
 

 

BAB I                                                                                         

      PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Begitu banyak makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya pada air, 

mulai dari  kebutuhan minum sampai sebagai habitat/tempat hidup. Sebagian besar 

makhluk hidup menggunakan air sebagai habitat hidup, baik mikroflora, makroflora, 

mikrofauna maupun makrofauna. Menurut Isnansetyo & Kurniastuty (1995) 

fitoplankton dapat dikatakan sebagai pembuka kehidupan di planet bumi ini, karena 

dengan adanya fitoplankton memungkinkan makhluk hidup yang lebih tinggi 

tingkatannya ada di muka bumi.
 [1]

 Fitoplankton diketahui hidup di muka bumi jauh 

sebelum manusia ada, beberapa ratus juta tahun yang lalu. Dengan sifatnya yang 

autotrof mampu merubah hara anorganik menjadi bahan organik dan penghasil 

oksigen yang sangat mutlak diperlukan bagi kehidupan makhluk hidup yang lebih 

tinggi tingkatannya.
 [1]

 Al-Quran terlebih dahulu menerangkan penciptaan air di muka 

bumi sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 30: 

 

Artinya : “…Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka 

mengapakah mereka tiada juga beriman?”  

Dilihat dari daya reproduksi dan produktivitasnya, fitoplankton mempunyai 

produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan organisme autotrof yang 

lebih tinggi tingkatannya. Sehubungan dengan penghasil oksigen dan daya reproduksi 

tersebut, maka lautan yang luasnya mencapai dua per tiga dari seluruh permukaan 

bumi dan diketahui sebagai tempat hidup sebagian besar fitoplankton dapat dikatakan 

sebagai hutan lebat karena keberadaan fitoplankton tersebut, lautan dapat dikatakan 

sebagai paru-paru dunia. Fitoplankton juga berperan sebagai produsen tingkat 

pertama yang ada di seluruh badan air di muka bumi ini.
 [1]

 



 

 

Salah satu mikroorganisme fitoplankton, yaitu Chlorella sp. salah satu jenis 

mikroalga yang dibudidayakan di perairan Indonesia dan berkembangbiak di negara 

yang beriklim tropis. Pembudidayaan mikroalga dapat menggunakan media air yang 

diberi pupuk buatan, seperti walne dan conwey. 
[2]

 

Pemanfaatan Chlorella dilakukan menggunakan teknik kultur. Keberhasilan 

teknik kultur bergantung pada kesesuaian antara jenis mikroalga yang dibudidayakan 

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan,
 [3]

 di antaranya unsur hara dalam 

media kultur serta kualitas air seperti salinitas, pH, suhu, intensitas cahaya yang 

optimum.
 [4]

 Chlorella sp. tumbuh pada media yang mengandung cukup unsur hara, 

seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Chlorella sp. akan tumbuh baik pada temperatur 

optimal 25 ºC. Nutrisi yang diperlukan alga dalam jumlah besar adalah karbon, 

nitrogen, fosfor, sulfur, natrium, magnesium dan kalsium. Sedangkan unsur hara yang 

dibutuhkan dalam jumlah relatif sedikit adalah besi (Fe), tembaga (Cu), mangan 

(Mn), seng (Zn), silikon (Si), boron (B), molibdenum (Mo), vanadium (V) dan kobalt 

(Co).
 [2] 

Besi termasuk salah satu unsur esensial dan berperan sebagai penyusun 

sitokrom dan klorofil bagi tumbuhan akuatik sehingga memungkinkan terdapat 

korelasi antara ketersediaan besi dan kadar klorofil dalam tanaman.
 [5] 

Besi tersebut 

dapat diserap dalam bentuk khelat besi.
 [6]

 Kekurangan besi menyebabkan 

berkurangnya produksi klorofil. Besi terlarut dapat berasal dari pipa atau tangki-

tangki besi yang diakibatkan oleh pengaruh pH rendah (bersifat asam) dan pengaruh 

adanya CO2 yang dapat menyebabkan larutnya besi di dalam air relatif rendah 

dikarenakan tingginya kadar besi dalam air.
 [5]

 

Hampir semua organisme membutuhkan zat besi sebagai salah satu 

mikronutrien paling penting. Salah satu organisme di muka bumi ini yang memiliki 

ketergantungan terhadap besi adalah fitoplankton.
 [6]

 Walaupun peranan dan 

mekanisme kerja zat besi dalam fitoplankton ini belum banyak dipahami, banyak 

diyakini bahwa keberadaan dan bentuk senyawa besi di antaranya berupa ligan 



 

 

pengompleks besi di perairan memiliki kaitan langsung dengan kelimpahan dan 

populasi fitoplankton. Dengan demikian menarik untuk diteliti dalam skala 

laboratorium tentang bagaimana pengaruh bentuk kompleks besi terhadap daya serap 

besi oleh fitoplankton.
 [3]

 

