap masuk ke dalam drum. Drum ditunjukkan pada 

Gambar 13. 



 

 

 

 

 

Gambar 13. Drum 

Drum plastik ini dipilih karena mudah dalam perombakannya yaitu 

tutup drum dilubangi sebagai celah masuknya pipa dan slang keluaran dari plastik. 

Selain itu, ukuran ini juga sesuai untuk kapasitas budidaya yang dibutuhkan, yaitu 

18 Liter. 

4.2 Uji Bioreaktor Sederhana  

Bioreaktor dikatakan layak apabila alga (dalam hal ini 

Nannochloropsis oculata) dapat berkembang biak dengan baik di dalam 

bioreaktor tersebut. Meski demikian, faktor yang mempengaruhi kelayakan 

pertumbuhan alga bukan hanya dipengaruhi oleh bioreaktor yang dirancang, 

melainkan dari kebersihan dan kontrol yang dilakukan dalam proses pengkulturan.  

Sebelum pengujian menggunakan Nannochloropsis oculata, alat 

dibiarkan berjalan selama 1 minggu penuh untuk menguji ketahanan plastik yang 

digunakan dengan menggunakan air aquades. Setelah katahanannya teruji, 

dilakukan penggantian air dari aquades ke air laut yang dibeli di toko aquarium 

„Tirta Mutiara‟. 



 

 

 

 

4.2.1 Pengujian Tanpa Menggunakan Nannochloropsis oculata 

Bioreaktor yang telah dirancang diletakkan di Lab. Mekatronik 

(TSSU) dan berada di bawah naungan (di tempat teduh). Hal ini dilakukan agar 

intensitas cahaya tidak terlalu tinggi dan suhu air tidak terlalu tinggi pada saat 

siang hari. 

Pengujian menggunakan air laut murni dilakukan selama 6 hari penuh. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mencari parameter yang sesuai untuk 

pertumbuhan Nannochloropsis oculata. Pengambilan data dilakukan setiap 4 jam 

sekali agar perubahan yang terjadi tidak terlalu jauh. Setalah data didapatkan, data 

yang ada akan dicari rata-ratanya dan dibandingkan dengan teori yang ada. Bila 

parameter seperti pH, suhu, salinitas dan intensitas cahaya mendekati teori dan 

sesuai dengan syarat media tumbuh Nannochloropsis oculata , maka pengujian 

dilanjutkan dengan menggunakan Nannochloropsis oculata. Data yang didapatkan 

selama 6 hari tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.  

Sebelum pengecekan parameter, hal yang dilakukan pertama kali setelah 

alat dirangkai adalah menghitung debit air yang keluar dari selang. Kran 

diperlakukan buka setengah dengan besar debit rata-rata 0.6 Liter/menit. 

Pengukuran debit dilakukan dengan cara menghitung volume air yang keluar dari 

selang dalam satu menitnya, kemudian dimasukkan ke rumus yang sudah ada. 

Hasil ulangan pengukuran debit dapat dilihat pada Lampiran 4. 

  

 



 

 

 

 

Tabel 4. Data Hasil Pengamatan Air Laut 

 

Hari ke - 

  

Jam 

 

Intensitas Cahaya 

(lux) 

 

Suhu 

(ºC) 

 

Salinitas 

(%) 

 

pH 

1 06.00 1718 25 3.4 6 

10.00 4640 25 3.5 6 

14.00 1845 26.3 3.8 6 

18.00 30 26.1 3.8 5.9 

22.00 30 25.9 3.8 6 

02.00 30 26 3.4 6 

2 06.00 1011 25 3.6 6 

10.00 1027 26.1 3.6 6 

14.00 4870 26.4 3.6 6.2 

18.00 30 25.7 3.6 6.1 

22.00 30 26 3.6 6.2 

02.00   3.6 6.2 

3 06.00 1021 27 3.6 6.2 

10.00 1800 29.2 3.6 6.2 

14.00 3790 30.3 3.6 6.2 

18.00 30 25.7 3.6 6.1 

22.00 33 25.4 3.7 6.2 

02.00     

4 06.00 945 24.6 3.7 6.2 

10.00 1011 25.4 3.8 6.3 

14.00 4750 26.6 3.6 6.6 

18.00 34 25 3.8 6.5 

22.00 40 25.6 3.7 6.3 

02.00     

5 06.00 1151 25.3 3.8 6.4 

10.00 1453 27.1 3.8 6.5 

14.00 1924 27.9 3.9 6.4 

18.00 40 25.9 3.8 6.4 

22.00 35 25 3.8 6.4 

02.00     

6 06.00 1205 24.1 3.8 6.3 

10.00 8720 27 4 6.8 

14.00 7820 28.4 3.8 6.7 

18.00 55 26 3.7 6.7 

22.00 40 25.7 3.8 6.6 

02.00     

 

Berdasarkan Tabel 4, nilai intensitas cahaya yang ditangkap lux meter 

bervariasi. Setiap harinya di waktu yang sama, nilai intensitas berbeda-beda. Hal 



 

 

 

 

ini dikarenakan adanya perbedaan cuaca di setiap hari. Nilai intensitas di pagi, 

siang, sore dan malam hari juga bervariasi. Ekstrimnya perubahan cuaca sangat 

berpengaruh terhadap intensitas cahaya. Pada malam hari nilai intensitas sangat 

kecil karena tidak adanya penerangan bantuan seperti lampu.  

