
MYXOBAKTERIALES 

 

Myxobakteriales merupakan salah satu ordo dari kelas Schizophyta 

(tumbuhan belah). Klas 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 didalamnya 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 dengan pembelahan diri, sedang 

beberapa spesies membentuk endospora untuk mengatasi pengaruh buruk dari 

lingkungan. Myxobacteriales menghasilkan sporokista, sedang pada 

Borrelomycetaceae terdapat tubuh-tubuh kecil yang berguna sebagai alat pembiak. 



Bakteri ada yang hidup bebas, autrotof, ada pula yang hidup sebagai saprobe, 

sebagai parasit dan ada pula yang patogen. 

Myxobacteriales memiliki sel-sel berbentuk batang yang lentur, merayap 

pada substrat yang padat, membentuk koloni yang tipis merata pada substratnya 

yang tampak seperti lendir. Dapat membenruk tubuh buah. 

Myxobakteriales (Bakteri lendir) Perintah yang mengandung bakteri 

merayap fleksibel yang tidak memiliki dinding sel yang kaku dan flagella, dan 

bergerak dengan meluncur di substrat. Sebagian besar anggotanya terestrial. 

Myxobacters berbeda dari bakteri lain dalam memproduksi sel beristirahat, 

microcysts disebut, yang sering ditanggung dalam tubuh buah. Banyak tanah 

saprophytes, beberapa spesies (misalnya Cytophaga dan Sporocytophaga) enzim 

selulase menghasilkan. 

Ordo ini terdiri atas 5 famili dengan 12 genus yang mencakup 71 spesies, 

kebanyakan hidup sebagai saproba, dapat menghasilkan lendir sehingga masing-

masing tetap berkelompok. Kelompok ini dapat bergerak perlahan-lahan. Makin 

bertambah usia, makin banyak lendir yang dihasilkannya. Bakteri yang ada di 

dalam kelompok itu berbentuk batang lemas, tidak mempunyai flagel, namun 

dapat bergerak sediki-sedikit. Kelompok lendir yang berisikan ribuan bakteri ini 

menyerupai plasmodium (malaria), sehingga untuknya seringkali diberikan nama 

pseudoplasmodium (pseudo = semu). Di dalam bentuk kelompok ini, bakteri 

dikatakan di dalam fase mengembara. Fase ini diikuti dengan fase pembiakan; 

prosesnya sangat mengasyikan. Jika kelompok lendir itu sudah cukup usia, maka 

terjadilah pembagian kelompok atas kelompok-kelompok kecil. Kelompok-

kelompok kecil ini menjulang ke atas dengan suatu tangkai, dan tangkai itu tetap 



berdiri di atas induk-kelompok lendir. Kelompok kecil yang betangkai ± 1 mm ini 

berbentuk bola; ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Tangkai tidak berisi 

bakteri, tetapi kelompok bola yang diatasnya itu penuh dengan bakteri. Bola-bola 

itu seakan-akan merupakan “buah” yang oleh beberapa sarjana disebut juga kista 

(cysta). Warna, bentuk, dan besar kecilnya buah tersebut berbeda-beda; hal ini 

bergantung kepada spesies. Banyak spesies yang berwarna kuning jingga atau 

merah. 

Jika buah atau kista itu matang, maka sel-sel yang ada di dalamnya 

menjadi pendek-pendek, bahkan pada beberapa spesies sel-sel itu sampai serupa 

bola-bola kecil. Lendir menjadi kering juga. Maka setelah beberapa lama dalam 

keadaan demikian, sel-sel bertebaran karena angina tau air hujan. Di tempat baru 

sel-sel tersebut memulaikan kehidupan baru. Tempat yang mereka sukai ialah 

kayu-kayuan yang lapuk, jamur, atau kotoran hewan. Spesies yang hidup sebagai 

parasit juga ada, misalnya Polyangium parasiticum pada ganggang hijau 

Cladaphora. Contoh yang lain ialah Podangium lichenocolum; spesies ini hidup 

sebagai parasit pada Lichenes. 

Ada satu genus cytophaga yang dapat mencernakan selulosa dan agar-

agar. Chytophaga columnaris dapat menimbulkan penyakit pada ikan. 

Pembagian famili dari ordo Myxobacteriales antara lain: 

Family I – Cytophagaceae 1 genus 11 spesies 

Family II – Archangiaceae 2 genus 6 spesies 

Family III – Sorangiaceae 1 genus 8 spesies 

Family IV – Polyangiaceae 4 genus 28 spesies 

Family V – Myxococcaceae 4 genus 18 spesies 



 

Ordo Cytophagaceae yaitu dengan ciri-ciri tidak membentuk tubuh buah 

maupun sel-sel istirahat (mikrosista), tapi dapat membentuk zat warna 

tertentu.contohnya yaitu: 

1. Cytophaga lutea, yaitu membentuk zat warna kuning 

2. Cytophaga rubra, yaitu membentuk zat warna merah-jambu 

Ordo Myxococcaceae yaitu jenis bakteri yang membentuk mikrosista bulat 

atau jorong, mempunyai diding yang nyata. Menghasilkan tubuh buah. 

Contohnya yaitu Myxococcus virescens yaitu jenis bakteri yang tubuh 

buahnya berwarna kuning kehijauan. 

Ordo Sporocytipphaga yaitu jenis bakteri yang juga mampu membentuk 

mikrosista (sel-sel istirahat) bulay atau jorong mempunyai dinding yang nyata, 

namun tidak menghasilkan tubuh buah. Contohnya yaitu Sporocytophaga 

myxococcoides yang bentuk nya menyerupai Myxococcus. 

 Contoh dari myxobacterium (Sorangium (Sorangium sp.) bakteri ini tidak 

menunjukkan karakteristik membran padat eubacterial sel. selaput tipis yang 

sangat dalam sel myxobacteria tidak membedakan dari sitoplasma. Dalam bagian 

ultrathin dari myxobacteria yang ada diamati berwarna gelap yang luas lapisan 

sitoplasmik, cahaya seperti vakuola nuklir yang terletak di tengah dari sel dan 

sebuah besar nucleus inti terletak di vakuola, inti yang ditampilkan kepadatan, 

warna gelap dan kebulatan. Sel-sel myxobacteria memanjang dapat mencakup 

02:58 nuclei. inti. Mikroskop kontras fase-organisme hidup tak bercacat dari 

Sorangium Sorangium sp. 
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