
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Spirulina platensis  

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Spirulina platensis 

Secara taksonomi menurut Kabinawa (2006), klasifikasi Spirulina 

platensis adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Cyanophyta 

Kelas  : Cyanophyceae 

Ordo  : Nostocales 

Famili  : Oscillatoriaceae 

Genus  : Spirulina 

Spesies : Spirulina platensis 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sprirulina platensis 

(Setiawan et al., 2014) 

Spirulina platensis adalah salah satu jenis mikroalga golongan Cyanophyta 

atau alga hijau kebiruan (blue green algae). Bentuk Spirulina platensis 

menyerupai benang yang merupakan rangkaian sel yang berbentuk silindris 
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dengan dinding sel yang tipis. Filamen Spirulina platensis hidup berdiri sendiri 

dan dapat bergerak bebas (Hariyati, 2008). Sanchez et al., (2008) menambahkan, 

panjang filamen (trichome) 500 µm dengan lebar 6-12 µm. Phang (2006) 

menyatakan bahwa Spirulina platensis tidak memiliki inti sel. Spirulina platensi 

memiliki zat warna Cyanophysin (hijau kebiruan) sehingga di masukkan dalam 

kelas Cyanophyceae. 

2.1.2 Habitat 

Spirulina platensis biasanya ditemukan pada tempat-tempat yang lembab 

atau lahan yang sering terkena air dan dapat hidup hampir disemua tempat yang 

memiliki cukup sinar matahari (Hariyati, 2008). Menurut Christwardana et al., 

(2013) menyatakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan Spirulina 

platensis adalah lingkungan dengan intensitas cahaya sedang yang cukup dengan 

curah hujan sedang dan pH berkisar antara 7-9. Suhu terendah untuk pertumbuhan 

Spirulina platensis adalah 15
o
C dengan suhu optimal antara 35-40

o
C. 

2.1.3 Siklus Hidup Spirulina platensis 

Spirulina platensis berkembang biak melalui pembelahan diri sederhana 

tanpa melalui tahapan seksual atau diferensiasi. Siklus hidupnya terdiri dari 3 

tahapan utama, yaitu: fragmentasi trikoma, proses pembesaran dan pendewasaan 

sel-sel hormogonia dan pemanjangan trichome (Sanchez et al., 2008). Menurut 

Ali dan Saleh (2012), trichome Spirulina platensis dewasa putus menjadi 

beberapa bagian kecil yang disebut necridia. Kemudian necridia tersebut 

selanjutnya berfragmentasi membentuk rantai-rantai pendek yang terdiri dari 

beberapa sel yang dikenal sebagai hormogonia. Sel-sel hormogonia akan 
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meningkat melalui pembelahan biner, kemudian bertambah panjang dan menjadi 

bentuk heliks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus hidup Spirulina platensis 

  (Sumber : Ali dan Saleh, 2012) 

2.1.4 Pertumbuhan Spirulina platensis 

Menurut Hidayah (2013) bahwa pertumbuhan mikroalga dalam kultur 

ditandai dengan perubahan ukuran sel atau bertambahnya jumlah sel. 

Pertumbuhan sel mikroalga tersebut dibagi dalam beberapa tahap pertumbuhan 

yaitu terdiri fase-fase dalam daur hidupnya. Ada empat fase dalam pertumbuhan 

pada mikroalga yaitu sebagai berikut :  

1. Fase Lag 

Fase lag adalah fase adaptasi dimana terjadi penyesuaian sel terhadap 

lingkungan baru. Penyesuaian dalam hal ini berarti suatu masa ketika sel-sel 

kekurangan metabolit dan enzim akibat keadaan yang tidak menguntungkan 

dalam pembiakan sebelumnya. Pada fase ini tidak terjadi pembiakan jumlah sel. 
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2. Fase Logaritmik  

Fase logaritmik atau fase eksponensial terjadi ketika sel-sel dalam keadaan stabil 

dan jumlah sel bertambah dengan kecepatan yang konstan, sehingga kepadatan sel 

akan meningkat mengikuti kurva logaritmik. 

 3. Fase Stationer  

Fase stasioner dimana pertumbuhan sel mencapai puncak, maka tidak 

terjadi penambahan jumlah sel lagi karena laju pertumbuhan seimbang dengan 

laju kematian. 

