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Abstrak 

 

Spirulina sp. merupakan salah satu fitoplankton yang sering dipakai untuk 

pembenihan karena kandungan klorofil yang tinggi. Semakin tinggi nutrisi dari 

Spirulina sp yang dikultur akan semakin meningkatkan kualitas benih, untuk itu 

perlunya bibit mikroalga dengan kualitas tinggi juga sangat diperlukan. Salah satu 

cara meningkatkan kandungan klorofil Spirulina sp. adalah memberikan spektrum 

cahaya spesifik yaitu biru dan merah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian spektrum 

cahaya berbeda terhadap kandungan klorofil Spirulina sp. tiap sel. Rancangan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang diberikan adalah kultur Spirulina sp. dengan spektrum biru, 

spektrum merah dan spektrum putih dengan enam ulangan pada setiap perlakuan. 

Analisis data menggunakan Analisis Varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan klorofil-a dan klorofil-b 

tiap sel setelah pemberian spektrum merah tidak berbeda nyata dengan kultur 

Spirulina sp memakai spektrum putih. Akan tetapi kandungan klorofil-a tiap sel 

tertinggi didapat pada pemberian spektrum merah 8,6165x10
-6 

µmol/sel dan 

kandungan klorofil-b tiap sel 13,828x10
-6 

µmol/sel.  Kemampuan spektrum merah 

untuk meningkatkan kandungan klorofil Spirulina sp. tiap sel lebih tinggi dari 

pada pemberian spektrum biru dan spektrum putih, akan tetapi perlu dilakukan uji 

lanjut mengenai intensitas spektrum merah yang dapat mengoptimalkan 

kandungan klorofil-a dan klorofil-b Spirulina sp. tiap sel 

 

Kata kunci : Spirulina sp, Klorofil, Spektrum Cahaya 
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Abstract 

 

Spirulina sp. is one phytoplankton use for hatchery because the 

chlorophyll amount is higher than another phytoplankton. Higher nutrition in 

Spirulina sp. culture will increase the fish quality, so  high quality phytoplankton 

seed is needed. One way to increase the chlorophyll amount from Spirulina sp. is 

using specific light spectrum that is red spectrum and blue spectrum. 

The purpose from this research is to understand the effect from different 

light spectrum for chlorophyll amount of Spirulina sp. each cell. There  are 3 

treatment given,  Spirulina sp. culture with blue spectrum,  Spirulina sp. culture 

with red spectrum and Spirulina sp. culture with blue spectrum each treatment 

have 6 repetition.  Data analyzes using Analysis of Variants (ANOVA) and 

followed by Duncan's Multiple Range Test to determine differences between 

treatments. 

Result from this research showed  chlorophyll-a and chlorophyll-b amount 

each cell in red spectrum is higher than another treatment, but not significant with 

white spectrum. Chlorophyl-a amount in red spectrum each cell is 8,6165x10
-6 

µmol/cell and chlorophyll-b each cell in red spectrum is 13,828x10
-6 

µmol/cell. 

Effect from red spectrum for increase chlorophyll amount is higher than another 

treatment but need further research about red spectrum intensity to optimalize the 

chlorophyll-a and chlorophyll-b amount each cell from Spirulina sp. 

 

Keyword : Spirulina sp., Chlorophyll, Light Spectrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Mikroalga dalam bidang akuakultur pada umumnya telah dikenal sebagai 

pakan alami untuk pembenihan ikan karena perannya sebagai produsen primer di 

perairan (Riyono, 2007). Semakin tinggi nutrisi dari mikroalga yang dikultur akan 

semakin meningkatkan kualitas benih, sehingga kebutuhan bibit mikroalga 

dengan kualitas tinggi juga sangat diperlukan.  

Berdasarkan Kurniawan dkk. (2010) Spirulina sp. merupakan salah satu 

organisme yang dimanfaatkan karena memiliki kandungan klorofil dua kali lebih 

tinggi dari tumbuhan alfalfa yang lebih dahulu di eksplorasi klorofilnya. Menurut 

Limantara (2007) dalam Setiari dan Nurchayanti (2009) klorofil atau pigmen 

utama tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai food suplement yang berguna 

untuk membantu mengoptimalkan fungsi metabolik, sistem imunitas, 

detoksifikasi, meredakan radang (inflamatorik) dan menyeimbangkan sistem 

hormonal. 

