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ABSTRACT 

Development of the palm oil industry in Riau Province region growing that have positive and 

negative impacts to the environment. One of the negative impacts resulting from the development 

of the palm oil industry is the decreasing water quality due to sewage directly to the water 

system. Prevention is needed to be undertaken in the form of water quality monitoring. The use of 

biosensors Intelligent Mobile Lab for In Vitro Diagnostic (IMOLA-IVD) as detectors and in 

combination with the use of a component biologist alga Chlorella Kessleri as biotransducer is 

able to give measurement of water pollution parameters. The results show changes of DO rate 

that detected by IMOLA-IVD indicated the algae consume the DO rather is producing cause the 

palm oil organic matter. 
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ABSTRAK 

Perkembangan industri kelapa sawit di daerah Provinsi Riau semakin berkembang yang memberi 

dampak positif dan negatif untuk lingkungan. Salah satu dampak negatif akibat perkembangan 

industri kelapa sawit ini adalah menurunnya kualitas air akibat pembuangan limbah yang 

langsung menuju ke sistem perairan. Perlu di lakukan upaya pencegahan pencemaran air dalam 

bentuk monitoring kualitas air.Penggunaan perangkat biosensor IMOLA-IVD sebagai detektor 

dan di kombinasikan dengan menggunakan komponen bioligis berupa alga Chlorella Kessleri 

sebagai bio-transduser mampu memberikan hasil pembacaan parameter-parameter pencemaran 

air. 

 

Kata kunci: algae, biosensor, minyak kelapa sawit, polusi air, monitoring kualitas air 

 

PENDAHULUAN 

 Air merupakan bagian terpenting bagi 

kehidupan masyarakat di Provinsi Riau. 

Sebagai salah satu sumber daya alam 

mengalir, pencemaran air akan 

mempengaruhi kesempatan perkembangan 

ekonomi dan keadaan masyarakat di area 

sekitarnya. Pencemaran air di indikasikan 

sebagai turunnya kualitas air sampai ke 

tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 

dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya [1]. Salah satu penyebab 

pencemaran air adalah limbah buangan 

industri pengolahan kelapa sawit.Pengolahan 

kelapa sawit akan menghasikan limbah cair 

dalam bentuk air dan minyak yang 

mengandung material organik sangat tinggi 

dan menyebabkan pencemaran 

air.Pencemaran air yang terjadi dapat di ukur 

dengan menggunakan parameter-parameter 

pencemaran air.Salah satu parameter 

pencemaran air tersebut adalah tingkat 

oksigen terlarut / Dissolved Oxygen (DO) di 

dalam air [2, 3]. 
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 Detektor IMOLA-IVD yang digunakan 

merupakan perangkat detektor yang mampu 

melakukan pengukuran multi parametris 

terhadap parameter pencemaran air secara 

bersamaan. Kemampuan perangkat IMOLA-

IVD juga mengambil konsep Lab on Chip 

yang bertujuan untuk mempermudah proses 

pengambilan data agar dapat dilakukan di 

daerah sampel dan hasil pembacaan yang 

bersifat langsung (real time) [4,5].  

Perangkat biosensor juga melibatkan 

komponen biologis yaitu alga Chlorella 

Kessleri sebagai bio-transduser. Monitoring 

kualitas air dapat dilakukan dengan 

mengamati perubahan DO di lingkungan 

hidup sekitar alga Chlorella Kessleri. 

 Perubahan yang di amati merupakan 

kondisi vitalitas Chlorella Kessleri yang 

menandakan metabolisme alga akan 

menghasilkan DO melalui proses 

fotosintesis atau mengkonsumsi DO untuk 

proses metabolisme kimia [6]. Pemilihan 

alga Chlorella Kessleri sebagai komponen 

biologis pendeteksi bahan pencemar karena 

tingkat sensitifitasnya yang tinggi terhadap 

zat-zat pencemar yang bersifat organik 

maupun non-organik [7]. 

 

MATERIALDAN METODE 

 Dalam penelitian ini digunakan perangkat 

pengukuran yaitu IMOLA-IVD dengan 

menggunakan alga Chlorella Kessleri sebagai 

komponen bio-transduser. 

 

IMOLA-IVD 

 

 
Gambar 1. Skema dari IMOLA-IVD, (1) Modul 

Fluida, (2) Modul Analog, (3) Modul Digital, (4) 

Modul Perangkat Lunak [8] 

  

Perangkat IMOLA–IVD merupakan sistem 

deteksi yang tersusun dari 4 bagian utama yaitu:, 

modul fluida, modul analog, modul digital, 

modul perangkat lunak  

 

 

 

Modul Fluida 

 Modul Fluida adalah pusat distribusi nutrisi 

meliputi wadah penyimpanan, wadah 

pembuangan, fluidic head, pompa peristaltik dan 

selang penghubung. Proses distribusi nutrisi di 

atur oleh perangkat lunak IMOLA-IVD 

menggunakan  pompa peristaltik.  