Suhu air laut mulai pengukuran di hari pertama hingga akhir tidak 

menunjukkan perubahan yang berarti. Meski matahari bersinar terik, suhu 

tertinggi yang dapat dicapai oleh air laut hanya sebesar 30.3ºC yaitu di hari ke-3 

pada jam 2 sore. Suhu terendah bernilai 24.1ºC di hari terkahir pada jam 6 pagi 

dan suhu tersebut masih termasuk suhu normal. 

Salinitas air laut murni ini menurut Converti (2009 dalam Fogg, 1987), 

bahwa salinitas yang baik untuk pertumbuhan Nannochloropsis oculata adalah 

sebesar 3-3.2 %. Berdasarkan Tabel 4, nilai salinitas masih terlalu tinggi untuk 

media tumbuh alga jenis ini. Cara untuk menurunkan salinitas ini adalah dengan 

mengencerkannya dengan aquades sebelum dilakukan proses inokulasi. 

4.2.2 Pengujian Menggunakan Nannochloropsis oculata 

4.2.2.1 Persiapan Bibit 

Bibit Nannochloropsis oculata diambil dari Balai Budidaya Air Payau 

(BBAP) Situbondo dimana bibit berasal dari kultur murni dalam keadaan tidak 

terkontaminasi oleh zooplankton atau organisme lain. Bibit yang sudah tiba harus 

segera dikultur agar tidak mati. Tetapi bila ingin mengkulturnya sehari kemudian, 

harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan dikocok setiap satu jam sekali, 

agar resiko kematian bisa berkurang. Penyimpanan bibit di dalam kulkas untuk 



 

 

 

 

menjaga agar suhu tetap stabil. Bibit Nannochloropsis oculata yang ditempatkan 

pada botol air mineral 500 ml dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Bibit Nannochloropsis oculata 

Satu botol air mineral terdapat 500 mL Nannochloropsis oculata. 

Inokulasi dilakukan dua hari setelah dibeli. Hal ini dilakukan karena air laut harus 

dipersiapkan dengan baik yaitu dengan perebusan dan pemasangan ulang plastik 

ke penyangga. Jumlah sebar bibit adalah 128 x 10
4 

sel/ml.
 
 

4.2.2.2 Sterilisasi 

Sterilisasi dilakukan pada alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

proses pengkulturan. Mulai dari drum, selang dan plastik akan dialiri dengan air 

besuhu kurang lebih 70 
o
C. Sebelum rangkaian alat dialiri dengan air panas, drum 

dicuci terlebih dahulu menggunakan deterjen. 

4.2.2.3 Inokulasi / Penebaran Bibit 

Bibit Nannochloropsis oculata yang sudah sampai ditabur ke dalam 

drum yang sudah berisi cairan pupuk walne. Penebaran dilakukan dengan 



 

 

 

 

menuangkan seluruh bibit alga ke dalam drum. Gambar proses inokulasi dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 

4.2.2.4 Pembiakan dan Pemupukan 

Bibit yang sudah dibeli disimpan di lemari es dan dikocok setiap satu 

jam sekali. Penebaran bibit dilakukan dua hari kemudian setelah media tumbuh, 

yaitu air laut, sudah siap untuk digunakan. Sebelum dituang, bibit di dalam botol 

harus dikocok terlebih dahulu agar tidak ada mikroalga yang mengendap di dasar 

botol. Setelah itu diambil sampelnya untuk mengetahui jumlah bibir yang ditebar 

(sel/ml). Penuangan dilakukan seperti biasa secara perlahan ke dalam drum sambil 

terus diaduk agar campuran merata. Contoh pupuk ditunjukkan pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Pupuk Walne 

Pupuk walne dan vitamin dituang setelahnya sebanyak 18 ml. Setelah 

mikroalga dan pupuk dituang, air diaduk hingga dirasa sudah tercampur rata.  

Pemberian pupuk hanya dilakukan sekali pada saat memulai pembiakan. 

Penebaran bibit diakhiri dengan menutup drum agar kontaminasi lingkungan luar 

dapat diminimalisir.  



 

 

 

 

Pengoprasian alat dilakukan setelah yakin campuran cairan sudah 

merata. Pompa dinyalakan dan cairan didalam drum dipompa ke atas melalui pipa 

ke selang, kemudian masuk ke plastik. Gaya gravitasi membuat cairan turun dan 

mengalir dengan sendirinya. Gelembung-gelembung yang dihasilkan pada saat 

cairan mengalir turun di dalam plastik merupakan gelembung oksigen yang dapat 

membantu mikroalga tersebut berfotosintesis. Karbondioksida didapatkan dari 

lubang kecil yang ada ditutup drum. Karbondioksida memang diperlukan 

mikroalga untuk proses fotosintesis dan berkembang biak, namun kadar 

karbondioksida yang dibutuhkan oleh Nannochloropsis oculata hanya sekitar 2-

5% saja.  