Salah satu faktor utama pertumbuhan klorofil pada Spirulina sp. adalah 

cahaya, yang meliputi intensitas, kualitas spektrum dan fotoperiode. Intensitas 

cahaya berperan sangat penting, tetapi kebutuhan intensitasnya tergantung dari 

jenis alga yang dikultur dan kepadatan alga yang dikultur (Barsanty and Gualtieri, 

2006). Warna cahaya juga memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis, 

karena selama proses fotosintesis klorofil akan meneruskan warna cahaya yang 

spesifik yaitu sebagian besar spektrum biru 450-475 nm dan spektrum merah 

dengan panjang gelombang 630-675nm (Richmond, 2004). Menurut Rivkin 

(1989) warna cahaya merah dan biru dapat meningkatkan klorofil-a dan protein 

dari Dunaliela dan Thallasiossira. Cahaya biru juga dapat meningkatkan 

kandungan klorofil-a dari Nitzschia sp. dibanding pemberian cahaya putih 

(Mecardo et al., 2004) 

Klorofil memiliki banyak manfaat bagi pembenihan ikan, untuk itu perlu 

upaya untuk meningkatkan kandungan klorofil tiap sel agar didapat hasil yang 

optimal selama kultur Spirulina sp. 

 



 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret – April 2014 di 

Laboratorium Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga 

Surabaya. 

 

Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan terdiri dari alat dan bahan. Bahan 

penelitian yang digunakan adalah inokulan Spirulina sp., Aceton 90%, pupuk 

Walne, MgCO3, air tawar, air laut, alkohol, Na-tiosulfat dan klorin. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain botol kultur 

berukuran 1 liter sebanyak 18 buah, gelas ukur 500ml, plastik hitam sebagai 

pembatas cahaya, aerator, pipet tetes, pipet volume, lampu TL 10 watt berjumlah 

4 buah, selang aerasi, kertas saring, corong, sedgewick rafter, lux meter, 

termometer, spektrofotmeter, pH meter, refraktometer dan mikroskop. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Rancangan penelitian 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan 

dan enam ulangan, sebab pada penelitian ini semua dikondisikan sama kecuali 

warna cahaya yang diberikan, artinya tidak ada faktor-faktor lain yang dapat 

dianggap berpengaruh terhadap hasil pengamatan (Kusriningrum, 2008). Terdapat 

3 perlakuan antara lain erlakuan A warna cahaya putih (Kontrol), perlakuan B 

warna cahaya merah dan perlakuan C warna cahaya biru. Spektrum cahaya putih 

yang berasal dari lampu TL digunakan sebagai kontrol karena spektrumnya yang 

hampir sama dengan cahaya alami atau cahaya matahari (Chen and Lee, 2012) 

 

Prosedur Kerja 

Persiapan Media Kultur 

Kultur murni jenis Spirulina sp. adalah monospesies plankton yang 

dikultur dalam ruangan terkontrol untuk sediaan kultur massal. Pupuk yang 



 

digunakan untuk kultur murni adalah pupuk Walne. Alat disterilkan dengan 

direndam dengan larutan chlorine 100 ml/L kemudian dibilas dengan air tawar 

(Suriadnyani dkk, 2007). Langkah awal sebelum kultur adalah mensterilkan 

media kultur dengan memasukkan chlorine dalam media sebanyak 100 mg/L. 

 

Lingkungan Kultur 

Media kultur yang dipakai dalam penelitian ini adalah air laut sebanyak 1 

liter yang dimasukan ke dalam botol kultur. Media kultur diberi aerasi dan bibit 

Spirulina sp. dengan kepadatan yang diinginkan yaitu 10
4 

sel/ml. Kepadatan bibit 

Spirulina sp. dapat mempengaruhi pertumbuhan Spirulina sp. sehingga 

diusahakan agar semua kondisi sama. Menurut Hariati (2008) Spirulina sp. dapat 

tumbuh maksimal pada suhu antara 20-30 
o
C dengan salinitas yang optimal 

berkisar antara 15-20 ‰. Maksimal pH pada 8,5-9.  Kultivasi Spirulina sp. 

dengan intensitas cahaya ≥ 4000 lux dengan bantuan lampu TL (Tube Lamp) 

(Kabinawa, 2006). 