4. fase Deklinasi  

Fase deklinasi (kematian) merupakan fase ketika terjadi penurunan jumlah 

atau kepadatan sel.  Pertumbuhan populasi terus berkurang seiring dengan waktu 

kultur dan laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fase pertumbuhan mikroalga 

(Sumber : Winasis, 2011 dalam Sukmawati, 2015) 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Kultivasi Spirulina platensis 

Pertumbuhan Spirulina platensis sangat tergantung pada kondisi 

lingkungan, untuk mendapatkan jumlah pertumbuhan populasi, dibutuhkan 
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kondisi lingkungan yang mendukung. Menurut Hidayah (2013), faktor yang 

mempengaruhi kultur Spirulina platensis yaitu suhu, cahaya, pH, salinitas dan 

nutrien pada media kultur. 

2.2.1 Cahaya 

Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis yang berguna 

untuk pembentukan senyawa karbon organik. Intensitas cahaya sangat 

menentukan pertumbuhan mikroalga yaitu dilihat dari lama penyinaran dan 

panjang gelombang yang digunakan untuk fotosintesis. kebutuhannya bervariasi 

yang disesuaikan dengan kedalaman kultur dan kepadatannya. Pada kondisi gelap, 

mikroalga tidak melakukan proses sintesa biomassa melainkan mempertahankan 

hidupnya dengan cara melakukan respirasi sel sehingga medium kultur menjadi 

jenuh oleh senyawa karbonat yang tidak dimanfaatkan mikroalga. Hal ini 

menyebabkan pengurangan proses transfer gas CO2 ke dalam medium kultur 

(Wijanarko et al., 2007). 

Menurut Utomo et al., (2005) menyatakan bahwa pada kultur skala 

laboratorium memerlukan cahaya yang berasal dari lampu TL. Intensitas cahaya 

yang optimal untuk pertumbuhan Spirulina platensis berkisar antara 1000-3000 

lux. Sedangkan Ekawati (2005) menambahkan bahwa intensitas cahaya yang 

terlalu tinggi dapat menghambat fotosintesis Spirulina platensis. 

2.2.2 Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

pertumbuhan fitoplankton. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses kimia, 

biologi dan fisika, peningkatan suhu dapat menurunkan suatu kelarutan bahan dan 
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dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi mikroalga 

diperairan. Secara umum suhu optimal dalam kultur mikroalga berkisar antara 20-

30
o
C (Hariyati, 2008). 

2.2.3 Derajat Keasaman (pH) 

Menurut Hasan (2008) derajat keasaman (pH) adalah konsentrasi ion 

hidrogen yang terdapat dalam larutan dan menunjukkan air yang bersifat asam 

atau basa. Nilai pH juga merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan 

fitoplnkton yakni apabila pH berada pada ambang batas normalnya maka 

kecepatan tumbuh dari fitoplankton akan menurun. pH secara langsung 

berhubungan dengan kelarutan CO2 dan mineral. pH optimal untuk Spirulina 

platensis adalah 7,2-9,5. Wijanarko et al., (2007) menambahkan, semakin tinggi 

kerapatan sel pada medium kultur menyebabkan kondisi medium kultur 

meningkat tingkat kebasaannya (pH semakin tinggi) dan hal itu menyebabkan 

peningkatan CO2 terlarut dalam medium kultur. 

2.2.4 Salinitas 

Salinitas merupakan konsentrasi garam yang terlarut dalam air, yang 

berperan penting dalam pertumbuhan fitoplankton. Salinitas secara langsung 

berpengaruh pada tekanan osmosis dan aktivitas sel fitoplankton. Salinitas yang 

optimal untuk pertumbuhan Spirulina platensis adalah berkisar antara 15-20 ppt 

(Hariyati, 2008). Sylvester et al., (2002) menambahkan bahwa salinitas yang 

berubah-ubah dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroalga. Beberapa mikroalga 

dapat tumbuh dalam kisaran salinitas yang tinggi tetapi ada juga yang dapat 
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tumbuh dalam kisaran salinitas yang rendah. Namun, hampir semua jenis 

mikroalga dapat tumbuh optimal pada salinitas sedikit dibawah habitat asalnya. 

2.2.5 Nutrien 

Mikroalga Spirulina platensis memperoleh nutrien dari air laut yang sudah 

mengandung nutrien yang cukup lengkap. Namun pertumbuhan mikroalga dalam 

kultur dapat mencapai optimum dengan menambahkan nutrien yang tidak 

terkandung dalam air laut tersebut (Dallaire, et al., 2007). Menurut Suminto 

(2009) bahwa unsur N, P dan S penting untuk pembentukan protein, K berfungsi 

dalam metabolisme karbohidrat, besi (Fe) dan natrium (Na) berperan dalam 

pembentukan klorofil dan sintesis protein-protein penyusun kloroplas, sedangkan 

silika (Si) dan kalsium (Ca) merupakan bahan untuk pembentukan dinding sel 

mikroalga dalam media kultur. Mangan (Mn) sebagai komponen struktural 

membran kloroplas (Laura dan Paolo, 2006) dan merupakan aktivator enzim pada 

reaksi terang fotosintesis (Prihatini, 2007). Magnesium (Mg) berperan sebagai 

kofaktor dalam pembentukan asam amino dan klorofil. 

