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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Kelimpahan Populasi Chlorella sp. 
 
 Hasil pengamatan terhadap kelimpahan harian populasi 
Chlorella sp. selama penelitian untuk masing-masing perlakuan 
secara lengkap terdapat pada Lampiran1. Berikut ini disajikan 
gambar grafik rata-rata kelimpahan harian populasi  Chlorella sp 
antar perlakuan. 
 
 

 
Gambar 4.1   Kelimpahan Populasi Chlorella sp. (sel/ml) selama 

Penelitian dengan Menggunakan Dosis Bakteri 
Azospirillum sp yang Berbeda pada Media Limbah 
Tahu setelah Proses Anaerob. 

 
 

Hasil pengamatan pertambahan populasi Chlorella sp 
pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kelimpahan populasi 
Chlorella sp memiliki kepadatan yang baik di seiap perlakuan. 
Pada awal kultivasi kepadatan Chlorella sp yang diberikan di 
setiap perlakuan yaitu sebesar 1 x 106 sel/ml. Pada hari ke- 1 
sampai hari ke-3 pertambahan jumlah sel relatif masih kecil, kali 
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ini disebabkan jumlah sel Chlorella sp pada pertumbuhannya 
masih memerlukan adaptasi dengan lingkungannya yang baru, 
kemudian berkembangbiak sesuai dengan kondisi lingkungan 
tersebut. Sesuai dengan (Fogg , 1975) sel fitoplankton  
membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi 
lingkungan yang baru. Setelah mengalami fase lag, pada hari 
ke-4 sampai hari ke- 7 periode ini diperkirakan memasuki fase 
eksponensial (periode puncak) dimana perkembangan sel 
Chlorella sp mengalami pertumbuhan puncak. Selanjutnya pada 
hari ke- 8 sampai hari ke-9 merupakan fase stasioner dimana 
jumlah sel yang tumbuh berkembang sama dengan kematiann. 
Kemudian pada hari 10 sampai hari ke-12 merupakan 
fasekematian dimana terjadi penurunan jumlah populasi 
mikroalga. Pertumbuhan yang cepat ini didukung oleh 
ketersediaan nutrien dalam limbah cair tahu yang cukup, selain 
itu ditunjang keberadaan bakteri pendukung pertumbuhan yaitu 
Azospirillum sp. 

Pada data hasil pengamatan selama penelitian 
menunjukkan bahwa pada perlakuan A6 diperoleh kepadatan 
populasi tertingi yaitu sebesar 37,2 x 106 sel/ml. Dimana pada 
perlakuan A6 ini terdapat kisaran suhu sebesar 25,8– 27,1°C;  
pH 8,9 – 9,11; dan oksigen terlarut (DO) sebesar 7,43 – 7,59 
mg/lt. Walaupun dasarnya kisaran-kisaran kualitas air telah 
diukur pada penelitian ini adalah masih dalam batas yang layak 
bagi kehidupan Chlorella sp. Pada pH kultur yang terukur 
tersebut pada rentang pH pertumbuhan yang baik yaitu 4,5 – 
9,3, Sementara menurut (Basmi et al 1993), rentang perubahan 
pH medium kultur yang optimum antara 7,5 – 8.5, kenaikan pH  
diduga terjadi seiring dengan kenaikan salinitas kultur dan 
karena adanya pemanfaatan nitrogen dari media limbah tahu 
cair dan bakteri Azospirillum sp Sedangkan suhu yang optimal 
sesuai dengan pendapat (Taw,1990) untuk kultur Chlorella sp. 
diperlukan temperatur antara 25 – 35°C, peningkatan suhu 
hingga batas tertentu mampu merangsang aktifitas molekul dan 
meningkatnya laju difusi dan laju fotosintesis. Pada perlakuan 
A6 dengan penambahan bakteri Azospirillum sp   sebanyak 6 x 
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108 cfu/ml menunjukkan penambahan jumlah bakteri yang paling 
efektif terhadap pertumbuhan Chlorella sp  dibanding perlakuan 
penambahan bakteri yang lain. Perlakuan A6 diperoleh 
kepadatan dan laju pertumbuhan Chlorella sp  yang optimal, hal 
ini disebabkan karena terjadi keseimbangan jumlah 
mikroorganisme pada media dan nutrisi yang seimbang bagi 
kedua mikroorganisme ini,  dimana pada perlakuan A6 diperoleh 
jumlah populasi Chlorella sp kepadatan tertinggi. Sesuai dengan 
(Luz E. de-Bashan et al,  2001) bakteri Azospirillum menjadi 
agen pendukung pertumbuhan (agen biokontrol) dan dapat 
berinteraksi dengan mikroalga untuk meningkatkan populasi 
mikroalga. Ketika agen pendukung pertumbuhan diaplikasikan 
ke media, sel-sel agen pendukung pertumbuhan mampu 
melakukan proses dekomposisi senyawa-senyawa yang 
diekskresikan ikan atau udang, sisa pakan, sisa-sisa bahan 
organik lain dan mengkonversikannya menjadi CO2, nitrat, serta 
fosfat yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroalga. 
Oksigen yang terlarut dibebaskan ke media dari proses 
fotosintesis mikroalga yang akan dipakai untuk proses respirasi 
dari sel-sel agen biokontrol. Serta pada bakteri Azospirillum 
dapat mengeluarkan hormon  pertumbuhan yaitu IAA (Indole 
Acetic Acid). 

