
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mikroalga Spirulina platensis merupakan alga hijau berfilamen yang telah 

dikenal dalam bidang akuakultur sebagai pakan alami bagi larva udang dan ikan. 

Selain itu di beberapa negara seperti Afrika dan Amerika Utara dimanfaatkan 

sebagai salah satu sumber bahan makanan disebabkan mengandung nutrisi yang 

cukup tinggi dan manfaat lain dari Spirulina platensis yaitu membantu kekebalan 

sistem imun dalam melawan infeksi (Babadzhanov, 2004). 

Secara garis besar kandungan nutrisi pada Spirulina platensis berupa 

protein 60-71 %, karbohidrat 15-25 %, lemak 6-8 %, mineral, vitamin 7-13 %, 

serat 8-10 %, klorofil 18 % ( Ahsan et al., (2008). Selain hal-hal tersebut juga 

sebagai sumber potasium, kalsium, krom, tembaga, besi, magnesium, manganese, 

fosfor, selenium, sodium, dan seng (Sayre, 2001). 

Tingginya kandungan nutrisi dan manfaat pada Spirulina platensis 

memicu meningkatnya permintaan konsumen, sehingga hal ini yang dapat 

mendorong peningkatan produksi Spirulina platensis dengan meningkatkan 

pertumbuhan yaitu meningkatkan jumlah sel. Salah satu cara untuk meningkatkan 

pertumbuhan fitoplankton adalah mengontrol kandungan nutrient pada 

lingkungannya. Nutrien di dalam media kultur merupakan faktor yang penting 

dalam mempengaruhi pertumbuhan dan kandungan nutrisi mikroalga Spirulina 

platensis. Menurut Dallaire et al., (2007) nutrien yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroalga terdiri dari makro dan mikro nutrien. Untuk makro 
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nutrien terdiri dari N, P, K, S, Mg dan Ca, sedangkan untuk mikro nutrien antra 

lain Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Cl, dan Si. Faktor pembatas untuk mikroalga adalah 

unsur N dan P. 

Kultur pakan alami skala laboratorium banyak menggunakan pupuk Walne 

dan Conway untuk media pemeliharaan. Kultur semi massal biasanya 

menggunakan pupuk komersil (Urea, TSP dan ZA). Namun jika penggunaannya 

berlebih pupuk anorganik ini limbahnya dapat mencemari dan membahayakan 

organisme pemangsanya, oleh karena itu perlu solusi pemakaian pupuk organik 

yang kaya akan gizi dan tidak berbahaya bagi lingkungan dengan biaya yang 

relatif murah, salah satunya menggunakan pupuk organik yang berbahan baku 

tumbuhan gulma air (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

Azola (Azolla pinnata) adalah jenis tumbuhan paku air (gulma air) yang 

mengapung banyak terdapat di perairan yang tergenang terutama di sawah-sawah 

dan di kolam. Petani ikan mengenal dengan sebutan mata lele. Saat ini 

pemanfaatan Azola (azolla pinnata) sudah mulai banyak digunakan mengingat 

ketersediaannya relatif banyak terdapat pada areal pesawahan di Indonesia. Salah 

satunya digunakan sebagai pupuk organik pertanian. Menurut Suryati et al. (2015) 

Azola dapat dijadikan sebagai sumber nitrogen biologis yang berasal dari jasad 

hayati alami yang bersifat dapat diperbaharui. Pemberian Azola yang berupa 

pupuk cair mampu menyediakan unsur hara yang mendukung pertumbuhan. 

Pemenfaatan tanaman Azola (Azolla pinnata) sudah digunakan para petani 

untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman karena mengandung banyak unsur hara 

yang tinggi yang banyak dibutuhkan oleh tumbuhan (Pratama, 2014). Menurut 
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Ratna (2007) Azola memiliki kandungan makronutrien antara lain nitrogen (1,96-

5,30%), fosfor (0,16-1,59%) dan kalium (0,31-5,97%), sedangkan mikronutrien 

Azolla pinata adalah natrium (0,16-1,31%), kalsium (0,45-1,70%), magnesium 

(0,22-0,66%), Fe (0,04-0,59%) dan Zn (26-989 ppm). 

Berdasarkan hasil analisa kandungan kimia Azola (azalla pinnata) di atas 

memiliki potensi untuk dapat diaplikasikan sebagai pupuk alternatif  dalam kultur 

Spirulina platensis, sehingga perlu dilakukan penelitian Pegaruh Konsentarsi 

Pupuk Cair Azola (Azolla pinnata) Terhadap Kepadatan Populasi dan Kandungan 

Protein Spirulina platensis pada kultur skala Laboratorium. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian pupuk cair Azola (Azolla pinnata) dengan konsentrasi

berbeda berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan kandungan protein 

Spirulina platensis ? 

2. Berapakah konsentrasi optimal pupuk cair Azola (Azolla pinnata) yang

dapat meningkatkan kepadatan populasi dan kandungan protein  Spirulina 

platensis ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair Azola (Azolla pinnata)

dengan konsentrasi berbeda terhadap kepadatan populasi dan kandungan

protein Spirulina platensis.
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2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal pupuk cair Azola (Azolla pinnata) 

yang dapat meningkatkan kepadatan populasi dan kandungan protein 

Spirulina platensis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan salah satu solusi dalam 

kultur Spirulina platensis yaitu pengganti pupuk anorganik dengan pupuk cair 

Azola (azolla pinnata) sebagai salah satu pupuk alternatif, selain itu untuk 

memberikan informasi penggunaan konsentrasi yang optimal untuk kepadatan 

populasi dan kandungan protein Spirulina platensis, sehingga dapat diaplikasikan 

oleh para pembudidaya untuk memenuhi ketersediaan pakan alami. 

1.5 Hepotesis 

H0 : Diduga pemberian konsentrasi pupuk cair Azola (Azolla pinnata) 

tidak berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan kandungan 

protein Spirulina platensis. 

H1 : Diduga pemberian konsentrasi pupuk cair Azola  (Azolla pinnata) 

berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan kandungan protein 

Spirulina platensis. 

 