 Pada bagian fluidic head terdapat komponen 

Light Emitting Diodes( white 3mm rrnd water 

clear dari Lite-On) yang berfungsi sebagai 

sumber cahaya buatan (artificial light) yang 

berfungsi untuk membantu alga dalam proses 

metabolisme fotosintesis. Diagram berikut 

menunjukkan intensitas relatif LED dengan 

panjang gelombang yang menunjukkan intensitas 

tertinggi terjadi dalam panjang gelombang di 

interval 470nm, yang sesuai dengan tingkat 

fotosintesis di interval tersebut [8]. 

 
Gambar 2. Hubungan antara intensitas relatif 

LED dan panjang gelombang yang seusai denga 

proses fotosintesis [9]. 

 

Modul Analog 

 Bagian pada IMOLA-IVD yang berfungsi 

sebagai komponen deteksi. Pada modul analog 

ini digunkaan  detektor dalam bentuk paket 

mikrochip dan di namakan Biochip.  

 

Biochip 

 Salah satu komponen dari modul analog. 

Biochip merupakan sistem detektor berupa 

elektroda-elektroda sensor dengan spesifikasi 2 

elektroda sensor potensiometris (pH) Metal 

Oxide (MeOx), 1 elektroda sensor amperometris 

(DO), 1 elektroda sensor suhu Pt1000 dan 2 

elektroda sensor impedansi Interdigitated 

Electrode Structure (IDES). Elektroda-elektroda 

sensor pada biochip mampu bekerja dalam waktu 

bersamaan dan memberikan hasil pembacaan 

yang sesuai dengan tiap parameter yang di ukur. 
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Gambar 3. Tampak atas dari biochip yang 

menunjukkan komponen sensor penyusunnya 

 

Modul Digital 

 Pusat pengendali sistem IMOLA-IVD 

tersusun dari rangkaian-rangkaian elektronik 

yang pusat komponen yang mengatur fungsi 

kerja IMOLA-IVD. Pada bagian ini digunakan 

juga komponen ADC (Analog Digital Converter) 

untuk mengkonversi hasil pembacaan sinyal 

analog dari elektroda-elektroda sensor  biochip 

ke dalam sinyal digital. Modul digital ini juga 

berperan sebagai penghubung antara IMOLA-

IVD dan Komputer (PC). 

 

Modul Perangkat Lunak  

 Modul perangkat lunak pada IMOLA-IVD 

merupakan interface dalam computer yang 

mengendalikan fungsi kerja komponen IMOLA-

IVD. Bagian pengendali IMOLA-IVD yang 

berbasis program c/c++  ini adalah DALiA (Data 

Acquisition and Link Application). Perangkat 

lunak ini berfungsi mengatur semua konfigrasi 

komponen IMOLA-IVD (Modul Fluida, LED, 

Modul Analog) melalui interface komputer. 

Selain berperan sebagai pengatur fungsi 

komponen IMOLA–IVD, DALiA juga 

menampilkan status dari seluruh komponen 

IMOLA-IVD dan menampilkan proses 

pengambilan data secara langsung (real  time). 

 

AlgaChlorella Kessleri 

 Komponen biologis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alga Chlorella Kessleri yang 

termasuk dalam family Chlorellaceae.Alga ini 

termasuk tumbuhan tingkat rendah yang dapat 

berfotosintesis menghasilkan oksigen terlarut 

disebabkan kandungan klorofil yang terdapat di 

bagian sel. Sebagai tumbuhan tingkat rendah alga 

Chlorella Kessleri memiliki diameter berkisar 

2,5mm-3mm. 

 

 
Gambar 4. Alga Chlorella Kessleri yang 

digunakan dalam penelitian monitoring kualitas 

air. 

 

Minyak Kernel dan Minyak Kelapa Sawit 

(CPO) 

 Dalam penelitian ini digunakan sampel bahan 

pencemar berupa minyak kernel dan minyak 

kelapa sawit (CPO) sebagai bentuk kontaminasi 

di dalam air.Sampel yang digunakan didapat dari 

salah satu pabrik kelapa sawit di daerah Provinsi 

Riau. 

 

 
Gambar 5. (A) Minyak CPO (Mesocarp), (B) 

Minyak Kernel 

 

Metode  Pengukuran 

 Pengukuran di lakukan dengan immobilisasi 

3ml alga Chlorella Kessleri di dalam biochip 

5 µm 
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dengan menggunakan filter paper (589/2 dari 

Whatman) berdiameter 9mm. Alga Chlorella 

Kessleri kemudian diberikan nutrisi yang diatur 

menggunakan pompa peristaltik. Nutrisi yang 

digunakan adalah media alga yaitu Algae Culture 

Broth (Sigma Aldrich kode:17124). Untuk 

pengukuran   dengan menggunakan bahan 

pencemar, 80mL media alga di dalam wadah 

penyimpanan kemudian dicampur dengan sampel 

Minyak Kernel dan Minyak CPO sebanyak 5ml 

untuk tiap wadah sampel. Selama proses 

pengambilan data LED dalam keadaan hidup. 

Perangkat LED sebagai penyedia sumber cahaya 

buatan menyediakan sumber cahaya yang 

membantu alga dalam proses fotosintesis.  

