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Abstrak 

Fitoplankton yang banyak dibudidayakan adalah Chlorella sp. Pertumbuhan Chlorella sp. sangat 
dipengaruhi beberapa faktor lingkungan, diantaranya adalah unsur hara dalam media kultur dan kualitas air 
seperti salinitas, suhu, pH dan  intensitas cahaya yang optimum.Unsur hara yang digunakan dalam kultur didapat 
dari air cucian beras.  Penggunaan air cucian beras sebagai pupuk cair sangat baik untuk pertumbuhan plankton, 
karena memiliki kandungan antara lain karbohidrat, vitamin dan mineral lainnya.  Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hasil pemberian air cucian beras dan dosis optimalnya pada kepadatan Chlorella sp. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan A, B, C, D, E, F dan G tidak terdapat perbedaan antar perlakuan, 
meski demikian kepadatan tertinggi terdapat pada perlakuan A ( air cucian beras 1 ml/L) pada hari ke  6 dan ke 7 
sebesar 34×105 sel/ml dan 38×105 sel/ml. Dosis air cucian beras yang menunjukkan kepadatan tertinggi 
merupakan dosis terendah pada perlakuan, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh 
pemberian air cucian beras dengan dosis yang berbeda terhadap kepadatan Chlorella sp. dan aplikasinya dalam 
budidaya.   

 
Kata Kunci : Air cucian beras, Kepadatan, Chlorella sp. 

 

Abstract 

Phytoplankton widely cultived is Chlorella sp. Growth of Chlorella sp is influenced some environment 
factors, it is nutrient in culture media and water quality as salinity, temperature, pH, and intensity of optimum 
light. Nutrient used in culture obtained from rice water. The use of rice water as fertilizer liquid is very good for 
growth plankton, because it has any include carbohydrates, vitamins and minerals other. Purpose of the research 
showed that a treatment A, B, C, D, E, F and G there is not different between treatment, however the density is 
highest in treatment A (rice water 1 ml/L) on the day to 6 and 7 of  34 ×105 sel/ml and 38 ×105 sel/ml. Doses rice 
water showed highest density is the lowest treatment, so that needs to be done advanced research on the 
influence of the rice water with different doses to the density of Chlorella sp. and its application in cultivation. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembenihan ikan maupun udang 

tidak terlepas dari pemberian pakan alami, 

pakan alami merupakan faktor penting 

dalam pembenihan. Pemberian pakan 

alami dapat meningkatkan laju kepadatan 

pada ikan dan udang (Anggraeni dan 

Abdulgani, 2013). Pemberian pakan alami 

dapat diberikan pada larva maupun ikan 

dewasa, pemberiannya langsung dengan 

mencampurkan pakan alami pada air 

budidaya. Pakan alami memiliki ukuran 

yang lebih kecil dari bukaan mulut larva 

dan memiliki kandungan gizi yang baik 

(Priyadi dkk, 2010).Pakan alami  yang 

banyak dibudidayakan adalah Chlorella sp. 

Chlorella sp. memiliki beberapa manfaat 

diantaranya adalah dapat berkembang biak 

dengan cepat, mudah dalam mem-

budidayakannya, keseluruhan organnya 

dapat dimanfaatkan, mengandung protein 

yang tinggi dengan komponen asam amino 

utama, mengandung beberapa vitamin 

dengan kadar yang cukup tinggi, 

mengandung banyak klorofil/zat hijau 

daun dan mengandung senyawa anti 

mikroba (Sidabutar, 1999).  

Kepadatan Chlorella sp. sangat 

dipengaruhi beberapa faktor lingkungan, 

diantaranya adalah unsur hara dalam media 

kultur dan kualitas air seperti salinitas, 

suhu, pH dan  intensitas cahaya yang 

optimum (Chilmawati dan Suminto, 2008). 