Pada perlakuan A8 dan A10 waktu yang dibutuhkan untuk 
menuju puncak kepadatan populasi tertinggi relatif paling cepat 
dibanding perlakuan lainnya, yaitu pada hari ke- 7 untuk 
perlakuan A10 dan pada hari ke- 9 untuk perlakuan A8, namun 
kepadatan tertinggi hanya mampu memperoleh 34,2 x 106 
sel/ml; pada perlakuan A10 34,6 x 106 sel/ml. Sehingga 
kepadatan populasi perlakuan A8 dan A10 berbeda jauh dengan 
perlakuan A6. Hal ini diduga peningkatan jumlah sel dalam 
media untuk tumbuh terbatas karena luas permukaan sel 
Chlorella sp yang lebih besar. Dimana semakin besar luas 
permukaan sel, maka ruang untuk tumbuh dan berkembang 
biak kedua mikroorganisme yaitu Chlorella sp  dan bakteri 
Azospirillum sp semakin sempit, sesuai dengan (Rezza, 2011) 
Peningkatan jumlah sel dalam media diduga karena luas 
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permukaan sel Chlorella sp yang terlihat melalui mikroskop lebih 
besar dibandingkan dengan Nannochloropsis sp. Semakin 
besar luas permukaan sel, maka ruang untuk tumbuh dan 
berkembang biak akan semakin sempit. Sehingga jika ingin 
memperoleh kepadatan populasi maksimal pada A8 dan A10 
diharapkan menggunakan media yang ukurannya lebih besar. 

 Pada perlakuan A0 (kontrol) diperoleh laju pertumbuhan 
yang relatif lambat atau kecil dibanding dengan perlakuan lain. 
Puncak kepadatan pada hari ke- 10 diperoleh populasi Chlorella 
sp   mencapai 31,2 x 106 sel/ml. Perlu diketahui, pada media 
limbah tahu cair A0 (tanpa penambahan bakteri Azospirillum sp) 
ternyata terdapat populasi bakteri Azospirillum sp yang hidup 
pada limbah cair tahu. Dimana saat pengujian penghitungan 
kepadatan populasi bakteri Azospirillum sp, pada media A0 
terdapat bakteri Azospirillum sp yang populasinya relatif kecil. 
Hal ini menunjukkan selain ada bakteri kelompok non-
metanogenik dan metanogenik pada limbah cair tahu terdapat 
populasi bakteri Azospirillum sp. Sesuai dengan (Widawati, 
2012) beberapa mikrob yang bersifat nonpatogenik dan 
nonsimbiotik yang efektif menambat nitrogen dari udara serta 
mampu melarutkan P terikat pada Ca, Al, dan Fe dalam tanah, 
dapat hidup dalam berbagai ekosistem di alam. Sebagian 
bakteri tersebut  dapat diisolasi dari daerah perakaran tanaman 
hortikultura. Penelitian bertujuan mengetahui peran Azospirillum 
sp. yang potensial  sebagai pendorong pertumbuhan tanaman 
pada ekosistem pantai dan kondisi lingkungan yang ekstrim. 

4.2 Laju Pertumbuhan kelimpahan populasi Chlorella sp. 

 Hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan populasi 
Chlorella sp untuk 6 perlakuan dapat dilihat pada  (Lampiran 2). 
Dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan populasi Chlorella sp 
mulai hari ke-1 Sampai hari k-12, menunjukkan bahwa pada hari 
ke-1 sampai hari ke-2 nilai laju pertumbuhan tinggi. Hal ini 
dikarenakan adanya nutrien tambahan dari sisa pupuk selama 
penelitian pendahuluan pada stok murni yang termanfaatkan 
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oleh Chlorella sp sebelum penelitian dengan media limbah tahu 
cair setelah proses anaerob. Kemudian pada hari ke-3 sampai 
hari ke-6 laju pertumbuhan relatif mengalami peningkatan pada 
setiap perlakuan. Pada fase ini pertumbuhan populasi Chlorella 
sp mengalami fase eksponesial atau logaritmik. Pada hari ke-7 
sampai dengan hari ke-10 populasi Chlorella sp mengalami 
puncak pertumbuhan namun untuk laju pertumbuhan relatif 
menurun dibanding hari ke-1 sampai ke-3. Pada fase ini laju 
pertumbuhan mengalami fase stasioner dimana tingkat 
kematian sama dengan tingkat pertumbuhan Chlorella sp pada 
media limbah tahu cair. 
 Data menunjukkan dari masing-masing perlakuan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp, perlakuan A0 (tanpa 
penambahan bakteri Azospirillum sp) menghasilkan rata-rata 
laju pertumbuhan maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp sebesar 
(0.327467 sel/hari); perlakuan A2 (penambahan Azospirillum sp 
2 x 108 cell/ml) menghasilkan laju pertumbuhan maksimal (µmaks) 

populasi Chlorella sp sebesar (0.3539727 sel/hari); perlakuan 
A4 (penambahan Azospirillum sp 4 x 108 cell/ml) menghasilkan 
laju pertumbuhan maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp sebesar 
(0.350665 sel/hari); perlakuan A6 (penambahan Azospirillum sp 
6 x 108 cell/ml) menghasilkan laju pertumbuhan maksimal (µmaks) 

