
KATA PENGANTAR 

Sehubungan dengan tugas mata kuliah Taksonomi Tumbuhan,  kami sebagai 

mahasiswa dituntut untuk menyusun dan menyiapkan sebuah buku sesuai dengan 

tema yang diberikan. Buku ini kami beri judul “CYANOPHYCEAE”. Dalam buku ini 

terdapat penjelasan yang lebih mendetail mengenai ganggang hijau – biru 

(Cyanophyceae). Buku ini juga dilengkapi gambar – gambar untuk memperjelas 

contoh – contoh dalam pembahasan materi. 

Buku ini dapat dipergunakan oleh pelajar baik pada sekolah menengah 

maupun mahasiswa serta masyarakat pada umumnya yang ingin memperkaya 

ilmu pengetahuan mengenai Cyanophyceae. 

Waktu yang pendek untuk menyiapkan buku inilah yang menyebabkan kami 

sebenarnya tetap ragu – ragu untuk mencetaknya. Kami berharap kemudian 

dengan bantuan dan saran para pemakai untuk menyempurnakan buku ini. 

Penyusun buku ini tidak mempunyai tujuan komersial, tetapi kami dedikasikan 

kepada mereka yang memerlukan pengetahuan tentang Cyanophyceae. Dengan 

penuh kesadaran mengenai segala kekurangannya, namun berdasarkan 

semboyan bahwa “ Tiada gading yang tak retak ” kami lepaskan buku ini untuk 

kepentingan masyarakat 
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CCCCCCCCCCCC YYYYYYYYYYYY AAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPP HHHHHHHHHHHH YYYYYYYYYYYY CCCCCCCCCCCC EEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEE             
(GANGGANG HIJAU BIRU) 

A. DIVISI CYANOPHYTA 

Cyanophyta merupakan suatu divisi (filum) bakteri  yang 

mendapatkan energi melalui fotosintesis. Cyanophyta termasuk 

dalam regnum (kerajaan) monera. Ganggang hijau- biru 

merupakan salah satu contoh dari kelas Cyanophyceae. 

 Ganggang hijau – biru memiliki klorofil yang berbeda dari 

klorofil bakteri yang dapat berfotosintesis, dan diketahui bahwa 

oksigen dibebaskan oleh ganggang hijau – biru pada saat 

fotosintesis tetapi tidak terjadi pada bakteri. Ganggang hijau – biru memiliki 

afinitas mirip bakteri sehingga disebut juga Cyanobacteria karena organisasi 

seluler dan biokimianya. 

Ganggang hijau – biru dari tahun ketahun semakin menarik dalam 

Biogeologi Nannofosil dari ganggang ini ditemukan pada lapisan stromatolite 

yang diperkirakan berusia 3 miliar tahun yang lalu (Golubic,1976;Taylor,1981) 

Ganggang hijau – biru merupakan organisme yang responsible terhadap 

akumulasi oksigen di bumi. Asal dari ganggang hijau – biru tidak jelas ( 

Harold(Bold and Michael J. Wynne, 1985 ). 

Ganggang hijau – biru bersifat prokariotik, struktur selnya sama dengan 

struktur sel bakteri sehingga termasuk ke dalam monera. Adapun ciri – ciri 

umum dari ganggang hijau – biru adalah sebagai berikut :  

a. Bersel tunggal ( Uniseluler ), ada pula yang berkoloni 

b. Memiliki klorofil, karotenoid serta pigmen fikobilin yang terdiri dari 

fikosianin dan fikoeritrin 

c. Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa dan selulose, 

kadang – kadang berlendir  

d. Inti sel tidak memiliki membran ( prokariotik ) 



