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ABSTRAK
Spirulina sp. merupakan salah satu jenis mikroalga yang dapat digunakan
sebagai biomassa pembuatan bioetanol karena kandungan karbohidratnya lebih
dari 50%. Untuk mendapatkan hasil biomassa yang optimal, dapat dilakukan
melalui optimasi pH pada kultivasi Spirulina sp. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pH optimal untuk kultivasi mikroalga Spirulina sp. menggunakan
media Walne.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan tiga macam
perlakuan pH yaitu 8,5; 9,0 dan 9,5. Kultivasi menggunakan air laut yang
diperkaya media Walne dengan volume 1000 ml. Penyinaran menggunakan
lampu 40 watt dan aerasi diberikan selama 24 jam. Pengukuran densitas
menggunakan spectrophotometer dengan panjang gelombang 600 nm. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi dan regresi.
Berdasarkan hasil penelitian, pH optimal pertumbuhan Spirulina sp. berada
pada pH 8.5. Rerata densitas sebanyak 0.21 g/L dan koefisien determinasi (R2)
= 0.9157 yang artinya pH memiliki pengaruh 91,57% terhadap pertumbuhan
Spirulina sp. dan sebanyak 8,43% dipengaruhi faktor lain.
Kata kunci : kultivasi, Spirulina sp., pH, media Walne, air laut

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

OPTIMIZATION OF pH FOR MICROALGAE Spirulina sp. GROWTH
USING MARINE WATER ENRICHED WITH WALNE’S MEDIA
Dona Laksana Putri
Sanata Dharma University
151434062

ABSTRACT
Spirulina sp. is one of microalgae that used as source of biomassa for
bioethanol production because its contained more than 50% of carbohydrate. To
gain an optimum result of biomass, it can be reach by pH optimization in cultivation
of Spirulina sp. The purpose of this research is to obtain an optimum pH in
Spirulina sp. cultivation.
This experimental research was conducted with 3 levels of pH treatment:
8,5; 9,0; and 9,5. Cultivation carried out in 1000 ml of marine water with Walne
Medium. Illumination with 40 watt artificial light and aeration for 24 hours. The
density measurement using spectrophotometer uv-vis 600 nm. Data obtained then
analyzed with correlation and regression test.
The result showed that the optimum pH for Spirulina sp. growth in 8,5. The
average density is 0,21 g/l and coefficient determination (R2) = 0,9157 which mean
that pH has affected 91,57% to the growth of Spirulina sp and 8,43% affected by
other factors.
Keywords : cultivation, Spirulina sp., pH, Walne’s media, marine water
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peningkatan populasi penduduk yang pesat mengakibatkan peningkatan
kebutuhan energi. Konsumsi energi yang meningkat dan cadangan bahan bakar
fosil yang semakin menipis menyebabkan rawan krisis energi, sehingga
diperlukan sumber energi alternatif yang baru. Bioetanol merupakan bahan
bakar alternatif pengganti petroleum. Pengembangan bioetanol generasi pertama
menggunakan bahan baku ubi kayu, jagung, dan tetes tebu. Pada generasi kedua
menggunakan bahan baku jerami, ampas tebu, enceng gondok, dan limbah
pertanian yang sulit diproduksi karena adanya kandungan lignin sehingga perlu
dilakukan pre-treatment dan konversi yang dihasilkan sedikit.

Selama ini

biomassa yang dijadikan biofuel terutama bioetanol, masih terbentur pada
ketersediaan dan persaingan dengan bahan pangan utama untuk manusia
sehingga teknologi bioetanol terus berkembang saat ini hingga generasi ketiga.
Pada generasi ketiga menggunakan bahan baku dari mikroalga. Mikroalga
memiliki prospek yang sangat baik dikembangkan untuk produksi bioetanol. Hal
ini dikarenakan mikroalga mempunyai kandungan karbohidrat mencapai 53%.
Salah satu jenis mikroalga sebagai biomassa bioetanol adalah Spirulina sp.
karena beberapa alasan, antara lain:
1. kemampuan tumbuh yang
2. cepat dan produktivitas yang tinggi,
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3. tidak memerlukan area luas untuk produksi,
4. harga produksi terjangkau,
5. memiliki kandungan biomassa yang tinggi,
6. memiliki struktur uniseluler sehingga mudah mengkonversi energi matahari
menjadi energi kimia (Aprilia, 2014).
Matsumoto et al. (2003) melaporkan bahwa lebih dari 76 jenis mikroalga
memiliki kandungan karbohidrat 40-53%. Spirulina sp. merupakan salah satu
jenis mikroalga yang mengandung karbohidrat lebih dari 50% sehingga hal ini
menjadi keuntungan dalam proses produksi bioetanol dengan menggunakan
Spirulina sp. Proses pembuatan bioetanol diawali dengan tahapan kultivasi.
Kultivasi alga dipengaruhi beberapa faktor seperti media, suhu, lama
waktu kultivasi dan pH. Suhu optimal untuk kultivasi Spirulina sp. dalam
produksi bioetanol adalah 28°C, dengan lama waktu optimal kultivasi mikroalga
14 sampai 21 hari, dan pH optimal untuk kultivasi Spirulina sp. adalah 7,0 – 9,5.
Kegiatan optimasi pH pada proses kultivasi ini dilakukan untuk meningkatkan
kualitas serta kuantitas hasil kultivasi Spirulina sp. (Made et al., 2014). Nilai pH
dan suhu diatur dalam media kultivasi (Harun et al., 2010).
Menurut Vonshak et al. (2004) dan Sanchez-Luna et al. (2006), mikroalga
membutuhkan makronutrien (N, P, S,K, Si dan Ca) dan mikronutrien (Fe, Mo,
Cu, Ca, Mn, Zn, Co) serta cyanocobalamin (B12), thiamin (B1) dan biotin untuk
menunjang kehidupan dan pertumbuhannya (Andersen, 2005). Media kultivasi
mikroalga dapat dimodifikasi sesuai dengan jenis media yang diinginkan.
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Menurut Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP). (2002)
komposisi media kultivasi terdiri atas Na2EDTA, NaNO3, NaH2PO4. 2H2O,
FeCl3 6H2O, MnCl2 4H2O, H3BO4, Trace Metal Solution, CuSO4 5H2O, ZnCl2,
CoCl2 6H2O, (NH4)6 Mo7 O24 4H2O, Vitamin B1, Vitamin B12 dan Vitamin H.
Menurut Chandrasekaran et al. (2014) media Walne merupakan media yang baik
untuk kultivasi mikroalga karena komposisi nutriennya lengkap. Didasari oleh
latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul
“Optimasi pH Pertumbuhan Mikroalga Spirulina sp. Menggunakan Air
Laut yang diperkaya Media Walne”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah berapa pH optimal untuk kultivasi mikroalga
Spirulina sp. menggunakan media Walne pada air laut?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pH optimal untuk kultivasi
mikroalga Spirulina sp. menggunakan media Walne pada air laut.

D. Manfaat Penelitian
Bagi Peneliti
1. Menambah pengetahuan dan keterampilan kultivasi mikroalga Spirulina sp.
2. Menambah referensi peneliti dalam kegiatan kultivasi mikroalga Spirulina sp.
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Bagi Pendidikan
1. Menambah pengetahuan tentang cara kultivasi mikroalga.
2. Menambah referensi guru dalam mengajar biologi khusunya pada Bab
Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan untuk melihat pengaruh faktorfaktor dalam pertumbuhan tanaman kelas XII SMA.
Bagi Masyarakat
Menambah informasi bagi masyarakat mengenai cara kultivasi Spirulina sp.
agar lebih maksimal dalam produksinya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Spirulina sp.
Spirulina sp. adalah mikroalga yang dapat hidup di berbagai tipe
lingkungan, baik di perairan tawar, payau dan laut. Ciri-ciri Spirulina sp. dapat
dilihat dari beberapa indikator berikut :
1. Habitat
Spirulina sp. adalah organisme yang bersifat euryhaline karena memiliki
kemampuan beradaptasi yang baik untuk tumbuh di lingkungan perairan payau,
tawar atau laut. Spirulina sp. memiliki peran dalam ekosistem perairan sebagai
produsen melalui proses fotosintesis untuk menghasilkan energi dan makanan
bagi hewan air lainnya (Haryati, 2008).
2. Morfologi
Spirulina sp. merupakan mikroalga berwarna hijau kebiruan dengan sel
berkolom membentuk filamen terpilin menyerupai spiral (helix) sehingga
disebut juga alga biru hijau berfilamen (Cyanobacteria). Bentuk tubuh
menyerupai benang merupakan rangkaian sel berbentuk silindris dengan dinding
sel yang tipis, berdiameter 1-12 mikrometer dan memiliki filamen yang tidak
bercabang dan autotrof (Haryati, 2008).
3. Klasifikasi dan Struktur
Spirulina sp. hidup dalam koloni besar yang berasal dari klorofil dalam
jumlah tinggi. Struktur tubuh Spirulina sp. di kelilingi trikoma yang berfungsi
5
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sebagai pelindung dari predator dan merupakan alat gerak. Sel alga ini berukuran
relatif besar yaitu 110 mikrometer (Borowitzka, 2000). Klasifikasi Spirulina sp.
menurut Kabinawa (2006) adalah sebagai berikut:

Kerajaan

: Protista

Divisio

: Cyanophyta

Kelas

: Cyanophyceae

Bangsa

: Nostocales

Suku

: Oscilatoriaceae

Marga

: Spirulina

Jenis

: Spirulina sp.

Gambar 2.1. Spirulina sp.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Struktur sel Spirulina sp. (Gambar 2.1) hampir sama dengan tipe sel
mikroalga lainnya dari golongan Cyanobacteria. Lapisan utama dinding sel
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tersusun atas peptidoglikan. Peptiodoglikan akan membentuk tubuh Spirulina
sp. menjadi spiral teratur dengan lebar pilin 26-28 µm, sedangkan sel – sel pada
trikoma (gambar 2.2) memiliki lebar 6-8 µm (Eykelenburg, 2002). Setiap sel
yang berbentuk silinder disebut trikoma (Fedor, 2011). Bagian tengah dari
nukleoplasma mengandung beberapa ribosom, badan silindris, dan lemak.
Spirulina sp. mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis dan mengubah
energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat (Mohanty et al.,
2000).

Gambar 2.2. Trikoma Spirulina sp.
(Sumber : Fedor. 2011)
4. Reproduksi Spirulina sp.
Reproduksi Spirulina sp. terjadi secara aseksual (pembelahan sel) yaitu
dengan memutus rangkaian filamen menjadi satuan-satuan sel yang kemudian
membentuk filamen baru. Ada tiga tahap dasar pada reproduksi Spirulina sp.
yaitu proses fragmentasi trikoma, pembesaran dan pematangan sel, dan
perpanjangan trikoma (Gambar 2.2). Selanjutnya trikoma dewasa menjadi
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hormogonia, dan sel-sel di hormogonia akan meningkat melalui pembelahan biner,
tumbuh memanjang dan membentuk spiral (Gong et al., 2008).

Gambar 2.3. Siklus Hidup Spirulina sp.
(Sumber: Gong et al., 2008)

Siklus reproduksi mikroalga (gambar 2.3) berlangsung melalui pembentukan
hormogonium yang dimulai ketika salah satu atau beberapa sel yang terdapat di
tengah-tengah trikoma yang mengalami kematian dan membentuk badan yang
disebut cakram pemisah berbentuk bikonkaf. Sel-sel mati yang disebut nekridia
tersebut akan putus dengan segera, kemudian akan mengalami fragmentasi
menjadi koloni sel yang terdiri atas 2-4 sel yang disebut hormogonia dan
memisahkan diri dari filamen induk untuk menjadi trikoma baru. Hormogonia
memperbanyak sel dengan pembelahan pada sel terminal. Tahap akhir proses
pendewasaan sel ditandai dengan terbentuknya granula pada sitoplasma dan
perubahan warna sel menjadi hijau kebiruan (Cifferi, 2000).
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5. Kandungan Nutrisi
Analisis kimia dari Spirulina sp. dimulai pada tahun 1970 yang
menunjukkan Spirulina sp. sebagai sumber nutrisi yang sangat kaya protein,
vitamin, dan mineral. Kandungan protein pada Spirulina sp. berkisar antara 60 70% dari berat kering. Kandungan lipid sekitar 4 - 7% serta karbohidrat lebih
dari 50% (Matsumoto et al, 2003). Karbohidrat ini merupakan produk utama dari
proses fotosintesis dan metabolisme fiksasi karbon (Ho et al, 2011).

