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I. PENDAHULUAN 

Makro alga merupakan salah satu hasil laut yang potensial untuk 
dikenbangkan. Selarna ini beberapa alga laut telah diproses rnenjadi produk 
saperti agar-agar, karaginan, aiginat rnaupun furcelaran. Produk ini rnerupakan 
hasii rnetaboiisrne primer yang kegunaannya sebagai bahan "additive" dalarn 
industri pangan maupun non pangan. Alga laut juga rnenghasilkan senyawa 
metabolit sekunder antara lain antibakteri, antifungi, antivirus dan sebagainya. 

Antibakteri rnerupakan suatu senyawa yang dapat rnengharnbat 
perturnbuhan bakteri. Antibakteri yang diperoleh rnakro alga tergolong jenis anti 
bakteri yang alarni, sehingga pernanfaatanlaplikasinya diharapkan lebih arnan. 

Salah satu jenis alga laut yang dapat rnenghasilkan senyawa antirnikroba 
adalah Laurencia sp. Alga laut ini terrnasuk kelas Rhodophyceae yang diternukan 
juga di perairan Indonesia. Laurencia banyak diternukan di pantai selatan 
Yogyakarta (Sulastri et a/., 1975), di sekitar teluk Pananjung Jawa Barat (Susarsi 
e l  a/, 1978) dan banyak di perairan Kepulauan Riau (Chapman, dan Chapman. 

' 1980), Kepulauan Lingga dan Bangka (Anggadirdja, 1993). Laurencia sp 
terrnasuk salah satu alga yang dorninan di gugus terurnbu karang Pulau Pari 
(Mintarti. 1993). 

Sebagian besar spesies Laurencia sp di Philipina digunakan sebagai 
rnakanan, dan beberapa diantaranya digunakan sebagai surnber agar dan 
karagenan, surnber alarn amino dan produk kirnia, obat-obatan, antifungae dan 
antibakteri (Trono dan Fortes, 1988). 

Laurencia umurnnya tumbuh rnelekat pada batu-batuan di daerah rataan 
pasir (Sand flat), terurnbu karang (Coral reef). Daerah rataan pasir rnernpunyai 
dasar berpasir kadang-kadang terdapat karang batu hidup dan rnati. Spesies 
Laurencia yang terdapat di gugus Pulau Pari antara lain Laurencia nidifica, L. 
intricata, L. obtusa, L. pa~ipapil lata (Atrnadja dan Stilitijo, 1988). 
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