B. ORGANISASI SELULER 

Ganggang hijau – biru berbeda dengan ganggang lainnya dalam 

organisasi selulernya. Perbedaannya antara lain : mereka mirip bakteri, tidak 

memiliki membran inti, susunan pigmen sitoplasmanya berbeda, dan tidak 

memiliki mikokondria, aparatus golgi, retikulum endoplasma dan vakuola 

struktur selnya lebih banyak mirip bakteri. Lamela fotosintetik atau tilakoid 

tidak di sertai oleh membran ke bagian plastid seperti alga hijau dan 

tanaman lain. Dinding sel dari beberapa ganggang hijau – biru memiliki 

substansi yang bervariasi seperti �-e-diaminopilemic dan asam muramic 

yang juga ditemukan di dinding sel bakteri  gram-negatif. Dengan demikian 

asam D-amino hanya ditemukan di dinding sel ganggang hijau-biru dan 

bakteri. DNA dari ganggang hijau – biru tersebar di dalam sel dan dikatakan 

prokariotik (Harold C. bold and john W. La Claire, 1961 ). 

Dinding selnya mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang 

kadang – kadang berupa lendir, oleh sebab itu ganggang ini juga 

dinamakan ganggang lendir ( Myxophyceae ). Sebagian dinding lendir ini 

berlekatan dengan plasma, meskipun tidak selalu demikian, dan ini terbukti 

dari percobaan – percobaan plasmolisis. 

Pada bagian pinggir plasmanya terkandung zat warna klorofil a, 

karotenoid dan dua macam kromoprotein yang larut dalam air yaitu : 

fikosianin yang berwarna biru dan fikoeritin yang berwarna merah. 

Perbandingan macam – macam zat warna ini amat labil, oleh sebab itu 

warna ganggang tidak tetap, kadang – kadang kebiru – biruan. Gejala ini 

dianggap sebagai suatu penyesuaian diri terhadap sinar (adaptasi kromatik), 

misalnya dalam cahaya hijau warnanya kebanyakan merah, dalam cahaya 

merah menjadi hijau atau biru. Hal ini rupa – rupanya berhubungan dengan 

proses asimilasi. 

Di tengah – tengah sel terdapat bagian yang tidak berwarna yang 

mengandung asam deoksi – ribonukleat dan asam ribonukleat. Kedua 

macam asam nukleat itu telah terkumpul seperti dalam inti sel tumbuh – 

tumbuhan tinggi, tetapi kromosom belum tampak. Bagian pusat dapat 



mengembang dan berpengaruh terhadap turgor. Dalam sel – sel yang telah 

tua tampak juga vakuola.  

Sebagai zat makanan cadangan ditemukan glikogen dan disamping itu 

butir – butir sianofisin ( lipo – protein ) yang letaknya di periferi, dan volutin 

yang fungsinya masih belum jelas. 

Cyanophyceae umumnya tidak bergerak. Diantara jenis – jenis yang 

berbentuk benang dapat mengadakan gerakan merayap yang meluncur 

pada alas yang basah. Bulu cambuk tidak ada, gerakan itu mungkin sekali 

karena adanya kontraksi tubuh dan dibantu dengan pembentukan lendir. 

C. REPRODUKSI 

 

Cara perkembangbiakan ganggang hijau – biru 

dalah sebagai berikut : 

a. Pembelahan sel 

Sel membelah menjadi 2 yang saling terpisah 

sehingga membentuk sel – sel tunggal, pada beberapa genera sel – sel 

membelah searah dan tidak saling terpisah sehingga membentuk filamen 

yang terdiri atas deretan mata rantai sel yang disebut trikom. Tempat – 

tempat tertentu dari filamen baru setelah mengalami dormansi ( istirahat 

yang panjang ). Heterokist dapat mengikat nitrogen bebas di udara contoh 

pada Gleocapsa. 

Heterokist adalah sel yang pucat, kandungan selnya terlihat homogen 

(terlihat dengan mikroskop cahaya) dan memiliki dinding yang transparan. 

