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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

 Perlakuan terbaik untuk pemanenan mikroalga 

Nannochloropsis oculata menggunakan membran ultafiltrasi 

yaitu dengan tekanan 2 Bar dan  perlakuan backwash dengan 

waktu pemanenan tercepat yaitu 1800 detik. Dan backwash 

terjadi sebanyak tiga kali dengan interval backwash yang 

diterapkan yaitu 10 menit sekali dengan durasi 10 detik dan 

tekanan = 2 Bar. 

 Pada perlakuan tekanan 2 Bar disertai backwash

menghasilkan presentase recovery, yield pemanenan, dan berat 

kering tertinggi yaitu berturut-turut sebesar presentase recovery 

79.50 %, yield pemanenan 22.66 %, dan berat kering biomassa 

6.8 gram. 

 Hasil pengujian total lemak sebesar 2.52 % yang rendah 

disebabkan  sel mikroalga yang lisis oleh tekanan yang tinggi 

tidak memenuhi standar sebagai bahan baku biodiesel. 

Sedangkan kadar lemak yang berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai biodiesel berkisar antara 8-50%. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak memenuhi 

standar sebagai bahan baku biodiesel, adapun saran yang 

dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai 

berikut ini. 

 Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

perlakuan yang tepat dalam proses pemanenan sehingga 

biomassa mikroalga Nannochloropsis oculata menghasilkan 

total lemak yang lebih tinggi. 

 Dikarenakan  kemungkinan jumlah sel mikroalga yang 

pecah meningkat dengan kenaikan TMP. Oleh karena itu 

eksperimen selanjutnya sebaiknya dilakukan pada TMP 

maksimum 1.5 bar. 

 Analisis terhadap sel mikroalga yang mengalami lisis / 

pecah akibat dari tekanan pemanenan yang tinggi perlu 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tekanan 

mempengaruhi tingkat kerusakan sel yang pecah. 
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