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III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

  Waktu penelitian berlangsung pada bulan April- Maret 

2016. Penelitian dilakukan di tempat yang berbeda sebagai 

berikut ini. 

1. Perangkaian unit ultrafiltrasi (UF) dilaksanakan di 

Laboratorium Teknik Pengolahan Hasil Pangan dan 

Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya 

2. Water flux test rangkaian unit ultrafiltrasi (UF) menggunakan 

air dilaksanakan di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan 

Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

3. Pemanenan mikroalga Nannochlorosis oculata menggunakan 

rangkaian unit  ultrafiltrasi (UF) dilaksanakan di Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

4. Membrane Cleaning pada rangkaian unit ultrafiltrasi (UF) 

dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo 

5. Analisa Total Lipid dilaksanakan di laboratorium nutrisi Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 
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3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat pemanenan dan pengeringan biomassa 

mikroalga  

 Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain 

1. Unit UF : sebagai alat pemanenan 

2. Gelas ukur kapasitas 2 liter : mengukur volume permeat 

3. Timbangan analitik : mengukur berat kering biomassa 

mikroalga 

4. Haemocytometer : menghitung kepadatan sel mikroalga 

5. Gelas Plastik : tempat sampel mikroalga yang akan diukur 

kepadatan sel nya 

6. Termometer : mengukur suhu mikroalga sebelum dan setelah 

pemanenan 

 

3.2.2. Bahan  

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah oleh 

berikut ini. 

1. Mikroalga Nannochlorosis oculata air payau : bahan 

perlakuan 

2. NaOH 0,1 % : bahan pembersih kimia pada membrane 

cleaning  

3. Air : sebagai bahan pengujian awal rangkain unit UF  
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3.2.3. Alat analisa biomassa mikroalga 

1. Mortar  : menghaluskan biomassa mikroalga 

2. Oven : mengeringkan biomassa mikroalga 

3. Cawan aluminium : wadah biomassa mikroalga saat 

dikeringkan dalam oven. 

4. Soxhlet : pengujian total lipid 

 

3.3. Rancangan Alat (Unit UF) 

 Rancangan unit UF dalam 2 Dimensi ditunjukkan pada 

Gambar 3.9 dengan satuan dalam (cm). Desain unit UF dalam 

3D ditunjukkan pada Gambar 3.10.  

 

 

 

Gambar 3.9. Desain Unit UF (2D) Satuan Dalam (cm) 
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Gambar 3.10. Desain Unit UF (3D)  

 

Keterangan gambar :  

1. Selang input membran digunakan untuk melewatkan 

mikroalga ke dalam membran 

2. Valve digunakan untuk mengatur tekanan transmembran 

3. Manometer digunakan untuk menentukan tekanan 

4. Pompa air listrik digunakan untukmemberikan tekanan pada 

masukkan mikroalga ke dalam membran UF 

1 

2

 
 

3 
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5. Membran UF Capillary digunakan untukmenyaring 

biomassa mikroalga 

6. Selang output retentat digunakan untuk melewatkan 

mikrolga dari dalam membran menuju tangki umpan 

kembali 

7. Pipa PVC digunakan untukmengalirkan mikroalga dari 

tangki umpan ke dalam membran 

8. Bak Penampung umpan digunakan untuk menampung 

umpan dan retentat  

9. Catridge Filter  1 mikron digunakan untukmenyaring air dari 

kran pada penguyjian water flux test 

10. Kerangka alat digunakan untuk menopang kelengkapan 

alat 

 

3.3.1. Mekanisme kinerja alat  

 Bahan mikroalga ditampung dalam tangki 

umpan,tentukan tekanan dengan manometer, nyalakan pompa 

bersamaan dengan stopwatch, bahan akan tersedot ke dalam 

membran dan akan terjadi proses penyaringan secara inside-

out, permeat ditampung dalam gelas ukur dan diukur volumenya 

seteah itu ditimbang dengan timbangan analitik, retentat 

dialirkan kembali ke dalam tangki umpan, setelah terbentuk 

slurry pada konsentrasi yang diharapkan, hentikan proses 

dengan mematikan pompa.  
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3.4. Metode penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini kombinasi 

perlakuan adalah tekanan operasi (bar) dan backwash yan 

ditunjukkan pada Tabel 3.3. Tekanan operasi yang diberikan 

yaitu 1 bar; 1.5 bar dan 2 bar. Selain tekanan operasi, juga 

diteliti pengaruh backwash terhadap fluks yang dihasilkan. 

Backwash dilakukan setiap 10 menit dengan P= tekanan 2 Bar 

selama proses pemanenan mikroalga. Untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan backwash yang dilakukan, diberikan 

pembanding perlakuan tanpa backwash. 