populasi Chlorella sp sebesar (0.3734477sel/hari); perlakuan A8 
(penambahan Azospirillum sp 8x 108 cell/ml menghasilkan laju 
pertumbuhan maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp sebesar 
(0.3802107 sel/hari); perlakuan A10 (penambahan Azospirillum 
sp 10 x 108 cell/ml menghasilkan laju pertumbuhan maksimal 
(µmaks) populasi Chlorella sp sebesar (0.463347 sel/hari). Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan pemberian dosis Azospirillum sp 
yang berbeda akan memberikan laju pertumbuhan maksimum 
(µmaks)  populasi Chlorella sp yang berbeda pula. Meskipun 
kepadatan populasi Chlorella sp tertinggi diperoleh perlakuan 
A6, namun Laju pertumbuhan maksimum (µmaks) tertinggi 
diperoleh perlakuan A8 dan A10. Hal ini diduga karena pada 
perlakuan A8 dan A10 pertumbuhan untuk mencapai puncak 
kepadatan tertinggi terhambat oleh ukuran media yang belum 
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maksimal untuk populasi Chlorella sp dan bakteri Azospirillum 
sp.Hasil perhitungan laju pertumbuhan maksimal (µmaks) tersebut 
dilanjutkan dengan analisis sisik ragam unutk mengetahui 
apakah perlakuan dosis penambahan bakteri Azospirillum sp 
yang berbeda berpengaruh terhadap Laju pertumbuhan 
maksimal (µmaks)  dan populasi Chlorella sp.  
 Hasi analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
dosis penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap laju 
pertumbuhan maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp. Hal ini 
terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 3.34 < 21.654 > 
5.56. Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut dapat 
mempengaruhi hasil dari laju pertumbuhan Chlorella sp. Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan laju 
pertumbuhan maksimal (µmaks)  populasi Chlorella sp maka 
dilakukan analisa regresi (Lampiran 2). Dari hasil perhitungan 
analisis regresi didapatkan hubungan kuadratik antara dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp terhadap laju pertumbahan 
(µmaks)  populasi Chlorella sp. 
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Gambar 4.2 Hubungan antara Kenaikan Laju Pertumbuhan µmaks 

(sel/hari) Populasi Chlorella sp dengan Dosis 
Penambahan Bakteri Azospirillum sp yang Berbeda 

 
 
 Pemilihan hubungan kurva kuadratik antara laju 
pertumbuhan (µmaks) populasi Chlorella sp dengan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dikarenakan 
seiring bertambahnya penambahan dosis bakteri pada masing-
masing media terlihat terjadi peningkatan laju pertumbuhan 
populasi Chlorella sp pada masing-masing perlakuan, Hal ini 
diduga disebabkan oleh interaksi hubungan antara Chlorella sp 
dan bakteri Azospirillum sp berlangsung positif, bakteri  mampu 
melakukan dekomposisi senyawa sisa-sisa bahan organik yang 
berada pada limbah tahu dan mengubahnya menjadi CO2, nitrat, 
serta fosfat yang dapat digunakan Chlorella sp untuk melakukan 
fotosintesis dan dengan bertambahnya dosis bakteri maka 
kandungan hormon IAA yang dihasilkan semakin meningkat 
sehingga mikroalga dapat memanfaatkan hormon tersebut 
untuk tumbuh berkembang. Sesuai Dalam penelitiannya (Luz E. 
de-Bashan et al, 2008) memanfaatkan bakteri Azospirillum 
brasiliense sebagai bakteri pendukung pertumbuhan mikroalga 
dengan memanfaatkan hormon pertumbuhan IAA yang 
dihasilkan oleh bakteri ini. Efek  dan tingkat konsumsi hormon 
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IAA pada pertumbuhan Chlorella vulgaris, yaitu Azospirillum 
brasiliense immobilized pada alginate beads mampu 
memproduksi 4-10 µg·mL-1  IAA selama 48 jam yang mana 
Chlorella vulgaris menyerap antara 0.5 µg·mL-1  dan 1 µg·mL-1, 
penambahan  10 µg·mL-1 IAA mampu meningkatkan populasi 
Chlorella vulgaris secara signifikan dari 0.4 x cells/mL menjadi 
3.2 x cells/mL. 

Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,743, artinya 74,3 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari laju pertumbuhan maksimal 
(µmaks). Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu model 
kuadratik penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda 
dengan laju pertumbuhan maksimal (µmaks) tidak signifikan (H0). 
Pada output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih besar 
daripada F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model kuadratik penambahan dosis bakteri Azospirillum 
sp yang berbeda dengan laju pertumbuhan maksimal (µmaks) 
adalah signifikan.  
 Pada output coefficient, Persamaan regresi kuadratik 
dapat diketahui, yaitu y = 0.0014x2 - 0.0033x + 0.3383. Uji T 
juga menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung lebih besar 
daripada t tabel (2,145), yang berarti koefisien konstantanya 
signifikan terhadap model regresi. 

4.3 Kualitas air limbah cair tahu sebagai media kultur 
Chlorella sp. 

 Parameter kualitas air yang diamati selama penelitian 
berlangsung adalah suhu, pH, oksigen terlarut, kandungan 
nitrat, ortofosfat, amonium. 
 
