
 

 

 University of Groningen

Photopigments and functional carbohydrates from Cyanidiales
Delicia Yunita Rahman, D.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Delicia Yunita Rahman, D. (2018). Photopigments and functional carbohydrates from Cyanidiales. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/c1726120-f0fa-4d1d-b817-b627187cb8f9


 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Ringkasan 



 Ringkasan  

 

142 

Mikroalga menjadi pusat perhatian karena keunggulannya sebagai sumber bahan baku baru 

dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk biofuel, farmasi dan nutrisi. Mikroalga 

disebut biota produktif, cepat tumbuh dan pembudidayaan mikroalga hanya memerlukan 

air, cahaya (sinar matahari) dan karbon dioksida. Dalam skala besar bahkan proses 

menangkap atau memanfaatkan karbon dioksida  di udara disinyalir secara signifikaan 

dapat mengurangi efek rumah kaca. Penggunaan mikroalga sebagai bahan baku tidak 

bersaing dengan peruntukkannya sebagai bahan pangan seperti halnya umbi atau tanaman 

lain yang digunakan sebagai bahan baku biofuel. Selain itu mikroalga berperan penting 

dalam siklus oksigen di atmosfer dan sebagai produsen pertama pada rantai makanan pada 

ekosistem perairan. 

 

Saat ini terdapat lebih dari seratus ribu spesies mikroalga yang belum semuanya 

teridentifikasi dan dimanfaatkan. Salah satu ordo mikroalga yang unik adalah Cyanidiales 

dari divisi Rhodophyta (alga merah). Cyanidiales umumnya ditemukan di lingkungan 

perairan yang memiliki temperatur dan tingkat keasaman yang tinggi. Ordo ini terbagi ke 

dalam tiga genus: Cyanidium, Cyanidioschyzon, dan Galdieria. Genus Galdieria memiliki 

pengecualian karena dapat tumbuh pada kondisi heterotrop (dengan sumber karbon organik 

dan tanpa cahaya). Cyanidiales memproduksi berbagai senyawa fungsional diantaranya 

fotopigment, khususnya fikosianin, dan produk penyimpanan karbon/energy, glikogen dan 

floridoside. 

 

Disertasi ini disusun guna mengupas mengenai beberapa aspek berkaitan dengan produksi 

fotopigmen coproporphyrinogen, senyawa antara yang terdapat dalam jalur biosintesis 

klorofil; phycocyanin, fotopigmen dari komplek fikobilisom; dan karbohidrat fungsional, 

glikogen dan floridoside, dari mikroalga merah Cyanidioschyzon merolae dan Galdieria 

sulphuraria. 

 

Pada awal disertasi (Bab 1), membahas mengenai Cyanidiales memproduksi berbagai 

senyawa fungsional diantaranya fotopigment, khususnya fikosianin, dan produk 

penyimpanan karbon/energy, glikogen dan floridoside. Fikosianin merupakan pigmen yang 

terdapat pada alga hijau-biru dan alga merah yang berfungsi untuk menangkap cahaya 

selama proses fotosintesis. Fikosianin terdiri dari dua komponen yaitu (i) apoprotein yang 
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memiliki dua subunit homolog alpha dan beta; dan (ii) kromofor atau fikosianobilin yang 

memiliki struktur tetrapirol rantai terbuka dan memberikan warna biru yang khas pada 

fikosianin. Fikosianin yang beredar secara komersial saat ini diproduksi dari Spirulina 

platensis yang dibudidaya dalam kolam secara autotrof. Fikosianin dari S. platensis 

memiliki stabilitas pada pH netral dan temperatur sedang. Asosiasi Makanan dan Obat-

obatan di Amerika (FDA) dan Eropa (EFSA) telah memberikan ijin penggunaan fikosianin 

sebagai pewarna permen dan es krim menggantikan pewarna biru sintetis yang telah banyak 

beredar. 