Nitrat merupakan sumber nitrogen utama Spirulina, tetapi garam-garam 

ammonium dapat digunakan selama konsentrasi NH4
+ 

kurang dari 100 mg/L. 

Diantara elemen-elemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan alga, ada beberapa 

hal yang menjadi faktor pembatas. Dugaan ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Von Liebig lebih dari satu abad yang lalu. Pernyataan Von Liebig adalah jika 

salah satu nutrien tidak ada atau kurang, maka pertumbuhan tanaman menjadi 
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tidak baik, walaupun salah satu nutrien berlebih. Nutrien itu didefenisikan dengan 

“keterbatasan nutrien” (Andersen 2005).  

2.3 Kultur Spirulina platensis 

Menurut Cristiani dan Hidayah (2011) dalam penelitiannya tentang kultur 

Spirulina platensisi dengan menggunakan ekstrak tumbuhan gulma air jenis 

Selvina natans yang di dalamnya terdapat kandungan unsur hara makronutrien 

yaitu N, P, dan K dapat memberikan pertumbuhan populasi sel pada mikroalga 

Spirulina platensis. Puncak populasi sel tertenggi terjadi pada hari ke enam 

dengan rataan kepadatan mencapai 3461,67 sel/ml selama kegiatan kultur. 

Sedangkan menurut Utomo et al., (2005), pada penelitiannya tentang kultur 

Spirulina platensis yang menggunakan pupuk inorganik (Urea, TSP, dan ZA) 

puncak pupulasi terjadi pada hari kesembilan dengan kepadatan 614,77 x 10
3
 

sel/ml. 

Spirulina yang dibudidayakan pada media air laut mengandung mineral 

lebih tinggi dibandingkan dengan Spirulina yang dibudayakan pada media air 

tawar atau payau. Air laut mengandung garam yang tinggi seperti NaCl, KCl dan 

MgCl. Spirulina air laut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari 

pada Spirulina air tawar  (Christwardana et al., 2013). 

2.4 Biologi Azola (Azolla pinnata) 

2.4.1 Klasifikasi Azola (Azolla pinnata) 

Di Indonesia, Azola dikenal dengan nama mata lele, sedangkan nama local 

Azola adalah mata lele (Jawa), kayu apu dadak, kakarewoan atau (Sunda). 
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Keberadaan azola secara alami memang melimpah, namun belum banyak 

dimanfaatkan (Marhadi, 2009 dalam Pratama, 2014). Klasifikasi Tumbuhan 

Azola adalah sebagai berikut : 

Kindom : Plantae 

Devisio : Pteridophyta 

Classis  : Pteridopsida 

Ordo  : Salviniales 

Familia : Salviniaceae 

Genus  : Azola 

Species : Azolla pinnata 

Gambar 4. Azola (Azolla pinnata) 

(Sumber : Ramadani, 2015) 

2.4.2 Morfologi 

Azolla pinnata merupakan tumbuhan dengan ukuran yang relative kecil, 

memiliki panjang 1,5-2,5 cm. Tipe akar yang dimiliki yaitu akar lateral dimana 

bentuk akar adalah runcing atau tajam terlihat seperti rambut atau bulu di atas air. 

Bentuk daun kecil dengan ukuran panjang sekitar 1-2 mm dengan posisi daun 
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yang saling menindih. Permukaan atas daun berwarna hijau, coklat atau kemerah-

merahan dan permukaan bawah berwarna coklat transparan. Daun sering 

menampakkan warna merah marun dan air tampak tertutup olehnya. Ketika 

tumbuh di bawah sinar matahari penuh, terutama di akhir musim panas dan 

musim semi, Azolla dapat memproduksi antosianin kemerahmerahan di dalam 

daunnya      (Dewi, 2007). 

2.4.3 Habitat 

Tumbuhan azola (Azolla pinnata) merupakan tumbuhan air yang dapat 

ditemukan dari dataran rendah sampai ketinggian 2200 m dpl. Azola (Azolla 

pinnata) banyak terdapat di perairan tenang seperti danau, kolam, rawa dan 

persawahan. Tumbuhan azola (Azolla pinnata) tersebar luas di daerah persawahan 

padi, tumbuh pada permukaan air, dan secara cepat dapat menutup permukaan air, 

namun tidak mengganggu pertumbuhan padi. Apabila air surut akan menempel 

pada tanah yang lembab, namun perkembangannya kurang baik         

(Djojosuwito, 2008).  

