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I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mikroalga adalah organisme tumbuhan paling primitif 

berukuran seluler yang umumnya dikenal dengan sebutan nama 

fitoplankton. Mikroalga mulai diminati sebagai bahan baku 

biodiesel dikarenakan kandungan lemaknya yang tinggi. Selain 

itu, mikroalga dapat tumbuh cepat jika dibandingkan dengan 

bahan baku biodiesel lain seperti tanaman jarak. Dalam waktu 

tujuh hari mikroalga sudah bisa panen sedangkan tanaman 

jarak pagar, selama enam bulan baru bisa dipanen, dengan 

waktu efektif mencapai tiga tahun. Luas lahan budidaya 

mikroalga juga dapat dimaksimalkan dengan bantuan teknologi 

fotobioreaktor. Dari segi kualitas, mikroalga merupakan 

mikroorganisme laut dengan kandungan minyak tinggi 

(mencapai lebih dari 50. Dalam proses kultivasi mikroalga, 

sebelum diperoleh biomassa, terdapat satu proses yang harus 

dilakukan terlebih dahulu, yaitu proses pemanenan atau 

harvesting atau dewatering. Pemanenan adalah proses 

pemisahan antara medium dan mikroalga secara separasi 

padat-cair. 

Pemanenan merupakan bagian penting dalam sistem 

kultivasi mikroalga karena metode yang digunakan, tidak boleh 

merusak kandungan essensial yang terdapat pada mikroalga. 

Metode separasi yang digunakan biasanya dengan cara 
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sentrifugasi, filtrasi, flokulasi, dan beberapa metode lainnya. 

Proses ini berfungsi untuk memisahkan  biomassa mikroalga 

yang terdapat di dalam reaktor dengan mediumnya, sehingga 

diperoleh biomassa dengan sedikit kandungan air. Untuk 

digunakan sebagai biodiesel, mikroalga yang dipanen harus 

memiliki presentase padatan 15%. Untuk melakukan 

pemanenan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

sehingga didapat biomassa yang sesuai harapan. Proses 

pemanenan harus dapat dioperasikan dengan mudah. Dengan 

kemudahan tersebut, akan sangat dimungkinkan untuk 

dioperasikan dalam skala besar. Hal penting lainnya adalah 

selama proses berlangsung, kandungan- kandungan mikroalga 

tidak boleh berpengaruh atau berpengaruh sangat kecil. 

Kandungan- kandungan inilah yang kemudian digunakan untuk 

penggujian lebih lanjut. Misalnya, lipid yang  digunakan sebagai 

biofuel, protein sebagai suplemen makanan, dan lain-lain. 

Oleh karena itu kandungan di dalam sel, tidak boleh rusak 

agar sel tersebut dapat digunakan. Hal lain yang harus 

diperhatikan adalah yield biomassa yang besar. Faktor inilah 

yang menjadi kriteria utama dalam pemanenan. Biomassa yang 

tersebar di seluruh medium harus dapat diambil, walaupun 

ukuran sel mikroalga sangat kecil. Semakin banyak biomassa 

yang diambil (yield besar), semakin banyak pula kandungan 

yang dapat diproses. Dalam proses pemanenan, terdapat 

beberapa kendala yang kemudian menghambat dalam 
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pemanfaatannya. Kendala yang pertama adalah konsentrasi 

yang rendah di dalam mediumnya. Dengan konsentrasi yang 

rendah tersebut, maka yield dari pemanenan harus tinggi, 

sehingga kultivasi akan bernilai ekonomis, kendala berikutnya 

adalah ukuran mikroalga yang kecil, antara 3 sampai 30 µm. 

Karena ukuran tersebut, mikroalga menjadi sulit untuk dipanen, 

dan kendala ini yang menjadi hambatan pemanfaatan mikroalga 

sejak dahulu. Diharapkan dengan Penelitian menggunakan

rangkaian unit UF ini menghasilkan yield yang besar dan tidak 

merusak kandungan dalam biomassa mikroalga.

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini ditekankan pada

1. Bagaimana pengaruh variasi tekanan operasi terhadap cross 

flow permeate flux (Backwash)?