 

Tabel 3.3.Kombinasi Perlakuan  

                        Tekanan  

 

Pencucian Balik 

1 Bar 

(P1) 

1,5 Bar 

(P2) 

2 Bar 

(P3) 

Backwash (B1) P1B1 P2B1 P3B1 

Non-Backwash (B2) P1B2 P2B2 P3B2 
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Adapun alur dari penelitian yang dilaksanakan pada Gambar 

3.11. 
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Gambar 3.11. Alur Penelitian Secara Umum 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Water Flux Test 

 

Perangkaian Alat 

Perbaikan 

Pemanenan Mikroalga  

 

Side Stream 
Membrane 
Berfungsi 

Membrane Cleaning 

Pengeringan 

Penulisan Laporan 

 

Analisis Data 
 

Selesai 

- Uji Kinerja Membran  

- Kepadatan sel 

- Persentase recovery 

- Berat kering 

biomassa mikroalga 

- Yield pemanenan 

- Uji Lipid 
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3.5. Pelaksanaan penelitian 

3.5.1. Perangkaian alat 

 Pemanenan dilakukan secara cross flow (aliran 

tangensial) yaitu posisi aliran umpan yang sejajar dengan 

membran sehingga meminimalkan terbentuknya fouling. 

Spesifikasi Membran UF yang digunakan seperti pada Tabel 

3.4. 

 

Tabel 3.4. Spesifikasi membran UF yang digunakan dalam 

penelitian 

Material Membran Polysulfone 

Panjang Membran  400 mm 

Total Fiber 500 

Sistem Filtrasi Cross Flow 

Tekanan Operasi  1-2 bar 

Suhu Operasi Max 40°C 

Luas Permukaan ±0,75 m
2
 

Mode Filtrasi Inside out 

Bahan Pembersih 0.1 % wt NaOH Solution 

Diameter Dalam / Luar 1.2 mm / 2.7 mm 

 

Pompa ditambahkan untuk memberikan tekanan pada aliran 

umpan.  Terdapat tiga variasi tekanan yaitu 1 bar, 1.5 bar, dan 2 

bar. Sistem dari teknologi pemanenan mikroalga yang 

diterapkan yaitu side stream yang ditunjukkan pada Gambar 

3.12.  
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 Retentat 

 Keluar 

 Tangki        

 Umpan Permeat 

  Keluar 

                    

                          Manometer 

 

 Retentat 

 Masuk 

 Pompa       Valve 

 

Gambar 3.12. Skema Sistem Teknologi Membran Pemanenan 

Mikroalga 

3.5.2. Water Flux Test 

 Pada water flux test unit UF, pengamatan volume 

permeate dalam menghitung nilaifluksmenjadi acuan dalam 

mengamati kinerja membran UF tersebut. Water flux test ini 

perlu dilakukan untuk mengamati karakteristik fluks pada 

membran UF Capillary yang masih belum pernah di aplikasikan. 

Bahan yang digunakan berupa air kran yang terlebih dahulu 

disaring menggunakan filter berpori 1 mikron. Mode filtrasi yang 

diterapakan yaitu secara dead-end untuk mengamati 

karakteristik fluks asli. Dengan variasi tekanan yang diterapkan 

yaitu 1 Bar, 1.5 Bar, 2 Bar. Hasil water flux test dapat dilihat 
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pada Lampiran 1. Prosedur water flux test ditunjukkan pada 

Gambar 3.13 

 

3.5.3. Pemanenan Mikroalga  

 Pemanenan mikroalga menggunakan membran secara 

cross flow dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. 

Pada proses pemanenan ini dilakukan dua perbandingan nilai 

fluks yang dihasilkan dengan  memberikan backwash dan nilai 

fluks yang dihasilkan tanpa memberikan backwash. Backwash 

diberikan setiap selang waktu 10 menit selama 10 detik dengan 

tekanan 2 Bar selama proses filtrasi. Kedua perlakuan ini 

dilakukan pada tekanan 1 bar; 1.5 bar dan 2 bar.  Total 

mikroalga yang dipanen yaitu 180 liter denganpembagian 

proses pemanenan sebanyak 30 liter / variasi perlakuan 

tekanan untuk backwash dan non-backwash. Pada proses 

penyaringan akan menghasilkan retentat berupa slurry 

biomassa mikroalga yang akan dipanen dan cairan bening 

berupa permeat. Permeat yang keluar diukur volumenya setiap 

menit untuk mengetahui fluks yang dihasilkan. Prosedur 

pemanenan Disertai Backwash Gambar 3.14 dan prosedur 

pemanenan tanpa  Backwash dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.13. Prosedur water flux test  rangkain unit UF 

