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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Zat pengatur tumbuh merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan pertumbuhan tanaman yang dikulturkan. Zat pengatur tumbuh 

tanaman dapat dibedakan menjadi zat pengatur tumbuh endogen dan eksogen. Zat 

pengatur tumbuh endogen disebut fitohormon, sedangkan zat pengatur tumbuh 

eksogen disebut zat pengatur tumbuh sintetik. Zat pengatur tumbuh dalam tanaman 

terdiri dari 5 kelompok yaitu auksin, giberelin, etilen, sitokinin dan asam absisat 

(ABA) (Kartikasari et al,. 2013).  

Auksin merupakan salah satu hormon tanaman yang dapat mendukung 

proses fisiologi seperti pertumbuhan, pembelahan dan diferensiasi sel serta sintesa 

protein. Auksin berpengaruh terhadap perkembangan sel, menaikkan tekanan 

osmotik, meningkatkan sintesis protein, meningkatkan permeabilitas sel terhadap 

air dan melenturkan atau melunakkan dinding sel yang diikuti menurunnya tekanan 

dinding sel sehingga air dapat masuk ke dalam sel yang disertai dengan kenaikan 

volume sel. Zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan dalam kultur jaringan 

adalah auksin dan sitokinin. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid memiliki rumus 

molekul C8H6Cl2O3 merupakan golongan auksin sintesis yang mempunyai sifat 

stabil, karena tidak mudah terurai oleh enzim-enzim yang dikeluarkan sel atau 

pemanasan pada proses sterilisasi (Kristanti, 2011). 

Menurut Alamsyah (2002) auksin mendorong pembelahan sel dengan cara 

mempengaruhi dinding sel. Adanya induksi auksin dapat mengaktivasi pompa 
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proton yang terletak pada membran plasma sehingga menyebabkan pH pada bagian 

dinding sel lebih rendah, yaitu mendekati pH pada membran plasma sekitar pH 4,5. 

Aktifnya pompa proton tersebut dapat memutuskan ikatan hidrogen diantara serat 

selulosa dinding sel. Putusnya ikatan hidrogen menyebabkan dinding mudah 

merenggang sehingga tekanan dinding sel akan menurun dan dengan demikian 

terjadilah pembelahan sel. pH rendah ini juga dapat mengaktivasi enzim tertentu 

pada dinding sel yang dapat mendegradasi bermacam-macam protein pada dinding 

sel yang lunak dan lentur sehingga pemanjangan, pembesaran dan pembelahan sel 

dapat terjadi. 

2.2 Tetraselmis chuii 

Tetraselmis chuii merupakan genus fitoplankton laut yang berbentuk oval 

dan bersifat motil. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi, 

morfologi, reproduksi dan pertumbuhan Tetraselmis chuii. 

2.2.1 Klasifikasi Tetraselmis chuii 

 Menurut Butcher dalam Rostini (2007) mengklasifikasikan kedudukan 

Tetraselmis chuii sebagai berikut:  

Filum   : Chlorophyta 

Kelas  : Chlorophyceae 

Ordo  : Volvocales 

Sub ordo  : Chlamidomonacea 

Genus   : Tetraselmis 

Spesies  : Tetraselmis chuii 
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2.2.2 Morfologi Tetraselmis chuii 

 Tetraselmis chuii merupakan alga bersel tunggal, mempunyai empat buah 

flagella berwarna hijau (green flagella). Flagella pada Tetraselmis chuii dapat 

bergerak secara lincah dan cepat seperti hewan bersel tunggal. Ukuran Tetraselmis 

chuii berkisar antara 7 hingga 12 mikron. Klorofil merupakan pigmen yang 

dominan sehingga alga ini berwarna hijau, dipenuhi plastida kloroplas Inansetyo 

dan Kurniastuty (1995). Pigmen klorofil Tetraselmis chuii terdiri dari dua macam 

yaitu karotin dan xantofil. Inti sel jelas dan berukuran kecil serta dinding sel 

mengandung bahan sellulosa dan pektosa Rostini (2007). Pada Gambar 1. Adalah 

gambar morfologi Tetraselmis sp menurut Biondi and Tredici (2011). 