Heterokist terbentuk oleh penebalan dinding sel vegetatif. Sedangkan 

akinet terbentuk dari penebalan sel vegetatif sehingga menjadi besar dan 

penuh dengan cadangan makanan (granula cyanophycin) dan 

penebalan-penabalan eksternal oleh tambahan zat yang kompleks. Studi 

ultrastruktur dari perkembangan akinet dilaporkan bahwa akinet dari 

Anabaena doliolum susunannya terdapat diantara dua heterokist. Tyagi 

(1974) menemukan bahwa potasium nitrat dan amonium klorida 



menghambat pembentukan akinet, sedangkan glukosa akan 

meningkatkan pembentukan akinet.  

b. Fragmentasi 

Fragmentasi adalah cara memutuskan 

bagian tubuh tumbuhan yang kemudian 

membentuk individu baru. Fragmentasi 

terutama terjadi pada Oscillatoria. Pada 

filamen yang panjang bila salah satu selnya 

mati maka sel mati itu membagi filamen 

menjdi 2 bagian atau lebih. Masing – 

masing bagian disebut hormogonium. 

Fragmentasi juga dapat terjadi dari pemisahan dinding yang berdekatan 

pada trikom atau karena sel yang mati yang mngkin menjadi potongan 

bikonkaf yang terpisah atau necridia. Susunan hormogonium mungkin 

meliputi kerusakan transeluler. 

 

 

c. Spora 

Pada keadaan yang 

kurang menguntungkan 

Cyanobacteria akan 

membentuk spora yang 

merupakan sel vegetatif. 

Spora membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. 

Contoh : Chamaesiphon 

comverficolus 

 

 



D. FOTOSINTESIS 

 Cyanobacteria adalah satu – satunya kelompok organisme yang mampu 

mengurangi nitrogen dan karbon dalam kondisi tidak ada oksigen. Cyanobacteria 

mempunyai klorofil dan karotenoid, selain itu juga mempunyai pigmen yang disebut 

fikobilin yang terdiri dari fikosianin ( pigmen biru ) dan fikoeritrin  ( pigmen merah ). 

Komposisi pigmen yang bervariasi mengakibatkan warna tampilan cyanobacteria 

berbeda – beda misalnya dari biru kehijauan sampai merah kecoklatan. Absorbsi 

spektrum – spektrum sinar yang bervariasi akibat pigmen yang berbeda 

menyebabkan cyanobacteria mampu menyerap cahaya lebih banyak sehingga 

lebih efisien dalam penggunaan air dan CO2 pada fotosintesisnya  

E. FIKSASI NITROGEN 

Fiksasi nitrogen pada 

cyanobacteria terjadi pada heterokist, 

yaitu sel besar yang terdapat pada 

spesies yang berbentuk filamen. 

Dinding dari heterokist berbeda dari 

sel lain, heterokist memiliki 2 

lapisan pembungkus, lapisan 

terluar terdiri dari polisakarida dan lapisan 

dalamnya terdiri dari glikolipid. Dengan heterokist, membran cyanobacterium di organisasikan ke 

dalam sebuah pola yang konsentrik atau retikuler. Sejak heterokist kekurangan fotosistem II siklus 

fosforilasi yang terjadi di dalamnya tidak menghasilkan perubahan oksigen, oksigen yang diberikan 

diturunkan dengan cepat oleh hidrogen, hasil sampingan dari fiksasi nitrogen siap dikeluarkan dari 

dinding heterokist. Nitrogenase sensitif terhadap adanya oksigen, dan fiksasi nitrogen merupakan 

proses anaerob. Susunan heterokist pada Nostoc dan genera lain dapat terhambat oleh adanya 

amoniak atau nitrat tetapi ketika kandungan nitrogen tersebut menurun dibawah ambang batas, 

heterokist mulai kelihatan. Beberapa cyanobacteria memiliki spora yang disebut akinet, yang sangat 

berbeda dari struktur dan fungsi heterokist. ( Peter H. Raven, dkk 1986: 184 ) 

 

 

 



F. KLASIFIKASI 

Cyanophyceae termasuk dalam kingdom Monera, divisi cyanophyta. 

