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PRODUI<SI S E N Y A W A  PERIACU I 'EI~CUMIIUIIAS C/z/orc//o sp. 
PADA URIUR I'ANIIN YANG BERBISD.4 

1. Pendal lulunn Okuda. 1971. Fit;;:rhut. \\'ebb dan Socder. 

Mikroalga dianggap sebagai suatu suniber 
produk berbagai balian kimia terniasuk asam 
lemak, gliserol, pigmen. vitatnin dan 
metabolit-metabolit yang aktif secara 
biologik (Gan dati Jonne. 1990). Salall salu 
jenis mikroalga yang niempunyai nilai 
ekonomi adalah Cltlorellrr sp. Clrlorello dapat 
nienghasilkan produk protein yang peng- 
guiiaantiya sebagai pangan sellat. Disaniping 
itu juga rnenghasilkan senyawa bioaktif yatig 
potensiel, yaitu sebagai sitbsrrat p e n m u  pcr- 
rumbul~an (Vonshak 1992). 

Senyawa pemaclt pertumbullat~ meropa- 
kan subsnat yang dapat meratlgsang perturn- 
bullan suatu mikroorganisnie. Bcbcrapa 
peneliri telall melakukan ekstraksi senyawa 
ini dari berbagai jenis mikroalga. Ektraksi 
dari mikroalga seperti Cl~lorellrr dan 
Scet~edesrirlrs dapat menstimulir perturnbullan 
dan jumlah (yield) dari kapang serta niikro- 
organisme lainnya (Balloni, Florenzano dan 
Favilli, 1968. Okoda, 1971. Wcbb dztl 
Soeder, 1984 dalam Borowitzka dan 
Borowitzka. 1988 dan Gingerhut, er nl. 
1984). 

Produksi senyawa peniacu pcrtumbul~an 
da;i mikroalga ini potensial untuk di- 
kembangkan. Senyawa ini dapat diapli- 
kasikan antara lain dalam industri fennentasi 
yang menggunakan mikroba seperti 
Saccharoa t~~ces  cerevisioe. 

Eksnak dari mikroalga hijau seperti 
C1rlo1-ello dan Scenedes~rtrrs dapat merang- 
sang perrumbullan dan nieningkatkatl junilall 
dari khamir d m  inikrocrganistnc laitlnya 
(Balloni. Florenzano dati Faviili. 196S, 

. 
1984 daiam Borou-iizka dan Borowitzka. 
1958). Ekstrak dengat) air panas dari 
Clrlorellrr juga d a p  rnenlacu pertutnbuhan 
dat'i jarlngan ta1lan::n dan koltltr scl (Macda 
dittl Tanaka. 19s: dalani Borowitzka. clan 
Borowilzka 1988). 

Cl~lorelln ad::>h s ~ i a l i  satu jenis 
mikroalga yang n::ngandung klilorofil serta 
pigmen lain untuk nielakukan potosi!ttetik. 
CItloreNn merupakan alga hijau uniseluler 
yang bersifat nor, rnotil dan dinamakan 
produsci~ primer bahan organik. karcna 
tncrupakan dasar r3ntai makanan akuatik 
(Pclczar dan Cllan. i9S6). 

Clrlorcllrr d$ur.;?ai dalanl seliap liabitat 
pcrairatl dcn dalan; kitltttr dap31 tunibul~ lcbili 
cepat dari jenis la~t:nya. Clilorellrr merupa- 
kan mikroalga yacg pertanla kali diisolasi 
dan ditumbullkan pada kultur murni 
(Ricllmond. 1986). 

Pada organism: bersel tunggal multi- 
pikasi sel nierupak3ti prriumbul~an jumlall 
orgaoisnie yang ni~rnbcttruk suaru populasi. 
I'enurnbuhan Clrlor?/lo dapat diukur dengan 
cara mengamati I menghitung perkeni- 
bangan junilah sel dari w a k ~ u  kc \r*aktu (Bold 
(Ian Wynne. 1978). 

Cl~lorel l r~ merupakan sel tunggal, bentuk- 
nya bulat atau bulat telur, mempunyai chloro- 
plas seperti cawan. dindingnya keras, padat 
dan gasis tengal~nya 5 nlikron. I'erkembang- 
an Cltlorello terjadt secara aseksual. yaitu 
dng;ln penibelahati sel atau pemisahan 
:~titosl)om dari sel it:.iiiknya. C%lorelln liidup 
bebas atau niei:?:iipcl pada binatang 
invertebrata (Dcpar:;.:tietl Pei.tnniatl. 1992). 
















