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Data yang diperoleh dari perhitungan dengan haemocytometer tersebut digunakan
sebagai acuan dalam penggunaan optical densitometer. Kultivasi hari ke-1 dengan
kepekatan sampel yang rendah hanya mencapai kepadatan 1.480.000 sel/mL.
Sedangkan kultivasi hari ke-2 sampai hari ke-6 meningkat mengikuti pola
pertumbuhan mikroalga secara umum. Peningkatan kepadatan tersebut seiring
dengan kondisi sampel yang semakin pekat. Informasi ini memberikan acuan dalam
pengukuran dengan optical densitometer sederhana. Sampel dengan kepekatan yang
rendah memiliki absorbansi yang rendah dan sebaliknya sampel dengan kepekatan
yang tinggi memiliki absorbansi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa
sampel yang kepekatannya rendah memiliki kepadatan sel yang rendah dan
sebaliknya.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh kepadatan D.salina yang
mengikuti pola pertumbuhan mikroalga secara umum yaitu
1

. Lag phase
Pertumbuhan fase awal dimana penambahan kepadatan sel yang terjadi
jumlahnya sedikit. Fase ini mudah diobservasi ketika suatu kultur mikroalga
ditransfer dari suatu tempat ke suatu media kultur. Pada fase ini biasanya terjadi
stressing fisiologi karena terjadi perubahan kondisi lingkungan media hidup
dari satu media awal ke media yang baru [8, 23]. Di lain pihak, kelarutan
mineral dan nutrien mungkin lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga akan
mempengaruhi sintesis metabolik dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang
tinggi. Dari perubahan-perubalian inilah maka sel mikroalga mengalami proses
penyesuaian.

2
. Eksponensialphase

Setelah fase lag, mikroalga akan mengalami pertumbuhan secara cepat, atau
yang disebut fase pertumbuhan eksponensial. Hal ini ditandai dengan
penambahan jumlah sel yang sangat cepat melalui pembelahan sel mikroalga
dan apabila dihitung secara matematis membentuk fungsi logaritma [1, 23].
Untuk kepentingan budidaya sebaiknya sel mikroalga dipanen pada akhir fase
eksponensial. Karena pada fase ini struktur sel masih normal secara nutrisi
terjadi keseimbangan antara nutrien dalam media dan kandungan nutrisi dalam
sel. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, pada fase akhir eksponensial
didapatkan kandungan protein dalam sel sangat tinggi, sehingga kualitas sel
mikroalga benar-benar terjaga untuk kepentingan kultivan budidaya lebih lanjut.

3
. Declining growth phase

Pada tahapan pola pertumbuhan terjadi pengurangan kecepatan pertumbuhan
sampai mencapai fase awal pertumbuhan yang stagnan. Fase ini disebut
Declining Growth Phase [21, 25]. Pada fase ini ditandai dengan berkurangnya
nutrien dalam media sehinga mempengaruhi kemampuan pembelahan sel
sehingga hasil produksi sel semakin berkurang. Walaupun kepadatan sel masih
terjadi penambahan namun nilai nutrisi dalam sel mengalami penurunan, maka
untuk kepentingan budidaya perikanan pada fase ini adalah alternatif kedua
untuk dilakukan pemanenan.
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Mini riset ini membahas tentang monitoring densitas optik mikroalga dengan alat
optical densitometer sederhana, sehingga dapat memberikan informasi waktu yang
tepat untuk panen dan ekstraksi pigmen untuk mengetahui kadar klorofil.

2. Alat, Bahan, dan Metode

2
.1 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah sentrifuse, vorteks,
Spektrofotometer Ultra-Violet Visible Varian Carry 50, haemocytometer,
mikroskop, serta Optical Densitometer yang terdiri dari LDR sebagai sensor cahaya,
LED super bright sebagai sumber cahaya, IC XR2206, dan resistor (R) 10 kfl [3, 4,
5, 20]. Sementara itu, bahan yang digunakan yaitu biota uji Dunaliella salina,
aseton, dan metanol.

2.2 Metode Penelltian

Kultivasi Mikroalga Dunaliella salina

Kultur mikroalga Dunaliella salina ditanam pada botol ukuran 1 It, dengan pH awal
7, serta intensitas cahaya sebesar 2500 lux dan sistem aerasi yang dialirkan secara
terus menerus. Fase eksponensial pada hari ke-6.