Cyanophyceae dibedakan dalam 3 ordo berdasarkan bisa tidaknya membentuk 

spora yaitu : ordo Chroococcales, Chamaesiphonales, dan Hormogonales.   

a. Ordo Chroococcales 

Berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora, warna biru kehijau – 

hijauan. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau 

tembok yang basah. Setelah  pembelahan sel – sel tetap bergandengan 

dengan perantaraan lendir tadi dan dengan demikian terbentuk kelompok 

– kelompok atau koloni contoh spesies dari ordo chroococcales : 

1. Chrococcus 

Organisme uniseluler atau 

berkelompok dalam bentuk agregat 

dari 2 atau 4 sel hal ini disebabkan 

karena kegagalan dari hasil 

pembelahan sel untuk berpisah 

dengan cepat. Hasil pembelahan sel 

dari Chrococcus berbentuk setangah 

bola, sedangkan Gleocapsa berbentuk bulatan atau memiliki 

kutub. 

2. Gleocapsa 

Berbentuk bulat memanjang dan dikelilingi oleh membran 

dengan beberapa generasi sel yang terdapat di dalamnya. 

Membran kadang – kadang ada yang berpigmen. Gleocapsa 

terdapat pada batuan yang lembab atau pada air 

 

 

 

 



3. Anacystis  

Bentuknya bulat silindris, 

menuju bentuk basil dan mengalami 

pembelahan secara transversal. 

Setiap individu dikelilingi oleh 

membran yang lembut. Sel 

mungkin terdapat di dalam matriks  

 

4. Merismopedia 

Sel tersusun atas matriks di dalam sebuah lapisan tunggal yang 

tipis dan berliku yang dipelihara dan tumbuh dari pembelahan sel 

dalam 2 arah. Spesies ini mungkin berentuk plenkton atau epipelic 

dan terdapat dalam air yang tenang. Reproduksi dari bentuk koloni 

adalah dengan cara fragmentasi  

5. Eucapsis 

Pembelahan sel kearah 3 garis tegak lurus dan membentuk 

sarkinoid. Reproduksi dengan cara fragmentasi. 

6. Coelosphaerium 

Koloni berbentuk bulatan yang irreguler tersusun oleh matriks 

yang berkoloni pada bagian tepi. Sel berwarna hijau – biru atau 

mungkin gelap dan terisi oleh gelembung gas. Coelosphaerium 

sering terdapat pada plankton. 

7. Mycrocystis  

Koloni berbentuk bulatan atau tidak beraturan. Sel dari 

Mycrocystis disebarkan merata oleh kumpulan matriks. Mereka 

sering berwarna hitam atau merah karena adanya kandungan 

gelembung gas. Mycrocystis adalah plankton yang keras, ini bukti 

bahwa Mycrocystis biasanya menyebabkan luapan air dan  

mensekresikan zat penghambat bagi ganggang lainnya. 



b. Ordo Chamaesiphonales 

Alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang 

mempunyai spora. Benang – benang itu dapat putus – putus merupakan 

hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. Spora 

terbentuk dari isi sel ( endospora ) setelah keluar dari sel induknya spora 

dapat menjadi tumbuhan baru. Untuk menghadapi kala yang buruk dapat 

membentuk sel – sel awetan dengan menambah zat makanan cadangan 

serta mempertebal dan memperbesar dinding sel. (Gembong 

Tjitrosoepomo, 1989 : 25) 

Ordo Chamaesiphonales dibagi menjadi 3 famili yaitu : 

1. Famili Pleurocapcaceae 

a. Xenococcus 

Bulatan sel dari Xenococcus 

menempel pada filamen alga, 

mereka mengalami pembelahan 

anticlinal untuk meningkatkan 

ukuran dari koloni. Setiap sel 

dapat memproduksi banyak 

endospora dan disebut baeocyt 

yang membedakan mereka dari 

spora bakteri. Endospora dari beberapa ganggang hijau – biru 

mungkin bersifat motil untuk periode yang singkat. 