B. Faktor-faktor Pertumbuhan
Pertumbuhan mikroalga dalam kultur dapat ditandai dengan bertambahnya
jumlah sel. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat
kepadatan sel pada kultur. Lingkungan tempat tumbuh harus dapat dikondisikan
sehingga memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh mikroalga agar
dapat tumbuh optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroalga antara lain sebagai berikut:
1. Media
Media kultur mikroalga dibedakan menjadi dua jenis yaitu media sintetik
dan media alami. Media sintetik adalah media yang komposisinya tersusun atas
senyawa kimia dengan jenis dan takarannya sudah diketahui. Media sintetik
sering digunakan dalam kultur mikroalga antara lain media Cowny, Walne, dan
NPFe. Media alami adalah media yang berasal dari ekstrak bahan dasarnya.
Media alami yang telah berhasil digunakan sebagai media kultur mikroalga yaitu
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ekstrak tauge, limbah cair tapioka, minyak kelapa sawit, ampas tahu, dan air
kelapa (Borowitzka, 2000).
Nutrisi utama pada media kultur mikroalga adalah N, namun terkadang N
pada media dalam bentuk anorganik seperti nitrit (NO2-) dan nitrat (NO3-), akan
tetapi mikroalga umumnya dapat menggunakan NO2- dan NO3- atau ammonium
(NH4+) sebagai sumber N dengan tingkat pertumbuhan yang sama terlepas
bentuknya organik maupun anorganik (Borowitzka, 2000).
Vonshak et al., (2004) dan Andersen (2005) menyatakan bahwa
pertumbuhan Spirulina sp. dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien dalam media
pertumbuhannya. Makronutrien dalam media yang dibutuhkan yaitu berupa C,
H, O, N, P, K, S , Ca dan unsur mikronutrien yaitu Fe, Cu, Mg, Co, Mn, B, Zn.
Komponen vitamin yang tersedia dalam media juga dapat mempercepat
pertumbuhan terutama kandungan vitamin B12 (Andersen, 2005).
2. Faktor Lingkungan
Pertumbuhan Spirulina sp. sangat tergantung pada kondisi lingkungan.
Menurut Hidayah (2012) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Spirulina sp.
adalah suhu, cahaya, pH, nutrisi dan agitasi.
a. pH
Spirulina sp. dapat ditemukan di perairan dengan pH basa. Kondisi pH
basa memberikan keuntungan dari sisi budidaya, karena tidak mudah terjadi
kontaminasi oleh mikroalga yang lain, yang umumnya tumbuh pada pH asam.
Perubahan nilai pH yang drastis dapat mempengaruhi kerja enzim serta dapat
menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan beberapa mikroalga. Hal ini
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dikarenakan kenaikan pH akan menaikan pula bikarbonat yang terlarut sehingga
menghasilkan CO2 dan melepaskan OH- selama kultivasi Spirulina sp. Aktivitas
pH yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan akan menyebabkan pH
menjadi autoinhibitor untuk pertumbuhan sel, sehingga pengaturan pH selama
kultivasi sangat diperlukan (Richmond, 2004). Nilai pH pada media tumbuh
mikroalga

akan

menentukan

kemampuan

biologi

mikroalga

dalam

memanfaatkan unsur hara, sehingga pH optimum sangat penting untuk
menunjang pertumbuhan Spirulina sp. berkisar antara 7,5-9,5 (Suryati, 2002).
Perairan di alam dengan pH 5 – 9.5 termasuk perairan yang cocok untuk
pertumbuhan Spirulina sp. (Mulia, 2005).
b. Suhu
Suhu optimal untuk Spirulina sp. tumbuh adalah 28°C. Penurunan suhu
pada lingkungan kultur akan menyebabkan penurunan laju fotosintesis dan
meningkatkan derajat lipid tidak jenuh di dalam sistem membran. Sebaliknya,
peningkatan suhu akan merangsang aktivitas molekul sehingga laju difusi
meningkat (Borowitzka, 2000).
c. Cahaya
Cahaya dalam kultur mikroalga skala laboratorium biasanya cukup dengan
menggunakan lampu TL atau neon dan LED. Cahaya merupakan sumber energi
bagi mikroalga untuk dapat melakukan fotosintesis. Apabila mikroalga
kekurangan cahaya dalam lingkungan kulturnya maka fotosintesis akan
berlangsung tidak normal. Pengaturan pencahayaan pada kultur berupa
intensitas pencahayaan, lamanya waktu pencahayaan. Intensitas cahaya yang
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optimal untuk pertumbuhan Spirulina sp. berkisar antara 1500-3000 lux dan
tidak melebihi 4000 lux untuk menghindari fotoinhibisi. Fotoinhibisi adalah
pemaparan cahaya berlebih yang ditangkap oleh klorofil sehingga terjadi
penurunan kemampuan fotosintesis pada klorofil (Richmond, 2004).
d. Agitasi
Agitasi merupakan faktor yang penting dalam mengoptimalkan proses
pertumbuhan Spirulina sp. Agitasi dilakukan untuk menjaga kelarutan CO2,
meratakan penyebaran nutrien dan cahaya, serta mencegah pengendapan sel-sel
mikroalga.Salah satu cara agitasi yang termudah dan efektif adalah dengan
aerasi. Pemberian aerasi tersebut dapat memberikan udara ke dalam media
tumbuh. Aerator merupakan alat untuk menyuplai oksigen dalam air. Dalam
kultur Spirulina sp. aerasi mampu mencegah terjadinya pengendapan, meratakan
nutrien, membuat gerakan untuk terjadinya pertukaran udara, penambahan CO2,
dan menjaga suhu agar tetap stabil (Novrina, 2003).
3. Fase Pertumbuhan
Pertumbuhan mikroalga dibagi menjadi empat fase yaitu fase lag, fase
eksponensial, fase stationer, dan fase deklinasi (Gambar 2.4).

Gambar 2.4. Fase Pertumbuhan Mikroalga
(sumber : Winasis, 2011)
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a. Fase Lag
Fase lag adalah fase adaptasi dimana terjadi penyesuaian sel terhadap
lingkungan baru. Pada saat adaptasi, sel mengalami defisiensi enzim atau
koenzim, sehingga harus disintesis dahulu untuk berlangsungnya aktivitas
biokimia sel selanjutnya. Lamanya fase adaptasi dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu media, lingkungan pertumbuhan, dan jumlah inokulan. Pada fase
lag, populasi mikroalga tidak mengalami perubahan. Fotosintesis masih aktif
berlangsung dan organisme mengalami metabolisme tetapi belum terjadi
pembelahan sel sehingga kepadatannya belum meningkat (Brock and Madigan,
2018).
b. Fase Eksponensial
Pada fase eksponensial mikroalga membelah dengan cepat sehingga
kepadatan sel akan meningkat. Pada fase eksponensial mikroalga lebih banyak
membutuhkan energi dibanding dengan fase lainnya dan paling sensitif terhadap
keadaan lingkungannya (Vonshak et al., 2004).
c. Fase Stasioner
Fase stasioner merupakan fase dengan pertumbuhan yang mulai
mengalami penurunan dibandingkan fase eskponensial. Kandungan karbohidrat
total meningkat sesuai dengan umur dari kultur mikroalga. Pada fase stasioner,
laju reproduksi atau pembelahan sel sama dengan laju kematian (Vonshak et al.,
2004).
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d. Fase Deklinasi
Pada fase ini jumlah sel mikroalga yang mati lebih banyak dari jumlah sel
yang hidup. Nutrien semakin menipis dan cadangan makanan dalam tubuh sel
menjadi berkurang. Pada fase ini sel yang mati bahkan dapat lisis (pecah) dan
larut dalam media (Chandrasekaran, 2014).

C. Kultivasi Mikroalga
Kultivasi mikroalga adalah teknik menumbuhkan mikroalga dalam
lingkungan yang terkontrol. Kultivasi ini bertujuan untuk meningkatkan atau
memperbanyak jumlah sel mikroalga sehingga diperoleh biomassa sesuai
dengan tujuan yang diinginkan.
1. Isolasi Mikroalga
Hal yang utama dalam kultivasi adalah isolasi mikroalga dan penyeleksian
yaitu mendapatkan jenis alga yang cocok untuk dikultivasi dan dikembangkan
dalam skala massal. Bibit baru harus diisolasi dalam berbagai kondisi
lingkungan sehingga memiliki metabolisme yang fleksibel terhadap berbagai
media (Tjitrosoepomo, 2009).
a. Isolasi dari Alam
Alga dapat diisolasi dari berbagai jenis perairan di alam mulai dari air
tawar, air payau hingga air laut dengan salinitas tinggi bahkan ditanah lembab
(Tjitrosoepomo, 2009).
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b. Teknik Isolasi
Untuk kultivasi bibit baru dari habitat alam, kultivasi secara tradisional
dapat digunakan untuk proses budidaya. Beberapa jenis mikroalga perlu waktu
berminggu-minggu hingga berbulan-bulan apabila diisolasi dengan metode
tradisional. Untuk isolasi skala besar, penggunaan teknik isolasi otomatis kinerja
tinggi dapat digunakan flouresence – activated cell sorting (FACS) dimana
cahaya akan membantu menyortir sel yang aktif. Teknik ini telah dipakai secara
luas dalam industri. Selain itu diperlukan kesamaan morfologi saat
membandingkan jenis mikroalga (Christwardana, 2012).
c. Kriteria dan Metode Pemeriksaan
Pemeriksaan yang bagus meliputi tiga bagian utama: fisiologi
pertumbuhan, metabolisme produksi, dan cara budidaya mikroalga. Fisiologi
pertumbuhan meliputi beberapa parameter seperti laju tumbuh spesifik
maksimal, kepadatan sel maksimal, faktor lingkungan (suhu, pH, salinitas, kadar
oksigen, kadar CO2) dan nutrisi yang dibutuhkan.
Pemeriksaan metabolisme produksi melibatkan pengaruh komposisi sel
untuk pengembangan mikroalga berbasis energi atau pangan, sedangkan
pemeriksaan mikroalga tergantung pada cara budidaya inokulan menyesuaikan
produk yang ingin dihasilkan seperti contohnya pemeriksaan biomassa bioetanol
budidaya mikroalga berfokus pada cara budidaya yang dapat meningkatkan
produktivitas

inokulan

(Setyobudiandi, 2009).

agar

semakin

banyak

menghasilkan

etanol
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2. Scale Up Mikroalga
Secara umum budidaya mikroalga didasarkan pada tiga tahap. Tahap
pertama dimulai dengan skala laboratorium atau pembibitan, dilanjutkan skala
semi massal, dan berakhir pada skala komersial (Kabinawa, 2006). Kultivasi
Spirulina sp. skala laboratorium dilakukan kulturisasi mikroalga yang diperoleh
dari beberapa laboratorium yang membudidayakan mikroalga tunggal. Sebagai
contoh laboratorium penyedia bibit adalah BBPBAP Jepara, BBPBAP Bogor,
LIPI dan sebagainya. Pada tahap inokulasi, mikroalga yang digunakan sebagai
bibit harus benar-benar steril dan memiliki kepadatan yang tinggi.
Pada skala laboratorium, mikroalga ditempatkan pada erlenmeyer atau
gelas kaca yang steril, dan benar-benar dijaga kondisi lingkungan seperti pH,
intensitas cahaya, nutrien, dan pertumbuhannya (Kabinawa, 2006). Menurut
Pandey, et al., (2010) intensitas cahaya untuk kultivasi mikroalga Spirulina sp.
paling baik berada pada range 1500-3500 lux. Harun et al., (2010) melaporkan
bahwa suhu kultivasi Spirulina sp. yang dilakukan dalam erlenmeyer steril
memiliki suhu 28°C. Aerasi diberikan 24 jam selama proses kultivasi.

3. Proses Kultivasi Mikroalga
Beberapa metode kultivasi mikroalga dapat diterapkan sesuai dengan
keinginan. Sistem kultivasi mikroalga dapat dilakukan melalui beberapa cara
seperti, open pond dan close pond photobioreactor. Masing-masing sistem
kultivasi memiliki kelebihan dan kekurangan ditinjau dari beberapa aspek
seperti investasi, kontaminasi dan sebagainya (Christwardana, 2012). Close
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Pond Photobioreactor merupakan sistem kultivasi Spirulina sp. yang memiliki
ketahanan terhadap kontaminan bakteri dan mikroalga lain dibanding sistem
terbuka, sehingga spesies mikroalga tunggal dapat terjaga dan menaikkan jumlah
produksi (Lannan, 2011).

Gambar 2.5. Budidaya Mikroalga Sistem Tertutup / Close Pond
Sumber : www.algaeindustrymagazine.com
Close pond biasanya didesain dalam bentuk tubular, plate, dan bentuk
kolom. Sistem ini juga lebih fleksibel, reaktor dapat dioptimasi sesuai
karakterisasi mikroalga. Parameter seperti pH, temperatur, konsentrasi CO2 dan
nutrient dapat dikontrol dengan mudah. Kelemahannya adalah biaya yang tinggi
apabila diterapkan dalam skala komersial dan kesukaran dalam proses scale up.
Dalam skala kecil, luar area permukaan terhadap rasio volume dapat dengan
mudah didapatkan. Akan tetapi jika skala dinaikan, rasio antara volume dan luar
permukaan cenderung menurun (Lannan, 2011).
D. Hasil Penelitian yang Relevan
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan dan relevan dengan penelitian
ini yaitu:
1. Jayaramareddy et al. (2014) mengenai Kultivasi Mikroalga pada pH,
Temperatur, dan Media yang Berbeda untuk Produksi Lemak membuktikan
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2. bahwa mikroalga tumbuh dengan baik pada pH 8,8 pada suhu 28°C dan media
yang paling baik adalah Rao’s media.
3. Sukmawan, dkk. (2014) mengenai Optimasi Salinitas dan pH pada

Produksi

Biomassa Nannochloropsis sp. menunjukkan bahwa dengan menggunakan
media Walne diperoleh kondisi salinitas optimum dan pH optimum adalah
30,96% dan 8,13.
4. Murugan, et al. (2007) pada Cultivation of Two Species of Spirulina (Spirulina
platensis and Spirulina platensis var lonar) on Sea Water Medium and
Extraction of C-phycocyanin menunjukan bahwa kultivasi selama 15 hari
dengan pH 8,5 menunjukkan bahwa pertumbuhan Spirulina sp. lebih baik dalam
media air laut dibandingkan media kontrol (Zarrouk).
Pada kultivasi mikroalga terutama Spirulina sp. dari berbagai macam
kisaran pH yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian tersebut, para
peneliti menemukan bahwa pH yang cocok untuk pertumbuhan Spirulina sp. ada
pada keadaan alkali yang berarti kisaran pH dimulai dari 8,0. Salah satu faktor
dalam kultivasi Spirulina sp. adalah pH yang optimal agar menghasilkan produk
biomassa yang maksimal. Selain itu, pH pada kultivasi berperan mengontrol
kerja enzim, proses fotosintesis dan pertumbuhan Spirulina sp. Pada penelitian
ini, peneliti mengambil benang merah dari ketiga penelitian terkait yaitu
penelitian untuk mengetahui pH yang optimal pada kultivasi Spirulina sp.
Literature map dari peneliti ini dapat dilihat pada gambar 2.6
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Jayaramareddy et al.
(2014):
Kultivasi Mikroalga pada
pH, Temperatur, dan Media
yang Berbeda untuk
Produksi Lemak

Yang baru dalam
penelitian ini:
Sukmawan, dkk. (2014):
Optimasi Salinitas dan pH
pada Produksi Biomassa
Nannochloropsis sp.
menggunakan Media
Walne

Optimasi pH untuk
Pertumbuhan
Mikroalga Spirulina
sp. menggunakan
Media Walne pada Air
Laut.