Cairan berisi mikroalga yang mengalir turun di dalam plastik ini 

kemudian akan kembali masuk ke dalam drum dan dipompa lagi ke atas untuk 

memasuki plastik. Hal inilah yang dimaksudkan dengan bioreaktor menggunakan 

prinsip sirkulasi.  

4.3 Hasil dan Pembahasan 

Parameter yang diteliti adalah volume/kepadatan dan kandungan lipid 

dari mikroalga yang dikultur. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali kultur 

mikrolga pada umumnya adalah 7-10 hari. Namun karena bibit  Nannochloropsis 

oculata ini dibeli dari daerah dan tempat kultur yang berbeda, maka dalam 

perkembangannya memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya 

yang baru. Karena itulah kultur dilakukan hingga 15 hari.  



 

 

 

 

Pada percobaan menggunakan Nannochloropsis oculata ini, kepadatan 

sel diamati dengan menghitung jumlah sel tersebut menggunakan 

Haemocytometer. Gambar alat dan spesifikasinya terdapat pada Gambar 16. 

 
(a) 

 

 
                    (b)                                                      (c) 

Gambar 16. (a). Haemocytometer. (b) Prosedur Penggunaan, dan  

(c) rincian Haemocytometer 

 

Gambar 14 menunjukkan proses pengukuran dan skala pembacaan 

untuk mengetahui jumlah sel Nannochloropsis oculata dalam setiap milliliter air. 

Pengamatan dilakukan di hari pertama setelah proses inokulasi hingga hari ke-15. 

Nannochloropsis oculata yang dibeli dari BBAP memiliki kondisi kultur murni 

yang berbeda dengan kondisi kultur di lapang, karena itu spesies ini masih 

memerlukan adaptasi dengan lingkungan barunya. 



 

 

 

 

4.3.1 Kondisi pada Saat Pengkulturan 

4.3.1.1 Intensitas Cahaya  

Pada pengamatan kondisi selama proses kultur,  nilai intensitas cahaya 

berkisar antara 1011 - 1800 lux dan nilai tertinggi terdapat pada hari ke 9 sebesar 

1800 lux dan terendah pada hari ke 5 sebesar 1011 lux. Suhu berkisar antara 24.6 

– 29.2 
o
C dengan nilai tertinggi terdapat pada hari ke 9 sebesar 29.2 

o
C dan 

terendah pada hari ke 14 sebesar 24.6 
o
C. Salinitas dan pH  masing-masing 

berkisar antara 3-3.3 % dan 7.2 – 8.3. 

Intensitas cahaya lingkungan kultur berkisar antara 1011 lux sampai 

dengan 1800 lux. Perubahan nilai intensitas cahaya dikarenakan adanya 

perubahan cuaca. Berdasarkan Lampiran 10,  dapat dibuat grafik seperti pada 

Gambar 17. 

 

Gambar 17. Perubahan Intensitas Cahaya 

 

 

Dari Gambar 17 diketahui bahwa jika dilakukan regresi polinomial 

terhadap hubungan intensitas cahaya dan hari, maka didapatkan fungsi Y= = 

0.485x
4
 - 17.31x

3
 + 207.8x

2
 - 945.0x + 2442 dengan R

2
= 0,504 atau sama dengan 

y = 0.4853x4 - 17.311x3 + 207.8x2 - 945.02x + 2442.7 
R² = 0.5041 
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50.4%. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pendugaan nilai intensitas cahaya 

dari hari ke hari, dan dengan R
2
 (50.4%) yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh nilai intensitas cahaya terhadap hari mempunyai nilai yang tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwasannya nilai intensitas cahaya di hari berikutnya dapat 

terprediksi. 

Berdasarkan Gambar 17, jika dibandingkan dengan pendapat 

Kurniastuti dan Isnansetyo, 1995 yang mengatakan bahwasannya besar intensitas 

cahaya adalah berkisar 100-10000 lux. Sama halnya dengan Kurniastuti dan 

Isnansetyo (1995), berdasarkan penelitian Cahyaningsih (2006), untuk kultur 

mikroalga semi massal maupun massal dengan ruang terbuka intensitas cahaya 

lebih baik diberikan dibawah 10.000 lux. Jadi untuk penelitian ini, nilai intensitas 

cahaya sudah memenuhi standar lingkungan pertumbuhan Nannochloropsis 

oculata. 

Berdasarkan Lampiran 10 yang memuat data hasil pengamatan, nilai 

salinitas dan pH sedikit berbeda dengan pengujian tanpa Nannochloropsis oculata 

yang terdapat pada Tabel 4. Perbedaan ini dikarenakan perebusan pada air laut 

untuk proses pensterilan air kemudian diencerkan menggunakan aquades. pH 

sedikit meningkat karena adanya mahkluk hidup didalamnya. Pengambilan data 

dilakukan setiap jam 12 siang pada saat pengambilan sempel untuk diamati 

kepadatannya. 