Selain penggunaan pupuk anorganik juga 

menggunakan pupuk organik, yang dapat 

digunakan sebagai pupuk organik dalam 

kultur Chlorella sp. adalah air cucian 

beras.Air cucian beras merupakan air hasil 

dari pencucian beras sebelum proses 

memasak. Air cucian beras yang tidak 

terpakai maka akan terbuang begitu saja, 

sehingga perlu dilakukan pemanfaatannya. 

Penggunaan air cucian beras sebagai pupuk 

cair sangat baik untuk kepadatan plankton, 

karena memiliki kandungan antara lain 

karbohidrat, vitamin dan mineral lainnya 

(Istiqomah, 2012).   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan 

pada bulan Maret-Mei 2016 di 

Laboratorium Pendidikan Perikanan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Airlangga Surabaya. 

 

Alat dan Bahan 

 Alat  yang digunakan terdiri dari 24 

toples kaca volume 3 L, aerator, selang 

aerasi, pipet volume, pipet tetes, gelas 

ukur, pH pen, refraktometer, lampu TL 

(Tube Luminescent) 40 watt 2 buah, lux 

meter, thermometer, mikroskop, cover 

glass, haemocytometer, autoclave, tabung 

Erlenmeyer volume 250 ml kapas, 

alumunium foil, tisu dan sedotan.Bahan 

yang digunakan dalam penelitian adalah 
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Chlorella sp., air cucian beras, pupuk 

Walne, air laut, air tawar, alcohol 70%, Na 

Thiosulfat dan khlorin. 

 

Prosedur Kerja 

 Peralatan yang akan digunakan 

untuk mengkultur Chlorella sebelumnya 

harus disterilisasi terlebih dahulu agar 

tidak terkontaminasi oleh mikroalga 

lain.Air cucian beras yang digunakan 

sebagai media penelitian didapat dari 

pencucian air beras putih bilasan pertama. 

Pencucian beras dilakukan dengan 

pemberian air sebanyak tinggi beras dalam 

wadah, kemudian beras yang sudah diisi 

dengan air dicuci dengan 5 kali remasan. 

Air cucian beras berupa cairan yang encer 

dan berwarna putih, air hasil cucian beras 

dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer 

dan diautoclav untuk menghilangkan 

kontaminan.Bibit Chlorella sp. 

dimasukkan ke dalam toples sebanyak 48 

ml/L yang sudah berisi air laut, air cucian 

beras ataupun pupuk walne. Kepadatan 

Chlorella sp. adalah 21×105 sel/ml. 

Parameter Penelitian 

 Parameter utama dalam penelitian 

ini adalah kepadatanChlorella sp. 

Perhitungan kepadatanChlorella sp. 

dilakukan setiap hari selama 15 hari atau 

sampai kepadatanChlorella sp. menurun. 

Parameter penunjang penelitian ini adalah 

kualitas air media pada kultur plankton dan 

pencahayaan.. Kualitas air yang diukur 

meliputi pH, suhu, cahaya dan salinitas. 

 

Analisis Data 

Analisis data penelitian dengan 

menghitung Analisis Varian (ANAVA) 

dengan rancangan acak lengkap (RAL) 

untuk mengetahui adanya pengaruh 

perbedaan pemberian air cucian beras 

dengan dosis yang berbeda, dan dilakukan 

uji jarak Duncan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepadatan Chlorella sp. 

Chlorella sp. memiliki lima fase 

kepadatan yaitu fase istirahat atau fase 

adaptasi, fase eksponensial, fase penurunan 

laju kepadatan, fase stasioner dan fase 

kematian. Fase adaptasi atau fase istrirahat 

pada penelitian ini terdiri dari semua 

perlakuan yaitu perlakuan A, B, C, D, E, F 

dan G, fase ini ditunjukkan pada hari ke 1 

dan ke 2 pada semua perlakuan. Kedua 

merupakan fase eksponensial dimulai pada 

hari ke 3 pada semua perlakuan, fase ini 

merupakan fase dimulainya pembelahan 

sel pada Chlorella sp. Fase adaptasi pada 

setiap perlakuan memiliki lama waktu 

yang berbeda karena setiap sel alga 

mengalami adaptasi pada media kultur. 