Murugan, et al. (2007) :
Cultivation of Two Species
of Spirulina (Spirulina
platensis and Spirulina
platensis var lonar) on Sea
Water Medium and
Extraction of Cphycocyanin

Gambar 2.6. Litterature map Penelitian
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E. Kerangka Berpikir
Krisis sumber daya alam terutama bahan bakar fosil yang terjadi akhirakhir ini merupakan masalah global yang perlu dicari solusinya. Segala bentuk
upaya telah digalakkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, salah satunya dengan
memproduksi energi alternatif dari sumber daya alam yang jumlahnya melimpah
dan dapat diperbaharui. Salah satu energi alternatif yang dapat diproduksi dari
sumber daya alam yang jumlahnya melimpah adalah bioetanol. Bioetanol adalah
etanol yang berasal dari sumber hayati. Menurut Cruz (2014), bioetanol dapat
dijadikan sebagai bahan bakar alternatif karena sifatnya yang ramah lingkungan
yaitu mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18% dibandingkan dengan emisi
bahan bakar fosil seperti petroleum.
Selama ini biomassa yang dijadikan biofuel terutama bioetanol, masih
terbentur pada ketersediaan dan persaingan dengan bahan pangan utama untuk
manusia. Contohnya adalah ubi kayu yang bersaing sebagai sumber bahan
pangan dan sebagai biomassa untuk produksi bioetanol. Masyarakat melakukan
berbagai usaha pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk memenuhi
kebutuhan energi alternatif selain yang berasal dari sumber bahan pangan utama.
Pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai biomassa produksi energi
alternatif haruslah berasal dari bahan yang dapat diperbaharui, agar
ketersediaannya dapat terpenuhi secara berkesinambungan dan dalam jangka
waktu yang lama. Sehingga produksi bietanol berkembang hingga generasi
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ketiga yang menggunakan mikroalga sebagai biomassa untuk produksi
bioetanol.
Spirulina sp. sebagai alternatif pengganti biomassa untuk produksi
bioetanol memiliki keuntungan dibandingkan sumber bahan pangan lainnya. Hal
ini dikarenakan Spirulina sp. memiliki kemampuan pertumbuhan yang cepat dan
produktivitas tinggi. Sehingga Spirulina sp. sangat efektif sebagai biomassa
alternatif untuk bioetanol (Aprilia, 2014). Proses pembuatan bioetanol dengan
Spirulina sp. sebagai biomassanya diawali dengan tahapan kultivasi. Kultivasi
alga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media, suhu, lama waktu kultivasi
dan pH. Suhu optimal yang digunakan untuk kultivasi Spirulina sp. dalam
produksi bioetanol adalah 28°C, dengan lama waktu optimal kultivasi mikroalga
7 sampai 21 hari, dan pH optimal untuk kultivasi Spirulina sp. adalah 7,5 – 9,5
dimana keadaan lingkungan ini menunjukkan kondisi basa atau alkali. Faktor pH
menjadi faktor yang mengatur aktivitas sel dan dapat dijadikan kontrol dalam
mengatur penambahan nutrisi selama kultivasi Spirulina sp. Hal ini dikarenakan
pH dapat menjadi autoinhibitor dalam pertumbuhan sel. Alur dari kerangka
berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.7.
F. Hipotesa
Nilai pH optimal pada kultivasi mikroalga Spirulina sp. terletak pada pH 8,5.
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Pertumbuhan jumlah
populasi manusia
menyebabkan kebutuhan
energi semakin meningkat.

Krisis sumber daya alam
terutama bahan bakar
fosil.

Diperlukan alternatif
sumber bahan bakar lain
(Bioetanol).

Sumber daya laut terutama
mikroalga Spirulina sp. di
Indonesia belum dimanfaatkan
secara maksimal

Proses kultivasi Spirulina sp.
yang mudah, cepat, dan tidak
bersaing dengan sumber pangan
utama masyarakat.

Spirulina sp. mengandung
karbohidrat dan tidak
mengandung lignoselulosa.

Persaingan bahan baku
dengan sumber pangan
masyarakat.

Karbohidrat yang berasal dari mikroalga Spirulina sp. dapat
dimanfaatkan untuk produksi bioetanol. Produksi yang maksimal
dapat diupayakan dengan mengoptimalkan pH media kultivasi.

Gambar 2.7. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk melihat
hubungan optimasi pH terhadap pertumbuhan Spirulina sp. menggunakan media
Walne. Range pH yang diteliti adalah 8,0 – 9,5 dan densitas akan diuji
menggunakan spectrophotometer setiap hari sekali selama 10 hari. Rancangan
penelitian pada kultivasi Spirulina sp. menggunakan rancangan acak lengkap
faktorial dengan menggunakan faktor variasi pH. Terdapat 3 perlakuan pada pH
yakni :
K (kontrol) : 8,0
A

: 8,5

B

: 9,0

C

: 9,5
Masing-masing perlakuan diulang pengambilan data sebanyak 3 kali.

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel bebas : variasi pH
2. Variabel terikat : pertumbuhan Spirulina sp.
3. Variabel kontrol : jenis media, volume media, suhu ruangan, sumber cahaya,
lama waktu kultivasi, volume mikroalga.

23
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 10 hari di Laboratorium Kultivasi Balai
Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Cangkringan. Pengukuran
densitas Spirulina sp. dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas
Sanata Dharma.

C. Batasan Penelitian
Penelitian ini perlu dibatasi supaya lebih terstruktur, terarah, dan sesuai
dengan tujuan penelitian yang diharapkan. Adapun batasan penelitian dalam
skripsi ini yakni:
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroalga jenis Spirulina
sp. yang diperoleh dari Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
Cangkringan.
2. Inokulan mikroalga Spirulina sp. yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sub kultur dengan total volume 4 liter yang tiap perlakuannya menggunakan
200 ml.
3. Penentuan pH kontrol (8,0) berdasarkan pH pada stok kultur inokulan BPTPB
Cangkringan.
4. Berdasarkan langkah kerja BPTPB Cangkringan, usia inokulan yang
digunakan berumur 10 hari pada pembiakan awal sehingga perbandingan
media dengan kultur adalah 20% : 80% yang artinya dalam 1000 ml terdiri
atas volume inokulan Spirulina sp. sebanyak 200 ml serta volume dari media
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sebanyak 800 ml (798 ml air laut, 1 ml media walne, 1 ml Vitamin B12).
Dengan demikian, diharapkan perbandingan media yang lebih banyak
mampu menyediakan nutrisi untuk inokulan yang diperkirakan memasuki
fase kematian pada pembiakan awal.
5. Dalam penelitian ini pertumbuhan Spirulina sp. diukur densitas atau
kepadatan volumenya menggunakan spectrophotometer dengan panjang
gelombang adalah 600nm.
6. Jenis kultivasi yang digunakan adalah batch cultivation, yang artinya pasokan
nutrisi hanya diberikan satu kali diawal kultivasi.
7. Pencahayaan yang digunakan selama penelitian ini bersumber dari lampu TL
daya 40 watt yang diberikan selama 24 jam per hari dengan jarak lampu
dengan botol kultur 10 cm.
8. Aerasi diberikan selama 24 jam per hari.
9.

Pengulangan masing – masing perlakuan penelitian dilakukan sebanyak 3
kali.

10. Volume botol kultur yang digunakan adalah 2 Liter.

D. Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rak kultivasi,
spectrophotometer, kuvet spectrophotometer UV-vis, pipet volume 10 ml, gelas
ukur 50 ml, pipet tetes, beaker glass 500 ml, pH meter, panci, tabung reaksi, rak
tabung reaksi, corong kaca, batang pengaduk, botol kultur 2000 ml, selang
aerasi, lampu TL 40 watt, aerator, kamera.
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroalga
Spirulina sp., NaOH 1N, aquades, alkohol 70%, Na-Thio, media Walne
(Na2EDTA, NaNO3, NaH2PO4. 2H2O, FeCl3 6H2O, MnCl2 4H2O, H3BO4, Trace
Metal Solution, CuSO4 5H2O, ZnCl2, CoCl2 6H2O, (NH4)6 Mo7 O24 4H2O,
Vitamin B1, Vitamin B12), plastic wrap, kertas label, tisu, sarung tangan.

E. Cara Kerja
1. Pembuatan Stok Larutan Klorin untuk Sterilisasi
Sebanyak 20 gram klorin dilarutkan dalam 1 liter air lalu diamkan 10 menit
agar klorin mengendap lalu diambil 0.1% larutan klorin dari volume total air
yang digunakan untuk steriliasai air dengan volume 1 L dengan dituangkan pada
gelas ukur.
2. Sterilisasi Air Laut
Air laut disiapkan dalam ember dengan volume 30 Liter dan larutan klorin
dituangkan sebanyak 30 ml ke dalam ember tersebut. Sterilisasi dilakukan
selama 1 x 24 jam.
3. Sterilisasi alat
Sterilisasi alat meliputi botol kultur, air stone, cabang T aerasi dan selang
aerasi dengan direndam pada larutan klorin selama 1 x 24 jam lalu disemprotkan
alkohol 70%. Sterilisasi gelas ukur, pipet tetes, pipet volume, batang pengaduk,
beaker glass, tabung reaksi dan corong kaca dilakukan dengan disemprotkan
alkohol 70%.
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4. Persiapan Stok Larutan Na-Thio
Sebanyak 20 gram Na-Thio dilarutkan dalam 1 L air laut lalu dituangkan
ke dalam media kultur sebanyak 1 ml per botol kultur sebelum dilakukan
inokulasi. Larutan Na – Thio berfungsi untuk menekan efek klorin yang dapat
menganggu pertumbuhan Spirulina sp. selama kultivasi.
5. Persiapan Media Kultur
Metode kultivasi yang dilakukan adalah metode batch culture dimana
pasokan nutrisi pada media dilakukan sekali saja yaitu di awal percobaan.
Persiapan media kultur yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Air laut yang telah disterilisasi menggunakan klorin selama 1x24 jam
dituangkan sebanyak 798 ml sambil disaring ke dalam botol kultur.
b. Larutan Na-Thio sebanyak 1 ml dituangkan untuk masing – masing botol
kultur.
c. Aerasi diberikan selama 5 menit.
d. Nilai pH diatur menggunakan NaOH 1 N dengan diteteskan sesuai pH akhir
yang diinginkan. Pengaturan volume NaOH 1 N untuk pH 8,5 sebanyak 5
tetes, untuk pH 9,0 sebanyak 20 tetes dan pH 9,5 sebanyak 35 tetes.
e. Aerasi diberikan selama 1 jam. Setelah itu, media Walne dituang sebanyak
1 ml dan vitamin B12 sebanyak 1 ml untuk masing – masing botol kultur.
6. Inokulasi
Tahapan inokulasi yang dilakukan yaitu inokulan Spirulina sp. yang
diperoleh dari BPTPB Cangkringan dituang sebanyak 200 ml ke dalam botol
kultur yang sudah berisi media.
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7. Desain Rangkaian Penelitian
Desain rangkaian penelitian ini sebagai berikut :
a.

20 buah botol kultur diletakkan secara acak.

b.

Setiap dua botol menggunakan cabang T aerasi sepanjang 10 cm.

c. Lampu dengan daya 40 watt diletakkan di samping botol kultur dengan jarak 10
cm dari botol kultur
Desain yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.1
aerator

A

K

C

B

A

B

K

C

K

A

B

C

Gambar 3.1. Design Rangkaian Penelitian
Keterangan :
K : Perlakuan pH 8,0
A : Perlakuan pH 8,5
B : Perlakuan pH 9,0
C : Perlakuan pH 9,5

F. Teknik Pengumpulan Data
Berikut ini merupakan tahapan yang digunakan dalam pengumpulan data.
1. Periode Waktu Perhitungan
Perhitungan densitas kultur dilakukan setiap hari.
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2. Cara Pengukuran Densitas Sel Spirulina sp.
Spectrophotometer uv – vis digunakan sebagai alat untuk mengukur
densitas Spirulina sp. Tahapan pengukuran sebagai berikut :
a. Kuvet dibersihkan dengan disemprotkan akuades.
b. Kultur sebanyak 2 ml diambil menggunakan pipet syringe dan
dimasukkan ke dalam kuvet untuk dihitung densitasnya pada
spectrophotometer dengan panjang gelombang 600 nm.
c. Absorbansi dicatat berdasarkan hasil pada layar digital sebagai hasil
dari pengukuran.
d. Sampel yang telah dihitung densitasnya tidak dikembalikan ke dalam
botol kultur lagi.
Pada pengukuran pertumbuhan sel Spirulina sp. dihitung melalui
pertumbuhan kultur sebelum dan sesudah kultivasi. Pengukuran ini dilakukan
dengan sampel kultur dimasukkan ke dalam kuvet menggunakan pipet syringe 5
ml. Setiap kali pengukuran densitas, sampel tiap perlakuan diambil dari tiga
botol kultur pengulangan dan dilakukan selama 10 hari. Perhitungan densitas
dilakukan dengan 3x pengulangan pada masing – masing sampel.

G. Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan
H1 menunjukkan pH berkorelasi dengan densitas Spirulina sp. Lalu melakukan
uji regresi polinominal untuk mengetahui berapa persen masing – masing
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perlakuan pH berpengaruh terhadap densitas Spirulina sp. dan dilanjutkan uji T
menggunakan taraf signifikansi 5% dengan (H1) menunjukkan adanya
hubungan antara pH dan densitas Spirulina sp. Uji normalitas terlebih dahulu
dilakukan untuk mengetahui sempel terdistribusi normal.

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian mengenai “Optimasi pH untuk Pertumbuhan Mikroalga
Spirulina sp. menggunakan Media Walne pada Air Laut” dapat menjadi sumber
pengetahuan baru dalam dunia sains dan pendidikan, terutama dalam
pembelajaran K13 pada mata pelajaran Biologi SMA IPA kelas XII materi
Pertumbuhan dan Perkembangan dengan KD 3.1 Menganalisis hubungan antara
faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan
pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan dan KD 4.1 Menyusun laporan
hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan
dan perkembangan. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan
praktikum untuk membuktikan pengaruh pH terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuh-tumbuhan. Praktikum ini diharapan menjadi inovasi
dalam praktikum untuk melihat faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Densitas Akhir Perlakuan
Data di bawah ini merupakan hasil pengukuran densitas secara kuantitatif
menggunakan spectrophotometer uv-vis. Hasil densitas disajikan pada tabel 4.1
dan rinciannya pada lampiran 1:
Tabel 4.1 Hasil Densitas Akhir Kultivasi
Perla
kuan
K
A
B
C

Densitas
Awal
(g/L)
0.020
0.020
0.020
0.020

Densitas Akhir
Rerata
Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Densitas
(g/L)
(g/L)
(g/L)
(g/L)
0.170
0.22
0.140
0.18
0.251
0.30
0.090
0.21
0.020
0.04
0.020
0.03
0.139
0.20
0.020
0.12

Hasil densitas pada tabel 4.1, disajikan dalam bentuk grafik pada gambar
4.1 untuk membandingkan perubahan densitas pada masing – masing sampel
selama 10 hari kultivasi.

densitas (G/l)

0.600
0.400
0.200
0.000
1

2

3
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5

6

7

8

9
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HARI
K(8.0)

A(8.5)

B(9.0)

C(9.5)

Gambar 4.1. Kurva Hasil Densitas Selama Kultivasi

31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

Gambar di atas menunjukkan adanya perubahan densitas masing –
masing sampel selama kultivasi. Densitas tertinggi terdapat pada sampel A
pada pH 8,5 mencapai 0.563 g/L pada hari ke 8 kultivasi sedangkan pada
sampel B dengan pH 9,0 mengalami penurunan yang paling rendah dibanding
sampel lainnya.
Densitas pada masing – masing sampel cenderung mengalami kenaikan
pada hari pertama, kedua dan ketiga hal ini menandakan bahwa fase lag terjadi.
Pada hari keempat densitas sebagian sampel mengalami penurunan dan
sebagian masih mengalami kenaikan. Perbedaan grafik fase pertumbuhan pada
masing–masing perlakuan disebabkan oleh metabolisme yang berbeda karena
perubahan pH menyebabkan Spirulina sp. harus beradaptasi dengan
lingkungan barunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Andersen (2005) bahwa
fase lag terlihat antara hari nol sampai hari pertama inokulasi. Antara hari ke
dua sampai hari ke empat diperkirakan kultur masuk dalam fase eksponensial
dan selanjutnya kultur memasuki fase stasioner pada hari ke 5 hingga ke 6.
Sampel B sejak hari pertama kultivasi, terdapat endapan hijau pada dasar
botol kultur yang semakin banyak. Selain sampel B, beberapa sampel juga
mengalami penggumpalan dipermukaan media hingga dinding botol kultur.
Agregat yang terbentuk disebabkan oleh beberapa hal, seperti tekanan aerasi
pada seluruh botol kultur berbeda–beda karena percabangan selang aerator
terhadap kran aerasi memiliki jarak yang berbeda–beda pula. Air stone yang
digunakan memiliki kemampuan mengeluarkan gelembung udara berbeda -
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beda karena pori–pori air stone yang ukuran lubangnya tidak sama dan
beberapa terlihat tersumbat. Adanya tekanan udara dan getaran, menyebabkan
posisi air stone seringkali naik ke permukaan. Sehingga proses aerasi menjadi
kurang merata.
Berdasarkan lampiran 1, dapat dilihat bahwa pada sampel A3, B1, B2,
B3, dan C2 mengalami penurunan antara hari ke 3 sampai ke 6 dan hari
selanjutnya mengalami kenaikan densitas. Hal ini terjadi karena selama
perhitungan densitas menggunakan spectrophotometer sampel yang diambil
menggunakan botol sampel dan dimasukkan ke dalam kuvet sebanyak 2 ml
tidak ada agitasi sehingga suspensi sel mengalami pengendapan yang
menyebabkan kemerataan inokulan berubah.
Lampiran 1 memaparkan hasil densitas tiap perlakuan diambil dari tiga
pengulangan, pada sampel K pengulangan ke 1, 2 dan 3 pada hari ke dua dan
kelima variasinya terlalu jauh. Perbedaan variasi ini disebabkan oleh
kemampuan aerasi pada sampel yang berbeda. Kemampuan aerasi ini
memungkinkan adanya perbedaan keadaan lingkungan tiap pengulangan
berbeda pula sehingga, fase hidup yang dialami berbeda. Jika dibandingkan,
pada K1, K2 dan K3 hari ke 5 diketahui bahwa densitas K1 masih mengalami
fase eksponensial akhir sebelum mengalami penurunan densitas pada hari
keenam. Pada K2 dan K3, fase eksponensial masih berlangsung hingga hari
berikutnya.
Data hasil densitas Spirulina sp. diuji secara statistik. Pengujian pertama
yaitu uji normalitas Shapiro – Wilk untuk melihat apakah data yang diambil
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berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.2 berikut
ini :

X
Y

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Setiap Perlakuan
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
p
value
Statistic Sig.
df
Statistic Sig.
df
*
8,00
.183
11
.200
.927
11
.378
*
8,50
.198
11
.200
.877
11
.094
9,00

.184

11

.200*

.896

11

.166

9,50

.202

11

.200*

.944

11

.565

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua perlakuan memiliki
nilai (P value) > α = 0,05 yang artinya semua sampel diambil dari data yang
berdistribusi normal. Pengujian statistik kemudian dilanjutkan uji korelasi
Bivariate Pearson Product Moment dan uji regresi polinominal dengan orde 6.
Menggunakan orde 6 karena memiliki nilai determinasi tertinggi terhadap data.
Hasil pengujian mendapatkan nilai untuk semua pH memiliki korelasi terhadap
densitas Spirulina sp. dengan nilai korelasi tertinggi pada pH 8.5 sebesar 0,725.
Uji statistik selanjutnya adalah uji T yang disajikan pada tabel 4.3 berikut
ini :
Tabel 4.3 Hasil Uji T

Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
1.665
.757
X
-.144
.086
-.250
a. Dependent Variable: y

t
2.200
-1.672

Sig.
.033
.102
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa t hitung (-1,672) < t tabel
(2,018) yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat hubungan
antara pH dan densitas Spirulina sp.

B. Warna Media Kultur Hari Pertama dan Terakhir Kultivasi
Data di bawah ini merupakan hasil perubahan warna yang terjadi pada
kultivasi hari ke 0 dan hari ke 10 yang disajikan pada tabel 4.4 berikut :
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Tabel 4.4 Hasil Perubahan Warna Sampel Kultivasi
Sampel
Hari 0

Hari 10

K2

B2

C2

B3

C1

K3

A3

B1

A1

K1

A2

C3
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Berdasarkan warna yang terbentuk pada seluruh botol kultur, terdapat
perubahan warna yang terjadi selama kultivasi berlangsung. Dapat dilihat
adanya perubahan warna pada hari ke 10 dibandingkan dengan hari ke 0.
Beberapa botol kultur mengalami pengendapan di bawah, warna menjadi hijau
keputihan dan muncul gumpalan Spirulina sp. di sekitar dinding maupun di
permukaan media. Beberapa botol kultur pada hari 10 berwarna hijau, bening
dan kuning.
Seluruh sampel kultur mengalami perubahan warna yang signifikan.
Perubahan warna ini menandakan adanya pertumbuhan sel. Menurut Cifferi
(2000) bahwa tahap sel dewasa ditandai terbentuknya grana pada kloroplas dan
perubahan warna sel menjadi hijau kebiruan. Sampel seluruhnya mengalami
perubahan warna sebelum hingga sesudah kultivasi. Pada sampel B (9,0)
perubahan warna yang terjadi pada media lebih lambat dibandingkan dengan
perlakuan lainnya karena inokulan yang sejak hari pertama terakumulasi di
dasar botol kultur sehingga tidak merata dalam media. Hal ini dikarenakan saat
penambahan pH maka inokulan menjadi adaptif terhadap perubahan
lingkungannya.
Inokulan pada pH 9,0 hari ke satu hingga hari ke tiga mengalami fase
eksponensial dengan ditandai perubahan warna agregat yang terakumulasi di
dasar botol kultur semakin banyak dan densitas yang mengalami kenaikan. Hal
ini membuktikan bahwa inokulan mengalami pertumbuhan hingga hari ke tiga
hanya saja perubahan warna media tidak terjadi secara merata. Tidak terjadinya
perubahan warna ini disebabkan keadaan air stone yang selalu terdorong ke
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atas sehingga agitasi pada botol kultur pH 9,0 tidak berjalan lancar. Upaya yang
dilakukan dengan mengaduk sebelum dilakukan densitas agar inokulan yang
didapat bersifat homogen. Pada sampel K3 dan K1 (gambar 4.3) di hari ke 10,
warna inokulan mengalami perubahan menjadi kuning kecoklatan, hal ini
disebabkan karena sel mengalami kematian. Kematian sel dipengaruhi oleh
aktifitas klorofil yang berubah pigmennya menjadi coklat.
C. Optimasi pH Pertumbuhan pada Berbagai Perlakuan
Pertumbuhan Spirulina sp. pada masing–masing pH disajikan pada
grafik 4.2 berikut ini :

pH 8.0

y = -1E-06x5 + 0.0006x4 - 0.0137x3 + 0.1031x2 - 0.2549x
+ 0.1751
R² = 0.5501

0.3
0.2
0.1
0
0

-0.1

2

4

6

8

10

12

Gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan Spirulina sp. pada pH 8,0

pH 8.5
0.8 y = 9E-06x6 - 0.0004x5 + 0.0063x4 - 0.0397x3 +
0.1057x2 - 0.0746x
0.6
R² = 0.7304
0.4
0.2
0
-0.2

0
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Gambar 4.3 Kurva Pertumbuhan Spirulina sp. pada pH 8,5
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9.0

y = 2E-06x6 - 0.0001x5 + 0.0018x4 - 0.013x3 + 0.0376x2 0.0105x
R² = 0.791
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Gambar 4.4 Kurva Pertumbuhan Spirulina sp. pada pH 9,0

9.5
0.3 y = 2E-05x6 - 0.0007x5 + 0.0075x4 - 0.0385x3 + 0.088x2 0.0414x
0.25
R² = 0.9157
0.2
0.15
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0.05
0
0
2
4
6
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Gambar 4.5 Kurva Pertumbuhan Spirulina sp. pada pH 9,5
Pada gambar 4.2 sampai 4.5 terlihat bahwa fase pertumbuhan masing–
masing perlakuan berbeda-beda, tahapan setiap fase berada pada hari yang
berbeda–beda pula. Fase stasioner pada perlakuan kontrol berada pada hari ke
7 – 8 , pada pH 8,5 berada pada hari ke 8 – 10, pH 9,0 terjadi pada hari ke 3 –
5 dan pH 9,5 berada pada hari ke 7 – 8. Fase pertumbuhan Spirulina sp.
memiliki beberapa fase, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan
fase kematian. Berdasarkan gambar 4.5, hasil regresi pengaruh pH terhadap
pertumbuhan Spirulina sp. menunjukkan model persamaan regresi
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pertumbuhan Spirulia sp. Pada pH 9,5 disajikan sebagai berikut y = 2E-05x6 0.0007x5 + 0.0075x4 - 0.0385x3 + 0.088x2 - 0.0414x dengan koefisien
determinasi (R²) = 0.9157 artinya pH memiliki pengaruh 91,57% terhadap
pertumbuhan Spirulina sp. dan sebanyak 8,43% dipengaruhi faktor lain yang
tidak dapat dikendalikan peneliti. Data yang diperoleh bersifat diskrit, artinya
data bersifat kontinyu dan kondisi lainnya hanya dibandingkan berdasarkan
jumlah densitas. Uji statistik korelasi untuk masing – masing pH disajikan pada
tabel 4. 5 berikut dan rinciannya pada lampiran 2.
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Korelasi masing – masing pH
Perlakuan

Nilai Korelasi

A (8,0)

0,710

B (8,5)

0,725

C (9,0)

-0,322

D (9,5)

0,593

Berdasarkan uji statistik pada tabel 4.5 di atas, pH 8,0 dan 8,5 memiliki
korelasi kuat searah yaitu 0,710 dan 0,725, yang berarti pada pH tersebut akan
menaikkan densitas Spirulina sp. namun, jika dilihat pada angka korelasinya
pH 8,0 memiliki angka korelasi yang lebih kecil dibandingkan pH 8,5. Keadaan
demikian berarti media dengan pH 8,5 memiliki korelasi lebih kuat untuk
pertumbuhan Spirulina sp. Pada pH 9,0 dan 9,5 memiliki angka korelasi
sebesar -0,322 dan 0,593. Kondisi ini menandakan bahwa pH 9,0 menurunkan
densitas Spirulina sp. ditandai adanya tanda negatif (-) dengan korelasi rendah.
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Pada pH 9,5 menaikkan densitas dengan korelasi sedang. Nilai pH 9,0
menurunkan densitas Spirulina sp. disebabkan adanya gumpalan seperti pada
gambar 4.6 di bawah ini. Gumpalan yang terakumulasi di dasar botol kultur
membuat Spirulina sp. tidak merata dalam media dan menandakan tidak
beradaptasi dengan baik.

