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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pembahasan Umum 

 

 

Gambar 4.17. Fase Pertumbuhan Nannochloropsis oculata  

 

 Pada penelitian ini, mikroalga Nannochloropsis oculata 

dalam kondisi siap panen yaitu pada fase stationary. Dengan 

memilih fase stationary diharapkan kandungan total lemak pada 

akhir pemanenan bisa menjadi lebih tinggi. Alasan lainnya yaitu 

fase stasioner memiliki kadar total lipid yang lebih besar 

dibandingkan dengan fase eksponensial.Mikroalga 

Nannochloropsis oculata yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan mikroalga bersel tunggal dari jenis alga hijau yang 

didapatkan dari koleksi mikroalga BPBAP Situbondo. Pada awal 

pengambilan umpan mikroalga Nannochloropsis oculata di 

kolam kultur massal Nannochloropsis oculata Balai Perikanan 
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Budidaya Air Payau hari ke-9 kepadatan sel diukur rata-rata 

sejumlah ± 3.38 x 106 sel/ml. 

 

4.2. Hasil Penelitian  

 Data yang dijabarkan dalam bab ini meliputi data water 

flux test, pengaruh variasi tekanan dengan penerapan  

backwash maupun non-backwash terhadap cross flow permeate 

flux yang berpengaruh pada parameter pengamatan antara lain 

kepadatan sel, presentase recovery, berat kering biomassa 

mikroalga, yield pemanenan, kandungan lemak total setelah 

pemanenan. Selain itu pengaruh membrane cleaning terhadap 

kenaikan flux juga akan dijabarkan dalam bab ini. 

 

4.2.1. Water Flux Test 

 

 

Gambar 4.18. Pengaruh Tekanan Operasi (Bar) Pada Water Flux Test 

Dengan Mode Filtrasi Dead-End 
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 Pada penelitian ini, terlebih dahulu akan dipelajari 

karakteristik fluks dari membran ultrafiltrasi PS (Polysulfone)  

dengan menggunakan umpan air bersih (air kran). Membran 

ultrafiltrasi PS (Polysulfone) yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan membran baru yang belum pernah diterapkan 

sebagai alat filter. Spesifikasi membran PS dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. Water flux test menggunakan air bersih perlu 

dilakukan untuk mengamati kinerja awal membran yaitu dengan 

mengamati fluks dalam periode waktu tertentu.  

 Pada pengujian water flux test air yang digunakan 

adalah air kran yang sebelumnya disaring dengan filter 1 

mikron. Pengukuran fluks dilakukan setiap satu menit selama 30 

menit dengan variasi tiga tekanan yaitu P1=tekanan 1 Bar, P1= 

tekanan 1.5 Bar, dan P3= tekanan 2 Bar. Data hasil pengujian 

water flux test dapat dilihat pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan 

Lampiran 3. Ditunjukkan pada Gambar 4.18 grafik dari hasil 

water flux test menunjukkan laju fluks yang stabil dikarenakan 

yang difilter adalah air bersih sehingga kemungkinan terjadinya 

fouling hampir tidak ada.  Pada tekanan 1 Bar nilai fluks 

awalnya rendah yaitu 0.015 L/m2s dikarenakan tekanan operasi 

yang rendah namun setelah itu fluks naik menjadi 0.018 L/m2s  

dan stabil. Pada tekanan 1.5 Bar demikian fluks awalnya rendah 

yaitu 0.030 L/m2s  dan setelah itu stabil, meskipun di 

pertengahan proses terjadi penurunan namun penurunan yang 

terjadi pada tekanan 1 Bar dan 1.5 Bar tidak terlalu tajam. Pada 
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tekanan 2 Bar fluks terlihat paling stabil dari awal proses sampai 

akhir yaitu pada fluks awal proses bernilai 0.036 L/m2s 

kemudian naik menjadi 0.037 L/m2s dan stabil sampai akhir 

proses.  