4.3.1.2 pH  

Hasil pengukuran pH selama penelitian berkisar antara 7.2-8.4. Nilai 

pH tertinggi terdapat pada hari ke 11 yaitu 8.4 dan terendah pada hari pertama 



 

 

 

 

yaitu 7.2. pH ini tergolong sesuai bagi kehidupan Nannochloropsis oculata seperti 

yang dikatakan oleh Converti, 2009; Fogg, 1987 dan Elzenga (2000) 

bahwasannya Nannochloropsis oculata dapat tumbuh dengan baik pada kisaran 

pH 7-9.5. Dari Lampiran 10, nilai pH dapat digambarkan dalam sebuah grafik 

seperti pada Gambar 18. 

 

Gambar 18. Perubahan pH Selama Proses Kultur 

 

Pada Gambar 18 mempunyai persamaan Y= 0.001x
3
 - 0.049x

2
 + 

0.392x + 7.138 dengan R
2
= 0.496 atau 49.6% dengan grafik yang tidak linier. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan hari terhadap nilai pH mempunyai 

nilai yang tinggi. Menurut Wigajatri dkk, (2003), pH mempengaruhi kepadatan sel 

mikroalga. Jika nilai pH rendah, maka kepadatan sel juga akan rendah dan 

sebaliknya jika nilai pH tinggi, maka kepadatan sel juga akan tinggi.  

4.3.1.3 Suhu 

Besarnya suhu selama penelitian berkisar antara 24.6 – 29.2 
o
C. Suhu 

tertinggi terdapat di hari ke 9 yaitu 29.2 
o
C dan terendah pada hari ke 14 yaitu 

y = 0.0019x3 - 0.0493x2 + 0.3928x + 7.1385 
R² = 0.4969 

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

0 5 10 15 20

p
H

 

Hari ke - 



 

 

 

 

24.6 
o
C. Berdasarkan Lampiran 10, perubahan nilai suhu dapat dilihat pada 

Gambar 19. 

  

 

Gambar 19. Perubahan Suhu 

Dari Gambar 19 diketahui bahwa jika dilakukan regresi polinomial 

terhadap hubungan diatas maka didapatkan fungsi Y= 0.001x
4
 - 0.061x

3
 + 0.690x

2
 

- 2.645x + 28.59, dengan R
2
= 0.434 atau sama dengan 43.4%. Fungsi ini 

digunakan untuk melakukan pendugaan pengaruh perubahan hari terhadap nilai 

suhu, dan dengan  R
2
 (43.3%) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh  

tersebut mempunyai nilai yang tinggi. 

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 (Kordi & Tunjung, 2007 dalam 

Rizky, 2010). Selama penelitian, sumber cahaya hanya berasal dari sinar matahari 

tanpa adanya penambahan cahaya dari lampu di malam hari. Suhu pada hasil 

pengamatan sudah memenuhi kriteria untuk media tumbuh Nannochloropsis 

y = 0.0018x4 - 0.0619x3 + 0.6904x2 - 2.6453x 
+ 28.593 

R² = 0.4341 
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oculata, seperti yang dikatakan Converti, 2009; Fogg, 1987 dan Elzenga (2000) 

bahwasannya Nannochloropsis oculata dapat tumbuh dengan baik pada kisaran 

suhu 25-30 ºC.  

4.3.1.4 Salinitas 

Pada Lampiran 10 dapat dilihat bahwa salinitas selama kultur berkisar 

antara 3-3.2%. Kisaran ini termasuk dalam kisaran normal untuk pertumbuhan 

Nannochloropsis oculata. Menurut Converti, 2009; Fogg, 1987 kisaran salinitas 

untuk pertumbuhan mikroalga adalah 30-32 ppt (3-3.31%). Berdasarkan Lampiran 

10, dibuat grafik salinitas pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Perubahan Salinitas pada Media Kultur 

 

Gambar 20 diketahui bahwa jika dilakukan regresi polinomial terhadap 

kedua variabel maka didapatkan fungsi Y= -0.001x
2
 + 0.043x + 3.050 dengan R

2
= 

0.913 atau sama dengan 91.3%. Fungsi ini digunakan untuk melakukan 

pendugaan nilai salinitas dari hari ke hari, dan dengan R
2
 (91.3%) yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh nilai saliniatas terhadap hari mempunyai nilai yang 

hampir mendekati sempurna. Salinitas merupakan salah satu parameter yang 

y = -0.0018x2 + 0.0432x + 3.0503 
R² = 0.9137 
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mempengaruhi kandungan HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acid) pada 

mikroalga (Reanaud and Parry, 1994 dalam Rizky, 2010).  

4.3.2 Laju Pertumbuhan Nannochloropsis oculata 

Laju pertumbuhan merupakan parameter yang pengukurannya 

didasarkan pada besarnya kepadatan sel yang terjadi pada Nannochloropsis 

oculata dalam kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini pengukuran laju 

pertumbuhan difokuskan pada laju pertumbuhan puncak dan pertumbuhan akhir. 