Menurut Chilmawati dan Suminto (2008), 

perbedaan lamanya masa adaptasi diduga 

karena adanya perbedaan kepekatan antara 

media kultur dengan cairan tubuh sel alga, 
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dalam masa adaptasi sel-sel memulihkan 

enzin dan konsentrasi substrat ke tingkat 

yang diperlukan untuk kepadatan serta 

masuknya unsur hara ke dalam sel 

phytoplankton terjadi melalui proses difusi 

sebagai akibat perbedaan konsentrasi 

antara media kultur dengan cairan tubuh 

alga. 

Ketiga merupakan fase penurunan 

laju kepadatan, fase ini ditandai dengan 

bertambahnya sel namun laju kepadatan 

menurun. Setiap perlakuan pada penelitian 

ini mengalami fase penurunan laju 

kepadatan yang berbeda, fase penurunan 

laju kepadatan pada perlakuan A pada hari 

ke 7, perlakuan B pada hari ke 7, perlakuan 

C pada hari ke 7, perlakuan D pada hari ke 

8, perlakuan E pada hari ke 7, perlakuan F 

pada hari ke 8 dan perlakuan G pada hari 

ke 7. . Terjadinya fase kepadatan Chlorella 

sp. pada media kultur juga sangat 

dipengaruhi faktor-faktor lingkungannya. 

Menurut Arifin (2012) kepadatan 

Chlorella sp. dipengaruhi oleh temperatur, 

aerasi, pH dan intensitas cahaya. Intensitas 

cahaya memegang peran penting karena 

cahaya dibutuhkan oleh Chlorella sp. 

untuk fotosintesis. 

Fase keempat merupakan fase 

stasioner yang ditandai dengan jumlah sel 

bertambah secara lambat meskipun jumlah 

sel hidup tetap. Setiap perlakuan pada fase 

ini memiliki fase stasioner yang berbeda, 

pada perlakuan A fase stasioner dimulai 

pada hari ke 8, pada perlakuan B pada hari 

ke 8, perlakuan C pada hari ke 8, pada 

perlakuan D pada hari ke 8, perlakuan E 

hari ke 8, perlakuan F hari ke 9 dan 

perlakuan G hari ke 8. Fase terakhir 

merupakan fase kematian yang ditandai 

dengan jumlah kepadatan Chlorella sp. 

menurun dan jumlah sel yang mati 

bertambah, fase ini terjadi setelah fase 

stasioner. 

Rata-rata kepadatan Chlorella sp. 

pada setiap perlakuan selama 15 hari kultur 

disajikan pada tabel 1. Berdasarkan tabel 

tersebut diketahui bahwa perlakuan A 

(dosis air cucian beras 1 ml/L), B (dosis air 

cucian beras 3 ml/L), C (dosis air cucian 

beras 5 ml/L), D (dosis air cucian beras 7 

ml/L), E (dosis air cucian beras 9 ml/L), F 

(pupuk walne 1 ml/L), G (tanpa 

perlakuan). 
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Tabel 1. Rata-rata kepadatan Chlorella sp. ±SD 

