
 

BANGSA CHLAMYDOBACTERIALES 

 Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih 

tersebar luas dibandingkan mahluk hidup yang lain . Bakteri memiliki ratusan ribu 

spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim. 

Bakteri ada yang menguntungkan tetapi ada pula yang merugikan. 

 Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup yang 

lain. Bakteri adalah organisme uniselluler dan prokariot serta umumnya tidak 

memiliki klorofil dan berukuran renik (mikroskopis). 

KLAS SCHIZOMYCETES 

Kelas ini terdiri atas tumbuhan bersel satu. Sel-sel itu kecil benar, kadang-

kadang tak tampak dengan mikroskop biasa, ada yang dapat bergerak, ada yang 

tidak. Tidak jelas adanya inti (eukaryon) seperti yang biasa terdapat pada tanaman 

tinggi, yang sering terdapat ialah benda-benda yang mengandung kromatin, yaitu 

bahan kromosom. Inti yang sederhana itu disebut Prokaryon, kromosom yang 

terkandung di dalamnya berupa suatu  utas yang melingkar seperti suatu kolong, 

tidak mempunyai pasangan, sehingga Schizomycetes itu dapat disebut makhluk-

makhluk yang haploid. 

Sel-sel ada yang berbentuk seperti bola-bola kecil, ada yang berpa tongkat-

tongkat, ada yang bengkok serupa koma, ada pula yang spiral. Sel-sel ada yang hidup 

sendiri-sendiri, ada yang berkelompok, ada pula yang hidup di dalam  kista.  

Kelompok itu ada yang merupakan bentuk beraturan, ada pula yang tidak 

beraturan. Ada yang bergandengan merupakan rantai lurus,  ada pula yang 



bercabang, menghasilkan sel-sel pembiak yang dapat bergerak ataupun tidak 

bergerak. Ada spesies yang mempunyai pigmen, dan ada pula yang tanpa pigmen. 

Pigmen itu ada yang mempunyai fungsi seperti klorofil pada tanaman tinggi, yaitu 

untuk menyelenggarakan fotosintesis. 

Pembiakan dilakukan secara vegetatif atau aseksual dengan pembelahan diri, 

sedang beberapa spesies membentuk endospora untuk mengatasi pengaruh buruk 

dari lingkungan. Ada atau tidaknya perkembangbiakan bakteri secara generative atau 

seksual pada bakteri belum diketahui dengan pasti. 

BANGSA CHLAMYDOBACTERIALES 

 Ciri-ciri selnya berderet-deret seperti benang, seringkali deretan sel itu 

diselubungi suatu sarung, sel yang terlepas dari koloninya dapat bergerak bebas. 

Dalam sarung koloninya sering terdapat senyawa-senyawa besi. Bangsa ini antara 

lain meliputi: 

1. Suku Chlamydobacteriaceae,  

Koloni berbentuk benang, kadang-kadang dengan cabang-cabang semu, dapat 

membentuk sel-sel kembara. Dalam suku ini termasuk Sphaerotilus natans, 

Leptothrix ochracea,  dan Sphaerotilus dichotomus 

 



Sphaerotilus natans 

 

Leptothrix ochracea 

Trikoma tanpa cabang atau dengan cabang semu. Selubung berisi besi atau 

mangan. Kebanyakan menetap pada suatu substrat tanpa tangkai. Habitat air tawar; 

beberapa spesies terdapat juga di laut. Genus yang banyak dikenal ialah: 

 Sphaerotilus  

Dengan 3 spesies, trikoma dengan percabangan semu. Selubung dapat 

mengandung besi. Penghuni air tawar. Berbiak dengan konidia. Konidia 

dihasilkan oleh ujung trikoma. Setelah lepas dari selubung, konidia mengembara 

dengan flagel sampai mendapatkan substrat baru. 

 Leptothrix  

Dengan 12 species; trikoma silindris, selubung dapat mengandung besi atau 

mangan. Penghuni air tawar. 

2. Suku  Crenotrichaceae 

 Trikoma menempel pada substrat, selubung tipis, tidak bercabang atau 

dengan cabang semu, koloni berbentuk benang, dan tidak menghasilkan sel 

kembara yang dapat bergerak aktif.. Selubung dapat mengandung besi atau  

mangan. Habitat air tawar dan air laut. 



Habitat air tawar dan air laut. Genus yang terkenal ialah: 

- Crenothrix; ujung trikoma membesar. Sel-sel bulat panjang sampai silindris. 

Terdapat di persediaan-persediaan air. 

- Clonothrix; trikoma meruncing pada ujung. Ujung trikoma menghasilkan 

konidia. 

-  

- Crenothrix polyspora 

Dari segi kehidupan, bakteri ada yang menjadi kawan, jadi menguntuungkan 

bagi manusia, tetapi ada pula yang menjadi lawan, berarti merugikan. Seperti telah 

disebut terdahulu, bakteri mempunyai cara hidup yang beraneka ragam dan ternyata 

berbagai kegiatan hidupnya mempunyai efek yang dipandang menguntungkan. 

Bakteri yang hidup sebagai saprofit misalnya, berperan sebagai pengurai dan dengan 

demikian menjadi pembersih atau setidak-tidaknya mencegah terjadinya akumulasi 

sisa-sisa bahan organic dari tumbuhan maupun hewan yang berlebihan. 

Selain dari itu, belakangan ditemukan berbagai jenis bakteri yang 

menghasilkan antibiotika yang menjadi penghambat atau pembunuh berbagai baketri 

pathogen. Sebagai kelompok bakteri yang juga merugikan ialah beberapa jenis 



bakteri yang bersifat anaerob, yang dalam tanah menimbulkan proses reduksi, 

sehingga senyawa-senyawa yang mestinya dapat digunakan tanaman justru diubah 

menjadi senyawa-senyawa yang tidak dapat digunakan. Dalam kelompok ini 

termasuk bakteri-bakteri denitrifikasi, yaitu bakteri-bakteri yang menimbulkan 

proses kebalikannya nitrifikasi, jadi mengubah senyawa nitrat menjadi amoniak 

bahkan sampai nitrogen bebas. 
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