4.3.1 Suhu 
 Suhu merupakan salah satu faktor terpenting dalam kultur 
mikroalga pada sistem batch. Dimana suhu harus terjaga agar 
mikroalga dapat tumbuh dengan optimal. Dari hasil penelitian 
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didapatkan suhu rata-rata berkisar antara 25 °C – 27 °C pada 
Tabel 1 (lampiran 3) menunjukkan bahwa suhu cenderung 
berubah-ubah relatif tidak konstan. Pengambilan data suhu 
pada waktu sore hari ,suhu cenderung turun dan pada waktu 
siang hari suhu berubah lebih tinggi. Secara keseluruhan 
berturut-turut suhu meningkat dengan meningkatnya pula 
populasi bakteri Azospirillum sp dan Chlorella sp. Hal ini 
mungkin disebabkan peningkatan kepadatan populasi kedua 
mikroorganisme pada media kultur menyebabkan peningkatan 
suhu media juga. Suhu juga berperan dalam mengendalikan 
kondisi ekosistem perairan. Peningkatan suhu menyebabkan 
peningkatan viskositas dan juga menyebabkan penurunan 
kelarutan gas dalam air, misalnya gas O2, CO2, N2, CH4, dan 
sebagainya . Sesuai dengan (Fang et.al, 1997) suhu air yang 
selalu meningkat menyebabkan oksigen semakin berkurang 
karena laju konsumsi oleh organisme perairan semakin 
meningkat. 
 Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
dosis penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap suhu media 
kultur. Hal ini terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 4.49 < 
66.221 > 8.53. Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut 
dapat mempengaruhi hasil dari suhu media kultur.Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan suhu 
media kultur. Chlorella sp maka dilakukan analisa regresi 
(Lampiran 3). Dari hasil perhitungan analisis regresi didapatkan 
hubungan linier antara dosis penambahan bakteri Azospirillum 
sp terhadap suhu media kultur  Chlorella sp. 
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Gambar 4.3 Hubungan antara Kenaikan Suhu Media Kultur  

Chlorella sp dengan Dosis Penambahan Bakteri 
Azospirillum sp yang Berbeda 

 
 
 Pemilihan hubungan kurva linier antara suhu media kultur 
Chlorella sp dengan dosis penambahan bakteri Azospirillum sp 
yang berbeda dikarenakan seiring bertambahnya penambahan 
dosis Azospirillum sp pada masing-masing perlakuan semakin 
meningkat suhu media pada masing-masing perlakuan. Hal ini 
diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi pada 
media semakin besar pula pertukaran gas yang akan terjadi, 
sehingga memungkinkan peningkatan suhu pada media 
disamping faktor lingkungan yang mempengaruhi. 
 Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,805, artinya 80,5 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari kenaikan laju suhu media kultur  
Chlorella sp. Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu 
model linier penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda 
dengan kenaikan laju suhu media kultur  Chlorella sp tidak 
signifikan (H0). Pada output ANOVA, diketahui nilai F hitung 
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lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model kuadratik penambahan dosis bakteri 
Azospirillum sp yang berbeda dengan laju pertumbuhan 
maksimal (µmaks) adalah signifikan.  

Pada output coefficient, Persamaan regresi linier dapat 
diketahui dengan persamaan y = 0.0806x + 25.874. Uji T juga 
menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung lebih besar daripada 
t tabel, yang berarti koefisien konstantanya signifikan terhadap 
model regresi. 

 
4.3.2 pH 
 

Pada hasil penelitian diperoleh secara keseluruhan rata-
rata pH antara 8- 9,1 pada masing-masing perlakuan. Dimana 
pH media kultur cenderung meningkat seiring dengan 
peningkatan populasi Chlorella sp dan bakteri Azospirillum sp. 
Peningkatan terjadi pada hari ke 2 ditandai dengan mulai 
naiknya pH media kultur dan peningkatan populasi pada 
Chlorella sp. Kenaikan pH diduga karena seiring dengan adanya 
proses pemanfaatan nitrogen dari unsur-unsur pupuk dari 
limbah tahu cair oleh sel-sel Chlorella sp dan Adanya Bakteri 
Azospirillum sp yang mampu menghasilkan nitrogen. Sesuai 
dengan pendapat (Morel 1983), pada kisaran pH 7-9 terdapat 
dua kemungkinan pemanfaatan nitrogen dari nutrien dalam 
medium oleh sel mikroalga, yaitu pemanfaatan nitrogen dalam 
bentuk nitrat dan amonium. Reaksi biologis pemanfaatan 
nitrogen dalam bentuk nitrat adalah sebagai berikut: 

  
106HCO3- +16NO3-+HPO4

2-
+16H2O+  124H

+
Protoplasma+138O2 

 

Pemanfaatan senyawa nitrogen dalam bentuk amonium adalah 
melalui reaksi biologis sebagai berikut:  

106HCO3
-
+16NH4

+
+HPO4

2-
+16H2O+ 92H

+
Protoplasma + 138O2 

Sesuai juga dengan penelitian (Prihantini et al, 2005) 
menyatakan bahwa rentang pH kultur yang terukur tersebut 
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pada rentang pH pertumbuhan yang baik yaitu 4,5– 9,3. Pada 
pengamatan kadar CO2 pada media kultur A10 diperoleh 
kandungan CO2 tertinggi yaitu sebesar 15,9 ppm. Dimana kadar 
CO2 diduga mempengaruhi pH media kultur. Dari hasil penelitian 
yang pernah dilakukan, menunjukan bahwa peningkatan jumlah 
sel dalam kultur cenderung meningkatkan jumlah pH kultur. 
Pada saat gas CO2 mengalir ke dalam kultur, proses yang 
terjadi adalah pembentukan senyawa bikarbonat seperti pada 
reaksi berikut :  
 

CO2         
H2O     

HCO3
- 
+ H

+ 

 

Senyawa bikarbonat inilah yang kemudian diserap oleh sel  
Chlorella vulgaris Buitenzorg. Proses metabolisme yang terjadi 
dalam sel selanjutnya adalah reaksi antara senyawa bikarbonat 
dengan air yang terdapat dalam sel membentuk senyawa 
organik seperti glukosa dan ion OH-, seperti yang tergambar 
pada reaksi berikut ini :  
           

