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ABSTRACT 

Algae is one of the low-level organisms that can be used to monitor water quality because it has a 

large population and high sensitivity to pollutants. Algae as living cells have unique properties in 

their handling, especially in photosynthesis events that will release dissolved oxygen that can be used 

as an indicator of the health of water bodies from pollution. In this study algae as bioreseptors will 

be evaluated impedance values as a function of population density and artificial lamp photosynthesis. 

Algae are cultivated and a certain amount of volume is immobilized in chambers with platinum 

electrodes. Electronic circuit impedance with excitation source of multi I/O Card PCI 6251 National 

Instrument based on LabVIEW software that will measure the value of the algae impedance. The 

process of measuring algae impedance is carried out by injecting alternating currents in algae and 

the observed frequency of 10 Hz - 50 Hz. The result of the addition of lights causes the impedance 

value to increase which indicates the increased levels of dissolved oxygen produced by algae during 

the photosynthesis process. 
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ABSTRAK 

 

Alga merupakan salah satu organisme tingkat rendah yang dapat digunakan untuk memonitoring 

kualitas air karena memiliki populasi yang besar dan sensitivitas yang tinggi terhadap polutan. Alga 

sebagai living cell memiliki sifat yang unik dalam penanganannya khususnya dalam peristiwa 

fotosintesis yang akan mengeluarkan oksigen terlarut yang dapat dipergunakan sebagai indikator 

kesehatan badan air dari pencemaran. Pada penelitian ini alga sebagai bioreseptor akan dievaluasi 

nilai impedansi sebagai fungsi dari densitas populasi dan lampu artifisial fotosintesisnya. Alga 

dikultivasi dan sejumlah volume tertentu diimobilisasi dalam chamber dengan elektroda platina. 

Rangkaian elektronik impedansi dengan sumber eksitasi dari multi I/O Card PCI 6251 National 

Instrument berbasis software LabVIEW yang akan mengukur nilai impedansi alga tersebut. Proses 

pengukuran impedansi alga dilakukan dengan menyuntikkan arus bolak-balik pada alga dan frekuensi 

yang diamati 10 Hz - 50 Hz. Hasil penambahan lampu menyebabkan nilai impedansi meningkat yang 

mengindikasi meningkatnya kadar oksigen terlarut yang dihasilkan alga  saat proses fotosintesis. 
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PENDAHULUAN 

Pencemaran lingkungan semakin banyak 

terjadi dan sangat mempengaruhi kehidupan 

makhluk hidup yang berada diperairan, 

akibatnya berdampak pada kualitas air yang 

semakin memburuk (Salmin, 2005). Aktivitas 

industri dan pertanian menjadi penyebab 

terjadinya pencemaran air yang dapat 

mengakibatkan penurunan kualitas sumber 

daya perairan, yang menimbulkan ancaman 

dan dampak bagi organisme yang ada di 

perairan (Tsopela, 2016). 

 Langkah pencegahan perlu dilakukan 

untuk mencegah semakin luasnya penyebaran 

pencemaran yang terdapat pada sistem 

perairan, yaitu dengan  cara pemantauan dan 

monitoring berdasarkan parameter – parameter 

kualitas air sehingga informasi yang diperoleh 

dapat dijadikan sistem peringatan dini (Early 

Warning System). Kualitas air sangat penting 

dikarenakan air merupakan dasar dari semua 

kehidupan. Salah satu penggunaan alga hijau 

adalah sebagai indikator solusi hemat biaya 

untuk pemantauan kualitas air (Umar et al., 

2015).  

Alga adalah protista eukariotik dimana 

ketika melakukan proses fotosintesis alga 

mampu menghasilkan makanannya sendiri 

yang disebut dengan sifat autotrof. Alga 

chlorella sp. memproduksi oksigen terlarut 

berdasarkan proses fotosintesis yang 

distimulasi menggunakan cahaya artifisial 

berwarna biru dan merah dengan panjang 

gelombang 400 nm - 450 nm dan 650 nm -750 

nm. Cahaya dengan spektrum berwarna biru 

dibutuhkan alga untuk pertumbuhan vegetative 

dan spektrum berwarna merah untuk 

pertumbuhan generatif seperti pembungaan 

(Wati et al., 2019). Salmin (2005) menyatakan 

kualitas air suatu sistem perairan dikatakan 

baik apabila kadar DO dalam sistem perairan 

meningkat, sebaliknya apabila kadar DO 

dalam sistem perairan menurun, maka kualitas 

air akan menurun. Tingkat vitalitas dari alga 

dapat dilihat dari jumlah DO yang dihasilkan 

alga dalam proses fotosintesis. Vitalitas pada 

sel alga dapat ditentukan dengan menggunakan  

metode impedansi (Sui et al., 2020).  