Pengukuran laju pertumbuhan puncak Nannochloropsis oculata dilakukan pada 

hari ke-11, sedangkan untuk pengukuran laju pertumbuhan akhir dilakukan pada 

hari terakhir pengamatan (hari ke-15). Dari Lampiran 4 dapat dibuat grafik pada 

Gambar 21. 

 

Gambar 21. Laju Pertumbuhan Nannochloropsis oculata 

Berdasarkan Gambar 21 diketahui bahwa jika dilakukan regresi 

polinomial terhadap kedua variabel maka didapatkan fungsi Y= -4.039x
3
 + 

65.56x
2
 - 72.00x + 169.6 dengan R

2
= 0.674 atau sama dengan 67.4%. Fungsi ini 

digunakan untuk melakukan pendugaan jumlah sel dari hari ke hari, dan R
2
 

y = -4.0394x3 + 65.56x2 - 72.004x + 169.6 
R² = 0.6744 
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(67.4%) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah sel terhadap hari 

mempunyai nilai yang tinggi.  

Berdasarkan Lampiran 4, besar laju pertumbuhan puncak mencapai 

3165 x 10
4 

sel/ml (pengolahan data terdapat pada Lampiran 3). Pada percobaan ini 

tidak dilakukan ulangan perlakuan karena hanya sekedar menguji alat yang 

dirancang. Jika dilihat pada Tabel 4, adanya peningkatan jumlah sel per milliliter 

air hingga hari ke-11. Pada hari ke-11 jumlah sel mengalami kelimpahan 

maksimal mencapai 3293 sel/milliliter air. Hal ini dikarenakan nutrisi pada media 

kultur yang masih tersedia, dan diperkuat oleh Becker (1995) dalam 

Widyaningsih dkk, (2008) yang mengatakan bahwasannya pertumbuhan sel akan 

dipengaruhi oleh ketersediaan unsur utama dalam lingkungan kultur yaitu berupa 

C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe, Mg dan keberadaan unsur mikro nutrient. Komponen 

vitamin yang ditambahkan bersamaan dengan pupuk Walne dapat mempercepat 

pertumbuhan sel. Selain itu, kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap 

perkembangan sel Nannochloropsis oculata yang dikultur, yang antara lain suhu, 

intensitas cahaya, pH, dan konsentrasi nutrien dalam media.  

Berdasarkan Gambar 21, pada hari ke-12 hingga hari ke-15, 

kelimpahan sel mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan menipisnya kandungan 

nutrisi dalam media kultur dan ketatnya kompetisi dengan Nannochloropsis yang 

makin bertambah. Ketersediaan nutrient yang terlalu sedikit akan mengakibatkan 

pertumbuhan lambat dan melemahkan kondisi sel sehingga jumlah kepadapan sel 

menurun (Rizky, 2010). Pendapat ini juga diperkuat oleh penuturan Michael 

(1980 dalam Agustini dan Kabinawa, 2009) bahwa kadar nutrisi yang rendah 



 

 

 

 

dalam media akan menurunkan produktivitas sel alga. Sel yang telah mati akan 

terurai dengan sendirinya dengan cara pecah karena tidak dapat mengatur tekanan 

osmose yang ada. Hal inilah yang menyebabkan air/media dapat menjadi bening 

bila mikroalga di dalamnya telah mati. 

Pada media kultur, yang berkembang bukan hanya sel 

Nannochloropsis oculata, melainkan juga berbagai sel mikroalga lainnya. Meski 

begitu, pengamatan hanya dibatasi satu sel, yaitu Nannochloropsis oculata. Selain 

mikroalga yang merupakan plankton, zooplankton juga banyak tumbuh di dalam 

media kultur. Pengamatan dilakukan dengan memberikan cairan formalin 20% 

untuk mematikan sel baik plankton juga zooplankton. Pematian sel dimaksudkan 

agar pengurangan jumlah sel plankton Nannochloropsis oculata akibat dimakan 

oleh zooplankton berkurang. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Edoar (2010) yang melakukan 

kultur Nannochloropsis oculata skala laboratorium dengan konsentrasi nitrat dan 

salinitas yang berbeda, laju pertumbuhan puncak rata-rata terbaik setelah 

dilakukan 3 kali pengulangan adalah sebesar 693.33 x 10
4
. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rizky (2010) yang juga melakukan kultur Nannochloropsis 

skala laboratorium dengan penambahan pupuk urea pada nutrisi, laju 

pertumbuhan puncak rata-rata terbaik terjadi pula di hari ke-5 yaitu sebesar 

2866.57 x 10
4
 sel/ml. 

Bila dibandingkan antara kedua penelitian sebelumnya dengan kultur 

yang dilakukan menggunakan bioreaktor sederhana dengan laju pertumbuhan 



 

 

 

 

puncak sebesar 3165 x 10
4
 dapat dikatakan bahwa budidaya menggunakan 

bioreaktor ini lebih menguntungkan dalam segi hasil. 

