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ABSTRAK
Chlorella vulgaris memiliki potensi sebagai pakan alami, pakan ternak, suplemen, penghasil
komponen bioaktif bahan farmasi dan kedokteran. Hal tersebut disebabkan Chlorella vulgaris
mengandung berbagai nutrien seperti protein, karbohidrat, asam lemak tak jenuh, vitamin, klorofil, enzim,
serat yang tinggi. Plasma
lucutan pijar korona dapat dijadikan
sumber penyedia
nitrogen dan
phosphorus Chlorella vulgaris melalui
teknik peradiasian
plasma. Hasil
dari
kultur
tentang
pertumbuhan Chlorella vulgaris dengan plasma didapatkan pertumbuhan populasi Chlorella vulgaris
lebih tinggi bila dibandingkan media air tanpa perlakuan penambahan pupuk. Perbedaan terlihat pada
fase logaritmik. Pertumbuhan dengan plasma menunjukan peningkatan laju pertambahan populasi.
Populasi tertinggi adalah 4.466.000sel/L. Hasil pertumbuhan tertinggi dari Chlorella vulgaris dengan
pupuk walne 5.486.000 sel/L pada hari ke-14.
Kata kunci: bioaktif, lucutan, pijar, korona

1. PENDAHULUAN
Plasma merupakan kondisi ketika gas terisi oleh partikel bermuatan dengan energi potensial
antar partikelnya lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik partikel-partikel yang terdapat dalam
gas tersebut. Salah satu cara pembangkitan plasma dilakukan melalui lucutan listrik. Plasma yang
terbentuk dalam lucutan listrik di kenal dengan plasma lucutan pijar korona. Teknologi plasma dipakai
sebagai pembangkit ion N+ dari udara bebas. Besarnya komposisi nitrogen dalam udara bebas,
hingga mencapai 80 %, menyebabkan peradiasian plasma pada udara bebas berpotensi besar
menghasilkan ion N+. Selanjutnya penyusupan ion nitrogen ke dalam suatu bahan akan merubah
struktur mikro bahan, sehingga sifat–sifat fisik dan kimia bahan tersebut pun ikut berubah (Muhlisin,
2005).
Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik yang termasuk dalam kelas alga,
diameternya antara 3-30 μm, baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan
tawar maupun laut, yang lazim disebut fitoplankton. Di dunia mikrobia, mikroalga termasuk eukariotik,
umumnya bersifat fotosintetik dengan pigmen fotosintetik hijau (klorofil), coklat (fikosantin), biru
kehijauan (fikobilin), dan merah (fikoeritrin). Morfologi mikroalga berbentuk uniseluler atau multiseluler
tetapi belum ada pembagian tugas yang jelas pada sel-sel komponennya. Hal itulah yang
membedakan mikroalga dari tumbuhan tingkat tinggi (Nining, 2005).
Eryanto (2003), menyatakan bahwa terdapat empat kelompok mikroalga antara lain diatom
(Bacillariophyceae), alga hijau (Chlorophyceae), alga emas (Chrysophyceae) dan alga biru
(Cyanophyceae). Penyebaran habitat mikroalga biasanya di air tawar (limpoplankton) dan air laut
(haloplankton), sedangkan sebaran berdasarkan distribusi vertikal di perairan meliputi plankton yang
hidup di zona euphotik (ephiplankton), hidup di zona disphotik (mesoplankton), hidup di zona aphotik
(bathyplankton) dan yang hidup di dasar perairan bentik (hypoplankton). Chlorella vulgaris memiliki
potensi sebagai pakan alami, pakan ternak, suplemen, penghasil komponen bioaktif bahan farmasi
dan kedokteran. Hal tersebut disebabkan Chlorella vulgaris mengandung berbagai nutrien seperti
protein, karbohidrat, asam lemak tak jenuh, vitamin, klorofil, enzim, serat yang tinggi. Selain itu,
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Chlorella vulgaris merupakan mikroalga kosmopolit yang sebagian besar hidup di lingkungan akuatik
baik perairan tawar, laut maupun payau, juga ditemukan di tanah dan di tempat lembab. Sel Chlorella
vulgaris memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, setiap sel Chlorella vulgaris mampu berkembang
menjadi 10.000 sel dalam waktu 24 jam (Nining, 2005).