 

4.2.2. Pengaruh  Tekanan Terhadap Cross Flow Permeate 

Dengan Penerapan Backwash 

 

Gambar 4.19. Pengaruh Penerapan Backwash Pada Fluks 

 Prinsip kerja backwash yaitu dengan mengalirkan air 

bersih untuk proses pembilasan membran dengan arah yang 

berkebalikan dengan umpan pada membran. Efektivitas 

backwash dalam meminimalisasi penurunan fluks akibat fouling 

dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain tekanan, 
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Bar, interval 10 menit, dan durasi 10 detik. Peneliti sengaja 

menggunakan tekanan sebesar 2 Bar untuk memberikan 

dorongan lebih agar proses backwash lebih efisien. Interval 

setiap 10 menit dan durasi 10 detik dipilih dengan indikator 

volume permeat yang mengalir mulai melambat sehingga perlu 

dilakukan backwash untuk mengurangi tumpukan fouling oleh 

biomassa mikroalga di dalam membran. 

 Pemanenan backwash dilakukan terlebih dahulu, dan 

disusul dengan pemanenan secara non-backwash. Pengujian 

nilai fluks pada rangkaian unit UF dengan variasi tekanan 1 Bar, 

tekanan 1.5 Bar, tekanan 2 Bar diterapkan dalam proses 

pemanenan untuk mendapatkan perlakuan terbaik dalam 

menghasilkan cross flow permeate flux dengan menggunakan 

membran UF digabungkan dengan penerapan backwash untuk 

mengurangi dampak fouling yang akan menurunkan cross flow 

permeate flux. Selain itu untuk mengetahui kemampuan alat 

dalam mengalirkan permeat yang melewati membran dalam 

satuan waktu tertentu, dimana membran tersebut memiliki pori 

yang rapat dan diharapkan membran UF tersebut dapat bekerja 

dengan optimal terhadap aplikasinya untuk rejeksi biomassa 

mikroalga Nannochloropsis oculata. Pengujian terhadap nilai 

fluks tersebut berlangsung selama periode waktu yang berbeda.  

 Pada perlakuan tekanan 1 Bar proses pemanenan 

berlangsung selama 2880 detik dengan penerapan backwash 

setiap 10 menit sekali selama 10 detik dengan tekanan 2 Bar. 
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Total backwash yaitu sebanyak lima kali. Data hasil penelitian 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada perlakuan tekanan 1.5 Bar 

proses pemanenan berlangsung selama 2040 detik dengan 

penerapan backwash setiap 10 menit sekali selama 10 detik 

dengan tekanan 2 Bar. Total  backwash yang dilakukan yaitu 

sebanyak empat kali. Data hasil penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Pada perlakuan tekanan 2 Bar proses pemanenan 

berlangsung selama 1800 detik dengan penerapan backwash 

setiap 10 menit sekali selama 10 detik dengan tekanan 2 Bar. 

Total  backwash yang dilakukan yaitu sebanyak empat kali. 

Data hasil penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6. Seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.19 proses yang paling cepat 

dan stabil yaitu pada tekanan 2 Bar sedangkan pada tekanan 1 

Bar proses berlangsung paling lama dan pada akhir proses fluks  

turun dengan tajam. Secara keseluruhan dari ketiga perlakuan 

tekanan, fluks selalu fluktuatif selama proses. Tetapi pada 

tekanan 2 Bar proses dapat berlangsung lebih cepat sehingga 

lebih efisien waktu serta nilai fluks yang tinggi pada perlakuan 

tekanan 2 Bar mengindikasikan proses filtrasi berlangsung lebih 

baik dibandingkan dengan tekanan 1 Bar dan 1.5 Bar. 

 Pada penelitian ( Widiasa, dkk, 2014), Interval backwash 

yang singkat memberikan laju alir serta fluks awal yang lebih 

tinggi pada setiap siklus filtrasi. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa fouling yang terbentuk lebih baik dikendalikan dengan 

siklus backwash yang lebih sering ( Widiasa, dkk, 2014). Fluks 
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permeat dapat dipertahankan hingga 90% dari fluks mula-mula 

dengan backwash selama 10 detik pada tekanan 1 bar dan 

interval 20 menit. Hasil tersebut sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan interval backwash 10 menit, di mana fluks 

dapat dipertahankan pada kisaran 95% dari fluks mula-mula. 

