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Ordo Spirochaetales (Bakteri Spiral) 

Ciri-cirinya yaitu sel-sel berbentuk langsing, lentur, panjang 6-500 µ, 

berbentuk spiral sekurang-kurangnya memiliki satu putaran yang lengkap. 

Ordo ini terdiri atas 2 famili dengan 6 genus yang mencakup 49 spesies. Ada 

beberapa spesies yang patogen pada hewan dan manusia. Bakteri dari ordo ini 

berupa batang yang melingkar-lingkar seperti spiral. Semula orang menyangka spiral 

ini tidak mempunyai falgel, akan tetapi penyelidikan dengan mikroskop electron 

menunjukkan adanya flagel yang amfitrik. 

Banyak spesies yang tidak dapat diwarnai dengan cara yang biasa; untuk 

mengamatinya diperlukan mikroskop yang berlatar –belakang gelap. Beberapa 

spesies layak juga dimasukkan dalam golongan protozoa, mengingat cara 

bergeraknya, akan tetapi mengingat sifat – sifatnya yang lain, diantaranya adalah 

pembelahan secara tranversal, menyebabkan Spirochaetales ini digolongkan kepada 

tumbuhan. Kedua famili yang masuk dalam ordo ini adalah : 

1. Famili Spirochaetaceae dengan genus baku Spirochaeta. Banyak spesies dari 

famili ini hidup sebagai saprobe di dalam air di selokan – selokan. Beberapa 

spesies yang lain hidup sebagai parasit di dalam usus Molluska yang berkatup 

dua. 

2. Famili Treponemataceae: Banyak spesies dari family ini hidup sebagai parasit 

dan pathogen pada Vertebrata, di anataranhya ada yang menyebabkan penyakit 

kelamin pada manusia. Famili ada yang menyebabkan penyakit kelamin pada 

manusia. 

 

 

Famili ini terdiri dari 3 genus, yaitu : 

 Borrelia dengan 28 spesies, diantaranya ialah B. novyi dan B. recurrentis yang 

menyebabkan penyakit demam berulang, sedang B. vincentii menyebabkan 

penyakit tenggorokan ( Vincent’s argina). 



 Treponema dengan 8 spesies, diantaranya ialah T. pallidum yang menyebabkan 

penyakit sfilis, T. pertenue yang menyebabkan penyakit patek atau puru 

(framboesia). 

 Leptospira mempunyai lengkungan – lengkungan yang lebih halus daripada 

Treponema, ujung – ujungnya serupa kail. L. icterohaemorrhagiae 

menyebabkan penyakit weil, suatu penyakit kuning. Penyakit ini banyak 

diderita oleh pekerja – pekerja tambang yang tempatnya selalu lembab. Urine 

tikus liar yang kejangkitan Leptospira mengandung bakteri ini. 

 

Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannnya dengan mahluk hidup lain 

yaitu : 

1.Organisme multiselluler 

2.Prokariot (tidak memiliki membran inti sel ) 

3.Umumnya tidak memiliki klorofil 

4. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 s/d ratusan mikron umumnya 

memiliki ukuran rata-rata 1 s/d 5 mikron. 

5. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam 

6. Hidup bebas atau parasit 

7. Yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas,kawah atau gambut 

dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan 

8. Yang hidupnya kosmopolit diberbagai lingkungan dinding selnya mengandung 

peptidoglikan. 

  

Secara umum, ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut : 

A) Bentuk batang (Basil) 

Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil (berasal dari kata bacillus yang berarti 

batang). Bentuk ini dapat dibedakan:  

1. Basil tunggal, bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contoh: 

Salmonella typhosa penyebab penyakit tipus, Escherichiacoli bakteri yang terdapat 

pada usus dan Lactobacillus. 

2. Diplobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua  

3. Streptobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbetuk 

rantai, misal Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks, Streptpbacillus 

moniliformis, Azotobacter, bakteri pengikat nitrogen.  



 

B) Bentuk Bulat (Kokus) 

Bakteri berbentuk bulat (bola) atau kokus dapat dibedakan: 

1. Monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal Monococcus gonorhoe 

penyebab penyakit kencing nanah. 

2. Diplokokus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misal 

Diplococcus pneumoniae penyebab penyakit pneumonia (radang, paru-paru). 

3. Sarcina yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok empat-empat membentuk 

kubus, misal Sarcina luten. 

4. Streptokokus yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang 

berbentuk rantai, misal Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes penyebab sakit 

tenggorokan dan Streptococcus thermophilis untuk pembuatan yoghurt (susu asam). 

5. Stafilokokus yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, 

misal Stafilokokus aureus, penyebab penyakit radang paru-paru.  

 

C) Bentuk Spiral 

Ada tiga macam bakteri bantuk spiral yaitu: 

1. Spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. 

2. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna misal 

Vibrio cholerae penyebab penyakit kolera. 

3. Spiroseta yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak misal: 

Spirochaeta palida, penyebab penyakit sifilis. 

 

Peranan Bakteri 

Dalam kehidupan manusia bakteri mempunyai peranan yang menguntungkan 

maupun yang merugikan. 

Bakteri yang menguntungkan adalah sebagai berikut : 

1. Pembusukan (penguraian sisa-sisa mahluk hidup contohnya Escherichia colie). 

2. Pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi contohnya Acetobacter pada 

pembuatan asam cuka, Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yoghurt, 

Acetobacter xylinum pada pembuatan nata de coco dan Lactobacillus casei pada 

pembuatan keju yoghurt. 

3. Berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen yaitu Rhizobium 

leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan 



Azotobacter chlorococcum. 

4. Penyubur tanah contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang berperan dalam 

proses 

nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. 

5. Penghasil antibiotik contohnya adalah Bacillus polymyxa  

6. Berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehinggga 

menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas.  

 

Bakteri yang merugikan sebagai berikut : 

1. Pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum. 

2. Penyebab penyakit pada manusia contohnya Mycobacterium tuberculosis               

( penyebab penyakit TBC ), Vibrio cholerae ( penyebab kolera atau muntaber ), 

Clostridium tetani (penyebab penyakit tetanus ) dan Mycobacterium leprae 

(penyebab penyakit leprae). 

3. Penyebab penyakit pada hewan contohnya Bacilluc antrachis (penyebab penyakit 

antraks 

pada sapi). 

4. Penyebab penyakit pada tanaman budidaya contohnya Pseudomonas 

solanacearum. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Wikipedia, 2010. Spirochaetales (Bakteri Spiral). http://wikipedia.com. Diakses 

pada tanggal 2 Oktober 2010. 

 

Tjitrosoepomo, Gembong. 1989. Taksonomi Tumbuhan. Gadjah Mada University 

Preess. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

http://wikipedia.com/


 

 