Gambar 4.6 Gumpalan pada Dasar Botol Kultur Selama Kultivasi
Berdasarkan gambar 4.2 hingga 4.5 dapat dilihat bahwa masing–masing
perlakuan memiliki fase puncak atau fase stasioner pada hari yang berbeda.
Sebaiknya untuk pemanenan Spirulina sp. sebagai biomassa bioetanol
dilakukan pada hari ke 8 – 10 pada pH 8,5 karena pada keadaan tersebut,
jumlah densitas pada pH 8,5 memiliki angka tertinggi dibandingkan pH
lainnya pada keadaan stasioner yaitu sebanyak 1393,5 g/L.
Fase pertumbuhan Spirulina sp. berdasarkan perlakuan pH ternyata
berbeda – beda. Pada fase lag, semua sampel tidak mengalami kenaikan terlalu
signifikan karena pada fase ini, Spirulina sp. sedang beradaptasi terhadap
media baru dan menyesuaikan terhadap metabolismenya. Fase ini adalah fase
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adaptasi mikroalga dalam media baru dan Spirulina sp. membutuhkan waktu
untuk menyesuaikan diri karena lingkungan inokulum cenderung berbeda
dengan lingkungan sebelumnya. Inokulum cenderung sensitif terhadap faktor
– faktor lingkungan, sehingga sel semakin menurun jumlahnya bahkan mati
apabila gagal beradaptasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Brock dan Madigan
(2018) bahwa pada fase lag, populasi mikroalga tidak terlalu terlihat
mengalami perubahan, tetapi ukuran koloni sel meningkat. Fotosintesis masih
aktif berlangsung tetapi belum terjadi pembelahan sel sehingga kepadatannya
belum mengalami peningkatan drastis.
Antara hari ke nol hingga hari pertama merupakan fase lag dan antara
hari 2 hingga hari 4 perkiraan untuk pertumbuhan eksponensial. Memasuki hari
ke 5 hingga 6 merupakan fase stasioner dan hari ke 7 memasuki fase mortalitas
atau kematian (Andersen, 2005). Fase ekponensial pada sampel pH 8,0 terjadi
pada hari ke 2 hingga ke 5 dan fase stasioner terjadi pada hari ke 5 sampai 7,
diikuti dengan fase kematian hingga hari ke 10. Hal berbeda terjadi pada pH
8,5 yang memiliki fase eksponensial hingga hari ke 7 – 8 dan stasioner pada
hari ke 8. Sedangkan pada pH 9,0 fase eksponensial terjadi hingga hari ke 5
dan pH 9,5 mengalami kenaikan hingga hari ke 6. Perbedaan grafik fase
pertumbuhan sel ini dapat terjadi disebabkan pertumbuahn mikroalga
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kondisi metabolisme inokulan.
Keadaan media yang semakin basa menyebabkan Spirulina sp. harus lebih
adaptif karena kisaran pH yang semakin jauh dari pH normal. Hal ini sesuai
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dengan pendapat Christwardana (2012) bahwa fase ekponensial bergantung
faktor lingkungan seperti suhu, pH, nutrisi dan agitasi.

D. Nilai pH Kultur Sebelum dan Sesudah
Nilai pH sebelum dan sesudah kultivasi diukur menggunakan pH meter.
Nilai pH awal diatur sesuai perlakuan yang telah ditentukan, sedangkan pH
sesudah kultivasi mengalami kenaikan pada seluruh sampel sesuai dengan yang
disajikan dalam tabel 4.6 berikut :
Tabel 4.6 Rerata Nilai pH Sesudah Kultivasi

Perlakuan

pH
awal

K
A
B
C

8,0
8,5
9,0
9,5

Keterangan

pH Akhir
Ulangan Ulangan Ulangan
1
2
3
8,4
8,5
8,5
8,9
9,0
9,2
9,3
9,3
9,5
9,8
9,7
9,8

Rerata
pH
8,5
9,0
9,3
9,8

:

K

: Kontrol dengan pH 8,0

A

: Perlakuan dengan pH 8,5

B

: Perlakuan dengan pH 9,0

C

: Perlakuan dengan pH 9,5

Derajat keasaman (pH) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kultivasi. Keadaan pH yang tidak sesuai akan menjadi autoinhibitor terhadap
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pertumbuhan sel Spirulina sp. Ketidaksesuaian pH mengakibatkan lisisnya
klorofil dan dapat mempengaruhi pigmen. Nilai pH berkaitan dengan
bikarbonat yang terlarut dalam media. Bikarbonat dihasilkan dari metabolisme
Spirulina sp. melalui proses fotosintesis. Ketika bikarbonat dalam media
semakin banyak, maka konsentrasi CO2 akan naik bersamaan dengan pelepasan
OH- yang menyebabkan pH naik. Oleh karena itu, pengaturan pH yang
optimum sangat dibutuhkan agar hasil kultivasi Spirulina sp. semakin baik
secara kuantitatif.
Nilai pH yang optimum akan mendorong metabolisme dan
pertumbuhan kultur mikroalga. Selain itu pH optimum juga mempengaruhi
keadaan klorofil yang berdampak pada kegiatan fotosintesis. Klorofil sangat
sensitif terhadap perubahan keadaan lingkungan. Nilai pH yang optimal akan
membantu klorofil menjaga molekulnya dalam keadaan utuh sehingga
fotosintesis berjalan dengan optimal pula. Sejalan dengan yang disampaikan
oleh Utami (2011) bahwa pada media yang basa sesuai dengan kondisi klorofil
sehingga klorofil lebih stabil dan dapat menekan reaksi pembentukan feofitin
yang menyebabkan inokulan berwarna hijau kecoklatan.
Nilai pH optimum berfungsi untuk menunjang pertumbuhan Spirulina
sp. yang optimal karena akan menentukan kemampuan biologi Spirulina sp.
dalam memanfaatkan nutrisi untuk pertumbuhan. Nilai pH yang baik untuk
pertumbuhan Spirulina sp. berkisar antara 8,5 – 8,8 (Suryati, 2002). Hal ini
sejalan dengan keadaan hasil kultivasi yang menunjukkan pH optimum berada
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pada 8,5 karena nilai pH yang tidak terlalu jauh dengan pH kontrol akan lebih
memudahkan Spirulina sp. adaptasi terhadap lingkungan barunya.
Berdasarkan hasil pengukuran pH, diketahui bahwa pH akhir
mengalami perubahan dibanding dengan pH awal. Nilai perubahan pH
cenderung sama pada semua sampel berkisar 0,3 – 0,5. Perubahan nilai pH
dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis. Selama fotosintesis, OH- terakumulasi
dalam larutan media sehingga pH mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Richmond (2004) bahwa selama reaksi fiksasi CO2 dalam fotosintesis
berlangsung, OH- akan terakumulasi dalam larutan media pertumbuhan
sehingga akan mendorong perubahan pH. Tidak jarang ketika pengukuran pH
kultivasi nilai pH akan naik hingga pH 11. Fiksasi CO2 saat fotosintesis
meningkatkan bikarbonat seperti terlihat dalam reaksi berikut ini
2HCO3-  CO32- + H2O + CO2
HCO3-  CO2 + OHJumlah HCO3- berbanding lurus dengan jumlah OH- yang ada pada media
kultivasi. Ion OH- menyebabkan pH mengalami kenaikan selama kultivasi.

E. Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan yaitu :
1.

Inokulan yang dipakai adalah inokulan sub kultur sehingga kemungkinan
keadaan inokulan dan komponen kimianya telah berubah mengikuti
keadaan media kultur yang sebelumnya tidak pernah dimodifikasi pH nya.
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2.

Air stone yang digunakan tidak memiliki keadaan pori–pori yang sama,
hal ini menyebabkan keadaan aerasi tiap botol kultur berbeda–beda.

3.

Hanya menggunakan satu aerasi untuk 20 botol kultur yang menyebabkan
kekuatan aerasi pada masing – masing botol kultur tidak sama.

4.

Keadaan laboratorium yang digunakan kurang memadai untuk melakukan
pembuatan media dengan pH yang telah diatur sebelum persiapan media,
sehingga kemungkinan akurasi volume masing – masing perlakuan tidak
sama.

5.

Jarak laboratorium BPTPB Cangkringan dan Laboratorium Kimia USD
yang jauh menyebabkan sampel kultur yang telah dihitung densitasnya
tidak dikembalikan ke botol kultur. Hal ini menyebabkan volume media
kultur berubah.

6.

Intensitas cahaya tidak dihitung, sehingga kemungkinan tidak terdeteksi
pengaruh intensitas cahaya terhadap hasil kultur Spirulina sp. dan tidak
terdeteksi apakah intensitas cahaya dari lampu yang digunakan sudah
sesuai atau belum untuk kultivasi Spirulina sp.

7.

Aklimasi tidak dilakukan sebelum kutlivasi. Hal ini menyebabkan keadaan
inokulan harus beradaptasi lebih dengan media yang telah diberi perlakuan
variasi pH sehingga kemungkinan gagal beradaptasi.

8.

Pengukuran pH hanya dihitung pada awal dan akhir kultivasi, sehingga
ada kemungkinan nilai pH optimal bukan tentukan pH awal perlakuan
namun saat fase ekponensial yang belum diketahui nilai pHnya.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH

Hasil penelitian mengenai “Optimasi pH Pertumbuhan Mikroalga Spirulina
sp. menggunakan Air Laut yang Diperkaya Media Walne” dapat menjadi sumber
pengetahuan baru dalam sains dan pendidikan, terutama dalam pembelajaran
bidang Biologi karena dapat dijadikan materi pembelajaran maupun praktikum
pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan di tingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA) kelas XII. Hal ini sesuai dengan acuan kurikulum 2013, khususnya pada :
KD 3.1 : Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada mahluk hidup berdasarkan hasil
percobaan.
KD 4.1 : Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan
melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan
ilmiah yang benar.
Kurikulum 2013 sangat khas dengan kegiatan praktikum yang lebih banyak
dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, sehingga diharapkan siswa dapat
lebih aktif dalam menemukan konsep pembelajaran berdasarkan hasil praktikum.
Praktikum diharapkan membuat siswa lebih paham dengan materi pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk hidup. Selain itu siswa dapat melaksanakan
percobaan untuk membuktikan pengaruh faktor ekternal terhadap proses
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pertumbuhan dan perkembangan. Adapun kegiatan pembelajaran maupun
praktikum terkait materi Pertumbuhan dan Perkembangan dapat dilihat pada
lampiran 4.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pH optimal untuk kultivasi Spirulina sp. menggunakan
media Walne pada air laut berada pada pH 8,5.
B. Saran
1. Perlu dilakukan uji lebih lanjut mengenai optimasi pH untuk
kultivasi Spirulina sp. menggunakan media walne pada air laut yang
inokulannya merupakan kultur primer.
2. Perlu pengecekan keadaan air stone yang akan digunakan untuk
kultivasi sehingga diharapkan tekanan aerasi setiap perlakuan sama.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan 1 aerator untuk
tiap 4 botol kultur supaya tekanan setiap botol sama.
4. Perlu dilakukan uji lebih lanjut mengenai optimasi pH dalam
kultivasi Spirulina sp. dengan pembuatan stok media dengan variasi
pH yang ditentukan agar volume setiap botol kultur sama.
5. Perlu

adanya

uji

lebih

lanjut

selama

kultivasi

dengan

mengembalikan inokulan yang telah dihitung densitasnya, dengan
demikian diharapkan keadaan kultur dan volume tetap terjaga
selama kultivasi berlangsung.
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6. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan pengukuran
intensitas cahaya menggunakan lux meter sebelum kultivasi
berlangsung.
7. Perlu dilakukan aklimasi sebelum kultivasi, sehingga inokulan lebih
mampu menyesuaikan perubahan pada lingkungannya dan menekan
kegagalan kultivasi.
8. Dalam penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran pH setiap
harinya untuk melihat kenaikan pH secara rutin selama kultivasi.
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Lampiran 1
HASIL DENSITAS OPTIMASI pH PERTUMBUHAN Spirulina sp. MENGGUNAKAN AIR LAUT DIPERKAYA
MEDIA WALNE

Hari
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K (8.0) (g/L)
1
2
3
0.02
0.02
0.02
0.034 0.026 0.033
0.089 0.109 0.065
0.099 0.148 0.117
0.319 0.119 0.275
0.618 0.133
0.12
0.248 0.177 0.133
0.233 0.323 0.166
0.232 0.268 0.181
0.226 0.224 0.179
0.17
0.22
0.14