Menurut (Sasmita, dkk, 2004) Tekanan lintas membran atau 

transmembran pressure (TMP) merupakan gaya dorong untuk 

proses ultrafiltrasi. Secara teoritis, fluks meningkat secara 

proporsional terhadap TMP yang ditunjukkan pada profil fluks 

permeat selama filtrasi pada TMP 0.75 -2.5 bar. Eksperimen 

dilakukan pada temperatur konstan 25°C dan kecepatan linier 

konstan 3.86 m/s. Konsentrasi mikroalga dalam umpan adalah 

107 sel/ml. Penurunan fluks yang signifikan terjadi pada 60 

menit pertama akibat dari terjadinya polarisasi konsentrasi dan 

fouling membran. Pengaruh TMP terhadap fluks Pada kisaran 

TMP 0.75 sampai 2.5 bar, peningkatan TMP akan memberikan 

kenaikan fluks meskipun tidak proporsional. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan TMP juga akan 

meningkatkan tekanan hidrolik perpindahan air melewati 

membran. Peningkatan TMP lebih lanjut tidak akan memberikan 

kenaikan fluks. Artinya bahwa proses filtrasi dikendalikan oleh 

perpindahan massa dari bulk ke permukaan membran.  
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4.2.3. Pengaruh  Tekanan Terhadap Cross Flow Permeate 

Dengan Penerapan Non-Backwash 

 

Gambar 4.20. Pengaruh Non-Backwash Pada Fluks 

  

 Pada pemanenan non-backwash tekanan operasi yang 

digunakan adalah tekanan 1 Bar, tekanan 1.5 Bar, dan tekanan 

2 Bar. Kondisi kapadatan mikroalga mengalami penurunan 

dikarenakan pemanenan non-backwash dilakukan setelah 

pemanenan backwash. Kepadatan awal sebelum pemanenan 

mengalami penurunan menjadi rata-rata 2.62 x 106 sel/ml. 

Proses pemanenan non-backwash berlangsung lebih lama jika 

dibandingkan dengan pemanenan backwash. Pada perlakuan 
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4800 detik dan menghasilkan kepadatan sel akhir sejumlah 

7.924 x 106 sel/ml. Pada perlakuan tekanan 1.5 Bar tanpa 

backwash proses berlangsung selama 4740 detik dan 

menghasilkan kepadatan sel akhir sejumlah 8.521 x 106 sel/ml. 

Pada perlakuan tekanan 2 Bar proses berlangsung selama 6240 

detik dan menghasilkan kepadatan sel akhir sejumlah 9.43 x 106 

sel/ml. Proses pemanenan yang paling cepat yaitu pada 

perlakuan tekanan 1.5 Bar yaitu selama 4740 detik sedangkan 

yang paling lama adalah perlakuan tanpa backwash dengan 

tekanan 2 Bar. Ditunjukkan pada Gambar 4.20 dengan tekanan 

sebesar 1 Bar kurang memberikan dorongan pada proses 

pemanenan sehingga proses berjalan lebih lama dan tanpa 

disertai perlakuan backwash yang menyebabkan penumpukan 

fouling sehingga memperlambat proses penyaringan. 

Sedangkan dengan perlakuan tekanan 1.5 Bar dibandingkan 

dengan tekanan 2 Bar, pembentukan fouling oleh biomassa 

mikroalga akan lebih cepat terjadi dikarenakan tekanan yang 

besar yaitu sebesar 2 Bar. Pemanenan yang dilakukan secara 

berlanjut tanpa penerapan backwash menyebabkan akumulasi 

fouling yang semakin tinggi sehingga menyebabkan penurunan 

fluks seiring waktu. Pemanenan non-backwash kurang efisien 

jika dibandingkan dengan pemanenan secara backwash karena 

lamanya proses pemanenan. Dalam penelitian ini, semakin 

tinggi tekanan semakin cepat fouling terbentuk yang 

mengakibatkan pori-pori membran tersumbat oleh biomassa 
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mikroalga sehingga penyaringan menjadi lambat. Dengan 

menggunakan tekanan sebesar 1.5 Bar proses penyaringan 

berjalan lebih baik yaitu waktu lebih singkat. 