Berdasarkan tingkatan fase pertumbuhan fitoplankton yang 

diungkapkan Kurniastuty dan Isnansetyo (1995), fase dari Nannochloropsis 

oculata adalah sebagai berikut : 

1. Fase istirahat 

Terjadi setelah penambahan inokulum ke dalam media kultur, yaitu hari ke 

0 sampai hari ke 1 saat penebaran bibit Nannochloropsis oculata 

dilakukan. Fase ini berhubungan dengan beberapa faktor antara lain 

penurunan aktivitas enzim, penurunan tingkat metabolisme, peningkatan 

ukuran sel tetapi berkembang biak. 

2. Fase logaritma/eksponensial 

Fase ini ditandai dengan pembelahan sel dengan laju pertumbuhan sel 

secara cepat. Laju pertumbuhan biasanya relatif konstan dan nilainya 

tergantung ukuran sel, intensitas cahaya dan suhu. Pada penelitian ini, fase 

eksponensial terjadi pada hari ke 1 hingga hari ke 11, yang mana 

pertumbuhan terus meningkat hingga mencapai puncak. Cepat lambatnya 

pertumbuhan eksponensial pada kultur volume terbatas akhirnya akan 

berhenti. 

3. Fase berkurangnya pertumbuhan relatif 

Pada hari ke 12 hingga ke 13, jumlah sel menurun drastis setelah mencapai 

puncak. Hal ini dikarenakan berkurangnya salah satu faktor pendukung 



 

 

 

 

seperti nutrisi, kecepatan suplai CO2 dan O2, berubahnya pH, terbatasnya 

cahaya yang masuk dalam media serta adanya bahan yang beracun. 

4. Fase stasioner 

Pada fase ini laju reproduksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian 

penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton relatif sama atau 

seimbang sehingga kepadatan fitoplankton tetap. Peristiwa ini terjadi pada 

hari ke 14 dan 15. Produksi pada fase stasioner juga tergantung pada 

kondisi alami dari faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan. 

5. Fase kematian 

Fase kematian merupakan penurunan jumlah organism kultur setelah 

melewati fase stasioner. Kematian terjadi di hari ke 20 kultur. Pada fase ini 

ditandai dengan laju kematian yang lebih tinggi daripada laju reproduksi. 

 

4.3.3 Kinetika Pertumbuhan Nannochloropsis oculata 

Berdasarkan persamaan (2-4) besar nilai kinetika pertumbuhan alga 

pada bioreaktor yang dihitung pada Lampiran 8 sebesar 1591.664 x 10
4
 sel/ml. 

Pada Lampiran 8 dilakukan perhitungan kinetika pertumbuhan menggunakan 

persamaan (2-4). Perhitungan kinetika pertumbuhan Nannochloropsis oculata 

adalah sebesar 1591.664 x10
4
 sel/ml, yang mana Nannochloropsis oculata 

sebenarnya bisa berkembang hingga mencapai 1591 x10
4 

sel/ml di hari terakhir 

kultur. Kematian disebabkan karena menipisnya kandungan nutrisi pada media 

kultur. 

 

 



 

 

 

 

4.3.4 Kadar Lemak Nannochloropsis oculata 

Berdasarkan pengamatan kadar lemak yang dilakukan, didapatkan 

hasil sebesar 3.56% untuk pertumbuhan akhir (hari ke 15). Pada pertumbuhan 

puncak Nannochloropsis oculata di hari ke 11, kadar lemak mencapai 17.89%. 

Penelitian sebelumnya oleh Rizky (2010) mendapatkan hasil rata-rata 4.29% 

kadar lemak pada Nannochloropsis oculata yang dikultur murni tanpa 

menggunakan pupuk tambahan. Berdasarkan jurnal oleh Christy (2007), 

Nannochloropsis oculata dapat mencapai kadar lemak sebesar 31-68% pada 

kondisi kultur tertentu. Sedangkan Harsanto (2009) melakukan kultur 

Nannochloropsis oculata semi massal outdoor pada intensitas cahaya 9000 lux 

diperoleh prosentase lipid total sebesar 36%. 

Berdasarkan penelitian Rizky (2010), kandungan lemak dari mikroalga 

meningkat di bawah kondisi konsentrasi nitrogen yang rendah. Dalam penelitian 

tersebut, sumber nitrogen didapat dari urea, karena urea merupakan sumber 

nitrogen organik. Nitrogen yang merupakan unsur makronutrien dapat 

mempengaruhi kegiatan metabolisme sel yaitu proses transportasi, katabolisme, 

asimilasi, dan khususnya biosintesis protein kerena dengan adanya reaksi 

enzimatatis yang dihasilkan oleh protein maka dapat mengkonversi lemak, 

sehingga secara tidak langsung nitrogen mempengaruhi kandungan lemak. 

Menurut Takagi et al., (2000), konsentrasi nitrogen yang rendah dapat 

mempertinggi kandungan lemak mikroalga, tetapi konsentrasi sel umumnya 

rendah pada kondisi nitrogen yang sedikit.  