 

Perhitungan Klorofil 

Pengukuran kandungan klorofil Spirulina sp. dilakukan menggunakan 

spektrofotometer dengan metode modifikasi dari Sterman, 1988. Sampel diambil 

sebanyak 80 ml, selanjutnya dihitung kepadatan sel per ml Spirulina sp. Sampel 

dibagi menjadi delapan bagian masing-masing sebanyak 10 ml dan dimasukkan 

ke dalam cuvet sentrifuge ukuran 10 ml. Sampel disentrifuge dengan kecepatan 

5.000 rpm selama 5 menit. 

Setelah proses sentrifuge selesai, supernatan dibuang hingga tersisa 

pelletnya. Pellet tersebut kemudian dijadikan satu dan di ekstraksi dengan MgCO3 

dan 1 ml aceton 90%. Sampel dihomogenkan secara manual selama kurang lebih 

10-15 menit (Masithah dkk, 2011). Sampel yang telah homogen disentrifuge 

kembali dengan kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit dan diambil supernatan saja 

yang akan berwarna kehijauan. Supernatan tersebut merupakan sampel kandungan 

klorofil yang akan dihitung pada spektrofotometer. Sebelum digunakan, 

spektrofotometer dikaliberasi terlebih dahulu, sesuai dengan panjang gelombang 



 

 µg klorofil dalam absorban 

    Berat molekul klorofil 
 

 µmol klorofil dalam ekstrak 

   Jumlah sel dalam sampel 
 

yang akan digunakan yaitu A664 dan A647. Kandungan klorofil dihitung 

menggunakan rumus Sterman (1988) berikut: 

Kandungan klorofil-a dan klorofil-b (larutan aceton 90%) : 

a) Klorofil-a = 11,93 A664 – 1,93 A647 

b) Klorofil-b = 20,63 A647 – 5,50 A664 

Sterman (1988) menyatakan bahwa setelah nilai absorban diketahui, 

selanjutnya nilai absorban dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini : 

  µg klorofil dalam ekstrak = (volume dalam ekstrak, ml)(µg klorofil ml
-1

) 

  

 µmol klorofil dalam ekstrak = 

 

Berat molekul : chl-a 894, chl-b 908 

 µmol klorofil dalam sel =  

 

Parameter Penelitian 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kandungan klorofil-a dan 

klorofil-b Spirulina sp. Pengamatan kandungan klorofil dilakukan diakhir kultur 

yaitu di hari ketujuh. Parameter pendukung yang diamati adalah kualitas air (pH, 

suhu dan salinitas) dan kepadatan sel. 

 

Analisa Data 

 Pengaruh pemberian spektrum cahaya berbeda terhadap kandungan 

klorofil Spirulina sp. dapat dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian 

(ANAVA) dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila perlakuan yang diberikan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan dengan taraf signifikan 5% untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan (Kusriningrum, 2008). 

 

 

 

 

 



 

HASIL PENELITIAN 

Klorofil-a Spirulina sp. Tiap Sel 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada semua perlakuan ternyata didapat 

hasil pemberian spektrum biru berbeda nyata (p<0,05) dengan spektrum putih dan 

spektrum merah. Sedangkan spektrum merah tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan 

pemberian spektrum putih. Akan tetapi pada pemberian spektrum merah didapat 

hasil rata-rata kandungan klorofil-a tiap sel tertinggi dibandingan dengan 

spektrum cahaya yang lain yaitu 8,6165x10
-6 

µmol/sel. Kandungan rata-rata 

klorofil-a tiap sel terendah didapat pada pemberian spektrum biru dengan 

kandungan klorofil-a tiap sel sebesar 3,9870x10
-6 

µmol/sel. 

 

Tabel 1. Kandungan klorofil-a tiap sel Spirulina sp. ( x10
-6 

µmol/sel) dengan 

spektrum cahaya yang berbeda 

Perlakuan Rata-rata 

Spektrum Biru 3,9870
b 

Spektrum Putih 7,7427
a 

Spektrum Merah 8,6165
a 

Keterangan: Superskrip berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 

Klorofil-b Spirulina sp. Tiap Sel 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada hari ketujuh kandungan klorofil-b 

tiap sel terendah didapat pada pemberian spektrum biru yang berbeda nyata 

(p<0,05) dengan pemberian spektrum merah dan putih. Kandungan klorofil-b tiap 

sel tertinggi didapat pada pemberian spektrum merah namun tidak berbeda nyata 

(p>0,05) dengan spektrum putih. 