 
Pengamat
an Hari 

Ke 

Perlakuan 
A B C D E F G 

1 0,66a±0,28 0,50 a±0,00 0,83 

a±0,28 
0,83 a±0,28 1,00 a±0,50 1,00 

a±0,86 
1,33 

a±1,04 
2 3,16 a±1,89 2,16 a±2,02 1,50 

a±1,00 
3,16 a±2,56 3,00 a±0,00 1,00 

a±0,50 
2,50 a ±1,7  

3 5,33 a±4,01 3,00 a±2,00 1,66 

a±0,76 
4,16 a±2,08 3,83 a±0,28 2,16 

a±0,76 
3,16 

a±1,60 
4 6,50 a±4,09 4,16 a±3,60 2,83 

a±1,52 
7,00 a±3,27 4,66 a±1,04 2,83 

a±1,04 
3,50 

a±1,73 
5 9,16 a±6,00 6,00 a±4,27 3,33 

a±1,25 
8,50 a±2,00 5,50 a±1,32 3,33 

a±1,04 
4,83 

a±2,84 
6 11,33 

a±6,75 
8,00b±5,56 3,83b 

±1,52 
9,33b 
±1,52 

6,33b 
±2,25 

3,83b 
±1,25 

6,83b 
±1,25 

7 12,66 

a±5,75 
9,00b 
±5,76 

5,33b 
±0,76 

11,00b±2,5
0 

7,83b 
±1,25 

4,50b 
±0,50 

9,00b 
±3,60 

8 9,83 a±10,20 7,50 a 
±6,87 

5,66a 
±4,53 

11,50a 
±8,04 

7,83 a 
±4,25 

5,16a 
±1,04 

9,00a 
±3,60 

9 12,33 

a±9,86 
8,66a 
±9,64 

3,50a 
±1,80 

9,33a 
±6,89 

5,83 a 
±2,51 

4,50a 
±2,78 

6,50a 
±2,00 

10 15,83a±13,
3 

8,16 a 
±9,92 

2,3 a 
±0,76 

8,50 a 
±7,85 

6,16 a 
±4,61 

5,16 

a±3,17 
5,5 a 

±4,44 
11 12,33a±12,

66 
11,50a±16,

07 
1,83a 
±0,76 

10,50a±12,
75 

6,00 a 
±5,63 

4,00 

a±3,27 
5,66 a 
±5,10 

12 7,83 a 
±6,04 

5,00 a 
±5,29 

1,83a 
±0,76 

9,33a 
±13,60 

6,33 a 
±6,63 

5,00a 
±6,50 

2,66a 
±1,04 

13 5,83 a 
±4,61 

4,50 a 
±4,92 

1,16a 
±0,28 

4,00 a 
±4,44 

1,83 a 
±1,44 

1,50a 
±1,73 

2,50a 
±1,32 

14 2,66 a 
±3,32 

3,83 a 
±5,34 

1,16a 
±0,28 

3,83 a 
±4,16 

1,50 a 
±0,86 

0,83a 
±0,57 

0,83a 
±0,28 

15 2,00 a 
±2,59 

3,83 a 
±5,34 

0,66a 
±0,28 

1,50 a 
±0,86 

1,00 a 
±0,86 

0,50a 
±0,00 

0,50a 
±0,00 

 
Keterangan: 
A: air cucian beras dosis 1 ml/L, B: air cucian beras dosis 3 ml/L,C: air cucian beras dosis 5 
ml/L,D: air cucian beras dosis 7 ml/L,E: air cucian beras dosis 9 ml/L,F: kontrol positif 
pupuk walne 1 ml/L),G: kontrol negatif (tanpa perlakuan). Notasi huruf superskrip yang 
berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbandingan antar perlakuan. 
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Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa 

puncak kepadatan tertinggi pada perlakuan 

A pada hari ke 6 sebanyak 11,3 x 105sel/ml 

dan hari ke 7 sebanyak 12,66 x 105 sel/ml 

yang berbeda nyata dengan perlakuan B, 

C, D, E, F dan G.Hal ini disebabkan karena 

dosis yang diberikan mudah untuk diserap 

Chlorella sp. Menurut  Wulandari dkk 

(2011), keadaan air cucian beras yang tidak 

pekat (encer) menyebabkan vikositas 

cairan rendah sehingga tanaman lebih 

mudah mengadsorpsi unsur hara yang 

terdapat dalam air cucian beras.Kepadatan 

terendah pada perlakuan C pada hari ke 6 

sebanyak 11.5 x 105 sel/ml dan hari ke 7 

sebanyak 16 x 105 sel/ml, kepadatan 

terendah juga pada perlakuan F pada hari 

ke 6 sebanyak 11.5 x 105 sel/ml dan pada 

hari ke 7 sebanyak 13.5 x 105 sel/ml, 

kepadatan peralakuan C yang menurun 

diduga terdapat kontaminan pada kultur. 