 

b. Hyella 

Cabang trikom dari Hyella 

tumbuh dari desmoschsis yang 

hidup dalam cangkang 

kalkareus atau bersama 

ganggang lainnya. Filamen 

besal mungkin menjadi 



pluriseriata. Banyak sel mungkin terbagi dalam bentuk 

endospora.  

2. Famili Dermocarpaceae 

Pembelahan sel vegetatif menjadi 2 bagian sel yang sama 

mungkin terjadi dalam anggota famili ini. Contoh spesiesnya antara 

lain :  

Dermocarpa 

Selnya berbentuk bulat hingga ramping atau pyriform dan 

tumbuh terikat pada substrat dalam kelompok. Reproduksi 

diselesaikan sendiri oleh endospora yang mungkin berkembang 

dalam jumlah besar dengan sel vegetatif 

3. Famili Chamoesiphonaceae 

Contoh spesies ini adalah : 

Chamaesiphon 

Persebarannya luas dan umumnya epifit. Berada pada 

tanaman angiospermae aquatik, lumut , dan ganggang 

khususnya Chladophora dan pada tanaman dewasa, protoplast 

pada kutub distal membentuk sebuah rantai spora yang disebut 

exospora. 

c. Ordo Hormogonales 

Sel – selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi 

suatu membran. Benang – benang itu melekat pada substratnya, tidak 

bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering 

mempunyai percabangan semu. Benang – benang itu selalu dapat 

membentuk hormogonium. 

 

 

 



Ordo Hormogonales dibagi menjadi 5 famili yaitu: 

1. Famili Oscillatoriaceae 

Hidup dalam air atau di atas tanah yang basah, sel – selnya 

bulat, merupakan benang – benang dan akhirnya membentuk 

koloni yang berlendir. Pada jarak jarak tertentu pada benang – 

benang itu terdapat sel – sel yang dindingnya tebal, kehilangan zat 

warna yang berguna untuk asimilasi, hingga kelihatan kekuning – 

kuningan dan dinamakan heterokista. Heterokista ini dalam 

keadaan khusus dapat tumbuh menjadi benang baru tetapi 

fungsinya belum dikenal dan biasanya lekas mati. 

Contoh spesies ini yaitu : 

a. Oscillatoria 

Trikom dari Oscillatoria 

berbentuk silindris dan tidak 

bercabang. Mereka hanya 

mempunyai satu membran. Trikom 

sering berada di massa 

pelampung atau bagian mengkilap pada tanah lembab. 

Selnya pendek dan lebar kecuali untuk sel ujungnya yang 

mungkin tertutup dan tipis. Trikom dari oscillatoria menunjukkan 

pertumbuhan meluncur, rotasi dan gerakan oscillatori. 

Reproduksi dilakukan oleh hormogonia. 

b. Spirullina 

Ganggang ini mengandung 

kadar protein yang tinggi 

sehingga dijadikan sumber 

makanan. Spirullina mampu 

menghasilkan karbohidrat dan 

senyawa organik lain yang 

sangat diperlukan oleh tubuh, 

juga menghasilkan protein yang cukup tinggi. 



c. Mycrocaleus 

Berkas dari trikom kadang – 

kadang menggulung satu 

sama lain berada pada 

membran yang sama. Trikom 

mungkin menonjol keluar dari 

pucuk membran. Dinding 

terluar dari ujung sel menebal. 

Beberapa spesies Mycrocaleus hidup pada air tawar, laut dan 

juga pada pasir yang lembab.   