H2O + HCO3
-     Chlorella sp     

1/6 C6H6O6 + O2 + OH
- 

 

 Hasi analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
dosis penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pH media 
kultur. Hal ini terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 3,34 < 
148.59 > 5,56. Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut 
dapat mempengaruhi hasil dari pH media kultur. Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan pH 
media kultur. Chlorella sp maka dilakukan analisa regresi 
(Lampiran 4). Dari hasil perhitungan analisis regresi didapatkan 
hubungan kuadratik antara dosis penambahan bakteri 
Azospirillum sp terhadap pH media kultur Chlorella sp. 
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Gambar 4.4 Hubungan antara pH Media Kultur Chlorella sp dengan 

Dosis Penambahan Bakteri Azospirillum sp yang 
Berbeda 

 
 
 Pemilihan hubungan kurva kuadratik antara pH media 
kultur Chlorella sp dengan dosis penambahan bakteri 
Azospirillum sp yang berbeda dikarenakan seiring dengan 
bertambahnya penambahan dosis Azospirillum sp pada masing-
masing perlakuan semakin meningkat pula kadar pH media 
pada masing-masing perlakuan. Hal ini diduga disebabkan 
adanya proses pemanfaatan nitrogen dari unsur-unsur pupuk 
dari limbah tahu cair oleh sel-sel Chlorella sp dan Adanya 
Bakteri Azospirillum sp yang mampu menghasilkan nitrogen 
serta terjadi nitrifikasi dalam media limbah tahu. 

Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,976 artinya 97.6 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari pH media kultur Chlorella sp. 
Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu model 
kuadratik penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda 
dengan pH media kultur Chlorella sp tidak signifikan (H0). Pada 
output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih besar daripada F 
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tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model kuadratik penambahan dosis bakteri Azospirillum sp yang 
berbeda dengan pH media kultur Chlorella sp adalah signifikan.  

Pada output coefficient, Persamaan regresi kuadratik 
dapat diketahui dengan persamaan y = -0.001x2 + 0.0173x + 
8.987. Uji T juga menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung 
lebih besar daripada t tabel, yang berarti koefisien konstantanya 
signifikan terhadap model regresi. 

 
4.3.3 Oksigen telarut (DO) 
 

Berdasarkan perhitungan Output model summary 
menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.089 
artinya 8.9 % dari varian penambahan bakteri Azospirillum sp 
yang berbeda dapat dijelaskan oleh perubahan dari DO media 
kultur Chlorella sp. Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji 
yaitu model kubik penambahan dosis Azospirillum sp yang 
berbeda dengan DO media kultur Chlorella sp tidak signifikan 
(H0). Pada output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih kecil 
daripada F tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penambahan bakteri Azospirillum sp tidak berpengaruh 
nyata terhadap  DO media kultur Chlorella sp. Uji T juga 
menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung lebih  kecil daripada 
t tabel, yang berarti koefisien konstantanya tidak signifikan 
terhadap model regresi (lampiran 5). 

Pengukuran kandungan oksigen terlarut selama penelitian 
berkisar antara 7.1-7.6 mg/lt. Kenaikan DO terjadi pada hari ke 
3 diduga karena adanya hasil fotosintesis berupa O2 semakin 
melimpah dari Chlorella sp. Pada akhir penelitian terjadi 
penurunan populasi Chlorella sp ditandai dengan banyaknya 
Chlorella sp yang mati dan mengendap di dasar media. Pada 
saat ini proses dekomposisi untuk menguraikan sel-sel Chlorella 
sp yang mati setelah terhentinya fase eksponensial oleh 
mikroba aerob agar menghasilkan nutrien-nutrien yang dapat 
dimanfaatkan kembali oleh Chlorella sp. Pada proses 
dekomposisi ini membutuhkan sejumlah O2 sehingga dari proses 
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inilah menyebabkan defisiensi O2 dalam media kultur. Selain itu 
aerasi juga mempengaruhi adanya oksigen terlarut dalam media 
kultur. Karena prisnsip aerasi adalah mentransfer oksigen dari 
udara agar terlarut dalam air. 

 
4.3.4 Nitrat 
 
 Pengamatan yang dilakukan selama penelitian 
menunjukkan bahwa kandungan nitrat mengalami penurunan 
kemudian meningkat lagi di akhir penelitian. Penurunan ini 
terjadi karena dalam pertumbuhannya  . memanfaatkan nitrat 
secara optimal ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan 
maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp pada perlakuan A10 
diikuti perlakuan A8, A6, A4, A2, dan A0. Pada akhir penelitian 
kandungan unsur nitrat meningkat diduga karena adanya bakteri 
Azospirillum sp yang mengahasilkan unsur nitrogen, sehingga 
kandungan nitrat pada masing-masing perlakuan meningkat. 
Jadi semakin rendah penurunan kandungan nitrat ditandai 
dengan rendahnya nilai nitrat pada grafik maka semakin tinggi 
laju pertumbuhan maksimal (µmaks).  Hal ini diduga karena pada 
perlakuan A10 pemanfaatan nitrat oleh mikroalga dapat 
dilakukan secara optimal dan memiliki laju pertumbuhan 
maksimal (µmaks) yang tinggi, namun dengan terbatasnya ruang 
media untuk pertumbuhan Chlorella sp dan pertumbuhan bakteri 
Azospirillum sp maka kepadatan populasi Chlorella sp rendah. 
Dan pada akhir penelitian kandungan nitrat cenderung 
meningkat pesat, hal ini diduga karena adanya proses 
dekomposisi dan adanya bakteri Azospirillum sp yang 
menghasilkan nitrogen. 
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Gambar 4.5 Rata-rata Kandungan Nitrat Media Kultur Chlorella sp 

selama Penelitian 

 
 