Menurut  Andreas dkk(2014), keberadaan 

berbagai jenis bakteri kontaminan akan 

menjadi kompetitor Chlorella sp. dalam 

memperoleh pakan dan yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap kuantitas maupun 

kualitas nutrisi sel mikroalga 

tersebut.Perlakuan F (pupuk walne 1 ml/L) 

kepadatan tertinggi pada hari ke 8 dengan 

kepadatan rata-rata 5,2 x 105 sel/ml, hal ini 

disebabkan oleh kontaminan dan unsur 

hara yang sedikit dalam kultur Chlorella 

sp. Menurut Chilmawati dan Suminto 

(2008), jumlah unsur hara dalam pupuk 

walne lebih sedikit sehingga kepadatan 

Chlorella sp. menurun. 

Perlakuan B (air cucian beras dosis 

3 ml/L), perlakuan D (air cucian beras 

dosis 7 ml/L) dan perlakuan E (air cucian 

beras dosis 9 ml/L) tidak berbeda nyata 

tiap perlakuan. Perlakuan tersebut 

memiliki dosis air cucian beras yang tinggi 

sehingga memiliki kepadatan lebih rendah 

daripada perlakuan A. Menurut  

Chilmawati dan Suminto (2008), 

kepekatan antar cairan sel alga dengan 

media berbeda sehingga masa adaptasi 

sedikit lebih lama.  

Perlakuan G merupakan perlakuan 

kontrol tanpa pemberian pupuk memiliki 

pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan B, D dan E. Hal ini disebabkan 

karena pada air media masih mengandung 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh 

Chlorella sp. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan Arifin (2012), kepadatan sel 

Chlorella sp. yang dikultivasi pada media 

aquades dapat tumbuh karena dalam 

aquades masih terdapat nutrient-nutrient 

yang diperlukan oleh Chlorella dalam 

kepadatannya. 

Hasil analisis varian menunjukkan 

bahwa dosis air cucian yang diberikan 

pada kulturChlorella sp. memberikan 

pengaruh pada kepadatannya yang 

ditunjukkan pada hari ke 6 dan ke 7.  Hal 

ini menunjukkan bahwa air cucian beras 

dapat digunakan sebagai media atau pupuk 
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Tabel 2. Data Pengukuran Kualitas Air dan Cahaya Selama Penelitian 

 
Parameter Kisaran 

Suhu 30-34 °C 
Salinitas 30-39 ppt 

pH 8,3-8,7 
Cahaya 2368-2034 lux 

 

pada kultur Chlorella sp. Menurut 

Istiqomah (2012), air cucian beras 

mengandung karbohidrat, nutrisi, vitamin 

dan zat-zat mineral lainnya, semua 

kandungan yang ada dalam air cucian 

beras berfungsi untuk membantu 

kepadatan tanaman.  