Mulai  

Air kran 

Dilewatkan filter 1 mikron ke dalam penampungan umpan 

Buka valve untuk mengatur tekanan aliran fluida yang masuk kedalam 
membran UF 

Tutup lubang retentat (dead end), Nyalakan pompa bersamaan dengan 
stopwatch 

Ukur volume permeat menggunakan gelas ukur tiap  (30 detik selama 10 
menit) dan (1 menit selama 30 menit) ulangi masing-masing pada tekanan 1 

bar,1.5 bar,dan 2 bar 

Hitung fluks dengan memasukkan volume ke dalam rumus J = 
𝑉

𝑡 .𝐴
  l/m

2
s, dengan 

A=0.75 m
2
,buatlah grafik hubungan fluks dan waktu 

Selesai 
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Gambar 3.14. Prosedur pemanenan Disertai Backwash 

Mulai 

Mikroalga  

Isi tangki umpan dengan mikroalga sebanyak 30 liter 

Sirkulasi : Buka saluran retentat pada membran UF lalu 
hubungkan dengan selang menuju tangki umpan 

 

Buka valve untuk mengatur tekanan aliran yang masuk ke 
membran 

 

Nyalakan pompa bersamaan dengan stopwatch 
 

Analisis 
kepadatan sel 
awal 

Ukur volume  permeate setiap 1 menit pada masing-masing 
variasi tekanan 1 bar,1.5 bar,2 bar 

 

Hitung fluks dengan memasukkan volume ke 

dalam rumus J = 
𝑉

𝑡 .𝐴
  l/m

2
s, dengan A=0.75 

m
2
,buatlah grafik hubungan fluks dan waktu 

 

Selesai 

Lakukan backwash setiap 10 menit selama 10 detik 
dengan tekanan P=2 Bar  

 
 

Analisis kepadatan 
sel pada umpan 
setiap setelah 

backwash 
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Gambar 3.15. Prosedur pemanenan Non-Backwash 

Mulai 

Mikroalga  

Isi Tangki Umpan Dengan Mikroalga Sebanyak 30 
Liter 

Analisis  Kepadatan 
Sel Dengan 

Haemocytometer 

Sirkulasi : Buka Saluran Retentat Pada Membran UF 
Hubungkan Dengan Selang Menuju Tangki Umpan 

 

Buka valve Untuk Mengatur Tekanan Aliran Yang Masuk 
Ke Membran 

 

Nyalakan Pompa Bersamaan Dengan Stopwatch 
 

Ukur Volume Dan Massa Permeat Setiap 1 
Menit Pada Masing-Masing Variasi Tekanan 1 

Bar,1.5 Bar,2 Bar 
 

Hitung Fluks Dengan Memasukkan Volume Ke 

Dalam Rumus J = 
𝑉

𝑡 .𝐴
  L/m

2
s, Dengan A=0.75 

m
2
,Buatlah Grafik Hubungan Fluks Dan Waktu 

 

Analisis Kepadatan 
Sel Dengan 

Haemocytometer 
 

Selesai 
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3.5.4. Membrane Cleaning 

 Pencucian membran (Membrane Cleaning) secara kimia 

menggunakan NaOH 0.1%. Membrane Cleaningdilakukan 

setiap jeda pemanenan mikroalga dengan tekanan yang 

berbeda yaitu pada tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar. Langkah-

langkah nya sebagai berikut ini. 

a. Buat cairan pembersih dari larutan NaOH konsentrasi 0,1 % 

sebanyak  ± 20 liter. 

b. Sirkulasikancairan pembersih melewati lubang umpan, 

permeat, dan retentat secara bergantian pada periode 

waktu yang diinginkan dengan tekanan aliran 2 bar. 

c. Setelah pembersihan elemen membrane UF sempurna 

dengan indikator aliran yang keluar sudah berwarna bening, 

kemudian dilakukan pembilasan menggunakan air bersih 

(tawar) pada periode waktu ± 10 menit.  

 

3.6. Pengamatan Dan Analisa Data 

3.6.1. Uji Kinerja Membran 

1. Fluks permeat dengan perlakuan backwash 

 Pengukuran fluks permeat dilakukan setiap menit. 

Permeat ditampung di gelas ukur kapasitas dua liter,dan 

diukur volumenya. Setiap 10 menit dilakukan backwash dan 

setelah itu dilanjutkan kembali pengukuran fluks setiap menit 

nya. Pengambilan data volume fluks permeat dihentikan 

setelah umpan di tangki penampungan tersisa 500 ml.  
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Secara sistematis fluks dirumuskan sebagai berikut ini 

(Mulder, 1996). Kemudian buat grafik hubungan fluks 

terhadap waktu yang disertai backwash. 