 

4.2.4. Perbandingan Hasil Fluks Pemanenan Antara Backwash 

Dan Non-Backwash  

 

 

Gambar 4.21. Pengaruh Variasi Tekanan Pada Fluks ( Cross Flow ) 

Backwash Dan Non-Backwash 
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 Dengan membandingkan hasil fluks antara penerapan 

backwash dan non-backwash dapat menunjukkan perlakuan 

yang terbaik dalam proses pemanenan. Tekanan operasi yang 

digunakan pada pemanenan backwash dan non-backwash 

sama yaitu 1 Bar, 1.5 Bar, 2 Bar. Ditunjukkan pada Gambar 

4.21 bahwa proses pemanenan yang tercepat yaitu pada 

tekanan 2 Bar dengan penerapan  backwash. Disusul dengan 

tekanan 1.5 Bar dan 2 Bar dengan penerapan backwash. Selain 

proses yang cepat, dengan penerapan backwash fluks terlihat 

lebih stabil jika dibandingkan dengan fluks secara non-

backwash yang mengalami penurunan fluks dari awal proses 

sampai akhir proses yang disebabkan oleh penumpukan fouling 

dalam membran. Pada pemanenan non-backwash pada awal 

proses nilai fluks yang paling tinggi yaitu pada tekanan 1.5 Bar, 

namun kstabilan fluks tidak bisa dipertahankan disebabkan oleh 

penurunan fluks yang tajam pada saat setengah proses 

berjalan. Meskipun begitu dengan tekanan 1.5 Bar proses 

pemanenan berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan 

tekanan 1 Bar dan 2 Bar.  
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4.2.5. Kepadatan sel  

 

 

Gambar 4.22. Hubungan Fluks Backwash Dan Kepadatan Sel Pada 
Tekanan 1 Bar, 1.5 Bar, Dan 2 Bar. 
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Pengukuran kepadatan sel pada pemanenan backwash 

dilakukan pada umpan awal dan pada umpan pasca backwash 

dilakukan. Data hasil pengukuran ditunjukkan pada Lampiran 

12.A Selama proses pemanenan pada perlakuan tekanan 1 Bar, 

backwash dilakukan sebanyak lima kali dengan nilai kepadatan 

sel awal sejumlah 3.31 x 106 sel/ml dan kepadatan sel pasca 

backwash berturut – turut adalah 7.37 x 106 sel/ml, 8.46 x 106 

sel/ml, 8.99 x 106 sel/ml, 10.7 x 106 sel/ml, dan 14.31 x 106 

sel/ml. Backwash terjadi sebanyak lima kali pada tekanan 1 Bar 

dikarenakan proses pemanenan yang lebih lama jika 

dibandingkan dengan perlakuan tekanan 1.5 Bar dan 2 Bar. 

Pada perlakuan tekanan 1.5 Bar, backwash dilakukan sebanyak 

tiga kali dengan nilai kepadatan sel awal sejumlah 3.56 x 106 

sel/ml dan kepadatan sel pasca backwash berturut–turut adalah 

8.22 x 106 sel/ml, 11.59 x 106 sel/ml, dan 14.93 x 106 sel/ml.  

Pada perlakuan tekanan 2 Bar, backwash dilakukan 

sebanyak tiga kali dengan nilai kepadatan sel awal sejumlah 

3.29 x 106 sel/ml dan kepadatan sel pasca backwash berturut – 

turut adalah 11.25 x 106 sel/ml, 13.52 x 106 sel/ml, 16.05 x 106 

sel/ml. Proses pemanenan pada tekanan 1.5 Bar dan 2 Bar 

berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan tekanan 1 

Bar sehingga backwash hanya dilakukan sebanyak tiga kali. 

Kepadatan sel pada perlakuan tekanan 2 Bar lebih cepat 

terbentuk jika dibandingkan dengan tekanan 1 Bar dan 1.5 Bar. 