2. Famili Nostocaceae 

Trikom tidak bercabang dan heterokist dan akinet terdapat 

pada organisme dewasa. Heterokist mungkin bersambung atau 

interkalar. Contoh spesies ini yaitu : 

a. Nostoc 

Nostoc lebih umum hidup pada terestrial / sub aerial 

daripada aquatik. Persebarannya luas pada tanah alkali dan 

pada batuan lembab. Agregat gelatin dari filamen 

mempunyai jeli. Trikom dikelilingi oleh lapisan tunggal dan 

pada organisme dewasa terdapat kumpulan matriks. Sel 

seperti manik –manik mengalami pembelahan sel secara rata 

yang meningkatkan panjang dari bentuk trikom.membran 

mungkin kuning tau kecoklatan. 

b. Anabaena 

 

Sebagian besar 

spesies anabaena bersifat 

aquatik dan beberapa 

bersifat planktonik.trikom 

dewasa dari Anabaena 



menghasilkan heterokist dan akinet yang ukurannya berbeda 

dari sel vegetatif.  

 

c. Cylindrospermum 

Memiliki heterokist yang  selalu basal dan dibawah 

keadaan normal. Sel yang berbatasan menjadi berpindah 

kedalam akinet silindris. 

3. Famili Scytonemataceae 

Trikom disertai membran yang mungkin berwarna. Trikom 

dicirikan oleh percabangan palsu tanpa pembelahan sel inisiasi 

pada bidang yang baru, trikom atau hormogonia putus atau 

tumbuh menyambung membran. Contoh spesies ini yaitu : 

Tolipotrix 

Diameter trikom 

seragam dan disertai 

membran yang sempit. Tipe 

percabangan palsu timbul 

dari sekitar heterokist. 

 

4. Famili Stigonemataceae 

Trikom dari beberapa genera adalah pluriseriata. Trikomnya 

berbeda dari cyanophyta lainnya dalam percabangannya yaitu 

dimulai oleh pembelahan sel pada bagian yang baru. Contoh 

spesies ini yaitu : 

a. Hapalosiphon 

Spesies ini tumbuh pada air yang asam atau netral dan 

bersifat epifit pada tanaman aquatik lain. Sel berbentuk 

pendek silindris. Pada membran terdapat hialin, hetrokist 



interkalar dan akinet. Hormogonia biasanya dari percabangan 

yang mugkin timbul unilateral atau bilateral spesies. 

b. Stigonema 

Hidup pada batuan yang lembab dan tanah yang lebih 

banyak terdapat air. Trikom utama pluriseriata, membran tidak 

berwarna atau kuning kecoklatan. Pertumbuhan ujung lebih 

luas dan percabangannya sama dengan sumbu utama, 

bentuk sel mugkin bulat atau pipih. Mereka terlihat disambung 

oleh untai protoplasmik kasar. Hormogonia dihasilkan dari 

ujung percabangan. 

 

5. Famili Rivullariaceae 

Trikomnya meruncing dari dasar sampai apeks atau dari 

tengah ke arah 2 ujung. Contoh spesies ini yaitu : 

a. Calothrix 

Hidup pada air tawar, air 

laut dan mungkin melapisi 

batu – batuan atau 

menempel pada ganggang 

dan tanaman aquatik 

lainnya. Filamen meruncing 

dan tidak bercabang / 

memiliki percabangan palsu. 

Percabangan palsu dapat 

lepas dari trikom induk. Heterokist biasanya basal dan jika ada 

akinet berdekatan dengan heterokist basal 

b. Rivularia  

Rivularia tidak memiliki akinet. Beberapa spesies dari 

Rivularia bersifat sub areal pada karang yang lembab. 