Pengaturan berupa siklus pemberian makan 

dengan menggunakan pompa peristaltik di 

terapkan.Pompa peristaltik dengan daya hisap 

20%, Selama 5 menit pompa dalam kondisi ON 

mengalirkan makanan ke dalam biochip.Selama 

10 menit berikutnya pompa dikondisikan dalam 

keadaan mati (P) sehingga nutrisi yang telah ada 

didalam biochip dapat dicerna secara optimal 

oleh alga Chlorella Kessleri. 

 Sebagai bahan analisa, perubahan tingkat DO 

di ukur dalam penelitian ini yaitu perubahan DO 

terhadap potensial yang dibaca oleh elektroda 

biochip.Hubungan yang terbentuk adalah 

semakin besar potensial listrik yang dibaca oleh 

elektroda biochip maka tingkat DO mengalami 

penurunan.Semakain kecil nilai potensial listrik 

yang di baca oleh elektroda biochip maka tingkat 

DO mengalami kenaikan [4]. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Penambahan Minyak Kernel 

 
 Berdasarkan gambar 6, pada bagian A nilai 

yang didapat memiliki interval yang 

kecil.Kenaikan potensial yang terjadi ketika 

pompa dalam keadaan tidak menyala (P) 

menunjukkan alga tidak menghasilkan DO 

melainkan mengkonsumsinya. Hal ini didukung 

dengan kondisi penurunan  potensial listrik 

ketika pompa dalam keadaan menyala (ON) yang 

menandakan kenaikan tingkat DO akibat Nutrisi 

baru yang memiliki tingkat oksigen yang masih 

tinggi. Sehingga alga cenderung melakukan 

metabolisme kimiawi dibandingkan fotosintesis. 

 Setelah penambahan minyak kernel kedalam 

biochip (B).Terdapat perubahan berupa interval 

antar siklus yang semakain besar.Hal ini 

menujukkan bahwa alga mengalami metabolisme 

kimiawai yang sangat dominan. Metabolisme 

kimiawi yang terjadi disebabkan tingginya 

kandungan zat organik (minyak kernel) 

dilingkungan alga sehingga dibutuhkan banyak 

DO yang membantu dalam proses pemecahan 

komponen organic tersebut [4]. 

 
Gambar 6. Hasil pengukuran dengan 

penambahan 5mL Minyak Kernel ke dalam 

lingkuangan micro alga di dalam biochip. A: 

Media alga, B: Media alga +5ml Kernel Oil, 

Waktu pompa dalam keadaan OFF (X) dan ON 

(O). 

 

 

Penambahan Minyak CPO(Mesocarp) 

 
Gambar 7. Hasil pengukuran dengan 

penambahan 5mL minyak CPO ke dalam 

lingkungan micro alga di dalam biochip. A: 

Media alga, B: Media alga + 5ml CPO 

(Mesocarp), Waktu pompa dalam keadaan OFF 

(X) dan ON (O) 

 

 Berdasarkan gambar 7, pada bagian A dengan 

pompa dalam keadaan tidak menyala potensial 
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yang dibaca menujukkan nilai 

penurunan.Penurunan nilai potensial disini 

menujukkan kenaikan tingkat DO di dalam 

lingkungan alga.dapat disimpulkan terjadi 

fotosintesis yang meghasilkan DO selama pompa 

dalam keadaan tidak menyala (P). Ketika pompa 

dalam keadaan menyala, nutrisi yang baru 

memiliki tingkat DO yang lebih rendah dan 

ditunjukkan dari perubahan nilai potensial yang 

mengalami kenaikan. 

 Setelah penambahan minyak CPO (B) 

terdapat peningkatan nilai potensial ketika 

pompa dalam keadaan menyala menujukkan 

nutrisi baru yang di alirkan ke dalam biochip 

mengalami penurunan tingkat DO setelah 

dicampur dengan minyak CPO. Pompa dalam 

keadaan  tidak menyala (P) menujukkan 

peningkatan nilai potensial yang berarti 

penurunan tingkat DO.  

 Hal ini di mungkinkan dengan kandungan zat 

organik pada CPO yang sangat tinggi 

mengakibatkan alga merubah proses 

metabolisme menjadi metabolisme kimiawi. 

Penurunan DO yang terjadi akibat alga 

mengkonsumsi DO untuk mencerna zat-zat 

organik pada minyak CPO [6,7]. 

 

KESIMPULAN 

 Monitoring kualitas air dengan menggunakan 

Perangkat biosensors IMOLA–IVD dengan 

mempergunakan alga Chlorella Kessleri 

memberikan hasil pembacaan parameter 

pencemaran air berupa DO. Perubahan parameter 

pencemaran air yang di ukur akibat penambahan 

sampel Minyak Kernel dan CPO adalah 

perubahan metabolisme pada alga Chlorella 

Kessleri. Perubahan metabolisme pada alga 

berupa alga yang tidak bertindak sebagai 

produsen DO melaui proses fotosintesis namun 

menjadi konsumsi DO dengan melakukan 

metabolisme kimiawi. Sehingga pencemaran 

yang terjadi akibat minyak CPO menurunkan 

tingkat produksi DO dan mengalihkan 

metabolisme alga menjadi metabolisme kimiawi. 
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