Penelitian ini menggunakan sumber 

cahaya artifisial LED (light emitting diode) 

dengan spektrum berwarna biru dengan 

panjang gelombang 400 nm – 450 nm 

memberikan daya photon 344,9 photon/m2s 

dan spektrum berwarna merah dengan panjang 

gelombang 650 nm – 750 nm memberikan 

daya photon sebesar 628,2 photon/m2s. LED 

digunakan karena efisiensinya yang tinggi, 

daya yang besar, usia pakai lampu yang lama 

memiliki ukuran yang kecil dan cahaya yang 

dipancarkan monokromatik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui impedansi yang 

dihasilkan oleh alga saat disinari cahaya 

artifisial yang dinyatakan dalam benntuk 

grafik impedansi terhadap frekuensi. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Alga Chlorella sp 

      Penelitian ini menggunakan alga Chlorella 

sp. sebagai bioreseptor yang diperoleh dari 

Laboratorium Alga Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Riau, alga Chlorella sp 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut  

 

 
Gambar 1  Tampilan alga Chlorella sp. 

Berdasarkan Gambar 1 Alga chlorella sp. 

termasuk ke dalam famili Oocystaceae yang 

mampu bertahan hidup pada suhu 40OC, tetapi 

tumbuh dengan optimal pada kisaran suhu 25OC 

hingga 30OC. Alga chlorella sp. memiliki 

diameter 2 µm hingga 8 µm (Aprilliyanti et al., 

2016). 

 

2.    Proses kultivasi dan pengukuran sel alga 

      Medium kultur sel alga dibuat dengan 

mencampurkan 1000 mL air akuades dengan 
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1,87 gr bubuk Algae Culture Broth (ACB). 

Campuran medium diaduk dengan 

menggunakan shaker inkubator selama 15 menit 

dengan kecepatan 150 rpm, setelah homogen 

medium diautoklaf selama 2 jam dengan suhu 

121OC. Proses kultivasi dijalankan dengan 

mencampurkan sel alga sebanyak 5 mL kedalam 

botol duran 1000 mL berisi medium yang sudah 

diautoklaf menggunakan pipet eppendorf. 

Kultivasi dijalankan pada ruangan tertutup yang 

diberikan cahaya artifisial TL21W sebagai 

pengganti cahaya matahari dengan kondisi 12 

jam ON dan 12 jam OFF. Populasi awal sel alga 

dihitung dengan metode cell counting 

menggunakan hemocytometer dengan bantuan 

mikroskop monocular XSP-12.  

 

3.     PCI 6251  

Perangkat keras sistem akuisisi data yang 

digunakan adalah DAQ Card NI PCI 6251. 

DAQ card berfungsi sebagai perangkat akusisi 

data yang didalamnya terdapat DAC (Digital 

to Analog Converter),  ADC (Analog to Digital 

Converter), dan output-input digital. DAQ 

card PCI 6251 dihubungkan ke slot PCI pada 

motherboard komputer. PCI 6251 tidak bisa 

digunakan langsung sebagai antar muka 

sehingga diperlukan modul yang dirangkai. 

Modul-modul tersebut antara lain modul input 

analog, modul output analog, modul input 

digital, modul output digital (National 

Instrument, 2006). 

 

4.    Pengukuran Impedansi Alga 

Sampel alga chlorella sp. yang akan diuji 

dimasukkan kedalam wadah yang terbuat dari 

bahan akrilik kemudian dihubungkan dengan 

elektroda platina. Elektroda ini berbentuk 

jarum, sehingga memungkinkan dengan 

mudah untuk dihubungkan dengan sampel. 

Sumber tengangan pada modul berasal dari 

generator fungsi dengan maksimal 5 V. Set up 

pengukuran impedansi alga dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2. Set up eksperimen 

 

Sumber sinyal dan akuisisi data sistem 

berasal dari data aquitition (DAQ) dari 

National Instrument (NI) dengan jenis PCI 

6251 yang memiliki input dan output analog. 

Untuk memproses sinyal, diperlukan dua 

buffer sinyal tegangan analog yang berasal dari 

card diperkuat dan digunakan sebagai 

tegangan referensi penguat. Pada amplifier, 

tegangan disuntikkan ke sampel, arus yang 

timbul dari impedansi sampel kemudian 

dikonversi ke tegangan oleh konverter arus ke 

tegangan untuk proses akuisisi. Tegangan yang 

disuntikkan dan tegangan yang mewakili arus 

ini akan diakuisisi oleh card untuk sinyal 

pengolahan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis impedansi, real dan imajiner 

terhadap frekuensi dengan rentang 10 Hz – 

50 Hz pada alga Chlorella sp. dengan 

menggunakan variasi LED merah dan LED 

biru dengan daya photon masing-masing 

628,2 photon/m2s dan 344,9 photon/m2s  

diperlihatkan pada Gambar 3 sebagai 

berikut.