 

J = 
𝑉

𝐴𝑡
 (L/m2.s).......................................(1) 

Dimana 

V  : volume (l) 

t : waktu (s) 

A : area filtrasi efektif (m2) 

 

2. Fluks permeat  tanpa perlakuan backwash 

  Pengukuran fluks permeat dilakukan setiap menit dan 

permeat ditampung di gelas ukur kapasitas dua liter,dan 

diukur volumenya tanpa penerapan backwash volume 

permeat diukur setiap menit dan dihentikan setelah umpan di 

tangki penampungan tersisa 500 ml. Untuk menghitung fluks 

permeat data volume dimasukkan ke dalam persamaan 1. 

Buat grafik hubungan fluks terhadap waktu. 

 

3.6.2. Parameter Pengamatan 

1. Kepadatan sel  

 Analisa kepadatan sel dilakukan dengan menggunakan 

alat haemocytometer. Pada pemanenan tanpa backwash 

pengukuran kepadatan sel mikroalga dilakukan sebelum dan 

sesudah proses pemanenan sehingga hanya didapatkan nilai 
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kepadatan sel umpan awal dan akhir saja. Sedangkan untuk 

pemanenan disertai backwash, pengukuran kepadatan sel 

dilakukan di awal, pasca backwash, dan di akhir pemanenan 

sehingga didapatkan data kepadatan sel pada umpan awal, 

B1 (backwash 1), B2 (backwash 2), B3 (backwash 3) dan 

seterusnya, serta kepadatan sel feed akhir. Dan untuk 

mengetahui kepadatan sel menggunakan formulasi 

perhitungan kepadatan sel berikut ini (Prihantini, dkk, 2005).  

 

K = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑆𝑒𝑙  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  4 𝑘𝑜𝑡𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑜𝑡𝑎𝑘  (4)
𝑥 104............(2) 

 

Keterangan :  

K = Kerapatan Sel 

 

2. Presentase Recovery  

 Pengukuran besarnya Presentase Recovery dilakukan 

dengan cara menghitung kepadatan sel awal mikroalga 

sebelum pemanenan (Xo) dan kepadatan sel akhir 

mikroalga setelah pemanenan ( X1) menggunakan 

haemocytometer kemudian dilakukan perhitungan 

Presentase Recovery menggunakan rumus berikut ini.  

 

Presentase Recovery =
𝑋1−𝑋0

𝑋1
𝑥 100%.................(3) 
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3. Berat kering biomassa mikroalga  

 Pengukuran berat kering dilakukan dengan cara 

mengoven slurry pada suhu 80°C selama 24 jam hingga 

dicapai berat yang stabil kemudian dilakukan penimbangan 

dengan neraca digital. 

 

4. Yield pemanenan  

 Perhitungan besarnya Yield pemanenan bertujuan untuk 

mengetahui banyaknya biomassa kering yang didapat per 

liter kultur mikroalga. Yield pemanenan dihitung 

menggunakan rumus berikut ini. 

 

 
𝑊𝑜

𝑉𝑜
𝑥 1000 𝑚𝑙............................(4) 

Keterangan : 

Wo : Berat Kering Biomassa Mikroalga Setelah Di Oven 

(gram) 

Vo : Volume Mikroalga Awal Sebelum Pemanenan (30 liter) 

 

5. Pengujian total lipid 

 Uji kandungan lemak total (total lipid) mikroalga 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi Badan Penelitian Air 

Payau Situbondo. Sebelum dilakukan Uji kandungan lemak 

total, slurry mikroalga yang diperoleh dikeringkan dalam 

oven pada suhu 80°C selama 24 jam untuk mendapatkan 

biomassa mikroalga kering. Setelah itu biomassa mikroalga 
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kering tersebut dihaluskan menggunkan mortar untuk 

dilakukan uji selanjutnya yaitu uji thermal dan total lipid. 

Prosedur pengujian  kadar lemak ditunjukkan pada 

Gambar 3.16.  

 

% Kadar Lemak Total = 
(𝐶−𝐴)

𝐵
 𝑥 100 % ..........................(5) 

 

Keterangan :  

A adalah berat labu kosong (gr) 

B adalah berat contoh (gr) 

C adalah berat labu dengan lemak (gr) 
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Gambar 3.16. Prosedur pengujian kadar lemak 

Selesai 

Timbang ± 2 gr biomassa mikroalga (B) dan masukkan dalam timble 

Timbang labu kosong (A gr) 

Masukkan ± 200 ml Chloroform dalam labu 

Masukkan timble dalam extractor soxhlet 

Pasang rangkaian soxhlet dengan benar 

Mulai  

Lakukan ekstraksi pada suhu 60°C selama 8 jam 

Evaporasi campuran lemak dan Chloroform dalam labu sampai 
kering 

Panaskan labu dengan lemak dalam oven suhu 105 ° C selama 
± 2 jam 

Dinginkan labu dengan lemak dalam desikator selama 30 menit 

Timbang berat labu dengan lemak (C gr) 