Pada backwash ke-1 kepadatan sel pada umpan dengan 
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tekanan 2 Bar telah mencapai konsentrasi 11.25 x 106 sel/ml 

dan pada backwash terakhir konsentrasi umpan menjadi sangat 

tinggi yaitu sejumlah 16.05 x 106 sel/ml. Kepadatan sel yang 

dihasilkan pada backwash ke-1 pada dengan tekanan 1.5 Bar 

juga cukup tinggi yaitu sejumlah 8.22 x 106 sel/ml, backwash 

terakhir nya mencapai 14.93 x 106 sel/ml. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.22 yaitu hubungan fluks, kepadatan sel, dan waktu 

dengan penerapan backwash.  

Pada pemanenan non-backwash pengukuran 

konsentrasi kepadatan sel umpan hanya dilakukan pada saat 

awal pemanenan dan akhir pemanenan. Hasil pengukuran 

dapat dilihat pada Lampiran 12.B Hasil pengukuran kepadatan 

sel non-backwash dibandingkan dengan hasil backwash tidak 

terlalu tinggi dikarenakan sel mulai mengalami fase kematian 

dikarenakan proses pemanenan yang lama. Kepadatan sel awal 

pada tekanan 1 Bar, 1.5 Bar, 2 Bar berturut-turut adalah 2.74 x 

106 sel/ml, 2.72x 106 sel/ml, 2.41 x 106 sel/ml. Dan hasil 

Kepadatan setelah pemanenan dengan tekanan 1 Bar, 1.5 Bar, 

2 Bar berturut-turut adalah 7.924 x 106 sel/ml, 8.521 x 106 sel/ml, 

9.43 x 106 sel/ml. Hasil kepadatan sel yang ditunjukkan pada 

pemanenan non-backwash tidak terlalu tinggi. Hal ini 

dikarenakan kondisi kultur mikroalga yang telah mencapai fase 

kematian melihat proses pemanenan yang berlangsung cukup 

lama. Pemanenan backwash dilakukan terlebih dahulu, dan 

disusul dengan pemanenan secara non-backwash. Pengaruh 
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suhu yang tinggi pada umpan yang disebabkan sirkulasi oleh 

pompa menyebabkan resiko kematian mikroalga menjadi lebih 

cepat. Suhu aliran retentat yang disirkulasikan ke tangki umpan 

mencapai 35° C.  

Meskipun pada perlakuan tekanan 2 Bar kepadatan sel 

yang dihasilkan lebih tinggi, tapi dikhawatirkan sel mikrolaga 

pecah dalam jumlah banyak dikarenakan tekanan yang tinggi. 

Dan salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan kandungan total lemak yang tinggi dari biomassa 

mikroalga kering pasca pemanenan. Kandungan lemak tersebut 

terdapat dalam sel mikroalga, tepatnya pada Sitoplasma. 

Dengan tekanan yang tinggi, sel mikroalga akan mengalami lisis 

yang mengakibatkan isi dalam sitoplasma terbawa oleh 

medium. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan analisa jumlah sel 

yang pecah. Jumlah sel mikroalga yang pecah meningkat 

dengan kenaikan TMP. Oleh karena itu eksperimen selanjutnya 

sebaiknya dilakukan pada TMP maksimum 1.5 bar. Menurut 

(Lupi et al, 1991) Suhu yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan mikroalga dan akan mengalami kematian 

(Schlegel, 1994).  
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4.2.6. Presentase Recovery Biomassa 

 

 

Gambar 4.23. Presentase Recovery Pemanenan Mikroalga 

Nannochloropsis oculata 
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(Xo) dan kepadatan sel akhir mikroalga setelah pemanenan (X1) 

ditunjukkan pada Lampiran 12.A dan Lampiran 12.B. 