 
            (a) 
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 (b) (c) 

 
(d) 

Gambar. 3 Grafik hubungan frekuensi terhadap (a) nilai impedansi, (b) real, (c) imaginer dan  

(d) sudut fasa pada variasi panjang gelombang LED 

Berdasarkan Gambar 3. (a) hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa nilai 

impedansi lebih kecil atau turun seiring 

dengan meningkatnya frekuensi yang 

dimulai pada rentang 10 Hz-1kHz. Hal ini 

sesuai dengan yang dilaporkan oleh (Al-

Mossawi, 2021) yang menyatakan nilai 

impedansi alga akan menurun seiring 

dengan menigkatnya nilai frekuensi, ini 

dikarenakan pada frekuensi tinggi jaringan 

biologis arus akan mudah melewati sel 

sehingga resistansinya lebih rendah (Yang 

Y et al., 2013). Gambar (a) juga terlihat 

bahwa alga yang disinari oleh cahaya merah 

dengan daya photon 628,2 photon/m2s 

memiliki nilai impedansi yang meningkat 

dibandingkan cahaya biru dengan daya 

photon 344,9 photon/m2s, hal ini 

dikarenakan pada variasi LED menurut 

Aswandi (2020) cahaya berwarna merah 

lebih efektif diserap oleh tanaman untuk 

melakukan proses fotosintesis 

dibandingkan cahaya berwarna biru, 

sehingga nilai impedansi alga yang disinari 

cahaya merah lebih besar dibandingkan 

alga yang disinari cahaya biru. Hasil nilai 

impedansi variasi LED dan sensitivitas 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil impedansi sensitivitas variasi 

LED 

Frekuensi 

(f) 

LED 

(Merah) 

LED 

(Biru) 

Sensitivitas 

(Ohm/Hz) 

Merah Biru 

10 7330,65 6983,50 

128,84 122,75 

20 4137,40 3963,36 

30 3067,32 2929,41 

40 2514,56 2398,53 

50 2176,84 2072,72 

 

Gambar 3 (b) terlihat bahwa nilai real 

pada variasi LED berwarna merah 

cenderung meningkat dibandingkan LED 

berwarna biru namun menurun seiring 

dengan meningkatnya frekuensi. Nilai real 

tertinggi didapatkan pada LED merah 

dengan frekuensi 10 Hz. Hal  ini sesuai 
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dengan penelitian Bera (2016) yang 

menyatakan nilai real dari impedansi akan 

menurun dengan meningkatnya frekuensi, 

dimana nilai real akan selalu lebih tinggi 

pada frekuensi rendah. 

Gambar 3 (c) dapat dilihat nilai imajiner 

menurun pada variasi LED dan meningkat 

seiring dengan bertambahnya frekuensi 

pengukuran. Nilai imajiner terendah 

didapatkan pada cahaya LED berwarna 

merah dengan frekuensi 10 Hz. Imajiner 

merupakan bagian reaktansi dari impedansi 

(kapasitansi) dan menyatakan nilai kapasitif 

seperti membran dan jaringan sel (Castizo 

et al., 2018). Smirnov (2010) juga 

melaporkan nilai imajiner akan bernilai 

negatif atau tertinggal oleh arus untuk 

sampel bersifat kapasitif.  

Gambar 4 (d) dapat dilihat sudut fasa 

meningkat (menuju 0) seiring dengan 

bertambahnya frekuensi pengukuran. Sudut 

fasa terendah didapatkan pada cahaya LED 

berwarna biru dengan frekuensi 10 Hz. 

Volkov (2012) menyatakan bahwa sudut 

fasa bernilai negatif (tertinggal oleh arus) 

maka sampel bersifat kapasitf 

 

Kesimpulan  

Pengukuran impedansi alga Chlorella 

sp telah dilakukan dengan arus bolak-balik 

(AC) menggunakan frekuensi mulai dari 10 

Hz hingga 50 Hz. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa impedansi, bagian 

real, imajiner dan sudut fasa dari impedansi 

semuanya bervariasi dengan perbedaan 

daya photon cahaya artifisial LED pada 

pengukuran yang berbeda. Hasil data 

penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan 

acuan referensi untuk pengukuran dengan   

variasi warna dan intensitas yang berbeda. 
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