 



 

 

 

 

4.4 Kebutuhan Energi dan Ekonomi 

Dalam perancangan bioreaktor dan pengujiannya, dilakukan berbagai 

macam persiapan. Semua hal yang dilakukan mengeluarkan biaya yang telah 

dirangkum pada Lampiran 9. Pada rangkuman tersebut, total semua biaya yang 

dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.459.600,-. 

Bioreaktor ini menggunakan tenaga listrik yang tentunya berpengaruh 

terhadap biaya pengoprasiannya. Pompa yang digunakan memiliki daya sebesar 

75 Watt yang berarti pompa tersebut mengkonsumsi energi listrik sebesar 75 

Joule setiap detiknya. Jika pompa digunakan selama 1 jam, maka energi listrik 

yang dikonsumsi adalah sebesar 75 W, yang artinya sama dengan 75 Joule/detik x 

3600 detik = 270000 Joule per jam.  

Pompa digunakan selama 15 hari penuh tanpa berhenti. Jadi, 

kebutuhan energi dari bioreaktor adalah sebesar 75 W x 24 jam x 15 hari = 27.000 

W. Jika dihitung besar biaya yang dibutuhkan untuk mengoprasikan bioreaktor 

ini, dengan besar 1 kWh adalah Rp. 800,-, maka biaya yang dibutuhkan/digunakan 

selama 15 hari pengkulturan adalah sebesar Rp. 21.600,-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Bioreaktor dirancang dengan menggunakan prinsip sirkulasi, dimana 

pompa adalah sumber tenaga utama untuk mengangkut cairan 

mikroalga. Dengan tinggi 2 m dan jarak lintasan sirkulasi 1.6 m, debit 

aliran dari bioreaktor adalah 0.6 L/menit. Kekuatan pompa yang 

digunakan adalah sebesar 75 W dan mampu mengangkut cairan hingga 

3 m. . Biaya total perancangan alat adalah Rp. 2.459.600,- dan biaya 

pengoprasiannya selama 15 hari kultur adalah Rp. 21.600,- 

2. Perancangan bioreaktor sederhana dengan prinsip sirkulasi ini telah 

memenuhi syarat tumbuh mikroalga dengan nilai intensitas cahaya, 

pH, suhu, dan salinitas masing-masing 1011-1800 lux, 7.2-8.3, 25-27 

o
C, 3-3.2%. Bioreaktor dapat menghasilkan alga Nannochloropsis 

oculata hingga mencapai 3293 x 10
4
 sel/ml di hari ke 11 (bibit tebar 

awal sebesar 128 x 10
4
 sel/ml) dengan kadar lemak 17.89% dan hasil 

akhir sebesar 655 x 10
4
 sel/ml dengan kadar lemak 3.56%. Bioreaktor 

sederhana ini dapat mengembangkan pertumbuhan Nannochloropsis 

oculata sebanyak 5,1 kali bibit tebar awal, yaitu dari 128 x 10
4
 sel/ml 

hingga hasil akhir sebesar 655 x 10
4
 sel/ml. 

 



 

 

 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya dilakukan kontrol terhadap faktor pendukung pertumbuhan 

alga seperti nutrisi, intensitas cahaya, salinitas, suhu dan pH media 

tumbuh.  

2. Pada pembiakan selanjutnya, sebaiknya ditambahkan nutrisi pada media 

tumbuh bila mikroalga sudah menunjukkan gejala kematian (penurunan 

laju pertumbuhan). 

3. Sebaiknya drum yang digunakan terbuat dari bahan yang tembus 

pandang, agar cahaya bisa terserap dengan baik. Hal ini dikarenakan, 

pertumbuhan mikroalga tidak hanya terjadi di plastik pada saat sirkulasi, 

tetapi juga terjadi di dalam drum. 
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Lampiran 1. Komposisi Pupuk Walne 

 

Komposisi Jumlah 

Larutan A 

     FeCl3 

     Mn Cl2.4H20 

     H3BO3 

     EDTA 

     NaH2PO4.2H20 

     NaNO3 

 

0.8 gr 

0.4 gr 

33.6 gr 

45.0 gr 

20.0 gr 

100 gr 

Komposisi B 1.0 ml 

Komposisi C 0.1 ml 

Larutan B: 

     ZnCL2 

     CoCl2.6H2O 

     (NH4)6Mo7O24.4H2O 

     CuSO4.5H2O 

     HCl 

 

2.1 g 

2.0 g 

0.9 g 

2.0 g 

10.0 ml 

Larutan C: 

     Vitamin B1 

     Vitamin B12 

 

0.2 g 

0.01 g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2. Data Hasil Pengukuran Debit Aliran 

 

Ulangan 

ke- 

Debit ml/ menit 

1 620 

2 685 

3 620 

4 720 

5 560 

6 675 

7 545 

8 710 

9 660 

10 620 

Rata-rata 641.5 ml/menit = 0.6 Liter/menit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4. Efisiensi Bioreaktor 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, didapatkan nilai efisiensi sebesar : 

 Efesiensi :   

   