Menurut Suyana et al., (2005) bahwa pada umumnya azola (Azolla 

pinnata) tumbuh pada kisaran pH antar 5-8, temperatur optimum berkisar 25-

30
o
C, dengan intensitas sinar matahari 25-50% (20.000-40.000 lux). Selain itu 

azola (Azolla pinnata) dapat bertahan sampai salinitas 10 ppt. 

2.4.4 Perkembang Biakan Azola (Azolla pinnata) 

Azola (Azolla pinnata) tumbuh cepat, produksinya tinggi dan tersedia 

sepanjang tahun sehingga potensial sebagai bahan pakan yang dapat diberikan 

dalam bentuk segar maupun dalam bentuk kering. Azola dapat berkembang biak 

dengan beberapa cara yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Pada 
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perbanyakan secara vegetatif, cabang-cabang sisi memisahkan diri dari cabang 

utama atau batang induk, diikuti oleh pembentukan lapisan penutup luka akibat 

pemisahan. Selanjutnya cabang-cabang sisi yang memisah tumbuh menjadi 

tumbuhan dewasa yang bisa membentuk cabang-cabang baru. Perbanyakan secara 

vegetatif ini sangat cepat dengan waktu ganda (doubling time) biomasa sekitar 4-5 

hari. Dari tumbuhan yang memisahkan diri ini sampai menjadi Azola (Azolla 

pinnata), memerlukan waktu 10-15 hari. Azola (Azolla pinnata) dengan bantuan 

simbiosisnya Annabaena azollae dapat berkembang menjadi 20 ton/ha dari 

penebaran 0,5 ton/ha selama 2 minggu (Djojosuwito, 2008). 

2.4.5 Kandungan Unsur Hara Azola (Azolla pinnata) 

Azola (Azolla pinnata) banyak digunakan para petani untuk dijadikan 

sebagai pupuk untuk tanaman karena mengandung banyak unsur hara yang tinggi 

yang banyak dibutuhkan oleh tumbuhan (Pratama, 2014). Berikut adalah 

kandungan Azola (Azolla pinnata) : 

Tabel 1. Kandungan Unsur Hara Azola (Azolla pinnata) 

No. Jenis Unsur Hara Kode Unsur Hara Presentase 

1 Nitrogen N 1.96-5.30 (%) 

2 Pospor P 0.16-1.59 (%) 

3 Kalsium Ca 0.45-1.70 (%) 

4 Magnesium Mg 0.22-0.66 (%) 

5 Silika Si 0.16-3.35 (%) 

6 Besi Fe 0,04-0,59 (%) 

7 Mangan Mn 66-2944 (ppm) 

8 Seng Zn 26-989 (ppm) 

Sumber : Dewi, 2007. 
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2.5 Azolla pinnata sebagai pupuk Spirulina platensis 

 Azolla pinata merupakan tanaman air yang banyak dikembangkan sebagai 

pupuk, karena tanaman ini termasuk tanaman penambat N2 udara. Kandungan 

nutrien N mencapai 2,5%, inilah yang menyebabkan Azolla pinata dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk pada kultur Sprulina platensis (Ratna, 2007). 

Menurut Hilman dan Zainal (2006), menambahkan bahwa unsur N merupakan 

nutrien yang diperlukan dalam menyokong pertumbuhan sel Spirulina platensis. 

Oleh karena itu, dalam kultur Spirulina platensis sangat dibutuhkan bahan-bahan 

organik yang mengandung unsur nitrogen yang cukup, misalnya pupuk cair Azola 

(Azolla pinnata). 

Pembuatan pupuk cair yang berasal dari jenis tanaman yaitu dengan cara 

melarutkan dan merendam ke dalam air (Hutagulung, 2008). Menurut Idharyani 

dan Muhammad (2011), sifat pupuk yang mengandung unsur nitrogen dan 

phospor umumnya larut dalam air. Azolla pinata berpotensi untuk dijadikan 

sebagai sumber nitrogen dan fosfor untuk mencukupi kebutuhan nutrisi Spirulina 

platensis. Pratama (2014) menyatakan, bahwa pupuk cair Azola (Azolla pinnata) 

dapat dijadikan pupuk kultur mikroalga karena memberikan pertumbuhan 

populasi sel pada phytoplankton dalam media kultur. Sedangkan menurut 

Indarmawan et al., (2012) bahwa penambahan pupuk cair Azola (Azolla pinnata) 

pada media kultur berpengaruh terhadap pertumbuhan sel mikroalga Chaetoceros 

sp. 

 




