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Dunaliella salina merupakan pakan yang efektif bagi larva karena tidak 

mempunyai dinding sel dan mudah dicerna. D. salina dapat tumbuh pada suhu  

20-40°C dengan salinitas optimum 18-22 ppt tetapi dapat juga tumbuh pada 

salinitas 30 ppt. D.salina memiliki kandungan klorofil a dan b yang dipengaruhi 

oleh intensitas cahaya dan digunakan untuk melakukan proses fotosintesis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

perbedaan jumlah kandungan klorofil a dan b terhadap D. salina yang diberi 

intensitas cahaya yang berbeda dan  mengetahui intensitas cahaya optimum yang 

dapat meningkatkan kandungan klorofil a dan b pada kultur D. salina. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga selama 7 

hari. Bahan penelitian yang digunakan adalah D. salina  yang dikultur dalam 

toples kaca 700ml, pupuk teknis, klorin dan Na Thiosulfat. Sedangkan alat 

penelitian yang digunakan adalah toples kaca, blower, mikroskop, handcounter, 

autoclave, haemocytometer, refraktometer, pH paper, timbangan analitik, 

termometer, lux meter dan spektrofotometer. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang terdiri dari 4 kelompok dan 6 ulangan yaitu perlakuan intensitas 

cahaya 1500 lux (perlakuan A), 2500 lux (perlakuan B), 3500 lux (perlakuan C) 

dan 4500 lux ( perlakuan D). Parameter utama yang diamati adalah kandungan 

klorofil a dan b D. salina. Parameter penunjang yaitu populasi D. salina dan 

kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan Intensitas cahaya tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap jumlah kandungan klorofil D. salina sedangkan 

konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan D. salina adalah pada perlakuan C (3500 

lux) sebesar 94,43x104 unit/ml. 
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