Rerata
(g/L)
0.02
0.031
0.088
0.121
0.238
0.290
0.186
0.241
0.227
0.210
0.177

A (8.5) (g/L)
B (9.0) (g/L)
C (9.5) (g/L)
Rerata
Rerata
Rerata
(g/L)
(g/L)
(g/L)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
0.02 0.02 0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02 0.02 0.02
0.02
0.033 0.086 0.027 0.037 0.050 0.041 0.031 0.056 0.043
0.027 0.031 0.04
0.094 0.052 0.091 0.079 0.068 0.047 0.06
0.058 0.071 0.08 0.194 0.115
0.142 0.06 0.091 0.098 0.106 0.088 0.115 0.103 0.109 0.095 0.134 0.113
0.125 0.098 0.175 0.133 0.083 0.057 0.074 0.071 0.114 0.089 0.135 0.113
0.152 0.152 0.172 0.159 0.038 0.026 0.055 0.040 0.168 0.099 0.27
0.179
0.189 0.14 0.195 0.175 0.026 0.035 0.093 0.051 0.246 0.124 0.321 0.230
0.263 0.168 0.668 0.366 0.034 0.049 0.033 0.039 0.309 0.162 0.27
0.247
0.523 0.633 0.532 0.563 0.027 0.049 0.027 0.034 0.175 0.242 0.028 0.148
0.297 0.317 0.097 0.237 0.027 0.049 0.026 0.034 0.142 0.24 0.021 0.134
0.251 0.3
0.09
0.214
0.02
0.120
0.04
0.02
0.027 0.139 0.2
0.02
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Lampiran 2
HASIL ANALISIS STATISTIK OPTIMASI pH PERTUMBUHAN
Spirulina sp. MENGGUNAKAN AIR LAUT DIPERKAYA MEDIA
WALNE
A. Uji Normalitas Shapiro - Wilk
1. Hipotesis :
a. H0

: Sampel diambil dari populasi berdistribusi normal

b. H1

: Sampel bukan diambil dari populasi berdistribusi

normal
2. Tingkat Signfikansi
α=0.05
3. Statistik Uji
Hasil uji normalitas Shapiro – Wilk terhadap pertumbuhan
Spirulina sp.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statisti

Shapiro-Wilk
Statisti

p value

x

c

Sig.

df

c

Sig.

y

8.00

.183

11

.200*

.927

11

.378

8.50

.198

11

.200*

.877

11

.094

9.00

.184

11

.200*

.896

11

.166

9.50

.202

11

.200*

.944

11

.565

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

df
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Treatment

P
Daerah
value
kritik
0,378 H0
ditolak
jika p
value <α

Karena p value =0,378>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
data yang berdistribusi normal

8,5

0.094 H0
ditolak
jika p
value <α

Karena p value =0,094>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
data yang berdistribusi normal

9,0

0,166 H0
ditolak
jika p
value <α

Karena p value =0,166>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
data yang berdistribusi normal

9,5

0,565 H0
ditolak
jika p
value <α

Karena p value =0,565>α=0,05
maka H0 tidak ditolak sehingga
benar bahwa sampel diambil dari
data yang berdistribusi normal

8,0

Kesimpulan

B. Uji Korelasi dan Regresi
1. Bivariate Pearson
a. Hipotesis
H0

: Tidak terdapat korelasi antara pH dan densitas
Spirulina sp.

H1

: Terdapat korelasi antara pH dan densitas Spirulina
sp.

b. Tingkat Signifikansi
α=0.05
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c. Intrepretasi Koefisien Korelasi
Interval

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Korelasi sangat rendah

0,20 – 0,399

Korelasi rendah

0,40 – 0,599

Korelasi sedang

0,60 – 0,799

Korelasi kuat

0,80 – 1,000

Korelasi sangat kuat

d. Statistik Uji pada Berbagai Perlakuan
1) Korelasi dan Regresi pada pH 8,0
 Uji Korelasi pH 8,0
Correlations
x
X

y

Pearson Correlation

.710*

1

Sig. (2-tailed)

.014

N
Y

11

11

Pearson Correlation

.710*

1

Sig. (2-tailed)

.014

N

11

11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Uji Regresi pH 8,0

pH 8,0
y = -1E-06x5 + 0.0006x4 - 0.0137x3 + 0.1031x2 - 0.2549x + 0.1751
R² = 0.5501

0.3
0.2
0.1
0
-0.1

0

2

4

6

8

10

12
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Hasil korelasi Pearson Product Moment, menunjukkan
bahwa pada pH 8,0 hasil korelasinya adalah sebesar 0,710. Hasil
korelasi di atas termasuk dalam tingkat hubungan korelasi yang kuat
searah. Artinya jika pH 8,0 akan menaikkan densitas Spirulina sp.
Pada grafik 4.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Spirulina sp.
berada pada fase stastioner di hari ke 5-6 dan hari ke 6-10 mengalami
fase kematian.

2) Korelasi dan Regresi pada pH 8,5
 Uji Korelasi pH 8,5
Correlations
x
x

Pearson Correlation

y
.725*

1

Sig. (2-tailed)

.012

N
y

11

11

Pearson Correlation

.725*

1

Sig. (2-tailed)

.012

N

11

11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 Uji Regresi pH 8,5

pH 8.5

y = 9E-06x6 - 0.0004x5 + 0.0063x4 - 0.0397x3 +
0.1057x2 - 0.0746x
1
R² = 0.7304
0.5
0

-0.5

0

2

4

6

8

10

12

Hasil korelasi Pearson Product Moment, menunjukkan
bahwa pada pH 8,5 hasil korelasinya adalah sebesar 0,725. Hasil
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korelasi di atas termasuk dalam tingkat hubungan korelasi yang kuat
searah. Artinya jika pH 8,5 akan menaikkan densitas Spirulina sp.
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Spirulina sp.
berada pada fase stastioner di hari ke 8 – 9 dan hari ke 10 masuk
dalam fase kematian.

3) Korelasi dan Regresi pH 9,0
 Uji Korelasi pH 9,0
Correlations
x
x

Pearson Correlation

y
1

-.322

Sig. (2-tailed)

.334

N
y

Pearson Correlation

11

11

-.322

1

Sig. (2-tailed)

.334

N

11

11

 Uji Regresi pH 9,0

9.0

y = 2E-06x6 - 0.0001x5 + 0.0018x4 - 0.013x3 + 0.0376x2 0.0105x
R² = 0.791

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

2

4

6

8

10

12

Hasil korelasi Pearson Product Moment, menunjukkan
bahwa pada pH 9,0 hasil korelasinya adalah sebesar -0,322. Hasil
korelasi di atas termasuk dalam tingkat hubungan korelasi rendah
dengan tanda negatif yang berarti tidak searah. Artinya jika pH 9,0
akan menurunkan densitas Spirulina sp. Pada grafik 4.2 dapat dilihat
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bahwa pertumbuhan Spirulina sp. berada pada fase stastioner di hari
ke 3 – 5 dan hari 9 – 10 mengalami kematian

4) Korelasi dan Regresi pH 9,5
 Uji Korelasi pH 9,5
Correlations
x
x

Pearson Correlation

y
1

Sig. (2-tailed)

.054

N
y

.593

11

11

Pearson Correlation

.593

1

Sig. (2-tailed)

.054

N

11

11

 Uji Regresi Ph 9,5

9.5
0.3 y = 2E-05x6 - 0.0007x5 + 0.0075x4 - 0.0385x3 + 0.088x2 0.0414x
0.25
R² = 0.9157
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
2
4
6
8
10

12

Hasil korelasi Pearson Product Moment, menunjukkan
bahwa pada pH 9,0 hasil korelasinya adalah sebesar 0,593 Hasil
korelasi di atas termasuk dalam tingkat hubungan korelasi sedang
searah. Artinya jika pH 9,5 akan menurunkan densitas Spirulina sp.
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Pada grafik 4.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Spirulina sp.
berada pada fase stastioner di hari ke 7 – 9 dan hari ke 10 mengalami
kematian

2. Uji T
a. Hipotesis
H0

: Tidak terdapat hubungan antara pH dan densitas
Spirulina sp.

H1

: Terdapat hubungan antara pH dan densitas
Spirulina sp.

b. Tingkat Signifikansi
α=0.05
Coefficientsa
Standardiz
ed
Unstandardized
Coefficient
Coefficients
s
B
Std. Error
Beta
1.665
.757

Model
1
(Constan
t)
x
-.144
a. Dependent Variable: y

.086

-.250

t
2.200

Sig.
.033

-1.672

.102

Tabel di atas menunjukkan bahwa t hitung < t tabel dengan
penjabaran hasil t hitung = -1,672 sedangkan t tabel pada tingkat
signifikasi (α) = 5% dengan df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2
atau 44 – 2 = 42 yaitu 0,05 (dk 42) = 2,018. Berarti karena t hitung (1,672) < t tabel (2,018) maka H0 ditolak sehingga, terdapat hubungan
antara pH dan densitas Spirulina sp.
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Lampiran 3
DOKUMENTASI HASIL OPTIMASI pH PERTUMBUHAN
Spirulina sp. MENGGUNAKAN AIR LAUT DIPERKAYA MEDIA
WALNE

Sterilisasi alat selama 1 x 24
jam sebelum kultivasi

Hari ke 0 kultivasi

Pupuk walne (kiri) dan
vitamin B12 (kanan)

Hari ke 3 kultivasi

Sampel sebelum dilakukan
pengukuran densitas

Hari ke 10 kultivasi
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Lampiran 4
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Tingkat Satuan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Peminatan

: MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)

Kelas/Semester

: XII / 1

Alokasi Waktu

: 12 JP

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

:Memahami,

menerapkan,

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan

minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Pertumbuhan dan Perkembangan
Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis
hubungan antara
faktor internal dan
eksternal dengan
proses pertumbuhan
dan perkembangan
pada mahluk hidup
berdasarkan hasil
percobaan.

Materi
Pembelajaran
 Konsep
pertumbuhan dan
perkembangan
pada makhluk
hidup

Kegiatan Pembelajaran
Pemberian Stimulus
 Mengkaji referensi tentang
pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk
hidup (Mikroorganisme)

 Faktor luar dan
faktor dalam pada 
pertumbuhan dan
perkembangan
makhluk hidup
 Merencanakan
percobaan
pengaruh faktor
luar dan dalam
terhadap
pertumbuhan
makhluk hidup





Mengamati gambar yang
bekaitan dengan
pertumbuhan dan
perkembangan pada
mikroorganisme.
Mengidentifikasi masalah
Apa itu pertumbuhan dan
perkembangan ?
Apa perbedaan antara
pertumbuhan dan
perkembangan ?
Apa saja faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan pada
makhluk hidup?

Penilaian
Observasi
 Sikap saat
pembelajaran
berlangsung
 Sikap saat
praktikum
berlangsung
 Sikap saat
observasi
berlangsung
Portofolio
 Laporan
praktikum
pengaruh
faktor
eksternal
terhadap
pertumbuhan
dan

Alokasi
Waktu

Referensi
Belajar

4 JP
 Buku Biologi
(pertemuan
kelas XII
ke 5 dan 6)
Imaningytas
K13
 Buku referensi
sebagai
sumber
 Slide power
point
 Referensi dari
sumber
internet.
 Referensi dari
video hasil
penelitian
Optimasi pH
pada
Pertumbuhan
Mikroalga
Spirurlina sp.
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perkembanga
n tumbuhan
 LKPD
Test
 Posttest
4.1 Merencanakan
dan melaksanakan
percobaan tentang
faktor luar yang
memengaruhi proses
pertumbuhan dan
perkembangan
tanaman, dan
melaporkan secara
tertulis dengan
menggunakan
tatacara penulisan
ilmiah yang benar








Mengumpulkan Data
(Eksperimen atau
Ekplorasi)
Mengkaji referensi tentang
percobaan pertumbuhan dan
perkembangan.
Merancang percobaan untuk
membuktikan pengaruh
faktor eksternal terhadap
pertumbuhan dan
perkembangan.
Membuat hipotesis
percobaan menurut bacaan
pada LKPD
Melaksanakan percobaan
pengaruh faktor eksternal
pada pertumbuhan tumbuhan
Menyusun laporan praktikum
percobaan pengaruh pH
terhadap pertumbuhan dan
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perkembangan pada
tumbuhan secara ilmiah.
Membuat hasil kesimpulan
diskusi tentang
pertumbuahan dan
perkembangan.
Mengkomunikasikan
Memaparkan hasil diskusi
tentang percobaan pengaruh
pH terhadap pertumbuhan
dan perkembangan
tumbuhan.
Memaparkan hasil analisis
pada hasil percobaan.
Verifikasi
Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok pengaruh
pH terhadap pertumbuhan
dan perkembangan dan hasil
percobaan.
Menyimpulkan
Membuat kesimpulan tentang
pertumbuhan
danperkembangan.
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Materi Pembelajaran : Biologi
Kelas/Semester

: XII/I

Peminatan

: MIPA

Materi Pokok

: Pertumbuhan dan Perkembangan

Pertemuan

: 5 dan 6

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
4.