Logam-logam transisi termasuk besi, secara kimiawi tidak pernah berikatan 

melalui mekanisme ionik murni maupun kovalen murni, namun melalui pembentukan 

ikatan kovalen koordinat yang menghasilkan jenis senyawa kompleks. Karena 

masuknya logam-logam transisi pada makhluk hidup memerlukan mekanisme 

pengikatan dan pelepasan dari ligan sebagai pembawa dan sekaligus penghubung, 

maka dinding sel fitoplankton dapat dipandang sebagai ligan bagi terikat dan 

masuknya besi pada fitoplankton. Dengan demikian, dinding sel fitoplankton dapat 

dikelompokkan sebagai ligan berdasarkan kemampuannya mensubstitusi ligan-ligan 

pengompleks besi di perairan.
 [7]

  

Asam sitrat terdapat di banyak tempat di alam dan memiliki fungsi biologis 

yang penting. Asam trikarboksilat dan garamnya digunakan dalam berbagai aplikasi 

industri (misalnya, dalam minuman ringan dan garam yang sifatnya berbuih, sebagai 

antioksidan dalam makanan, seperti menyita suatu agen bagi ion logam, sebagai 

pembersihan dan pemolesan agen bagi logam sebagai penajam dalam pencelupan). 

Kebanyakan aplikasi ini timbul dari afinitas sitrat untuk ion logam. Pada tanaman, 

asam sitrat ada dalam eksudat akar, di mana ia menyajikan depolimerisasi dan 

melarutkan sitrat dalam tanah dan memobilisasi zat besi untuk membran sel akar.  

Sitrat juga digunakan untuk mengangkut besi ferri menuju daun sebagai konstituen 

getah xilem, dan hubungan antara metabolisme besi dan konsentrasi sitrat pada 

tanaman telah terbentuk. Sitrat tidak dibentuk oleh bakteri, tetapi dapat bertindak 

sebagai siderofor eksogen.
 [8]

 

Escherichia coli memiliki sistem transportasi yang spesifik untuk besi-sitrat.  

Pada hewan (termasuk manusia), sitrat yang muncul dalam plasma darah sekitar 0,1 



 

 

mm, mendorong bioavailabilitas diet non-heme yang dapat mendukung penyerapan 

zat besi dari ion logam tertentu.
 [8]

 

Adanya kandungan logam-logam dalam perairan dan kebutuhan tumbuhan 

akuatik terhadap logam besi mempengaruhi kelimpahan fitoplankton.,
 [9]

 maka dari 

itu sangat menarik untuk diselidiki kemungkinan terdapatnya korelasi kadar besi 

terlarut terhadap populasi fitoplankton pada kultur Chlorella sp. dengan Medium 

Basal Bold (MBB). Menurut Prihantini dkk (2007) MBB merupakan media sintetik 

yang umum digunakan dalam kultur mikroalga Chlorophyta.
 [10]

 Ligan-ligan di 

perairan memiliki peranan penting dalam penyerapan besi terlarut oleh fitoplankton, 

seperti dari golongan siderofor, humat, dan porfirin.
 [7]

 Dengan demikian, untuk 

mempelajari dan membuktikan bahwa kekuatan ligan dapat mempengaruhi 

kemampuan fitoplankton dalam mengikat besi maka sitrat (C6H5O7) dapat dijadikan 

ligan pengompleks besi untuk mengetahui korelasi  pengaruhnya terhadap 

kelimpahan Chlorella sp.. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat korelasi antara kadar besi terlarut terhadap kelimpahan Chlorella 

sp. dalam kultur murni. 

2. Apakah terdapat pengaruh perlakuan pemberian larutan kompleks [Fe(Sitrat)2]
4-

 

terhadap populasi Chlorella sp. yang terdapat dalam kultur murni. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk meneliti permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut: 



 

 

1. Analisis yang dilakukan meliputi pengukuran kadar besi terlarut dengan instrumen 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dan menghitung kelimpahan fitoplankton 

dengan haemacytometer  dan mikroskop binokuler selama lima hari. 

2. Bentuk besi terlarut yang diberikan untuk perlakuan adalah kompleks 

[Fe(Sitrat)2]
4- 

dan sampel Chlorella sp. yang digunakan adalah hasil kultur murni 

koleksi Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

3. Dilakukan pengujian sifat fisika dan kandungan kimia dari kultur murni Chlorella 

sp. yang terdiri atas suhu, warna, kekeruhan, salinitas, DHL, pH, nitrat dan silika. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyelidiki korelasi kadar besi terlarut terhadap kelimpahan Chlorella sp. dalam 

kultur murni. 

2. Menyelidiki pengaruh pemberian larutan kompleks [Fe(Sitrat)2]
4-

 terhadap 

populasi Chlorella sp. yang terdapat dalam kultur murni. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai korelasi kadar 

besi terlarut dan pengaruh penambahan larutan kompleks [Fe(Sitrat)2]
4- 

terhadap 

populasi  Chlorella 


