
KELAS SCHIZOMYCETES 

BANGSA PSEUDOMONADALES 

 

Kelas Schizomycetes 

Bakteri meliputi divisio Schizophyta dan kelas Schizomycetes. Sifat utamanya terdiri dari 

satu sel, bentuknya yang beraneka ragam, berkembang biak terutama dengan membelah dan 

tidak mempunyai inti sejati. Kelas Schizomycetes mempunyai tujuh ordo yaitu 

Pseudomonadales,, Chlamydobacteriales, Eubacteriales, Beggiatoales, Myxobacteriales, 

Spirochaetales dan Actinomycetales. 

 

Bangsa Pseudomonadales 

Pseudomonadales merupakan bakteri yang sel-selnya berbentuk peluru, batang yang lurus 

atau bengkok, spiral kadang-kadang bergandengan membentuk rantai. Selnya sering 

mengandung pigmen fotosintetik yang berwarna hijau bergerak dengan perantara flagel yang 

polar. 

 

Habitat 

Bakteri bangsa pseudomonadales dan sejenis bakteri lainnya, pada umumnya dapat 

ditemukan dimana-mana, dalam tanah, air, sisa-sisa pembusukan mahluk hidup, dalam tubuh 

mahluk hidup, bahkan pada debu yang ada diatmosfer dapat menjadi substratnya. Tubuh yang 

kecil, kemampuan berkembang biak yang cepat dan beranekaragam, kemampuan 

mempertahankan diri dalam berbagai keadaan termasuk keadaan yang tidak menguntungkan, 

menyebabkan luasnya distribusi bakteri. Didarat, laut, ngarai dan pegunungan, didaerah tropika, 

maupun daerah iklim dingin terdapat bakteri. Sehingga bakteri juga disebut kosmopolit.Namun 

demikian pertumbuhan bakteri dapat terkendali karena pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. 

 

Reproduksi (Perkembangbiakan) 

Bakteri pseudomonadales umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara 

aseksual (vegetatif = tak kawin) dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah 

pembelahan biner yaitu setiap sel membelah menjadi dua. Reproduksi bakteri secara seksual 



yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut 

rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan tiga 

cara yaitu: 

1. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel 

     bakteri ke sel bakteri yang lainnya. 

2. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnnya 

    dengan perantaraan organisme yang lain yaitu bakteriofage (virus bakteri). 

3. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui 

    kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan diantara dua sel bakteri yang 

    berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. 

    Schizophyta 

 

Suku Pseudomonadales 

1. Famili Thiorhodaceae 

Sel dapat berupa bola, serupa telur, serupa batang pendek atau panjang, lurus atau 

melengkung, atau seperti spiral. Berwarna agak ungu kemerahan sampai merah karena 

mempunyai bakterioklorofil dan karotinoida. Habitat tempat-tempat terang dan ada sulfida. 

Beberapa genus dari famili ini ialah: 

 Thiodictyon dengan 2 spesies, bentuk kokus tunggal atau dua-dua, menghasilkan belerang. 

 Thiospirillum dengan 5 spesies, bentuk serupa spiral, flagel pada ujung. Menghasilkan 

butir-butir belerang. 

2. Famili Nitrobacteraceae 

Kokus, basil atau spiral. Flagel tidak selalu ada. Gram negatif. Merupakan pembentuk nitrit 

atau nitrat. Tanpa endospora. Habitat tanah dan air tawar. Genus yang terkenal sebagai 

penyusun nitrit adalah: 

 Nitrosomonas, sel-sel bulat panjang, hidup bebas. 

 Nitrosococcus, bentuk serupa bola, penghuni tanah, hidup bebas. 

 Nitrosocystis, sel-sel berkelompok dan dipersatukan oleh suatu selaput. 

 Nitrosogloea, sel-sel berkelompok dalam lendir. 

 Nitrosospira, sel serupa spiral, hidup bebas. 

 



Genus yang terkenal sebagai penyusun nitrat ialah :  

 Nitrobacter, sel serupa batang-batang kecil, tidak berkelompok. 

 Nitrocystis, basil-basil kecil yang berkelompok. 

3. Famili Methanomonadaceae 

Sel serupa batang, ada yang berflagel. Gram negatif. Autotrof. Habitat tanah dan air rawa-

rawa. Genus yang terkenal dari famili ini adalah: 

 Methanomonas; genus ini dapat mengoksidasi metan. 

 Hydrogenomonas; genus ini dapat mengoksidasikan hidrogen. 

4. Famili Thiobacteriaceae 

Suku Thiobacteriales, bakteri-bakteri belerang, kemoautotrof, hidup bebas coccoid untuk 

bakteri berbentuk batang yang memperoleh energi dari oksidasi atau senyawa belerang. 

Dalam plasmanya sering terdapat belerang bebas dalam bentuk butir-butir atau kristal, antara 

lain : 

- Thiobacillus thioparus 

- Thiobacterium cristalliferum 

- Thiospora bipunctata 

5. Famili Pseudomonadaceae 

Bakteri-bakteri yang heterotrof, jarang sekali autotrof fakultatif, sel-senya seringkali bersifat 

oksidatif, kadang-kadang fermentatif, contohnya :  

- Pseudomonas denitrificans, menimbulkan racun tempe bongkrek. 

- Pseudomonas solanacearum, menimbulkan penyakit layu pada warga suku 

Solanaceae dan pada kacang tanah. 

- Pseudomonas denitrifican, mereduksi nitra  N2 

- Pseudomonas malvacearum, menimbulkan penyakit pada kapas. 

6. Famili Spirillaceae  

Suku spirillaceae meliputi bakteri-bakteri dengan tubuh yang bengkok, berbentuk koma, 

samapai spiral. Dalam suku ini antara lain termasuk : 

- Vibrio comma, penyebab penyakit muntaber. 

- Desulfovibrio desulfuricans, yang dapat mereduksi sulfat menjadi sulfida. 

- Spirillum minus, Spirillum lipoferum. 

 



Peranannya dalam lingkungan 

Salah satu alternatif yang paling aman dan ramah terhadap lingkungan untuk 

desulfurisasi batubara adalah secara mikrobiologi menggunakan bakteri Thiobacillus 

ferrooxidans dan Thiobacillus thiooxidans. Penggunaan kombinasi kedua bakteri ini ditujukan 

untuk lebih mengoptimalkan desulfurisasi. Thiobacillus ferooxidans memiliki kemampuan untuk 

mengoksidasi besi dan sulfur, sedangkan Thiobacillus thiooxidans tidak mampu mengoksidasi 

sulfur dengan sendirinya, namun tumbuh pada sulfur yang dilepaskan setelah besi teroksidasi. 

 Beberapa contoh gambar dari masing-masing suku dari bangsa Pseudomonadales: 

 

    

      Thiospirillum     Nitrosomonas                    Thiobacillus 

                                      

  Pseudomonas                       Spirillum 
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