Perhitungan Kepadatan Sel Dunaliella salina

. Kepadatan sel mikroalga Dunaliella salina dihitung secara manual dengan
menggunakan haemocytometer di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x.
Perhitungan dilakukan dari hari ke-1 hingga hari ke-8.

. Pengukuran densitas optik dengan menggunakan spektrofotometer Uv-Vis
Varian Carry 50.

Ekstraksi Pigmen Dunaliella salina

Mikroalga D. salina diambil sebanyak 10ml. Kemudian, mikroalga tersebut
disentrifiise dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. Kemudian, biomassa
diekstraksi dengan menggunakan aseton 90%. Ekstraksi pigmen klorofil
menggunakan pelarut aseton: metanol dengan perbandingan 3:7 (v/v). Lalu
kemudian, campuran dihomogenkan dengan menggunakan vorteks. Kemudian, sel
mikroalga dipecah menggunakan alat sonikator selama 10 menit. Kemudian,

disentrifiise kembali dengan kecepatan 3500 rpm untuk mendapatkan supernatannya
yang kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan alat spektrofotometer
Uv-Vis pada panjang gelombang 662 nm, 647 nm, 630 nm. Kadar klorofil (pg ml"1)
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan [18]. Apabila A merupakan
panjang gelombang cahaya untuk klorofil, maka model perhitungannya:

Klorofil a (pg ml"1) = 11, 85 X Aÿ- 1,54 X Aÿ - 0,08 X A6j0
Klorofil b (pg ml"1) = -5,43 XA664 +21,03 X Am-,- 2,66 X A630
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Pengukuran Optical Densitometer Sederhana

Optical Densitometer terdiri dari beberapa komponen yaitu LDR, LED super bright,
dan sinus generator dengan menggunakan IC XR2206 [3, 4, 20] . Output dari sinus
generator berupa tegangan AC karena soundcard hanya dapat menerima tegangan
AC [20]. Prinsip dasar dari alat ini yaitu pemanfaatan speaker aktif yang pada
dasarnya merupakan pembangkit tegangan. Dilakukan pembagian tegangan output
dari soundcard dengan cara dirangkai dengan sebuah hambatan (R) dan LDR, serta

digunakan LED sebagai pemicu bagi LDR. Perubahan nilai hambatan LDR oleh
karena perubahan intensitas cahaya yang dihasilkan LED akan mengakibatkan
perubahan tegangan keluar yang selanjutnya menggunakan software Matlab [15].
Besarnya tegangan yang dihasilkan dari LDR harus diatur agar tidak melebihi 500
mV, dengan maksud agar tidak merusak soundcard. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengatur besarnya hambatan yang dipakai dan pengaturan volume speaker.
Pengaturan PC yang harus dilakukan adalah pengaturan input sound record pada
volume control, kemudian dipilih pada microphone atau line in.

Prinsip kerja optical densitometer sederhana adalah sebagai berikut. Titik A dan C
diberi tegangan bolak-balik dari keluaran speaker yang bisa diatur frekuensinya.
Rangkaian seri antara R dan LDR merupakan pembagi tegangan sederhana. LDR
merupakan resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya
terkena cahaya. Kondisinya jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil, sedangkan
jika tidak terkena cahaya (kondisi gelap) maka nilai resistansinya besar, sehingga
tegangan BC menjadi lebih kecil daripada jika LDR tidak dikenai cahaya.
Akibatnya sinyal sinusoidal yang masuk ke AC akan dibagi secara proporsional
oleh R dan LDR yang berubah nilainya terhadap cahaya. Tegangan dari LDR dapat
dimasukkan kembali kekomputer melalui jalur microphone. Amplitudo sinyal yang
masuk akan berubah terhadap intensitas cahaya di LDR. Efek perubahan tegangan
inilah yang dipakai untuk mengukur optical density.
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Gambar 1: Skema Optical Densitometer Sederhana.
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(a) (b)
Gambar2: (a) Alat optical densitometer sederhana, (b) optical densitometer

dihubungkan dengan PC.