 

Parameter Kualitas Air 

Faktor lingkungan pada 

kulturChlorella sp. meliputi parameter 

kualitas air yang terdiri dari suhu, salinitas, 

kisaran pH dan cahaya. Pengukuran 

kualitas air selama penelitian didapatkan 

suhu 30-34°C, salinitas 30-39 ppt, pH 8,4-

8,7 dan cahaya 2368-2034 lux. Kualitas air 

dan cahaya selama penelitian masih dalam 

kisaran normal untuk kepadatanChlorella 

sp. Hasil pengukuran kualitas air dan 

cahaya selama penelitian dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Kualitas air selama penelitian 

berupa suhu dengan kisaran 30-34°C, 

kisaran suhu tersebut terjadi akibat suhu 

lingkungan yang tinggi sehinggi 

mempengaruhi suhu pada kultur Chllorella 

sp. Pada pagi hari suhu kultur antara 30-31 

°C, sedangkan pada sore hari suhu kultur 

antara 33-34 °C. Hal ini tidak sesuai denga 

pernyataan Purnamawati dkk (2013), 

kisaran temperatur optimal bagi 

kepadatannya berada pada rentang 25-30 

°C, temperatur ini dapat mempengaruhi 

proses-proses fisika, kimia dan biologi 

yang berlangsung dalam sel mikroalga. 

Suhu yang tinggi akan mempengaruhi pH 

dalam kultur Chlorella. Kisaran pH dalam 

penelitian adalah 8,3-8,7, pada pagi hari 

kisaran pH antara 8,3-8,4 sedangkan pada 

sore hari kisaran pH antara 8,5-8,7. 

Kisaran pH tersebut sesuai dengan 

pernyataan Jusadi (2003), fitoplankton 

dapat mentolerir pH air 7-9 dan dapat 

tumbuh optimum pada pH 8,2-8,7. 

Salinitas kultur Chlorella sp. 

selama penelitian berkisar antara 30-39 

ppt.Kisaran salinitas tersebut masih dalam 

batas normal, menurut Isnansetyo dan 
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Kurniastuty (1995) Chlorella dapat 

tumbuh pada salinitas 0-35 ppt. Salinitas 

yang tinggi pada kultur Chlorella 

disebabkan oleh kandungan nutrisi yang 

tinggi yang tidak termanfaatkan dan letak 

lampu yang terlalu dekat dengan botol 

kultur. Menurut Purnamawati dkk (2013), 

media kultur yang mudah mengalami 

kenaikan ssalinitas disebabkan oleh faktor 

metabolism sel alga yang mampu 

mengeksresikan garam-garam dan juga 

faktor penguapan yang tinggi terhadap 

media kultur karena faktor cahaya lampu 

TL (Tube luminescent) yang digunakan 

sebagai sumber cahaya.Faktor lingkungan 

berikutnya merupaakan cahaya, intensitas 

cahaya selama penelitian berkisar antara 

2368-2034 lux, kisaran intensitas cahaya 

tersebut masih dalam kisaran normal 

menurut Agung dkk (2014), intensitas 

cahaya untuk kepadatanChlorella berkisar 

antara 1470-6389 lux. Intensitas cahaya 

sangat diperlukan dalam proses fotosintesis 

karena hal ini berhubungan dengan jumlah 

energi yang diterima oleh mikroalga untuk 

melakukan fotosintesis (Gunawan, 2010 

dalam Arifin, 2012). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemberian air cucian beras dengan 

dosis yang berbeda pada kultur Chlorella 

sp. menunjukkan pengaruh pada kepadatan 

Chlorella sp. Dosis optimal air cucian 

beras yang menunjukkan kepadatan 

tertinggi Chlorella sp. pada perlakuan A 

yaitu 1ml/L air cucian beras sebesar 

34×10⁵ sel/ml hari ke 6 dan 38×10⁵ sel/ml 

hari ke 7. Penelitian tentang plankton harus 

diperhatikan kesterilan alat maupun tempat 

kultur agar tidak terjadi kontaminan pada 

media kultur plankton, sehingga 

pengkulturan plankton dapat terlaksana 

dengan baik. Penambahan air cucian beras 

pada media kultur diperhatikan dosis yang 

diberikan dan pengenceran pada air cucian 

beras, agar plankton dapat menyerap 

nutrisi yang terkandung dalam air cucian 

beras dengan baik dan kepadatannya 

meningkat.  
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