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Pengantar Penulis 

Republik Indonesia merupakan negara kepuiauan dan terletak di 

daerah tropis. Dengan kondisi geografis demikian, Indonesia memiliki berbagai 

potensi sumberdaya alam. Sebagian dari sumberdaya alam itu telah sejak 

lama dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai bidang. Namun sebagian besar 

masih belum tergali secara optimal. 

Satu diantara sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan 

adalah mikroalga. Perairan tawar seperti sungai, danau dan waduk serta 

perairan laut Indonesia menyimpan beragam jenis mikroalga yang masih 

belum tersentuh secara optimal. Padahal jenis mahluk hidup yang satu ini 

mempunyai potensi dan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai 

bidang. Belum banyak jenis mikroalga yang telah berhasil dikembangkan 

secara komersial, padahal masih banyak jenis yang masih belum dikenal 

secara biologi apatah lagi peluang pemanfaatannya. Terakhir terbetik peluang 

pemanfaatan beberapa jenis tertentu secara ekonomi dalam bidang pertanian, 

perikanan, pangan dan sumber energi {biofuef). 

Kurangnya buku-buku tentang mikroalga terutama untuk pendidikan 

diduga satu diantara penyebab lambannya pengembangan dan pemanfaatan 

mahluk hidup renik ini. Buku ini mengupas biologi dan peluang pemanfaatan 

jenis mikroalga merah (rhodophyceae) dari marga Porphyridium. Diharapkan 

dapat memperkaya wahana ilmiah dan praktis dalam menggal i potensi 

sumberdaya alam sejenis la innya. Mikroalga merupakan mahluk hidup 

berukuran kecil tetapi memiliki nilai sangat besar apabila diusahakan secara 

komersial. Banyak senyawa dan bahan berguna yang bernilai ekonomis yang 

bisa diekstraksi dan diolah dari organisma renik ini. Selain itu, teknologi 

produksi dan industri juga memerlukan perhatian spesifik untuk dikembangkan 

di tengah masyarakat. 
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