 Sesuai dengan (Cholik et all,1986) yang menyatakan 
bahwa alga yang telah mati akan menagalami proses 
dekomposisi dan membusuk. Terjadinya pembusukkan oleh 
bakteri tersebut akan meningkatkan kadar ammonia (NH3

-) 
didalam air. Selanjutnya (Subarijanti, 1989) menyatakan bahwa 
ammonia dalam bentuk anion bersifat racun dan sangat 
berbahaya bagi kehidupan, namun dalam keadaan aerob 
didalam air akan berubah menjadi ammonium (NH4). Kemudian 
dengan adanya proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas 
maka ammonium diubah menjadi nitrit (NO2

-). Selanjutnya 
Nitrobacter akan membentuk nitrit menjadi nitrat (NO3). Hasil 
pengukuran  kandungan nitrat media kultur Chlorella sp selama 
penelitian berkisar 1.172 – 2.52 mg/lt. Dimana kisaran ini masih 
dalam batas layak bagi pertumbuhan  Chlorella sp. Menurut 
Subarijanti (1990) bahwa batas minimum pertumbuhan plankton 
nabati atau algae adalah 0.35 ml/lt. 
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 Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
dosis penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nitrat media 
kultur. Hal ini terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 3,34 < 
8.364 > 5,56. Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut 
dapat mempengaruhi hasil dari nitrat media kultur. Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan 
nitrat media kultur. Chlorella sp maka dilakukan analisa regresi 
(Lampiran 6). Dari hasil perhitungan analisis regresi didapatkan 
hubungan kuadratik antara dosis penambahan bakteri 
Azospirillum sp terhadap nitrat media kultur Chlorella sp 
 
 

 
Gambar 4.6 Hubungan antara Nitrat Media Kultur Chlorella sp 

dengan Dosis Penambahan Bakteri Azospirillum sp 
yang Berbeda 

 
 

Pemilihan hubungan kurva kuadratik antara kandungan 
nitrat media kultur Chlorella sp dengan dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp yang berbeda dikarenakan seiring 
dengan bertambahnya penambahan dosis Azospirillum sp pada 
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masing-masing perlakuan semakin menurun pula kadar nitrat 
media pada masing-masing perlakuan. Hal ini diduga 
disebabkan Penurunan ini terjadi karena dalam 
pertumbuhannya  Chlorella sp memanfaatkan nitrat secara 
optimal ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan 
maksimal (µmaks) populasi Chlorella sp pada perlakuan A10 
diikuti perlakuan A8, A6, A4, A2, dan A0 

Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,527 artinya 52,7 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari nitrat media kultur Chlorella sp. 
Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu model 
kuadratik penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda 
dengan nitrat media kultur Chlorella sp tidak signifikan (H0). 
Pada output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih besar 
daripada F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model kuadratik penambahan dosis bakteri Azospirillum 
sp yang berbeda dengan nitrat media kultur Chlorella sp adalah 
signifikan.  
 Pada output coefficient, Persamaan regresi kuadratik 
dapat diketahui dengan persamaan y = -0.0056x2 + 0.0295x + 
1.2958. Uji T juga menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung 
lebih besar daripada t tabel, yang berarti koefisien konstantanya 
signifikan terhadap model regresi. 
 
4.3.5 Ortofosfat 
 
 Pada pengamatan selama penelitian diperoleh kandungan 
ortofosfat pada perlakuan A8 dan A10 cenderung mengalami 
peningkatan yang sebelumnya mengalami penurunan terlebih 
dahulu. Hal ini dikarenakan tingkat pemanfaatan kandungan 
ortofosfat dapat dilakukan secara optimal. Dengan ditandai 
peningkatan laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada perlakuan 
A8 dan A10. Sebaliknya pada perlakuan A6 cenderung 
mengalami peningkatan terus menerus selama penelitian. Dan 
pada perlakuan A6 diperoleh kandungan ortofosfat tertinggi 
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yaitu 2.67 mg/lt. Kandungan ortofosfat yang tinggi ditandai 
dengan puncak kepadatan populasi tetinggi Chlorella sp pada 
perlakuan A6. 
 
 

 
Gambar 4.7 Rata-rata Kandungan Ortofosfat Media Kultur Chlorella sp 

selama Penelitian 

 
 

