
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Klasifikasi dan morfologi Spirulina sp. 

Spirulina sp. merupakan mikroalga yang menyebar secara luas dapat 

ditemukan di berbagai tipe lingkungan baik di perairan payau, laut, dan tawar 

(Ciferri, 1983 dalam Hidayati, 2014). Klasifikasi Spirulina sp. menurut Bold dan 

wyne (1985) dalam Hidayati (2014) adalah sebagai berikut: 

 Kingdom : Cyanophyta 

 Kelas  : Cyanophyceae 

 Famili   : Oscilatoriaceae 

 Genus   : Spirulina  

 Spesies  : Spirulina sp. 

 
Gambar 1. Spirulina sp (Hariyati, 2008) 

 

 Spirulina sp. merupakan jenis mikroalga yang memiliki bentuk spiral yang 

bergabung menjadi satu memliki sel berkoloni membentuk filamen terpilin 

mempunyai spiral, tidak bercabang, autotrof, dan berwarna biru kehijauan. Bentuk 
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tubuh Spirulina sp. yang menyerupai benang merupakan rangkaian sel yang 

berbentuk silindris dengan dinding sel yang tipis, berdiameter 1-12 µm. Spirulina 

sp. berwarna hijau tua dalam koloni besar yang berasal dari klorofil dalam jumlah 

tinggi. (Cifferi, 1993 dalam Hidayati, 2014). 

2.2. Habitat Spirulina sp. 

Spirulina  sp. merupaka phytoplankton yang dapat di temukan pada daerah air 

tawar, payau, dan laut. Aryati (1998) dalam Hidayati (2014), mengatakan bahwa 

alga spirulina sp. dapat tumbuh di daerah yang tercemar dan sistem air sisa produksi 

atau limbah. Menurut Ciferri (1983) dalam Hidayati (2014), spirulina sp. memiliki 

toleransi yang cukup tinggi terhadap salinitas tempat hidupnya, sehingga mampu 

hidup di air tawar, payau, dan laut dengan salinitas tinggi. Isnansetyo dan 

Kurniastuty (1995) dalam Hidayati (2014) menyatakan bahwa pH yang baik bagi 

pertumbuhan spirulina sp. berkisar antara 7,2—9,5 dan tumbuh baik pada kisaran 

suhu sebesar 25o C- 35o C. 

2.3. Pertumbuhan Spirulina sp.   

Pertumbuhan merupakan pembelahan sel (peningkatan jumlah) dan 

pembesaran sel (peningkatan ukuran), kedua proses ini memerlukan sintesis 

protein. Menurut Fogg (1975); Ariyati (1998) dalam Hidayati (2014) pertumbuhan 

Spirulina sp. dalam media terbatas sangat di pengaruhi oleh kondisi cahaya, aerasi, 

dan nutrisi. Pertumbuhan Spirulina sp. terbagi akan lima fase pertumbuhan yaitu 

fase lag, fase ini ditandai dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. Fase ini 

disebut juga dengan fase adaptasi terhadap lingkungan baru biasanya terjadi pada 

hari ke 0-1. Fase eksponensial, ditandai dengan meningkatnya populasi dengan 
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pesat berkalilipat biasanya terjadi pada hari ke 2-5, fase penurunan laju 

pertumbuhan  dimana fase ini terjadi karena mulai berkurangnya proses 

pembelahan sehingga populasi meningkat akan tetapi tidak cepat seperti pada fase 

eksponensial fase ini biasanya terjadi pada hari ke 6-7, fase selanjutnya yaitu fase 

stasioner, fase ini ditandai dengan seimbangnya laju pertumbuhan dengan laju 

kematian pada Spirulina sp biasanya terjadi pada hari ke 8-9, fase kematian, pada 

fase ini laju kematian lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sehingga 

kepadatan populasi terus berkurang biasanya terjadi pada hari ke 10 (Haryati, 

2008). Berikut ini adalah pola pertumbuhan mikroalga. Dapat dilihat pada gambar 

2 berikut : 

 
Gambar 2. Grafik pertumbuhan mikroalga  

(Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995 dalam Hidayati, 2014) 

 

2.4. Reproduksi  

Spirulina sp. berkembang biak dengan cara aseksual atau membelah diri. 

Pembelahan diawali dengan memutuskan filamen menjadi satu-satuan sel yang 

akan membentuk filamen baru. Filamen ini akan membentuk bagian-bagian yang 

disebut dengan necridia. Necredia membentuk semacam piringan yang terpisah-

pisah, kemudian hasil pembelahan tersebut berkoloni membentuk hormogonia yang 
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memisahkan diri dari filamen induk menjadi filamen baru (Isnansetyo dan 

Kurniastuty, 1995 dalam Hidayati, 2014). Sel-sel hormohonia tersebut akan 

bertambah terus jumlahnya melalui pembelahan sel, sehingga ukuran filamen 

bertambah panjang dan seiring dengan pembelahan sel, sitoplasmanya akan 

menjadi granuler dan warna sel menjadi biru cerah (Cifferi, 1983 dalam Hidayati, 

2014). 