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emy (2010), efisiensi kultur berkisar 

antara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5. Besar Biaya Operasi Bioreaktor 

 

Kapasitas pompa 75 Watt = 0.075 kWh, digunakan selama 15 hari. Penggunaan 

dalam 1 hari adalah 24 jam. 1 kWh adalah Rp. 800,-, maka besar energi yang 

dibutuhkan bioreaktor adalah : 

0.075 KWh x 24 jam x 15 hari x Rp. 800,00 = Rp. 21.600,- 

atau 

75 Wh = 75/1000 x 800 = Rp. 60,- setiap jam 

Rp. 60,- x 24 jam x 15 hari = Rp. 21.600,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 6. Rancangan Bioreaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6. Rancangan Bioreaktor (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7. Alat Pengukuran Parameter Air 

 

 

                     

                 Lux Meter      pH Meter 

 

 

 

                    Refraktometer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 8. Kinetika Pertumbuhan Nannochloropsis oculata 

 

Berdasarkan persamaan (2-4), maka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 9. Pembiayaan 

A. Alat 

No. Nama Alat Jumlah Satuan Biaya Biaya 

1. Pompa  1 buah 190.000 190.000 

2. Plastik PE 80 cm x 25 

meter 

1 roll 60.000 60.000 

3. Selang benang ¾  2 m  24.000 24.000 

4. Selang benang ½ 3 m  19.500 19.500 

5. Komponen Rangka 16 m  285.000 

6. Drum plastik 1 buah 80.000 80.000 

7. Kabel gulung 1 buah 11.500 11.500 

8.  Pipa pralon 1 m 6.500 6.500 

9.  Kran   1 buah 10.000 10.000 

10.  Stop kran 1 buah 10.000 10.000 

11.  Selotip kran 2 buah 2.000 4.000 

12.  Plastik Sambungan 2 buah 6.000 12.000 

13. Lem Fox 1 buah 5.000 5.000 

14. Lem pipa 1 buah 6.000 6.000 

15. Termometer alkohol 1 buah             11.000 11.000 

16. Pipa L   1 buah 2.000 2.000 

17. Klep 5 buah  1.000 5.000 

18. Sock ½ ke ¾ 1 buah  2.500 2.500 

 Jumlah   744.000 

 

B. Bahan     

No. Nama Bahan Jumlah Satuan Biaya Biaya 

1. Nannochloropsis 

oculata 

1 L 75.000 150.000 

2. Aquades 15 L 1.000 15.000 

3. Air Laut 40 L 300 12.000 

4. Pupuk Walne 18 mL 200 3.600 

 Jumlah   180.600 

 

C. Pengujian 

No. Bahan Uji Parameter Jumlah Sempel Biaya 

1.  Nannochloropsis 

oculata 

Jumlah Sel 30 50.000 

2. Nannochloropsis 

oculata 

Kadar Lemak 2 L 90.000 

  Jumlah   140.000 

 

    

 

 



 

 

 

 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

D. Transportasi  

No. Kota/Tempat Tujuan Jumlah Biaya Satuan Biaya 

1. Dalam Kota Malang 20 kali 5.000 100.000 

2. Situbondo 1 orang 1 kali PP 50.000 100.000 

 Jumlah   200.000 

    

E. Biaya Lainnya 

No. Uraian Kegiatan Jumlah Biaya Satuan Biaya 

1. Penyewaan Lab 3 bulan 33.000 100.000 

2. Penyewaan Alat 15 hari 43.000 645.000 

3. Pekerja Seal Plastik 25 buah 15.000 375.000 

4. Pekerja Bengkel 1 hari 50.000 50.000 

5. Potokopi 50 Lembar 500 25.000 

 Jumlah   1.195.000 

 

Grand Total           2.459.600 

terbilang 

Dua Juta Empar Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 10. Data Suhu, pH, Salinitas, Intensitas Cahaya 

 

Perubahan pH, suhu, salinitas dan intensitas cahaya selama proses budidaya 

 

Hari ke- Intensitas Cahaya 

(lux) 

Suhu 

(ºC) 

Salinitas 

(%) 

pH 

1 1745 26.3 3.1 7.2 

2 1132 26.1 3.1 8 

3 1027 25 3.2 8 

4 1170 26.4 3.2 8.3 

5 1011 25.4 3.2 8.1 

6 1151 26 3.2 8.1 

7 1205 26.6 3.3 7.7 

8 1021 27 3.3 8 

9 1800 29.2 3.3 8.2 

10 1205 26.8 3.3 7.9 

11 1132 25.7 3.3 8.4 

12 1119 25.4 3.3 8 

13 1216 27 3.3 8.2 

14 1085 24.6 3.3 8.2 

15 1144 25.4 3.3 8.3 

Rata-

rata 

1210.867 26.193 3.133 8.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 11. Spesifikasi Pompa 

 

 

Nama Produk  :  Life Tech AP5500 

Power/daya  :  75W (220-240 V) 

Height max  :  3.5mtr 

Max. Output  :  3600L/H 

Dimensi  : 18.5x11.5x17  

Berat   :  2000 gram 

 