Sesuai dengan yang diungkapakan oleh (Cholik et all, 
1986) bahwa kandungan unsur nitrat dan ortofosfat sangat 
dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas fitoplankton. 
Tetapi apabila terjadi penambahan fosfat yang berlebihan pada 
perairan akan menyebabkan perairan menjadi terlalu subur. 
Menurut (Wirawan, 1995) apabila kandungan fosfat dalam 
perairan cukup tinggi melebihi kebutuhan normal 
mikroorganisme maka akan terjadi suatu kondisi yang kelewat 
subur (eutrofikasi) dan merangsang berkembangnya fitiplankton 
secara berlebihan atau disebut blooming. Hal ini akan 
mengakibatkan terjadinya perairan anaerob sehingga dapat 
proses fotosintesis dan akhirnya akan menyebabkan kematian. 
(Menurut Poerwanto, 2003), fosfor  berfungsi untuk menyusun  
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karbohidrat, sementara (Kuhl, 1974) menyatakan bahwa  
keberadaan unsur P mutlak diperlukan karena unsur ini penting 
dalam proses  transformasi energi dalam proses fotosintesis. 
Gula terfosforilasi yang kaya energi muncul dalam proses 
fotosintesis.  Fosforilasi adenosin menghasilkan adenosin 
monofosfat, difosfat, trifosfat (AMP, ADP, dan ATP) yang 
kemudian digunakan oleh mikroalga sebagai sumber energi 
untuk kelangsungan proses kimia lainnya. 
 Hasil pengukuran kandungan ortofosfat selama penelitian 
berkisar antara 0.116 – 2.67 mg/lt. Dan berdasarkan analisa 
sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp yang berbeda memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap ortofosfat media kultur. Hal ini 
terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 3,34 < 43,693 > 
5,56. Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut dapat 
mempengaruhi hasil dari ortofosfat media kultur. Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan 
ortofosfat media kultur Chlorella sp maka dilakukan analisa 
regresi (Lampiran 7). Dari hasil perhitungan analisis regresi 
didapatkan hubungan kuadratik antara dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp terhadap ortofosfat media kultur 
Chlorella sp 
 



54 

 

 
Gambar 4.8  Hubungan antara Ortofosfat Media Kultur Chlorella sp 

dengan Dosis Penambahan Bakteri Azospirillum sp 
yang Berbeda 

 
 
 Pemilihan hubungan kurva kuadratik antara kandungan 
ortofosfat media kultur Chlorella sp dengan dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp yang berbeda dikarenakan seiring 
dengan bertambahnya penambahan dosis Azospirillum sp yaitu 
pada masing-masing perlakuan perlakuan A8 dan A10 
cenderung mengalami peningkatan yang sebelumnya 
mengalami penurunan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan 
tingkat pemanfaatan kandungan ortofosfat dapat dilakukan 
secara optimal. Dengan ditandai peningkatan laju pertumbuhan 
yang relatif tinggi pada perlakuan A8 dan A10. Sebaliknya pada 
perlakuan A6 cenderung mengalami peningkatan terus menerus 
selama penelitian. Dan pada perlakuan A6 diperoleh kandungan 
ortofosfat tertinggi yaitu 2.67 mg/lt. Kandungan ortofosfat yang 
tinggi ditandai dengan puncak kepadatan populasi tetinggi 
Chlorella sp pada perlakuan A6. 
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Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,853 artinya 85,3 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari ortofosfat media kultur Chlorella 
sp. Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu model 
kuadratik penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda 
dengan ortofosfat media kultur Chlorella sp tidak signifikan (H0). 
Pada output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih besar 
daripada F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model kuadratik penambahan dosis bakteri Azospirillum 
sp yang berbeda dengan ortofosfat media kultur Chlorella sp 
adalah signifikan.  
 Pada output coefficient, Persamaan regresi kuadratik 
dapat diketahui dengan persamaan y = -0.0086x2 + 0.0985x + 
0.5249. Uji T juga menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung 
lebih besar daripada t tabel, yang berarti koefisien konstantanya 
signifikan terhadap model regresi. 
 
4.3.6 Amonium 
 

Pada pengamatan selama penelitian kadar amonium 
pada media kultur limbah tahu cair berkurang. Hal ini terjadi 
karena amonium pada limbah cair tahu tersebut digunakan 
mikroalga sebagai nutrien untuk pertumbuhannya, yaitu untuk 
membantu di dalam sintesa protein. Terlihat pada grafik 
penurunan kadar ammonium habis mencapai hari ke-4 
.Sebaliknya peningkatan konsentrasi biomassa dari mikroalga 
tersebut semakin tinggi. Alga membutuhkan amonium untuk 
pertumbuhannya. Alga harus mengkonversi nitrat (bentuk utama 
nitrogen dalam air) menjadi amonium sebelum dapat 
menggunakannya. Ketika amonium dalam air siap untuk 
digunakan alga tidak harus menghabiskan energi untuk 
mengubah apapun, jadi lebih banyak nutrisi yang digunakan 
untuk pertumbuhan. Namun apabila nutrisi amonium pada suatu 
media kultur habis, maka mikroalga akan memanfaatkan 
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kandungan nitrat pada media kultur meskipun harus 
menggunakan energi aktifasi yang tinggi. 

Sesuai dengan (Oh-Hama et all,1988), yang menyatakan 
bentuk senyawa nitrogen yang lebih disukai oleh mikroalga 
adalah amonium (NH4

+), karena proses transportasi dan 
asimilasi ion amonium oleh sel fitoplankton membutuhkan 
energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan transportasi dan 
asimilasi ion nitrat (NO3

-).  Senyawa N dalam bentuk NH4
+ ini 

kemudian diasimilasi bersama-sama dengan asam glutamat, 
menjadi berbagai jenis. Makromolekul organik seperti protein 
dan asam nukleat yang dibutuhkan oleh sel Chlorella sp. 
Berdasarkan tinjauan proses fotosintesisnya,  penggunaan nitrat 
oleh Chlorella sp. justru dapat menghambat fiksasi CO2 dalam  
fotosintesis karena nitrat dan CO2 berkompetisi untuk hidrogen 
H2 (Hladka, 1971). 