2. Bagaimana pengaruh variasi tekanan operasi terhadap cross 

flow permeate flux (Non-Backwash)?

3. Bagaimana kandungan total lipid yang yang didapatkan dari 

hasil pemanenan biomassa mikroalga Nannochlorosis 

oculata menggunakan membran ultrafiltrasi (UF) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan 

tekanan yang terbaik pada unit UF dalam proses pemanenan 
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mikroalga Nannochlorosis oculata dengan penerapan Backwash

dan Non-Backwash  yang berpengaruh pada kepadatan sel 

akhir, presentase recovery, berat kering biomassa mikrolaga, 

yield pemanenan, dan kandungan total lemak pada biomassa 

mikroalga kering pasca pemanenan.

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat : memberikan informasi tentang potensi 

mikroalga mikroalga filum Nannochlorosis oculata dan 

bagaimana cara memanen nya dengan membran ultrafiltrasi 

(UF).

2. Bagi peneliti : mengetahui kemampuan membran ultrafiltrasi 

(UF) dalam proses pemanenan mikroalga dan mengetahui 

kandungan asam lemak pada biomassa mikroalga 

Nannochlorosis oculata air asin dari Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau Situbondo pasca pemanenan dengan 

ultrafiltrasi (UF). 

3. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan 

apabila mengadakan penelitian yang sejenis.

1.5. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dengan baik 

dan benar serta tidak melebar jauh, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut ini.
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1. Mikroalga yang dijadikan bahan pengujian yaitu mikroalga 

filum Nannochlorosis oculata air asin dari Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.

2. Mikroalga dalam kondisi siap panen (fase stationary)

3. Analisis yang dilakukan pada biomassa hanya analisis total 

lemak

4. Tidak melakukan analisis energi

5. Pemanenan hanya menggunakan mode filtrasi Cross Flow 

6. Hanya meneliti bahan baku biodiesel (kandungan total 

lemak) tanpa proses pembuatan biodiesel.
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1.1. Latar Belakang
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1.2. Rumusan Masalah 

	Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditekankan pada

1. Bagaimana pengaruh variasi tekanan operasi terhadap cross flow permeate flux (Backwash)?

2. Bagaimana pengaruh variasi tekanan operasi terhadap cross flow permeate flux (Non-Backwash)?

3. Bagaimana kandungan total lipid yang yang didapatkan dari hasil pemanenan biomassa mikroalga Nannochlorosis oculata menggunakan membran ultrafiltrasi (UF) ?



1.3. Tujuan Penelitian

	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan tekanan yang terbaik pada unit UF dalam proses pemanenan mikroalga Nannochlorosis oculata dengan penerapan Backwash dan Non-Backwash  yang berpengaruh pada kepadatan sel akhir, presentase recovery, berat kering biomassa mikrolaga, yield pemanenan, dan kandungan total lemak pada biomassa mikroalga kering pasca pemanenan.



1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat : memberikan informasi tentang potensi mikroalga mikroalga filum Nannochlorosis oculata dan bagaimana cara memanen nya dengan membran ultrafiltrasi (UF).

2. Bagi peneliti : mengetahui kemampuan membran ultrafiltrasi (UF) dalam proses pemanenan mikroalga dan mengetahui kandungan asam lemak pada biomassa mikroalga Nannochlorosis oculata air asin dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo pasca pemanenan dengan ultrafiltrasi (UF). 

3. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila mengadakan penelitian yang sejenis.



1.5. Batasan Masalah

	Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dengan baik dan benar serta tidak melebar jauh, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut ini.

1. Mikroalga yang dijadikan bahan pengujian yaitu mikroalga filum Nannochlorosis oculata air asin dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.

2. Mikroalga dalam kondisi siap panen (fase stationary)

3. Analisis yang dilakukan pada biomassa hanya analisis total lemak

4. Tidak melakukan analisis energi

5. Pemanenan hanya menggunakan mode filtrasi Cross Flow 

6. Hanya meneliti bahan baku biodiesel (kandungan total lemak) tanpa proses pembuatan biodiesel.
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