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indiaktor

3.1 Menganalisis hubungan  3.1.1Mejelaskan pengertian dan
antara faktor internal dan
perbedaan antara pertumbuhan dan
eksternal
dengan
proses
perkembangan pada makhluk hidup
pertumbuhan dan perkembangan
pada makhluk hidup berdasarkan  3.1.2Menyusun rumusan masalah
berdasarkan kasus pada referensi
hasil percobaan.
mengenai pertumbuhan pada makhluk
hidup
 3.1.3Menyusun hipotesis berdasarkan
kasus pada referensi mengenai
pertumbuhan pada makhluk hidup
 3.1.4Menganalisis hubungan antara pH
dengan pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk hidup
 3.1.5 Menganalisis hubungan antara
faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan
pada makhluk hidup
4.1
Merencanakan
dan 4.1.1Menyusun rancangan percobaan
melaksanakan percobaan tentang
tentang pengaruh pH terhadap proses
faktor luar yang memengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan
proses
pertumbuhan
dan
tumbuhan.
perkembangan tumbuhan, dan 4.1.2Mempresentasikan hasil rancangan
melaporkan
secara
tertulis
percobaan.
dengan menggunakan tatacara 4.1.3Melaksanakan percobaan tentang
penulisan ilmiah yang benar.
pengaruh pH terhadap pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan.
4.1.4Menyusun laporan percobaan secara
tertulis dengan menggunakan aturan
penulisan ilmiah yang baik dan benar.
C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model
discovery learning, metode praktikum dan diskusi diharapkan siswa dapat
memahami pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan,
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mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan,
serta mampu membuktikan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan
perkembangan melalui percobaan sederhana dan melaporkan secara ilmiah serta
sistematis.

D. Materi Pembelajaran
Faktual :
Pengamatan gambar dan video pertumbuhan mikroorganisme (Mikroalga
Spirulina sp.)
Konseptual
1. Proses

:
pertumbuhan

dan

perkembangan

:

pertumbuhan

dan

perkembangan awal serta pertumbuhan primer dan sekunder
2. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
yaitu gen dan hormon
3. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
yaitu air, cahaya, pH, oksigen dan suhu.
Prosedural

:

Merancang dan melakukan percobaan mengenai pengaruh pH terhadap
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Metakognitif

:

Pengaplikasian teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk hidup yaitu seperti kultivasi mikroalga
Spirulina sp. sebagai biomassa bioetanol.
E. Pendekatan, Metode dan Media Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik model discovery learning

Metode

: Praktikum, presentasi, observasi, diskusi, tanya jawab dan
ceramah

Media

: Gambar, video, LKPD, LCD, laptop, alat dan bahan praktikum
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F. Sumber Belajar
 Buku pelajaran :
Campbell, N. A. Jane B. Reece and Lawrence G. Mitchell. 2008.

Biologi

Edisi ke 8. Jakarta. Erlangga.
Irnaningtyas. 2014. Biologi SMA kelas X. Jakarta.

Erlangga.

 Internet :
www.campbellbiology.com
www.masteringbio.com
 Hasil penelitian :
Video optimasi pH pada kultivasi Spirulina sp.

G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Pertemuan 5 : 2 x 45 menit
Kegiatan
1. Pendahuluan

Apersepsi

Sintak

Dekripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Guru mengecek kesiapan 10
fisik siswa dan guru menit
meminta
salah
satu
memimpin doa.
 Guru mengecek kehadiran
peserta didik.
 Guru
mengecek
hasil
pekerjaan
yaitu
hasil
hipotesis dan rancangan
penelitian
yang
telah
dibagikan minggu lalu
melalui LKPD.
 Guru memberikan apersepsi
dengan
menampilkan
gambar kultivasi Spirulina
sp. bertanya pada peserta
didik Apakah kalian tahu
apa yang ada dalam video
ini ? pernahkah kalian
melihat secara langsung ?
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Kegiatan

Sintak

Dekripsi Kegiatan

Motivasi


Orientasi


2. Inti

Memberikan
Stimulus




Mengidentifikasi
masalah



Mengumpulkan data 
/ praktikum

Alokasi
Waktu

apa tujuan dari kegiatan
tersebut?
Guru menampilkan video
pendek kultivasi Spirulina
sp. dan bertanya pada
peserta didik Proses apa
saja yang terjadi pada video
tersebut?
Apakah
ada
perubahan yang terjadi
pada
video
tersebut?
Mengapa demikian?
Guru menyampaikan tujuan
dari kegiatan pembelajaran.
Peserta didik dibagi dalam
kelompok.
Peserta didik mengamati 65
hasil diskusi dari LKPD menit
yang diberikan.
Guru
bertanya
terkait
dengan apa saja faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
pada
makhluk hidup ?
Guru memberi kesempatan
pada peserta didik untuk
bertanyaan
berkenaan
dengan LKPD seperti :
1.
Berbedakah proses yang
terjadi dari video yang telah
ditayangkan zdan wacana dari
LKPD kalian?
2.
Apa
yang
mempengaruhi pertumbuhan
kacang hijau? Apakah peran
pH dalam pertumbuhannya?
Peserta
didik
diminta
melakukan
praktikum
mandiri sesuai dengan
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Kegiatan

Sintak

Mengkomunikasikan

Verifikasi

Menyimpulkan

3. Penutup

Apresiasi

Menyimpulkan

Evaluasi

Refleksi

Tindak lanjut

Dekripsi Kegiatan



Alokasi
Waktu

rancangan
percobaan
pengaruh
pH
pada
pertumbuhan kacang hijau
yang telah disusun.
Perwakilan
kelompok
mempresentasikan hipotesis
dan
hasil
rancangan
percobaan kelompok.
Guru mengklarifikasi jika
ada jawaban peserta didik
yang kurang tepat.
Peserta didik dibantu guru
menyimpulkan prinsip pada
pertumbuhan
makhluk
hidup.
Guru memberikan apresiasi 15
pada peserta didik karena menit
KBM berjalan dengan
lancar
Peserta
didik
diminta
menyimpulkan apa yang
telah dipelajari.
Peserta
didik
diminta
menjawab
pertanyaan
mengenai apa yang telah
dibahas
Peserta didik diminta untuk
menyampaikan makna apa
yang telah didapat selama
pembelajaran
Guru memberikan tugas
kepada peserta didik untuk
mengerjakan
praktikum
secara mandiri dan mencari
literatur
mengenai
bagaimana peran pH dalam
pertumbuhan berdasarkan
percobaan yang dilakukan.
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2. Pertemuan 6 : 2 x 45 menit
Kegiatan

Sintak

Deskripsi kegiatan

Alokasi
waktu

1. Pendahuluan



Guru mengecek kesiapan 10 menit
fisik

siswa

meminta

dan
salah

guru
satu

memimpin doa.


Guru mengecek kehadiran
peserta didik.

Apresepsi



Guru

memberikan

apresepsi dengan bertanya
bagaimana

hasil

praktikum kalian ? apakah
yang menyebabkan adanya
perbedaan pada masing –
masing hasil percobaan ?
Motivasi



Guru

memberikan

motivasi

mengenai

penyebab mengapa setiap
perlakuan memiliki hasil
yang berbeda.
Orientasi



Menjelaskan

tujuan

pembelajaran


Guru

membagi

didik

dalam

peserta

kelompok

yang sama saat praktikum
sebelumnya
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Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran hari ini.

2. Inti

Memberikan



Stimulus

Guru menunjukkan pot 65 menit
percobaan

masing

masing

–

kelompok

praktikum

setelah

1

minggu penanaman.


Guru bertanya mengenai :
Apabila

pot

X

terus

mengalami pertumbuhan
selama

penanaman

sedangkan pot Z dan Y
tidak, apakah artinya ?
adakah hal – hal yang
menandakan kacang hijau
tumbuh

dengan

baik?

bagaimana ciri – ciri
pertumbuhan kacang hijau
yang baik?


Peserta didik mengamati
hasil praktikum

Mengidentifikasi
masalah



Guru

menanyakan

mengenai hasil praktikum:
manakah hasil percobaan
yang memiliki hasil paling
bagus?
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Mengumpulkan data

Peserta didik mengurutkan pot
yang pertumbuhannya baik
hingga yang paling buruk.

Mengkomunikasikan 

Peserta didik berdiskusi
mengenai hipotesa yang
telah dibuat dan dikaitkan
dengan hasil percobaan.



Peserta didik berdiskusi
berupa bagaimana peran
pH dalam pertumbuhan
kacang

hijau

yang

dikaitkan

dengan

hasil

percobaan.


Perwakilan

siswa

mempresentasikan analisis
dari

observasi

percobaan

yang

hasil
telah

dilakukan.


Hasil diskusi dibuat dalam
bentuk

laporan

hasil

pengamatan sesuai format
yang diberikan.
Verifikasi

Guru mengklarifikasi jawaban
peserta didik jika belum tepat

Menyimpulkan

Peserta didik dibantu guru
membuat

kesimpulan

berdasarkan apa yang telah
dipelajari
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3. Penutup
3. Penutup

Apresiasi

Guru memberikan apresiasi 15 menit
kepada siswa karena KBM
berjalan dengan baik

Merangkum

Peserta

didik

diminta

merangkum apa yang telah
dipelajari hari ini
Evaluasi

Peserta didik mengerjakan
posttest tentang praktikum
yang telah dilakukan.

Refleksi

Peserta

didik

diminta

menyampaikan makna apa
yang

didapat

setelah

mengikuti pelajaran hari ini
Tindak lanjut

Peserta

didik

membuat

laporan

percobaan

sesuai

diminta
hasil
dengan

format yang ditentukan
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H. Penilaian
Kompetensi dan teknik penilaian :
1. Kognitif

: Posttest

2. Afektif

: Lembar observasi dan penilaian teman sejawat

3. Psikomotorik: Kinerja, laporan, presentasi

Bentuk instrumental

:

1. Lembar Kerja Peserta Didik
2. Rubrik penilaian
3. Pedoman skorsing
Yogyakarta, 20 Mei 2019

Guru Mata Pelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

Lampiran 6

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Pengaruh pH Tanah terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau

Tujuan :
1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat rancangan
percobaan mengenai pengaruh pH terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
2. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil rancangan percobaan.
3. Peserta didik mampu melaksanakan percobaan tentang pengaruh pH
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
4. Peserta didik mampu menyusun laporan percobaan yang telah dilakukan
secara tertulis dengan menggunakan penulisan ilmiah yang baik dan
benar.

Bacalah wacana di bawah ini!
Pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup yang melangsungkan
kehidupannya. Seluruh organisme yang masih hidup melakukan pertumbuhan
guna menambah massa, volume, maupun tinggi tubuh organisme. Tidak
terkecuali pada kacang hijau. Kacang hijau juga melakukan pertumbuhan
sebagai salah satu ciri mahkluk hidup. Dalam melangsungkan pertumbuhannya
selain membutuhkan cahaya dan air, kacang hijau juga membutuhkan faktor
lain, salah satunya pH. Nilai pH berhubungan dengan metabolisme, sehingga
untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang baik dapat dilakukan dengan cara
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optimasi pH. Pengaturan pH dapat diatur melalui media tanam berupa tanah.
Nilai pH yang optimal bagi pertumbuhan kacang hijau adalah antara 6,0 – 8,0.
1. Berdasarkan wacana di atas, buatlah rumusan masalah atau pertanyaan yang ingin
kalian ketahui!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan yang kalian buat, pilihlah satu
rumusan masalah yang paling relevan dengan wacana di atas!
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Buatlah rancangan percobaan dari gambar di bawah ini!
Merendam biji kacang hijau pada air dan memilih biji kacang
hijau yang tenggelam di dasar untuk ditanam.
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Siapkan stok air untuk sekam dengan variasi pH yang
ditentukan menggunakan larutan cuka dan kapur sirih

Uji pH air menggunakan kertas lakmus pada masing –
masing stok air untuk sekam

Tanah sawah dimasukkan pada masing – masing sekam
dan biji kacang hijau ditanam dalam pot.
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Ulangi penyiraman dengan volume air yang sama setiap
harinya dan amati pertumbuhan kacang hijau

Pengamatan dilakukan setiap hari selama 1 minggu. Hasil pengamatan
meliputi perlakuan pH, hari pengamatan, indikator pengamatan (tinggi
tanaman, jumlah daun dan keadaan tanaman).

Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan selama percobaan berdasarkan gambar!
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................

Langkah kerja pengamatan! (tulis menggunakan bahasa sendiri)
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................
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….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................
4. Berdasarkan rancangan percobaan yang telah kalian buat, lakukan percobaan
menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan! Catatlah data dari hasil
pengamatan yang telah kalian lakukan dengan membuat tabel hasil pengamatan di
tempat yang telah disediakan meliputi jenis perlakuan, indikator pengamatan (tinggi
tanaman, jumlah daun dan keadaan fisik tanaman) dan hari pengamatan!
Tabel hasil pengamatan :

Pertanyaan :
1. Media tanam manakah yang menghasilkan pertumbuhan kacang
hijau yang paling baik ? mengapa demikian?
2. Bagaimana pH bekerja dalam meningkatkan pertumbuhan kacang
hijau ?
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5. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan!
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Praktikum Biologi :
A. Acara Praktikum ( Judul, hari/tanggal, tempat, waktu)

:5

B. Tujuan Praktikum

:5

C. Dasar Teori

: 15

D. Alat, Bahan, Cara Kerja

: 10

E. Hasil Pengamatan

: 15

F. Pembahasan

: 30

G. Kesimpulan

: 10

H. Daftar Pustaka

:5

I. Lampiran

:5
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Lampiran 7

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
A. Instrumen Posttest
1. Kisi – kisi Soal Posttest
Indikator

No Soal
C1

3.1.1Mejelaskan pengertian dan

C2

C3

C4

1

No
C5

C6 soal
1

perbedaan antara pertumbuhan
dan perkembangan pada
makhluk hidup
3.1.4Menganalisis hubungan antara

2

1

3

1

2

3

pH dengan pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk
hidup
3.1.5 Menganalisis hubungan antara
faktor internal dan eksternal
dengan proses pertumbuhan
dan perkembangan pada
makhluk hidup
Total soal

1
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2. Soal Posttest
1. Menurut percobaan yang telah dilakukan, jelaskan yang dimaksud dengan
pertumbuhan dan perkembangan. Kaitkan dengan hasil percobaan yang
telah kalian lakukan! (25)
2. Apa sajakah syarat –syarat yang mendukung pertumbuhan kacang hijau?
Berilah alasan mengapa syarat tersebut mendukung pertumbuhan kacang
hijau! (40)
3. Pada masing – masing perlakuan pH, terdapat perbedaan hasil
pertumbuhan. Sebutkan perbedaan masing – masing hasil perlakuan dan
berilah alasanmu mengapa terjadi demikian! (35)
B. Pedoman Penliain
1. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible (tidak
dapat kembali) karena adanya pembelahan dan pembesaran sel.
Pertumbuhan

bersifat

kuantitatif.