 

Bab 2 mendiskusikan tentang Produksi fikosianin oleh G. sulphuraria varian 074G yang 

dikultivasi secara heterotrof dengan penambahan pati kentang, maltodextrin (Paselli SA2) 

dan pati granular yang dikombinasi dengan enzim Stargen002. Kemampuan G. sulphuraria 

varian 074G tumbuh pada media dengan Paselli SA2 dikarenakan produksi satu atau lebih 

hidrolase glikosida ekstraseluler yang dapat mengubah Paselli SA2 menjadi glukosa, yang 

kemudian diambil oleh sel dan digunakan sebagai sumber karbon dan energi. Pada genome 

G. sulphuraria terdapat dua gen yang mengkodekan glukoamilase (Gasu_25520 dan 

Gasu_25530) dan satu pengkodean β-amilase (E.C.3.2.1.2; Gasu_04150). Ketiga gen 

memiliki urutan sinyal N terminal yang jelas, menunjukkan bahwa enzim ini sangat 

mungkin diekskresikan ke dalam medium kultur. Karakterisasi fikosianin yang didapat dari 

G. sulphuraria yang ditumbuhkan pada Paselli SA2 tidal berbeda dengan fikosianin yang 

didapat dari kultur dengan penambahan glukosa. 

 

 Budidaya mikroalga secara heterotrof memberikan berbagai keunggulan dibandingkan 

dengan budidaya secara autotroph, salah satunya meningkatnya hasil biomassa yang 

dihasilkan. G. sulphuraria varian 074G adalah salah satu spesies mikroalga yang dapat 

tumbuh pada kondisi heterotroph dan masih mensintesis fotopigmen seperti klorofil dan 

fikosianin. Pada eksperimen tentang pertubuhan G. sulphuraria secara heterotrof dalam 

maltodextrin dan glukosa, salah satu media kultur berubah warna menjadi merah muda 

(Bab 3). Pendekatan yang memungkinkan dari senyawa merah muda yang terdapat pada 

media tersebut adalah senyawa coproporphyrin III (COPRO). COPRO merupakan bentuk 

oksidasi dari coproporphyrinogen III (COPROGEN), salah satu senyawa intermediat dalam 

biosintesis klorofil dan fikosianin. Bab 3 mengevaluasi pertumbuhan G. sulphuraria varian 
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074G dalam glukosa dan kondisi dimana COPRO terbentuk. Hasil eksperimen 

menunjukkan akumulasi COPRO terjadi pada saat G. sulphuraria varian 074G 

ditumbuhkan pada media dengan penambahan glukosa dan suplai oksigen yang terbatas. 

Hasil yang sama ditunjukkan saat G. sulphuraria varian 074G ditumbuhkan pada media 

dengan penambahan galaktosa, sukrosa, atau dusitol dan dengan kondisi oksigen yang 

terbatas. Dalam biosintesis klorofil dan fikosiobilim, COPROGEN dirubah menjadi 

protoporphyrinogen IX oleh coproporphyrinogen III oxidase (CPO) yang memiliki dua 

struktur: (i) oxygen-dependen CPO (HemF), yang biasanya terdapat pada eukariot dan (ii) 

oxygen-independent CPO (HemN), yang umumnya terdapat pada prokariot. Pada G. 

sulphuraria terdapat kedua gen yang mengkode kedua enzim tersebut. Akumulasi COPRO 

pada media G. sulphuraria 074G dalam kondisi oksigen yang terbatas adalah karena enzim 

HemF tidak berfungsi dengan baik. HemF membutuhkan oksigen dan proton untuk 

mengubah coproporphyrinogen III menjadi protoporphyrinogen IX. 

 

Bab 4 membahas mengenai alternatif lain sumber produksi fikosianin yaitu 

Cyanidioschyzon merolae korelasi produksi pigmen fikosianin dan perlakauan lingkungan 

guna melihat kondisi optimum pertumbuhannya. Fikosianin dapat diekstraksi dengan 

mudah dari C. merolae melalui syok osmotic menggunakan air suling murni, hal ini 

dikarenakan spesies ini tidak memiliki dinding sel. Indeks kemurnian fikosian dari C. 

merolae tanpa pemurnian lebih lanjut mencapai 9.9. Untuk dapat digunakan pada bahan 

makanan, fikosianin harus memiliki indeks kemunian <1, dan <4 untuk dapat digunakan 

sebagai bahan analisa. Fikosianin dari C. merolae stabil pada pH 5 dan temperatur hingga 

mencapai 80oC. Potensi C. merolae sebagai sumber fikosianin yang lebih stabil pada suhu 

tinggi mengarah kepada pencarian kondisi optimum pertumbuhan spesies ini guna 

mendapatkan fikosianin yang lebih banyak. Faktor utama pertumbuhan mikroalga adalah 

intensitas cahaya, periode pencahayaan, dan temperatur. Hasil yang pada Bab 5, 

menunjukkan bahwa produksi phycocyanin C. merolae paling optimal pada sekitar 40oC, 

pada intensitas cahaya rendah, dan pencahayaan yang konstan. 

