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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Fitoplankton adalah alga yang berukuran sangat kecil atau biasa disebut 

alga mikroskopik, karena hanya bisa terlihat selnya lewat bantuan mikroskop. 

Fitoplankton mengandung klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis 

dan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam rantai makanan pada suatu 

perairan. Fitoplankton menjadi produsen primer dalam perairan, yang mana 

produktivitas primer dalam suatu perairan dapat dilihat dari tingkat kelimpahan 

fitoplankton yang berhubungan dengan kelimpahan klorofil pada suau perairan.  

Fitoplankton banyak dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang, 

seperti bidang kosmetik, kesehatan, pangan dan budidaya perairan. Pada bidang 

budidaya perairan fitoplankton dimanfaatkan sebagai pakan alami untuk larva dan 

juga untuk pakan zooplankton. Salah satu jenis fitoplankton yang banyak 

dimanfaatkan dan banyak dibudidayakan adalah Chlorella sp. Bidang budidaya 

perairan yang banyak memanfaatkan Chlorella sp. sebagai pakan alami ikan dan 

juga pakan zooplankton adalah pada bidang pembenihan. Dalam kegiatan 

pembenihan yang  diperlukan ialah keterediaan akan pakan alami secara terus 

menerus. Semakin banyak kegiatan pembenihan, semakin banyak pula kebutuhan 

akan pakan alami. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

kuantitas dan juga kualitas produksi pakan alami, khususnya Chlorella sp.. Salah 
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satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkultur Chlorella sp. dengan 

perlakuan tertentu. 

Pertumbuhan Chlorella sp. dalam media kultur sangat bergantung pada 

kondisi lingkungan. Dalam kondisi lingkungan tertentu, baik itu perbedaan suhu, 

pH ataupun salinitas, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelimpahan 

Chlorella sp. dalam media kultur. Satu kondisi lingkungan yang memepengaruhi 

pertumbuhan Chlorella sp. adalah salinitas. Salinitas dapat bepengaruh terhadap 

pertumbuhan Chlorella sp. dikarenakan salinitas mempengaruhi tekanan osmosis 

pada dinding sel Chlorella sp. dalam penyerapan nutrisi dalam media kulturnya. 

Oleh karena itu penelitian ini memliki tujuan untuk mengetahui pengaruh salinitas 

yang  berbeda terhadap pertumbuhan Chlorella sp. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan salinitas terhadap pertumbuhan Chlorella 

sp. pada skala laboratorium ? 

2. Berapa kadar salinitas yang terbaik untuk pertumbuhan Chlorella sp. pada 

skala laboratorium ? 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas terhadap pertumbuhan 

Chlorella sp. pada skala laboratorium 

2. Untuk mengetahui kadar salinitas yang terbaik untuk pertumbuhan 

Chlorella sp. pada skala laboratorium 
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1.4 Sasaran 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya pembudidaya pakan alami Chlorella sp. mengenai kadar 

salinitas yang terbaik untuk pertumbuhan Chlorella sp. 

1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga perbedaan salinitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Chlorella sp. pada skala laboratorium 

H1 : Diduga perbedaan salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan Chlorella sp. 

pada skala laboratorium 