 

Gambar 1. Tetraselmis sp. (Biondi and Tredici. 2011) 

2.2.3 Reproduksi Tetraselmis chuii 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) dalam Hermawan (2016) 

Tetraselmis chuii bereproduksi melalui dua cara yaitu reproduksi aseksual dengan 

cara pembelahan biner dalam bentuk zoospora kemudian terjadi proses 

pelengkapan dengan empat buah flagel dan terlepas dalam bentuk zigospora 

kemudian dengan reproduksi seksual melalui isogami atau meleburnya gamet 
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jantan dan betina yang memiliki ukuran yang sama. Proses pembelahan biner sel 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses Pembelahan Sel (Campbell dkk., 2008) 

Tetraselmis chuii memiliki laju pertumbuhan dan adaptasi terhadap 

lingkungan yang relatif cepat. Pola pertumbuhannya juga memiliki dua puncak 

populasi yaitu pada hari ke enam dan pada hari ke sepuluh. Tetraselmis chuii juga 

sensitif terhadap kepadatan sel yang tinggi, sehingga ketika dalam satu populasi 

sudah mencapai optimum maka penurunan jumlah kepadatan sel pada populasi 

tersebut akan cepat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa hal 

yakni Tetraselmis chuii cukup sensitif dengan bioproduknya sendiri atau 

kandungan nutriennya habis terserap. Sebab lain dari kematian Tetraselmis chuii 

kemungkinan karena kultur Tetraselmis chuii mudah terkontaminasi oleh alga lain 

(Sutomo, 2005). 



 
 
 

9 
 

 
 

 Dalam bidang budidaya dan perikanan Tetraselmis chuii memiliki peran 

yang besar dalam hal penyediaan pakan untuk larva ikan maupun non ikan. Hal 

tersebut dikarenakan Tetraselmis chuii memiliki nilai gizi yang baik. Tetraselmis 

chuii dapat digunakan untuk memproduksi pakan rotifer (Brachionus plicatilis) 

secara masal, ataupun dapat juga dikonsumsi secara langsung oleh larva ikan hias, 

larva udang, larva teripang, dan cukup bagus digunakan sebagai pakan dalam 

budidaya biomassa Artemia. Tetraselmis chuii mampu meningkatkan kandungan 

lemak tak jenuh pada konsumennya, misal dalam hal ini adalah kerang totok 

Supriyatini et al (2007). Selain dalam bidang budidaya dan perikanan Tetraselmis 

chuii juga memiliki peranan terhadap manusia. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

kemampuan Tetraselmis chuii untuk dijadikan bio-indikator dalam penentuan 

kualitas suatu perairan Ferianita et al (2005). Sehingga dengan demikian manusia 

mampu lebih bijaksana dalam menjaga ataupun memanfaatkan perairan tersebut. 

2.2.4 Media Tumbuh dan Pertumbuhan Tetraselmis chuii 

Tetraselmis chuii memerlukan media untuk dapat tumbuh dan 

dibudidayakan, media ini haruslah memenuhi syarat hidup Tetraselmis chuii agar 

budidaya Tetraselmis chuii optimal, menurut Hermawan (2016) suhu media terbaik 

untuk budidaya Tetraselmis sp. adalah antara 23 - 25 ºC Menurut Wibawa (2009) 

Tetraselmis chuii masih dapat mentoleransi suhu antara 15 - 35 0C, pH 7 - 8, 

Tetraselmis chuii tumbuh dengan kondisi salinitas optimal antara 25 sampai dengan 

35 ppm (Fabregas et al. dalam Wibawa, 2009). Menurut Matakupa, (2009) 

Tetraselmis chuii memiliki toleransi salinitas 15 ppt. Sedangkan Cahyaningsih, et 

al. (2010) menggunakan salinitas 30 ppt dalam kultur Tetraselmis chuii di 
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laboratorium Pakan Alami Balai Budidaya Air Payau Situbondo. dan intensitas 

cahaya 2000 - 10.000 lux. Selain itu pertumbuhan Tetraselmis sp. dalam kultur juga 

dipengaruhi oleh aerasi dan nutrisi. 