2.5. Faktor Pendukung Pertumbuhan Spirulina sp. 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan sel Spirulina sp. adalah 

suhu, salinitas, intensitas cahaya dan ketersediaan makro dan mikronutrien. 

2.5.1. Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor fisika yang mempengaruhi proses 

metabolisme, sedangkan secara tidak langsung suhu akan mempengaruhi kondisi 

lingkungan media pertumbuhan. Kondisi lingkungan ini nantinya akan 

mempengaruhi proses metabolisme dan reproduksi sel alga, temperatur yang baik 

untuk kultur alga di laboratorium adalah berkisar antara 20oC-30 oC sedangkan 

temperatur optimum untuk kultur Spirulina sp. adalah berkisar antara 30oC-35oC 

(Hidayati, 2014). 

2.5.2. Salinitas 

Salinitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap organisme air 

dalam mempertahankan tekanan osmotik yang seimbang. Spirulina sp. mempunyai 

toleransi yang cukup besar terhadap perubahan salinitas (Hidayati, 2014). Menurut 

Angka et al., (1979) dalam Hidayati, (2014), Spirulina sp. sangat peka terhadap 

perubahan salinitas dan salinitas pada media kultur dapat mempengaruhi proses 
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fotosintesis. Variasi kadar salinitas air mulai dari salinitas air tawar sampai pada 

salinitas air laut (0-35 ppt). Spirulina sp dapat tumbuh baik pada salinitas 15-20 ppt 

(Hariyati, 2008). Bila salinitas terlalu tinggi akan mengakibatkan media 

pemeliharaan bersifat hipertonis terhadap sel dan mengakibatkan kurang baiknya 

penyerapan nutrien oleh sel. Menurut Mironyuk & Einor (1986) dalam Sutomo 

(1991) menyatakan bahwa naiknya salinitas akan berpengaruh pada penghambatan 

proses fotosintesis. Proses respirasi, serta menghambat proses pembentukan sel 

anakan (Soeder & Stangel, 1974 dalam Sutomo, 1991). Menurut Bibel (1962) 

dalam Sutomo (1991) menyatakan bahwa alga laut akan mengalami kerusakan 

setelah dipindahkan ke salinitas yang lebih rendah. Proses fotosintesis akan 

terhambat baik pada air laut yang diencerkan maupun yang dipekatkan (Ogata & 

Matsui, 1965 dalam Sutomo, 1991). Laju fotosistesis maksimum terjadi pada air 

laut normal. 

2.5.3. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat Keasaman (pH) berperan dalam menentukan kepadatan populasi, 

konsentrasi karbondioksida dan keseimbangan antara karbonat dan bikarbonat 

dalam suatu media kultur. Spirulina sp tumbuh dengan baik pada kondisi pH basa 

dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pH basa dari pada pH asam (Fay, 

1983 dalam Hidayati, 2014). Menurut Soong (1980) dalam Hidayati (2014), pH 

optimum kultur Spirulina sp adalah 8,5-9,5 jika pH 10 atau kurang dari 8 akan 

menghambat pertumbuhan dan ketidaksesuaian pH ini akan menyebabkan 

kerusakan sel. Hariyati (2008) menyatakan bahwa pH untuk pertumbuhan Spirulina 

sp. 7-9. 
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2.5.4. Cahaya 

Cahaya merupakan faktor penting untuk kultur alga termasuk Spirulina sp 

karena intensitas cahaya merupakan sumber energi yang diikat dalam fotosintesis 

(Hidayati, 2014). Menurut Jorgensen (1977) dalam Hidayati (2014), intensitas 

cahaya yang diperlukan untuk fotosintesa alga yang baik antara 3000 lux-30000 

lux, sedangkan menurut Martosudarno (1990) dalam Hidayati (2014) intensitas 

cahaya yang dibutuhkan dalam kultur alga berkisar 500 lux-5000 lux aktivitas 

fotosintesis dalam menaikkan produksi oksigen yang naik secara linear dengan 

naiknya intensitas cahaya sampai 5000 lux, akan tetapi di atas intensitas ini derajat 

kenaikan produksi oksigen semakin berkurang. Cahaya yang diperlukan oleh alga 

untuk proses fotosintesis di laboratorium dapat digantikan dengan lampu neon (TL), 

Ciferri (1983) dalam Hidayati (2014) menyatakan bahwa intensitas cahaya optimal 

untuk Spirulina sp berkisar antara 2000 lux-3000 lux. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Hasil yang terdapat dalam penelitian terdahulu didapatkan bahwa Spirulina 

sp. merupakan alga hijau biru yang bersifat eury thermal dan eury haline, sehingga 

pengaruh dari suhu dan salinitas relatif lebih kecil dibandingkan pengaruhnya 

terhadap alga jenis lain. Salinitas yang optimal untuk pertumbuhan Spirulina sp. 

berkisar antara 15-20 ppt.(Haryati, 2008). 