 Hasil perhitungan presentase recovery ditunjukkan pada 

Lampiran 12.C. Dapat dilihat pada Gambar 4.23. Perlakuan 

tekanan 2 Bar menunjukkan hasil presentase recovery yang 

terbaik yaitu 79.50 %. Hal ini berdasarkan pada nilai kepadatan 

sel  (X1) tekanan 2 Bar yang tinggi yaitu 16.05 x 106 sel/ml. Hasil 

presentase recovery pada perlakuan non-backwash lebih 

rendah jika dibandingkan dengan presentase recovery dengan  

perlakuan backwash. Secara berturut-turut nilai presentase 

recovery pada pemanenan non-backwash yaitu tekanan 1 Bar 

65.42 %, 1.5 Bar 68.16%, 2 Bar 74.44%. Perbedaan nilai  

presentase recovery berdasarkan nilai kepadatan sel akhir pada 

umpan (slurry). Penurunan kepadatan sel pada sel awal 

mikroalga sebelum pemanenan (Xo) non-backwash disebabkan 

oleh mikroalga yang menuju fase kematian.  
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4.2.7. Berat Kering Biomassa Hasil Pemanenan 

 

Gambar 4.24. Berat Kering Biomassa Pemanenan Mikroalga 

Nannochloropsis Oculata 

 

 Berat kering menunjukkan banyaknya biomassa yang 

didapat setelah dilakukan penghilangan kandungan air dengan 

oven. Parameter berat kering terbaik adalah perlakuan dengan 

jumlah berat kering biomassa terbanyak. Pengukuran berat 

kering dilakukan dengan cara mengoven slurry hasil ultrafiltrasi 

dengan suhu 80° C selama 24 jam hingga dicapai berat yang 

stabil kemudian dilakukan penimbangan dengan neraca digital. 

Data hasil pengukuran terhadap berat kering biomassa 

mikroalga hasil pemanenan dapat dilihat pada Lampiran 12.D. 

Dapat dilihat pada Gambar 4.24, untuk pemanenan backwash 

berat kering biomassa pada tekanan 1 Bar sebesar 5.78 gram, 

tekanan 1.5 Bar sebesar 6.33 gram, tekanan 2 Bar sebesar 6.8 

gram. Hasil berat kering biomassa yang paling tinggi yaitu pada 

pemanenan tekanan 1 Bar dengan penerapan backwash yaitu 
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sejumlah 6.8 gram dikarenakan hasil biomass recovery yang 

didapatkan P3B1 juga tinggi yaitu 79.50 %. Nilai berat kering 

biomassa yang bervariasi pada pemanenan backwash 

disebabkan oleh perbedaan tekanan operasi yang berpengaruh 

pada nilai slurry  yang didapatkan di akhir pemanenan. 

Sedangkan untuk pemanenan non-backwash berat kering 

biomassa  berturut-turut tekanan 1 Bar sebesar 3.83 gram, 

tekanan 1.5 Bar sebesar 4.15 gram, tekanan 2 Bar sebesar 4.79 

gram. Hasil berat kering biomassa yang bervariasi berdasarkan 

jumlah kepadatan sel akhir pada umpan yang didapatkan pasca 

pemanenan. Nilai berat kering biomassa yang rendah  pada 

pemanenan non-backwash disebabkan oleh mikroalga yang 

menuju fase kematian sehingga nilai slurry yang didapatkan 

rendah yang berpengaruh pada presentase recovery yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai berat kering biomassa.  
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4.2.8. Yield pemanenan 

 

 

 Gambar 4.25. Yield Pemanenan Mikroalga Nannochloropsis    

 Oculata 

 

Yield pemanenan menunjukkan banyaknya berat kering 

biomassa yang didapat per liter kultur mikroalga yang dipanen. 

Parameter yield terbaik adalah  banyaknya jumlah berat kering 

yang didapat per liter mikroalga. Setelah didapatkan data berat 

kering biomassa hasil pemanenan, data tersebut diolah untuk 

mengetahui besarnya yield pemanenan menggunakan 

persamaan 2 Lampiran 12.E. Yield pemanenan pada 

pemanenan backwash rata-rata memiliki presentase yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan yield pemanenan non-

backwash. Hal ini dipengaruhi oleh berat kering yang diperoleh 

pada pemanenan backwash dan non-backwash. Data hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 12.E. Dapat dilihat 