Perkembangan

adalah

proses

diferensiasi sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan
bersifat kualitatif.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tanaman kacang hijau
mengalami

pertumbuhan

dan

perkembangan

dengan

ditandai

pertambahan tinggi, jumlah daun dan keadaan fisik tanaman ada yang
semakin besar ada yang mati.
2. Syarat – syarat yang mendukung pertumbuhan kacang hijau antara lain :
-

Nilai pH

: Nilai pH mempengaruhi kerja enzim serta proses

fotosintesis yang berarti jika nilai pH tidak sesuai maka fotosintesis akan
terganggu dan pertumbuhan akan terhambat. Selain itu, nilai pH yang
tidak sesuai akan menghambat tanaman menyerap unsur hara dari media
tanam.
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-

Suhu

: suhu berpengaruh pada aktivitas enzim dan kandungan

air dalam tubuh tanaman. Semakin tinggi suhunya, semakin tinggi pula
transpirasi. Semakin rendah suhu tanaman, maka semakin rendah pula
pertumbuhannya.
-

Cahaya

: cahaya merupakan sumber energi untuk dapat

melakukan fotosintesis. Apabila kekurangan cahaya atau keadaan yang
gelap, tanaman akan mengalami etiolasi yang ditandai dengan
pertumbuhan abnormal, pucat, dan tidak kukuh. Sebaliknya, jika terkena
cahaya maka tanaman akan tumbuh pendek namun kukuh dan berwarna
hijau. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari tidak dapat
membentuk klorofil sehingga daunnya pucat.

- Oksigen

: oksigen diperlukan untuk proses aerob. Melalui proses

tersebut, tumbuhan dapat memperoleh sumber energi. Jika tumbuhan
kekurangan oksigen maka akan mengalami kematian.

- Kelembapan

: tanah lembab cocok untuk pertumbuhan terutama

perkecambahan, karena tanah yang lembab akan menyediakan air yang
cukup untuk mengaktifkan enzim dalam biji dan melarutkan makanan
dalam jaringan.
3. Perbedaan masing – masing hasil percobaan :


Tinggi tanaman pada masing – masing perlakuan.



Perlakuan pH optimum ditandai dengan pertumbuhan yang paling baik.



Jumlah daun pada masing – masing perlakuan



Keadaan fisik masing – masing perlakuan

Hal tersebut terjadi karena keadaan pH dalam media pertumbuhan yang
tidak optimal menyebabkan kemampuan kacang hijau menyerap nutrisi
berkurang yang akhirnya tanaman kekurangan nutrisi untuk proses
pertumbuhan dan perkembangan
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C. Kriteria Penilaian
N Kriteria Penilaian

Skor

Keterangan

25

Memenuhi

o
1  Menuliskan pengertian pertumbuhan
 Menuliskan

pengertian

perkembangan
 Mengkaitkan dengan tinggi, jumlah

seluruh

kriteria
15

Hanya memenuhi 2
kriteria

daun dan keadaan fisik kacang hijau.
5

Hanya memenuhi 1
kriteria

2

Tidak

memenuhi

seluruh kriteria
2  Menuliskan minimal 3 syarat yang 40
mendukung

pertumbuhan

kacang

hijau.
 Menuliskan bagaimana syarat – syarat

Memenuhi

seluruh

kriteria
25

Hanya memenuhi 2
kriteria

tersebut mendukung pertumbuhan
10

kacang hijau.

kriteria

 Mengkaitkan dengan pertumbuhan
dan perkembangan

Hanya memenuhi 1

5

Tidak

memenuhi

seluruh kriteria
3  .Membandingkan keadaan masing – 35
masing perlakuan.
 Menyebutkan

pH

Memenuhi

seluruh

kriteria
optimal

pertumbuhan kacang hijau.

pada

25

Hanya memenuhi 3
kriteria
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 Memberi

alasan

mengapa

hasil 15

masing – masing perlakuan berbeda
 Mengaitkan
optimal

pengaruh
terhadap

pH

yang

Hanya memenuhi 2
kriteria

10

kemampuan

Hanya memenuhi 1
kriteria

tanaman dalam menyerap nutrisi.
5

Tidak

memenuhi

seluruh kriteria

Nilai =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
100

𝑥 10
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Lampiran 8

INTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
A. Instrumen Penilaian Sikap Proaktif
Nama

Proaktif
1

Nilai =

2

1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
9

𝑥 10

Rubrik Penilaian
Sikap

Kriteria

Proaktif - Mencatat hal atau poin
penting tentang materi
- Berani bertanya apabila
ada hal yang belum
dipahami mengenai materi
- Mau mengajukkan diri
untuk menjawab
pertanyaan dari guru

3

2

1

(baik)

(cukup)

(kurang)

Memenuhi
3
aspek
yang
ditentukan

Memenuhi
2 dari 3
aspek yang
ditentukan

Memenuhi
1 dari 3
aspek yang
ditentukan

B. Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk Sikap Kerja Sama
Berilah tanda (v) pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama masing
– masing teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti di bawah ini :
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Kerjasama
Nama Teman dalam Kelompok

Nilai =

3
(baik)

2
1
(cukup) (kurang)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
9

𝑥 10

Rubrik Penilaian
Sikap

Kerjasama

Kriteria

- Mau berbagi tugas
kelompok secara merata
sebelum dan saat
presentasi
- Memberi kesempatan
kepada teman untuk
menyampaikan pendapat
sebelum dan saat
presentasi
- Mau membantu teman
dalam memahami materi
diskusi sebelum dan saat
presentasi

3

2

1

(baik)

(cukup)

(kurang)

Memenuhi
3
aspek
yang
ditentukan

Memenuhi
2 dari 3
aspek
yang
ditentukan

Memenuhi
1 dari 3
aspek yang
ditentukan
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Lampiran 9

INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK
A. Penilaian Kinerja Saat Praktikum
No Nama

Aspek yang diuji

siswa

Persiapan

Pelaksanaan

Skor
Kegiatan
akhir

1

2

3

4 1 2 3 4 1 2 3

1
2
dst

Nilai =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
12

𝑥 100

4

Nilai
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Rubrik penilaian
No
1

2

3

Aspek yang dinilai

Skor

Keterangan

Persiapan :
- Mengecek kehadiran teman
anggota kelompok
- Alat dan bahan telah disiapkan
sesuai LKPD
- Memakai jas praktikum

4

Memenuhi 3 kriteria

3

Memenuhi 2 kriteria

2

Memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi ketiga
kriteria

Pelaksanaan :
- Melaksanakan langkah kerja
sesuai prosedur
- Mengutamakan
keselamatan
kerja selama praktikum
- Melakukan pengamatan hasil
praktikum dengan cermat
- Data yang didapat lengkap dan
terorganisir
Kegiatan akhir :
- Alat dan bahan telah dibersihkan
- Dikembalikan dengan lengkap
- Mempersiapkan presentasi hasil
praktikum
- Mengumpulkan laporan tepat
waktu

4

Memenuhi 4 kriteria

3

Memenuhi 3 kriteria

2

Memenuhi 2 kriteria

1

Memenuhi 1 kriteria

4

Memenuhi 4 kriteria

3

Memenuhi 3 kriteria

2

Memenuhi 2 kriteria

1

Memenuhi 1 kriteria

B. Penilaian Laporan Tertulis
Format Laporan Tertulis
Acara Praktikum ( Judul, hari/tanggal, tempat, waktu)

:5

Tujuan Praktikum

:5

Dasar Teori

: 15

Alat, Bahan, Cara Kerja

: 10

Hasil Pengamatan

: 15

Pembahasan

: 30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Kesimpulan

: 10

Daftar Pustaka

:5

Lampiran

:5
Nilai =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
100

𝑥 10

Rubrik Penilaian Laporan
Aspek yang
dinilai
A. Acara
Praktikum

B. Tujuan
Praktikum

Kriteria










C. Dasar Teori





Judul
Hari , tanggal
Tempat
Waktu

Skor

Keterangan

5

Memenuhi seluruh kriteria
(judul, hari, tanggal, tempat
dan waktu)

4

Memenuhi 3 kriteria

3

Hanya memenuhi 2 kriteria

2

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria

Mencantumkan tujuan
sesuai topik
Tujuan
yang
dicantumkan jelas
Penulisan jelas
Penulisan
yang
sistematis

5

Memenuhi ke 4 kriteria

4

Hanya memenuhi 3 kriteria

3

Hanya memenuhi 2 kriteria

2

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria

Mencantumkan dasar
teori sesuai topik atau
percobaan
Dasar teori yang
digunakan lengkap
Penulisan dasar teori
sistematis

15

Memenuhi seluruh aspek

12

Hanya memenuhi 5 – 6
kriteria

9

Hanya memenuhi 3 - 4
kriteria

6

Hanya memenuhi 2 kriteria

seluruh

semua
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D. Alat
bahan

dan 


E. Hasil
pengamatan







F. Pembahasan







Penggunaan
tata
bahasa sesuai SPOK
Mencantumkan sitasi
untuk setiap kutipan
yang diambil
Penulisan sitasi sesuai
dengan ketentuan
Dasar teori yang
digunakan berasal dari
sumber yang jelas dan
terpercaya

3

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria

Mencantumkan daftar
alat yang digunakan
Mencantumkan daftar
bahan yang digunakan

10

Memenuhi semua kriteria

5

Hanya memenuhi 1 kriteria

3

Tidak memenuhi
kriteria

Cara
kerja
yang
sistematis
Cara kerja yang sesuai
dengan praktikum
Cara
kerja
menggunakan
tata
bahasa
yang
operasional
Cara
kerja
menggunakan
diagram alir

15

Memenuhi seluruh kriteria

12

Hanya memenuhi 3 kriteria

9

Hanya memenuhi 2 kriteria

6

Hanya memenuhi 1 kriteria

3

Tidak memenuhi
kriteria

Pembahasan
sesuai
dengan
poin
pembahasan
Didukung dasar teori
yang kuat
Mengkaitkan
dasar
teori dengan keadaan
yang sebenarnya
Penulisan sistematis
Bahasa
yang
digunakan baku

30

Memenuhi seluruh kriteria

25

Hanya memenuhi 5 kriteria

20

Hanya memenuhi 4 kriteria

15

Hanya memenuhi 3 kriteria

10

Hanya memenuhi 2 aspek

5

Hanya memenuhi 1 kriteria

seluruh

seluruh

seluruh
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G. Kesimpulan



Penggunaan
tata
bahasa sesuai SPOK

3

Tidak memenuhi
kriteria



Terdapat
hubungan
dengan
tujuan
percobaan
Tidak
membahas
ulang pembahasan
Singkat dan jelas

10

Memenuhi seluruh kriteria

7

Hanya memenuhi 2 kriteria

3

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria

Penulisan sistematis
Berasal dari sumber
terpercaya
Daftar
pustaka
lengkap
(adanya
sinkronasi
dengan
sitasi)

5

Memenuhi seluruh kriteria

4

Hanya memenuhi 2 kriteria

3

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria

Gambar jelas
Gambar
keterangan

5

Memenuhi seluruh kriteria

3

Hanya memenuhi 1 kriteria

1

Tidak memenuhi
kriteria






H. Daftar
Pustaka






I. Lampiran

diberi

semua

seluruh

seluruh

seluruh

C. Penilaian Presentasi
No Nama
siswa

Sistematika
penyampaian

1

2

3

4

Aspek yang diuji
Penggunaan
Infromasi Argumentasi
bahasa
dari
sumber
terpercaya
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
2
dst
Penilaian
Nilai =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
16

𝑥 100

Skor
total

Nilai
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Rubrik Penilaian Presentasi
No
1

2

3

4

Aspek yang
Dinilai
Sistematika
penyampaian
materi

Penggunaan
bahasa

Informasi dari
sumber
terpercaya

Menjawab
pertanyaan

Skor

Keterangan

4

 Menggunakan power point dalam menyampaikan
presentasi
 Disusun secara sistematis
 Setiap slide terbaca dengan baik
 Isi materi singkat berisi poin – poin materi yang
penting

3

Presentasi hanya memiliki 3 kriteria dari 4 kriteria

2

Presentasi hanya memiliki 2kriteria dari 4 kriteria

1

Presentasi hanya memiliki 1 kriteria dari 4 kriteria

4

Menggunakan bahasa baku ≥ 80% dan struktur kalimat
efektif

3

Menggunakan bahasa baku 60% - 79% dan struktur
kalimat efektif

2

Menggunakan bahasa baku 40% - 59% dan struktur
kalimat efektif

1

Menggunakan bahasa baku < 40% dan struktur kalimat
efektif

4

Informasi dari sumber terpercaya 80% - 100%

3

Informasi dari sumber terpercaya 51% - 79%

2

Informasi dari sumber terpercaya 10% - 50%

1

Tidak ada referensi

4





Menjawab dengan jelas, tepat dan sistematis,
Menjawab dengan mengkaitkan teori yang sesuai
dengan presentasi
Menjawab dengan analisis yang jelas

3

Jawaban hanya terdiri dari 2 dari 3 kriteria

2

Jawaban hanya terdiri dari 1 dari 3 kriteria

1

Jawaban tidak mengandung ke 3 kriteria sama sekali