Berdasarkan Tabel 2 didapat kandungan klorofil-b tiap sel tertinggi 

didapat pada spektrum merah dengan kandungan klorofil-b 13,828x10
-6 

µmol/sel. 

Sedangkan kandungan klorofil-b terendah didapat pada pemberian spektrum 

cahaya biru dengan kandungan klorofil-b tiap selnya sebanyak 6,4287x10
-6 

µmol/sel. 

 



 

Tabel 2. Kandungan klorofil-b tiap sel Spirulina sp. ( x10
-6 

µmol/sel) dengan 

spektrum   cahaya yang berbeda 

Perlakuan Rata-rata 

Spektrum Biru 6,4287
a 

Spektrum Putih 12,386
b 

Spektrum Merah 13,828
b 

Keterangan: Superskrip berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 

Kepadatan Populasi Spirulina sp.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan hari pertama menunjukan bahwa 

populasi tertinggi Spirulina sp. terdapat pada pemberian spektrum biru yang tidak 

berbeda nyata (p>0,05) dengan spektrum merah dan putih. Populasi terendah 

terdapat pada pemberian spektrum merah yang tidak berbeda nyata (p>0,05) 

dengan spektrum biru dan putih.  

 

Tabel 3.  Kepadatan sel Spirulina sp. dengan spektrum cahaya yang berbeda 

Perlakuan 
KepadatanSpirulina sp. (10

4
 sel/ml) hari ke- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Merah 1 2,28
a 

4,42
b
 4,92

a
 5,87

a
 9,79

a
 11,00

a
 12,63

a
 13,20

a
 

Biru 1 2,59
a
 3,23

a
 4,99

a
 6,27

a
 8,34

a
 9,53

a
 11,75

a
 11,82

a
 

Putih 1 2,38
a
 4,42

b
 6,71

b
 12,85

b
 14,19

b
 18,68

b
 22,24

b
 22,93

b
 

Keterangan: Superskrip berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 

 Hari kedua menunjukan bahwa populasi tertinggi terdapat pada pemberian 

spektrum merah dan biru yang berbeda nyata (p<0,05) dengan pemberian 

spektrum biru. Populasi terendah terdapat pada pemberian spektrum biru yang 

berbeda nyata (p<0,05) dengan spektrum merah dan putih. 

 Hari ketiga dan keempat kepadatan tertinggi terdapat pada perlakuan putih 

yang berbeda nyata (p<0,05) dengan perlakuan merah dan biru. Kepadatan 

populasi terendah terdapat pada perlakuan merah yang tidak berbeda nyata 

(p>0,05) dengan perlakuan biru namun berbeda nyata (p<0,05)  dengan perlakuan 

putih. 



 

 Hari kelima hingga kedelapan kepadatan tertinggi terdapat pada perlakuan 

putih yang berbeda nyata (p<0,05) dengan perlakuan merah dan biru. Kepadatan 

populasi terendah terdapat pada perlakuan  biru yang tidak berbeda nyata (p>0,05) 

dengan perlakuan merah namun berbeda nyata (p<0,05) dengan perlakuan putih. 

 

Gambar 1. Grafik rata-rata pertumbuhan populasi Spirulina sp. ( 10
4 

sel/ml) 

setelah pemberian spektrum cahaya berbeda. 

 

Berdasarkan Gambar 8. tampak hari ketujuh merupakan puncak 

pertumbuhan Spirulina sp. pertumbuhan populasi tertinggi didapat pada 

pemberian spektrum cahaya putih dan  populasi terendah didapat pada pemberian 

spektrum cahaya biru. Pada hari kedelapan hingga hari kesembilan pertumbuhan 

Spirulina sp. mulai memasuki fase stationer. 

 

Data Kualitas Air  

 Dari hasil pengamatan selama tujuh hari didapat suhu air berkisar antara 

32-35
o
C, salinitas maksimal 35 ppt dan pH berkisar antara 8-9. Selain itu juga 

diukur intensitas cahaya , dalam penelitian ini intensitas cahaya dibuat seragam 

yaitu berkisar antara 4000-4200 lux. 