1 Bar
1.5 
Bar

2 Bar

Backwash 19,26% 21,10% 22,66%

Non-Backwash 12,76% 13,83% 15,96%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Y
ie

ld
 

P
e
m

a
n

e
n

a
n

 (
%

)



68 
 

pada Gambar 4.25 Yield pemanenan pada pemanenan 

backwash berturut-turut pada tekanan 1 Bar sebesar 19.26 %, 

tekanan 1.5 Bar sebesar 21.1 %, tekanan 2 Bar sebesar 22.66 

%. Nilai Yield pemanenan yang bervariasi pada pemanenan 

backwash disebabkan oleh perbedaan tekanan operasi yang 

berpengaruh pada nilai slurry  yang didapatkan di akhir 

pemanenan sehingga berpengaruh juga pada berat kering 

biomassa dalam menentukan yield pemanenan. Yield 

pemanenan pada pemanenan non-backwash nilainya berturut-

turut pada tekanan 1 Bar sebesar 12.76 %, tekanan 1.5 Bar 

sebesar 13.83 %, tekanan 2 Bar sebesar 15.96 %. Hasil yield 

pemanenan yang bervariasi berdasarkan jumlah slurry  yang 

didapatkan pada akhir pemanenan. Nilai yield pemanenan yang 

rendah  pada pemanenan non-backwash disebabkan oleh 

mikroalga yang menuju fase kematian sehingga menyebabkan 

slurry yang didapatkan nilainya lebih rendah jika dibandingkan 

dengan pemanenan backwash.  

 

4.2.9. Kandungan Total Lemak ( Total Lipid ) 

Lemak total menunjukkan banyaknya kandungan asam 

lemak yang terdapat pada mikroalga untuk digunakan sebagai 

bahan baku biofuel. Parameter kandungan total lemak terbaik 

adalah perlakuan dengan presentase lemak total paling banyak. 

Pengambilan sampel untuk pengujian lemak total dilakukan 

pada akhir proses pemanenan, yaitu biomassa kering setelah 
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pengovenan. Kemudian dihaluskan menjadi serbuk 

menggunakan mortar.Pengujian lemak total pada penelitian ini 

dilakukan di laboratorium nutrisi BPBAP Situbondo. Sebanyak 2 

gram biomassa mikroalga Nannochloropsis oculata diekstrak 

menggunakan soxhlet. Langkah-langkah nya ditunjukkan pada 

Gambar 3.16. Hasil pengujian lemak total ditunjukkan pada 

Lampiran 12.F. Kandungan lemak total sebesar 2.52 %. Hasil 

tersebut jauh dari harapan peneliti dikarenakan menurut literatur 

Nannochloropsis sp merupakan salah satu mikroalga yang 

memiliki kandungan total lipid yang cukup besar bekisar antara 

31-68% dari berat kering (Campbell, 2008;Kawaroe, 2007; Rao 

et al., 2007). 

Dalam penelitian ini, hasil kepadatan sel akhir backwash 

rata-rata 15.09 x 106 sel/ml dan non-backwash 8.625 x 106 

sel/ml. Dan peneliti memilih hasil biomassa kering backwash 

untuk diuji total lemak nya dikarenakan memiliki kepadatan sel 

akhir yang lebih tinggi daripada non-backwash. Namun hasil 

total lemak sebesar 2.52 % sangat jauh dari harapan. Total lipid 

yang diperoleh dalam penelitian ini jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan yang dilaporkan dalam referensi tersebut, hal ini dapat 

disebabkan oleh umur pemanenan dan metode ekstraksi yang 

menggunakan solven dalam jumlah banyak atau kondisi proses 

yang tidak disebutkan oleh investigator melainkan hanya 

menyebutkan pelarut yang digunakan saja yaitu pelarut n-

hexane. Tekanan 2 yang tinggi, mengakibatkan sel mikrolaga 
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lisis sehingga kandungan total lemak yang didapatkan rendah. 

Kandungan lemak tersebut terdapat dalam sel mikroalga, 

tepatnya pada Sitoplasma. Dengan tekanan yang tinggi, sel 

mikroalga akan mengalami lisis yang mengakibatkan isi dalam 

sitoplasma terbawa oleh medium. 