G. MANFAAT CYANOPHYCEA 

Jenis ganggang hijau – biru bersel satu merupakanvegetasi perintis, hal ini 

karena ganggang tersebut mampu atau dapat mengawali kehidupan sebelum 

organisme lainnya dapat hidup di suatu tempat. Sejumlah ganggang hijau – biru 

berfilamen ( bentuk benang ) dapat mengikat nitrogen ( N2 ) bebas dari atmosfer 

dan diubah menjadi amoniak ( NH3 ). Hal ini dilakukan dalam hiterikista, sehingga 

dapat berperan dalam proses menyuburkan tanah. Jenis ganggang hijau – biru 

yang bermanfaat diantaranya : 

 

1. Nostoc  

Perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan Nostoc tumbuh 

subur dan memfiksasi N2 dari udara sehingga dapat membantu penyediaan 

nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. 

2. Anabaena azollae 

Hidup bersimbiosis dengan Azolla pinata ( paku air ). Paku ini mendapat 

keuntungan berupa amoniak hasil fiksasi nitrogen oleh Anabaena azollae.  

3. Spirullina 

ganggang ini mengandung protein yang tinggi sehingga dijadikan sebagai 

sumber makanan. Dibeberapa negara misalnya thailand dan Vietnam. Ganggang 

hijau biru sudah dimanfaatkan untuk peningatan produksi pertanian. Namun, di 

indonesia ganggang hijau – biru belum digunakan dan penelitian ganggang hijau – 

biru masih sangat terbatas. 

Spirulina memang memiliki kandungan yang sangat lengkap, dan baik untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Bayangkan, spirulina ternyata memiliki 

kandungan zat besi 58 kali lebih banyak dari sayur bayam, dan 18 kali lebih tinggi 

dari daging. Jenis ganggang yang satu ini juga mengandung beta carotene 25 kali 

lebih banyak dari wortel, dan 100 kali lebih banyak dari pepaya, di samping 

kandungan lain seperti vitamin, protein, mineral, lemak dan karbohidrat.  



Oleh karena itu, Dr. Toni Sutomo, MPh menyimpulkan bahwa berkat segala 

kandungan tersebut, spirulina berguna untuk meningkatkan immunity system tubuh, 

menunjang fungsi cardiovascular dan keseimbangan cholesterol. Ia juga baik untuk 

memperbaiki fungsi pencernaan, meningkatkan fungsi detox serta mengurangi 

cancer risk dengan melindungi tubuh dari toxin.  

Memang, melalui penelitian lebih dari 40 tahun yang dilakukan lebih dari 

4000-an peneliti terkemuka di seluruh dunia, berhasil menyimpulkan manfaat 

spirulina dalam memperbaiki dan mempertahankan kesehatan : 

 

1. Membantu metabolisme tubuh  

o Meningkatkan body immune dari bahaya toxin / benda asing (virus, 

bakteri) yang membahayakan tubuh, termasuk : bahaya racun borak 

dan formalin yang marak dewasa ini 

o Memperbaiki sistem pencernaan (digestion system)  

o Membantu fungsi dan kerja jantung dengan menjaga kadar 

cholesterol darah 

o Membantu proses detox tubuh secara alamiah 

o Mengurangi resiko terserang kanker (cancer) dengan meningkatkan 

kapasitas anti oxidant tubuh 

2. Membantu mengatasi gejala kekurangan sel darah (anemia) 

3. Membantu penyembuhan tukak lambuing (peptic ulser) 

4. Mengurangi resiko penyakit jantung 

5. Membantu menyembuhkan penyakit hepatitis yang kronis maupun akut 

6. Bermanfaat untuk orang lanjut usia, yang umumnya menderita penyakit 

degeneratif kornis (tekanan darah tinggi / hypertension, jantung koroner, 

asam urat tinggi, katarak, gangguan liver / ginjal, kencing manis / diabetes) 

7. Mencegah dan membantu penyembuhan penyakit kanker (cancer). 

8. Mencegah kerontokan rambut (karena mengandung Vitamin E, linoleat-acid 

dan arachidonat-acid yang merupakan asal lemak penting dalam menjaga 

kesehatan akar rambut) 

9. Mempertahankan keindahan kulit (Skin Care)  
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GLOSARIUM 

 

1. Agregat  : 

• Aggregate : 1. Bergerombol membentuk suatu kumpulan yang padatatau 

kepala, biasanya digunakan untuk sekuntum / bunga 

   2. Bantuan serpihan atau kikisan lain yang dapat bercampur 

dengan tanah 

• Aggregation : 1. Kondensasi isi – isi sel dibawah beberapa rangsangan; 

gerakan protoplasma di dalam sel – sel tendril pada 

tanaman.tanaman sensitif yang menyebabkan tendril ( sulur ) 

berbelok menuju titik rangsang. 

