
 

BANGSA EUBACTERIALES 

 

Bangsa Eubacteriales 

 Bangsa eubacteriales masuk dalam divisi schizophyta kelas bacteria dengan cirri-ciri sel-sel 

berbentuk bulat atau batang yang lurus, terpisah-pisah, kadang-kadang membentuk koloni berupa 

rantai. Bergerak dengan flagel yang peritrik atau tidak bergerak. Bangsa ini meliputi berbagai suku 

antara lain sebagai berikut. 

1. Suku Azotobactereaceae 

Ciri-cirinya yaitu sel-sel berbentuk jorong atau batang dan mirip sel-sel khamir. hidup N2.. 

Contohnya : 

- Azotobacter chroococcum 

- Azotobacter indicus 

- Azotobacter agilis 

2. Suku Rhizobiaceae 

Ciri-cirinya adalah memiliki sel-sel berbentuk batang, kadang-kadang bercabang, seringkali 

bersimbiosis dengan Leguminosae dan membentuk bintil-bintil pada akarnya. Dapat menambat 

N2. Contohnya : 

- Rhizobium leguminosarum 

- Rhizobium japonicum 

- Rhizobium paseoli 

- Agrobacterium tumefaciens 

3. Suku Enterobacteriaceae 

Ciri-cirinya dapat menimbulkan fermentasi anaerobic pada glukosa, kadang-kadang juga 

laktosa. Seringkali terdapat dalam saluran pernafasan dan saluran kencing vertebrata. Ada yang 

hidup bebas dan ada pula yang bersifat pathogen. Contohnya : 



- Escherichia coli 

- Salmonella typhosa 

- Salmonella paratyphi 

- Shigella dysentreriae 

4. Suku Micrococcaceae 

Ciri-cirinya adalah memiliki sel-sel berbentuk peluru, terdapat dalam koloni berbentuk 

tetrade, kubus, atau massa tidak beraatura. Contohnya : 

- Sarcina lutea 

- Sarcina aurantiaca 

- Micrococcus denitrificans 

- Staphylococcus aureus 

5. Suku Neisseriaceae 

Memiliki sel berbentuk peluru, seringkali berpasangan. Contohnya : 

- Neisseria gonorrhoeae 

- Neisseria meningitidis 

- Veillonella parvula 

6. Suku Lactobacillaceae 

Bakteri berbentuk peluru atau batang yang menimbulkan fermentasi asam laktat. Contohnya                

-  Lactobacillus caucasicus 

- Streptococcus pyogenes 

- Diplococcus pneumoniae 

7. Suku Bacillaceae 

Memiliki sel-sel berbentuk batang dan menghasilkan endospora. Contohnya : 

- Bacillus subtilis 

- Bacillus antrachis 

- Bacillus polymixa 



- Clostridium pasteurianum 

Dalam kehidupan manusia bakteri mempunyai peranan yang menguntungkan maupun yang 

merugikan. 

1. Bakteri yang menguntungkan 

Contoh-contoh bakteri bangsa Eubacteriales yang menguntungkan adalah sebagai berikut. 

a. Escherichia coli yang lazim terdapat dalam usus besar manusia dan vertebrata 

lainnya dapat membentu pembusukan dalam usus dan penguraian makanan di 

dalam usus. 

b. Azotobacter berperan dalam pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi 

yaitu pada pembuatan asam cuka. 

c. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yoghurt. 

d. Lactobacillus casei berperan pada pembuatan keju yoghurt. 

e. Azotobacter xylinum berperan pada pembuatan nata de coco. 

f. Rhizobium leguminosarum berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri 

pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan 

dan Azetobacter chlorococcum. 

g. Rhizobium japonicum berperan sebagai pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis 

dengan akar tanaman kedelai. 

h. Rhizobium phaseoli berperan dalam mengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis 

dengan anggota-anggota marga Phaseolus. 

i. Bacillus polymixa merupakan penghasil antibiotik polimiksin B untuk pengobatan 

infeksi bakteri gram negativ. 

j. Bacillus subtilis penghasil antibiotik basitrasin untuk pengobatan infeksi bakteri 

gram positif. 

k. Clostridium pasteurianum merupakan bakteri anaerob yang dapat mengikat 

nitrogen. 



l. Clostridium acetobutylicum berperan dalam pembuatan zat kimia misalnya aseton 

dan butanol. 

m. Lactobacillus caucasicus dengan khamir membentuk ‘grana kefir’ untuk 

pembuatan yoghurt. 

2. Bakteri yang Merugikan 

Contoh-contoh bakteri bangsa Eubacteriales yang merugikan adalah sebagai berikut. 

- Clostridium botulinum dapat menyebabkan pembusukan pada makanan. 

- Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks pada sapi. 

- Agrobacterium tumafaciens menimbulkan tumor pada tumbuhan yaitu 

pembengkakan (cecidium) pada akar pohon-pohonan. 

- Salmonella typhosa merupakan bakteri pathogen penyebab penyakit tipus. 

- Salmonella parathypi merupakan bakteri pathogen penyebab penyakit parathypus. 

- Staphylococcus aureus merupakan bakteri pathogen penyebab berbagai penyakit. 

- Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit kencing nanah. 

- Neisseria meningtidis penyebab penyakit meningitis. 

- Veillonella parvula terdapat dalam mulut dan saluran pencernaan makanan manusia 

dan hewan. 

- Streptococcus pyogenes, dalam tubuh manusia menimbulkan nanah dan keracunan 

darah. 

- Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit pneumonia. 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Tjitrosoepomo, G., 1989, Taksonomi Tumbuhan Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 

Pteridophyta, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Utami, S., 2009, Eubacteriales, http://www.wikipedia.com. 

 

  

 

 

http://www.wikipedia.com/