 
 

 
Gambar 4.9 Rata-rata kandungan amonium media kultur Chlorella 

sp selama penelitian 
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 Hasil pengukuran kandungan amonium selama penelitian 
berkisar antara 0 –0.05 mg/lt. Dan berdasarkan analisa sidik 
ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp yang berbeda memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap amonium media kultur. Hal ini 
terlihat dari F 5% < F hitung > F 1% dimana 4.49 < 56.857 > 8.3. 
Sehingga pengaruh dari penambahan tersebut dapat 
mempengaruhi hasil dari amonium media kultur. Untuk 
mengetahui hubungan antara dosis penambahan dosis 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dengan 
amonium media kultur. Chlorella sp maka dilakukan analisa 
regresi (Lampiran 8). Dari hasil perhitungan analisis regresi 
didapatkan hubungan linier antara dosis penambahan bakteri 
Azospirillum sp terhadap amonium media kultur Chlorella sp 
 
 

 
Gambar 4.10  Hubungan antara amonium media kultur Chlorella sp 

dengan dosis penambahan bakteri Azospirillum sp 
yang berbeda 
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Pemilihan hubungan kurva linier antara kandungan 
amonium media kultur Chlorella sp dengan dosis penambahan 
bakteri Azospirillum sp yang berbeda dikarenakan seiring 
dengan bertambahnya penambahan dosis Azospirillum sp yaitu 
pada masing-masing perlakuan semakin menurun pula 
kandungan ammonium pada media kultur. Hal ini diduga 
disebabkan konsumsi ammonium Chlorella sp pada media 
kultur beralangsung optimal, Hal ini terjadi karena amonium 
pada limbah tahu cair tersebut digunakan mikroalga sebagai 
nutrien untuk pertumbuhannya, yaitu untuk membantu di dalam 
sintesa protein. Terlihat pada grafik penurunan kadar 
ammonium habis mencapai hari ke-4. Sebaliknya peningkatan 
konsentrasi biomassa dari mikroalga tersebut semakin tinggi. 

Output model summary menunjukkan bahwa nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,780 artinya 78 % dari varian 
penambahan bakteri Azospirillum sp yang berbeda dapat 
dijelaskan oleh perubahan dari amonium media kultur Chlorella 
sp. Analisa ANOVA menggunakan hipotesis uji yaitu model linier 
penambahan dosis Azospirillum sp yang berbeda dengan 
amonium media kultur Chlorella sp tidak signifikan (H0). Pada 
output ANOVA, diketahui nilai F hitung lebih besar daripada F 
tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model linier penambahan dosis bakteri Azospirillum sp yang 
berbeda dengan amonium media kultur Chlorella sp adalah 
signifikan.  
 Pada output coefficient, Persamaan regresi linier amonium 
dapat diketahui dengan persamaan y = -0.0005x + 0.0185. Uji T 
juga menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung lebih besar 
daripada t tabel, yang berarti koefisien konstantanya signifikan 
terhadap model regresi. 
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4.4 Kelimpahan Bakteri Azospirillum sp 
 
 Hasil pengamatan selama penelitian terhadap kelimpahan 
populasi Azospirillum sp pada media kultur Chlorella sp 
menunjukkan bahwa pada perlakuan A0 (tanpa penambahan 
bakteri Azospirillum sp) terdapat sejumlah populasi Azospirillum 
sp yang berkembang biak pada media limbah tahu cair. 
Sehingga dapat disimpulkan pada media limbah tahu cair 
terdapat populasi bakteri Azospirillum sp yang hidup diantara 
beberapa bakteri lain yang ada pada limbah tahu cair tersebut. 
Hasil pengamatan terhadap kelimpahan harian populasi 
Azospirillum sp. selama penelitian untuk masing-masing 
perlakuan secara lengkap terdapat pada Lampiran 9. 
 Sebelum memulai penelitian dilakukan analisa jumlah 
populasi bakteri pada media kultur limbah tahu cair dengan 
mengambil sampel media dan diletakkan pada media okon 
(Okon’s medium) dimana hanya bakteri Azospirillum sp yang 
dapat hidup pada media tersebut. Setelah dilakukan analisa 
media kultur pada limbah tahu cair didapat kepadatan populasi 
bakteri Azospirillum sp sebanyak 2,3x107 cell/ml. Dimana 
dengan kepadatan bakteri inilah media kultur awal A0 (tanpa 
penambahan bakteri) Sebelum dilakukan penambahan bakteri 
sesuai dengan perlakuan masing-masing yaitu A2 (penambahan 
bakteri Azospirillum sp 2x108 cell/ml); A4 (penambahan bakteri 
Azospirillum sp 4x108 cell/ml); A6 (penambahan bakteri 
Azospirillum sp 6x108 cell/ml); A8 (penambahan bakteri 
Azospirillum sp 8x108 cell/ml); A10 (penambahan bakteri 
Azospirillum sp 10x108 cell/ml). Puncak kelimpahan populasi 
pada masing-masing perlakuan terjadi pada hari ke-8 dimana 
A10 memiliki kelimpahan populasi tertinggi yaitu 2.1x1012 cell/ml 
dan kelimpahan populasi terendah diperoleh pada perlakuan A0 
yaitu 1.1x1010 cell/ml. Jumlah populasi yang tinggi ini otomatis 
mengakibatkan peningkatan kandungan nitrogen pada masing-
masing perlakuan dan mengakibatkan terbatasnya jumlah 
populasi antara mikroalga dan bakteri Azospirillum sp. 
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Gambar 4.11 Rata-rata kepadatan Azospirillum sp (cell/ml) media 

kultur Chlorella sp selama penelitian 

 
 
  
 