   2. Sekelompok individu 

   3. Gerakan menuju suatu titik tunggal pada amoeba 

didalam wadah – wadah sel ( Acrasiomycetes ), terutama 

pada pembentukan plasmodium semu. 

2. Akinet  : Sejenis sel vegetatif dari jenis algae hijau tertentu yang 

memiliki dinding – dinding asli, menebal dan beralih menjadi 

sejenis spora non motif.  

3. Endospora  : 1. Spora yang dihasilkan didalam suatu sel induk; pada 

bakteri, spora tahanan berdinding tebal; pada algae biru – 

hijau, spora berdinding tipis 

  2. Lapisan bagian dalam megaspora ( dinding megaspora ) 

di Selaginella 

4. Fikobilin : Pigmen biru ( Phycocyanin / fikosianin ) dan merah ( 

Phycoerythrin  / fikoeritin ) yang ada bersamaan dengan 

klorofil pada ganggang merah dan ganggang hijau. 

5. Fikoeritrin : Pigmen merah pada ganggang 



6. Fikosianin  : Kelompok zat warna terdiri atas warna merah dan biru yang 

bersama – sama klorofil terdapat pada ganggang merah dan 

ganggang hijau – biru; fungsinya serupa dengan karoten 

dalam fotosintesis daengan menyarap energi cahaya untuk 

membentuk klorofil.    

7. Fiksasi  : Perekatan, Penempelan  

8. Fragmentasi  : Metode Reproduksi aseksual dimana suatu organisme terurai 

menjadi sejumlah bagian – bagian, masing – masing mudah 

menghasilkan siatu organisme yang baru; seperti pada jenis 

algae tertentu, jamur  

9. Heterokist  : Merupakan bagian tubuh alga yang berbentuk benang dan 

sel berukuran besar disebut heterokist. Sel ini berfunasi sebagai 

alat perkembangbiakan 

10.  Harmogonium  : Merupakan potongan benang yang terpisah dari benang 

lama dan kemudian tumbuh menjadi benang baru pada 

ganggang biru secara fragmentasi 

11. Karotenoid  : Pigmen gabungan warna merah dan ungu 

12. Klorofil : Zat hijau daun terdapat dalam sel mesofil daun, kadang juga 

terdapat pada epidermis tangkai daun dan kelopak bunga, 

berada dalam kloropiast (chioropiast), butir hijau daun 

13. Plankton  : Hewan dan tumbuhan renik yang hidupterapung dilaut, 

danau, atau rawa 

14. Prokariotik  : Kelompok makhlik hidup yang inti selnya sederhana, karena 

tidak berselaput. Tergolong kesini bakteri dan ganggang biru 

15. Sarkinoid : Sel – sel bakteri yang tersusun khas dalam unit – unit berisi sel 

berbentuk kubus  

16. Spora  : Butiran bersalut keras yang dihasilkan tumbuhan Thallophyta 

dan Sporozoa ( Protozoa ) yang berfungsi untuk perbiakan. 

Sporadihasilkan secara aseksual dengan perbanyakan diri ( 



pembelahan sel ) sel induk, ada yang terdiri dari satu sel 

adapula beberapa sel ada yang motil dan ada yang imotil. 

Jika tiba ditempat cocok akan berkecambah adan tumbuh 

jadi individu baru 

17. Trikom : Trikhoma, semacam serat atau benang pada mikroba. 
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