2. LANGKAH PENELITIAN
Persiapan
Kultur murni Chlorella vulgaris. diperoleh dari BBPBAP Jepara, kemudian diaklimatisasi pada
kondisi Laboratorium Ekologi dan Biosistematika. Tujuan dari aklimatisasi adalah untuk
mengkondisikan spesies pada lingkungan laboratorium.
Sterilisasi alat dan media
Sterilisasi alat dengan menggunakan Chlorin 150 ppm kemudian dinetralisir dengan natrium thiosulfat
60ppm lalu alkohol 70%. Sterilisasi dilanjutkan dengan membilas alat dengan aquades steril. Sterilisasi
air media dengan cara mendidihkan air media dari air golongan 1.
Pengaturan bejana kultur, pencahayaan, dan aerasi
Pengaturan bejana diletakkan di rak kultur dengan ukuran panjang 1m, lebar 30cm, dan tinggi
1,5m. Pengaturan posisi pencahayaan dengan intensitas cahaya dan temperatur digunakan
lampu TL 40 watt dengan intensitas cahaya 4000 lux. Pengaturan sistem aerasi dengan aerator
yang dialirkan dengan selang aerasi masuk kedalam bejana kultur.
Persiapan pupuk
Pembuatan pupuk plasma dibuat dengan persiapan awal aquades steril 500mL, kemudian dibagi
menjadi aquades 100mL dan dituang dalam cawan. Air diradiasikan dengan plasma selama 60
menit.
Perlakuan
Kepadatan sel awal Chlorella vulgaris dalam stok sebesar 4.980 sel/mL. Kepadatan sel awal
ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui volume inokulasi Chlorella vulgaris dalam stok ke
bejana kultur. Kepadatan sel awal sejumlah 4.980 sel/mL diinokulasikan sebanyak 10.000
sel/mL dengan media kultur 1000 mL. Hasil perhitungan menyatakan jumlah inokulasi yang
harus dimasukan dalam media kultur adalah 2,008 mL dibulatkan menjadi 2mL. 2 mL
dimasukan ke dalam 7 bejana. Ulangan dalam perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali dan 1
bejana kontrol.
3. HASIL PENGAMATAN POPULASI

Gambar 1. Populasi pertumbuhan Chlorella vulgaris
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Berdasarkan data yang di dapat dari hasil kultur pertumbuhan Chlorella vulgaris. Walne
memiliki hasil populasi pertumbuhan terbanyak dari kultur. Plasma yang diperlakukan sebagai
pupuk alternatif menempati posisi kedua. Plasma dalam perlakuannya memiliki potensi yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan Chlorella vulgaris dengan hasil populasi tertinggi sekitar
4.466.000 sel/L. Fluktuasi pola pertumbuhan dari perlakuan plasma terhadap pertumbuhan
Chlorella vulgaris cenderung terus meningkat dan belum stabil pada stasioner. Walne yang
digunakan sebagai pembanding dalam perlakuan kultur, menunjukan hasil optimum
pertumbuhan dengan hasil populasi tertinggi sekitar 5.486.000 sel/L.
SIMPULAN
Plasma lucutan pijar korona dapat dijadikan sumber penyedia nitrogen dan phosphorus Chlorella
vulgaris melalui teknik peradiasian plasma. Hasil pengujian di ketahui pupuk plasma memiliki
kandungan nitrogen 0,21% dan phosphorus 0,12%.
Hasil dari kultur tentang pertumbuhan Chlorella vulgaris dengan plasma didapatkan
pertumbuhan populasi Chlorella vulgaris lebih tinggi bila dibandingkan media air tanpa perlakuan
penambahan pupuk. Perbedaan terlihat pada fase logaritmik. Pertumbuhan dengan plasma
menunjukan peningkatan laju pertambahan populasi. Populasi tertinggi adalah 4.466.000sel/L. Hasil
pertumbuhan tertinggi dari Chlorella vulgaris dengan pupuk walne 5.486.000 sel/L pada hari ke-14.
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