Prinsip analisanya adalah dengan langkah sebagai bcrikut:
1

. Ukur ainplitudo rata-rata sinyal masukan pada kondisi LDR tidak mencrima
cahaya (V gelap).

2
. Masukkan kuvet yang berisi pelarut sampel sebagai blanko. Ukur

absorbansinya, LDR menerima cahaya dari LED (V blanko).
3

. Masukkan kuvet yang berisi sampel. Ukur absorbansi sampel dengan sumber
cahaya yang sama terhadap LDR (V sampel).
Pengukuran tersebut dengan menggunakan software Matlab pada Gambar 2.

OPTICAL DENSITOMETER
LDR-Sound Interface

NO LIGHT

1 s» step

BLANK (lo)

2nd step

SAMPLE (I)

3rd siep

A-log(l/lo)=
y * u * i

C*M«

Gambar 3: Program pengukuran optical densitometer sederhana.
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mempengaruhi sintesis metabolik dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang
tinggi. Dari perubahan-perubalian inilah maka sel mikroalga mengalami proses
penyesuaian.

2
. Eksponensialphase

Setelah fase lag, mikroalga akan mengalami pertumbuhan secara cepat, atau
yang disebut fase pertumbuhan eksponensial. Hal ini ditandai dengan
penambahan jumlah sel yang sangat cepat melalui pembelahan sel mikroalga
dan apabila dihitung secara matematis membentuk fungsi logaritma [1, 23].
Untuk kepentingan budidaya sebaiknya sel mikroalga dipanen pada akhir fase
eksponensial. Karena pada fase ini struktur sel masih normal secara nutrisi
terjadi keseimbangan antara nutrien dalam media dan kandungan nutrisi dalam
sel. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, pada fase akhir eksponensial
didapatkan kandungan protein dalam sel sangat tinggi, sehingga kualitas sel
mikroalga benar-benar terjaga untuk kepentingan kultivan budidaya lebih lanjut.

3
. Declining growth phase

Pada tahapan pola pertumbuhan terjadi pengurangan kecepatan pertumbuhan
sampai mencapai fase awal pertumbuhan yang stagnan. Fase ini disebut
Declining Growth Phase [21, 25]. Pada fase ini ditandai dengan berkurangnya
nutrien dalam media sehinga mempengaruhi kemampuan pembelahan sel
sehingga hasil produksi sel semakin berkurang. Walaupun kepadatan sel masih
terjadi penambahan namun nilai nutrisi dalam sel mengalami penurunan, maka
untuk kepentingan budidaya perikanan pada fase ini adalah alternatif kedua
untuk dilakukan pemanenan.
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hanya dapat diperoleh dari hasil pengukuran spektrofotomer Uv-Vis sedangkan
optical densitometer sederhana tidak dapat menunjukkan pola spektra. Hal ini
disebabkan oleh karena optical densitometer sederhana mengukur semua luasan
setiap panjang gelombang yang dilaluinya, sedangkan spektrofotometer Ultra-Violet
Visible (Varian Carry 50) dapat mengukur pada beberapa panjang gelombang
tertentu. Pola spektra klorofil a D.salina dapat dilihat pada Gambar 8.

4
. Kesimpulan dan Saran

Untuk mengetahui dan monitoring kepadatan D.salina dapat dilakukan dengan
menggunakan optical densitometer sederhana. Informasi yang dapat diketahui
dengan menggunakan alat sederhana tersebut yaitu jika absorban yang tinggi akan
menghasilkan jumlah sel yang tinggi pula, sehingga dapat menentukan waktu yang
tepat untuk panen mikroalga dan uji kadar klorofil. Kelemahan dari alat optical
densitometer sederhana ini adalah tidak dapat mengukur absorbansi pada panjang
gelombang tertentu dan tidak dapat memberikan informasi pola spektra seperti
halnya spektrofotometer Uv-Vis Varian Carry 50.

Optical densitometer sederhana ini memiliki potensi yang hampir sama dengan
spektrofotometer Uv-Vis, tetapi akurasi data masih harus tetap dilakukan dengan
kalibrasi ke model perhitungan secara langsung. Dengan keterbatasan alat tersebut
sehingga dibutuhkan penyempurnaan lebih lanjut.
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