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Chlorella sp. merupakan salah satu pakan alami dalam pembenihan ikan. Selain 

itu Chlorella banyak di manfaatkan manusia sebagai makanan tambahan ataupun 

suplemen. Chlorella sp. banyak dimanfaatkan karena mengandung gizi yang cukup 

tinggi salah satunya adalah protein. Chlorella mengandung protein sebesar 42,2% dari 

total berat selnya. Agar dapat mengkultur Chlorella secara maksimal maka diperlukan 

unsur hara yang cukup, baik makro nutrien ataupun mikro nutrien. Lemna minor 

merupakan salah satu gulma perairan yang dapat digunakan sebagai pupuk. Lemna 

minor adalah sejenis tanaman air yang hidup mengapung di permukaan air. Lemna 

minor mengandung N sebesar 0,8-7,8 % dari berat keringnya dan P sebesar 0,03-2,8% 

dari berat keringnya. Kandungan nitrogen dan fosfor Lemna minor yang tinggi serta 

komposisi nutrien lain yang identik dengan kebutuhan nutrien Chlorella sp. diharapkan 

dapat meningkatkan populasi Chlorella sp.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk Lemna minor terhadap populasi Chlorella sp. 

dan untuk mengetahui konsentrasi optimal penggunaan pupuk Lemna minor terhadap 

populasi Chlorella sp.. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 di  

Laboratorium Pendidikan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chlorella sp. yang dikultur 

pada medium 1 L dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Konsentrasi pupuk Lemna minor 

yang diberikan dalam penelitian yaitu, A (4 ml/L), B (7 ml/L), C (10 ml/L), D (13 

ml/L), E (16 ml/L), dan K (kontrol Walne 1 ml/L) Parameter utama yang diamati 

adalah populasi Chlorella sp., sedangkan parameter pendukung yang diamati adalah 

suhu, pH dan salinitas.  

Hasil analisis varian (ANAVA) yang dilakukan mulai hari pertama hingga 

ketujuh. Pada hari kedua hasil analisis varian (ANAVA) menunjukkan bahwa 

konsentrasi pupuk Lemna minor berpengaruh yang sangat nyata terhadap populasi dari 

Chlorella sp.. Pada hari ke- 3 dan 4 hasil analisis varian (ANAVA) menunjukkan 

bahwa konsentrasi pupuk Lemna minor menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak 

nyata. Setiap perlakuan pada hari ke- 1, 5, 6, dan 7 hasil analisis varian (ANAVA) 

menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk Lemna minor menunjukkan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap populasi dari    Chlorella sp.. Konsentrasi Lemna minor 

mempengaruhi puncak populasi dari     Chlorella sp. dengan puncak populasi yang 

berbeda-beda pada tiap perlakuan. Perlakuan D (252x10
5
sel/ml) mengalami puncak 

populasi yang terjadi pada hari kedua, kemudian disusul pada perlakuan C (217x10
5 

sel/ml), E (198x10
5
 sel/ml), K (162x10

5
 sel/ml), dan A (94x10

5
 sel/ml) yang terjadi 

pada hari selanjutnya (hari ketiga). Pada hari ke empat perlakuan B mengalami puncak 

populasi hanya saja pada perlakuan B jumlah populasi Chlorella sebanyak 3375x10
3
 

sel/ml pada saat puncak populasi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah populasi 

puncak perlakuan lainnya. Kualitas air selama penelitian yaitu suhu air berkisar antara 
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30-32
o
C, suhu ruang selama penelitian berkisar antara 29-32

o
C, salinitas berkisar antara 

35-55 ppt dan pH berkisar 7-9 masih dalam kisaran optimal kultur Chlorella sp. 
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