 

PEMBAHASAN 

Warna cahaya  memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis, karena 

selama proses fotosintesis klorofil akan  meneruskan warna cahaya yang spesifik 
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Hari ke- 



 

yaitu warna cahaya biru 450-475 nm dan warna cahaya merah dengan panjang 

gelombang 630-675 nm (Richmond, 2004). Semakin banyak cahaya yang diserap 

maka semakin tinggi juga energi untuk melakukan fotosintesis.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian spektrum cahaya merah 

terhadap kandungan klorofil-a dan klorofil-b tiap sel Spirulina sp. tidak berbeda 

nyata (p>0,05) dengan pemberian spektrum putih. Akan tetapi kandungan klorofil 

tertinggi didapat  pada pemberian spektrum merah dibanding pemberian spektrum 

biru dan putih. Hal tersebut menunjukan spektrum merah lebih banyak diserap 

sehingga dapat meningkatkan kandungan klorofil. Menurut Campbell (2010) 

klorofil-a sangat baik menyerap spektrum merah. Spektrum merah dengan 

panjang gelombang 630-675 nm  ini nanti dimanfaatkan untuk menghasilkan  

energi dalam proses fotosistem I dan fotosistem II. Cahaya yang dapat 

dimanfaatkan oleh Spirulina sp. untuk proses fotosintesis ini disebut dengan 

Photosynthetically Active Radiation (Alados et al., 1995) 

Spektrum merah dapat diserap maksimal untuk pembentukan klorofil-a 

dan klorofil-b Spirulina sp. karena  tiap fitoplankton memiliki spektrum absorbsi 

cahaya yang berbeda (Mercado et al., 2004). Foton atau energi cahaya yang 

ditangkap oleh molekul klorofil akan menyebabkan perubahan kondisi molekul 

klorofil dari ground state ke excitation state. Selama perubahan kondisi tersebut 

molekul klorofil butuh energi yang seimbang dan diambil dari foton yang 

ditangkap oleh molekul klorofil. 

Spektrum merah yang diserap maksimal akan menghasilkan energi yang 

juga optimal sehingga dapat mensisntesis ATP. ATP hasil dari fotosistem I ini 

nanti akan dibantu dengan foton yang berasal dari panjang gelombang 700 nm 

(spektrum merah) menghasilkan NADPH (Richmond, 2004). NADPH yang 

terbentuk berperan dalam proses sintesis  klorofil, diduga hal tersebut 

menyebabkan  semakin meningkatnya kandungan klorofil Spirulina sp. 

Pertumbuhan Spirulina sp. yang baik selain dipengaruhi oleh kandungan 

nutrisi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di dalam media pemeliharaan. 

Faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan Spirulina sp. adalah suhu air, 

salinitas dan pH (Vonshak, 1986). Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) 



 

menyatakan, suhu optimal untuk Spirulina sp. skala laboratorium adalah 25 – 35 

o
C.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, suhu perairan memberikan hasil 

yang berbeda di setiap perlakuannya. Data yang didapat spektrum biru memiliki 

suhu rata-rata 34
 o

C  dan spektrum merah memiliki rata-rata suhu terendah yaitu 

31 
o
C.  

Menurut Richmond (2004) Spirulina sp. dapat tumbuh hingga pH 9. Dari 

hasil penelitian didapat pH tertinggi didapat pada spektrum biru yaitu pH 9, 

sehingga masih dalam rentang tumbuh dari Spirulina sp.  Menurut Richmond 

(1986) salinitas pada Spirulina sp. berkisar antara 30-60 ppt. Sedangkan dalam 

penelitian salinitas awal air laut adalah 32 ppt dan saat akhir kultur meningkat 

menjadi 35 ppt, diduga suhu yang tinggi menyebabkan air sedikit menguap 

sehingga salinitas akan meningkat. Kabinawa (2006) menjelaskan bahwa 

intensitas cahaya bagi Spirulina sp. adalah 4000 lux dengan perbandingan periode 

terang:gelap adalah 12:12. Berdasarkan literatur maka dapat disimpulkan kualitas 

air selama penelitian masih dianggap layak. 

 

Kesimpulan 

 Dari penelitian pengaruh pemberian spektrum cahaya yang berbeda terhadap 

kandungan klorofil Spirulina sp. yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu : 

1. Pemberian spektrum cahaya yang berbeda dapat memberikan perbedaan pada 

kandungan klorofil Spirulina sp. 

2. Pemberian spektrum  merah menghasilkan kandungan klorofil-a dan klorofil-

b  Spirulina sp. tiap sel tertinggi. Sedangkan spektrum biru memberikan 

hasil klorofil-a dan klorofil-b Spirulina sp. tiap sel terendah 
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