 

Pada Bab 5 membahas tentang karakterisasi dan stabilitas fikosianin dari C. merolae 

terhadap cahya, pengawet dan alcohol. Fikosianin yang salah satu komponennya adalah 

protein, menjadikannya sensitif terhadap cahaya dan panas. Hasil penelitian menunjukkan 
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fikosianin dari C. merolae sangat stabil saat ditempatkan di dalam ruangan dengan 

intensitas cahaya normal (1000 Lux) dan kondisi yang sedikit asam (pH 5). Beberapa jenis 

gula seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, dan sorbitol yang biasa ditambahkan pada produk 

makanan sebagai pemanis dan pengawet, memiliki efek positif terhadap stabilitas 

fikosianin dari C. merolae. Bukan jenis gula yang memperngaruhi stabilitas fikosianin 

dalam larutan akan tetapi konsentrasi gula yang terdapat di dalamnya. Hal ini dikarenakan 

gula dapat melindungi bagian protein dari fikosianin sehingga dapat mempertahankan 

struktur protein pada fikosianin. Pengaruh berbagai konsentrasi alkohol pada stabilitas 

fikosianin juga diinvestigasi pada bab ini. diselidiki. Alkohol dapat mengganggu struktur 

air di sekitar molekul protein, yang menyebabkan ketidakstabilan dan akhinya 

pengendapan protein. Hasil bab 5 menunjukkan bahwa pada konsentrasi alkohol hingga 

10%, phycocyanin C. merola dapat menjadi alternatif menarik untuk pewarna sintetis.  

 

Potensi penggunaan G. sulphuraria dan C. merolae pada produksi fikosianin dan 

karbohidrat funsional merujuk pada pencarian isolat mikroalga local dari Indonesia yang 

bebas dari lisensi (Bab 6). Empat isolat Cyanidiales diperoleh dari kawah Rengganis di 

kawasan Bandung, Jawa Barat. Keempat isolat mikroalga dikarakterisasi berdasarkan 

kepada morfologi dan fisiologi sel nya. Semua isolat memiliki bentuk bulat dengan plastid 

yang berlapis dan memiliki 2 hingga 8 anakan sel. Keempat isolat ini tidak hanya tumbuh 

dalam kondisi autotrof tetapi juga dapat tumbuh pada kondisi heterotrof dengan 

menggunakan sumber karbon dari glukosa, galaktosa, dan gliserol. Pengamatan secara 

morfologi dan fisiologi menunjukkan keempat isolat memiliki karakteristik seperti genus 

Galdieria. Semua isolat mikroalga memproduksi fikosisan ketika ditumbuhkan pada 

kondisi autotrof, sedangkan pada kondisi heterotrof hanya isolat Al009 dan Al014 yang 

tetap mempertahakan fotopigmennya. Spesies dari genus Galdieria diketahui mampu 

memproduksi glikogen dengan derajat percabangan yang tinggi dan juga floridoside 

sebagai bentuk energy cadangan. Semua isolat yang diperoleh dari kawah Rengganis ini 

memiliki glikogen dengan prosentasi percabangan berkisar 13% hingga 15%. Selain itu 

mereka juga mengakumulasi floridoside pasca pemberian syok osmitic selama 24 jam. 

 

Disertasi ini menunjukkan bahwa mikroalga merah dapat digunakan dalam produksi 

pewarna biru alami fikosianin dan karbohidrat fungsional. Kultivasi mikroalga merah 



 Ringkasan  

 

146 

relative mudah tanpa risiko kontaminasi dikarenakan kondisi pertumbuhan optimanya pada 

pH rendah dimana banyak mikroorganisme lain tidak dapat bertahan hidup. Strain dari 

Galdieria sulphuraria dapat tumbuh tanpa pencahayaan dengan adanya udara (oksigen) 

dalam galaktosa dan glukosa, produk samping konversi gula susu laktosa, dan dalam 

gliserol, produk samping produksi biodiesel dari minyak dan lemak. Galdieria strain ini 

dapat diisolasi dengan mudah dari sumber air panas yang terdapat di Indonesia dan area 

volkanik lainnya di dunia. Singkatnya, mikroalga merah adalah system produksi secara 

biologi yang berkelanjutan dan sedehana untuk bahan pangan fungsional. 
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