Nutrisi yang dibutuhkan adalah makro nutrien N (Nitrogen), P (Fosfor), K 

(Kalium), S (Sulfur) dan Mg (Magnesium) dan mikro nutrien berupa Si (Silikon), 

Zn (Seng), Cu (Tembaga), Mn (Mangan), Co (Kobalt), Fe (Besi) dan B (Boron) 

(Hermawan, 2016). Nitrogen sangat berperan sebagai penyusun senyawa protein 

dalam sel yang merupakan bagian dasar kehidupan organisme dan berfungsi untuk 

menyongkong unsur dari sel alga serta membentuk senyawa penting di sel, 

termasuk protein dan merupakan bagian penting dari klorofil Corsini and Kardys, 

(1990) dalam Prabowo (2009).  Fitoplankton ini nantinya dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan hidup zooplankton Rotifera, larva ikan, udang, kepiting dan tiram. 

Pertumbuhan Tetraselmis chuii dalam kultur mengikuti pola sigmoid seperti pada 

gambar 3. 

 

Gambar 3. Pola Pertumbuhan Fitoplankton (Sorgeloos, 1996 dalam 

Hermawan, 2016) 
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Keterangan: 

1. Fase lag dimana terjadi peningkatan populasi yang tidak nyata. Umumnya fase   

lag disebut sebagai fase adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Pada fase ini sel 

tetap hidup namun belum aktif bereproduksi. 

2. Fase logaritmik atau disebut juga fase eksponensial dimana terjadi peningkatan 

populasi secara cepat hingga kepadatan populasi meningkat beberapa kali lipat. 

Pada fase ini sel aktif bereproduksi. 

3. Fase penurunan laju pertumbuhan dimana terjadi penurunan populasi per satuan 

waktu bila dibandingkan dengan fase eksponensial. 

4. Fase stasioner dimana laju pertumbuhan dan laju kematian seimbang karena sel 

mencapai titik jenuh. 

5. Fase kematian dimana kepadatan populasi terus berkurang dikarenakan laju 

kematian lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan. 

2.2.5 Kandungan Nutrisi Tetraselmis chuii 

Dalam bidang budidaya dan perikanan Tetraselmis chuii memiliki peran 

yang besar dalam penyediaan pakan untuk larva ikan maupun non ikan. Hal tersebut 

dikarnakan Tetraselmis chuii memiliki nilai gizi yang baik. Menurut FAO-UN 

(2016) Tetraselmis chuii memiliki kandungan protein, karbohidrat dan lipid yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Chaetoceros gracili, Nannochloropsis oculata, 

Dunaliella tertiolecta dan Isochrysis galbana. Konsentrasi kandungan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Konsentrasi Kandungan Fitoplankton 

Jenis Berat 

Kering 

Chlorophil-a Protein 

(pg.sel-1) 

Karbohidrat Lipid 

Tetraselmis 

chuii 

269,000 3,380 83,400 32,500 45,700 

Tetraselmis 

suecica 

168,200 1,630 52,100 20,200 16,800 

Chaetoceros 

gracilis 

74,800 0,780 9,000 2,000 5,200 

Nannochlorop

sis aculata 

6,100 0,0540 2,100 0,480 1,100 

Dunaliella 

tertiolecta 

99,900 1,730 20,000 12,200 15,000 

Isochrysis 

galbana 

30,500 0,300 8,800 3,900 7,000 

(FAO-UN, 2016) 

2.2.6. Pupuk Budidaya Tetraselmis chuii 

Semua mahluk hidup memerlukan nutrien untuk digunakan sebagai sumber 

energi dan sebagai penerima elektron. Energi yang dihasilkan dari metabolisme 

nutrien digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel Lakita (2007). Jenis 

dan formula pupuk yang sudah distandarkan dan umum digunakan adalah pupuk 

Conwy (Walne’s medium) dan Guillard. Menurut Rusyani (2010) agar pupuk siap 

digunakan dapat dibuat larutan stok dalam 1000,0 mL aquades, komposisi pupuk 

walne dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Komposisi Pupuk Walne 

Komposisi Ukuran 

NaNO3 100 gr 

Na2EDTA 45 gr 

H3BO3 33,60 gr 

NaH2PO4. 2H2O 20,00 gr 

FeCl3.6 H2O 1,30 gr 

MnCl2. 4H2O 0,36 gr 

Stok Larutan Vitamin 100 ml 

Stok Larutan Logam Mikro 1,00 ml 

Aquades 1000 ml 

Penggunaan 1,00 ml/L 

  Kurniastuty (1995) dalam Pujiono (2013) 