Hasil total lemak penelitian ini tidak menunjukkan 

adanya potensi untuk pembuatan biodisel, hal ini dikarenakan 

kadar lemak yang diperoleh sangat rendah. Sedangkan kadar 

lemak yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai biodiesel 

berkisar antara 8-50% (Ben-Amotz, 2009). Kadar lemak untuk 

Nannochloropsis sp. yang diperoleh pada penelitian ini jauh 

lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil penelitian (Sukarni, 

dkk, 2014) yang juga menggunakan kultur massal 

Nannochloropsis sp. yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kultur Nannochloropsis oculata dari BPBAP Situbondo. Pada 

penelitian ini kadar lemak yang diperoleh pada sampel 

Nannochloropsis sp. sebesar 2.52% sedangkan pada penelitian 

pada penelitian  (Sukarni, dkk., 2014) kadar lemak mencapai 

11.44 %.  

Namun pada penelitian (Sukarni, dkk., 2014) metode 

pemanenan dilakukan dengan cara flokulasi dengan 

penambahan bahan kimia yaitu NaOH dan mikroalga dipanen 

pada saat fase log. Secara teori hasil kepadatan sel dan 

kandungan lemak pada fase log seharusnya lebih rendah 

daripada fase stationary yang diterapkan dalam penelitian ini. 



71 
 

Dikarenakan tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti 

mengenai total lemak mikroalga Nannochloropsis oculata hasil 

pemanenan secara ultrafiltrasi. Peneliti membandingkan dengan 

hasil kadar lemak dari penelitian (Darsi, dkk., 2012) untuk 

mendapatkan biomassa dari Nannochloropsis oculata yaitu 

dengan cara mengendapkan nya tanpa menggunakan bahan 

kimia apapun, secara kondisi fisik mikroalga dalam penelitian ini 

dan mikroalga (Darsi, dkk., 2012) sama-sama tidak tercemar 

oleh bahan kimia apapun. Hasil pengujian total lemak dari 

penelitian (Darsi, dkk., 2012) dengan pelarut yang sama yaitu 

sebesar 0.30 %. Dibandingkan dengan hasil tersebut, 

presentase total lemak pada penelitian ini lebih tinggi yaitu 2.52 

%.  Suhu yang tinggi sebesar 35 ° C dalam proses 

pemanenan akibat proses sirkulasi oleh pompa hanya 

berdampak pada penurunan kepadatan sel dan tidak 

berdampak pada penurunan kandungan lemak. Temperatur 

tinggi melebihi temperatur maksimum akan menyebabkan 

denaturasi protein dan enzim. Hal ini akan menyebabkan 

terhentinya metabolisme. Suhu yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan mikroalga dan akan mengalami kematian 

(Schlegel, 1994). N.oculata dapat tumbuh baik pada kisaran 

suhu yang optimal 25-30 ºC (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

Fitoplankton ini masih dapat bertahan hidup pada suhu 40 ºC 

tetapi tidak tumbuh normal ( Hirata, 1980 dalam Redjeki dan 

Murtiningsih, 1991). 
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Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi belum 

tentu menghasilkan kandungan lipid yang tinggi. Pada suhu 

yang tinggi, pertumbuhan N. oculata tidak optimal, keadaan 

tersebut berbanding terbalik dengan kadar total lipid yang 

menunjukkan hasil produksi yang optimal ( Takagi et al. 2000). 

Hasil penelitian (Endrawati dan Ita, 2013) menunjukkan 

Besarnya persentase kadar total lipid pada perlakuan suhu 

33°C (52.62 %-dw) merupakan bukti bahwa perlakuan suhu 

pada media kultur mempunyai pengaruh terhadap kadar total 

lipid yang dihasilkan N. oculata. Meskipun begitu tetap saja 

dengan hasil tersebut, masih belum memenuhi standar untuk 

dijadikan bahan baku biodiesel. Alternatif lain pemanfaatan 

biomassa mikroalga dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan 

sebagai makanan yang bernutrisi tinggi untuk bidang perikanan.  

 

 

 

 


