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MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN 

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan peran mikroba di lingkungan. 

2. Menyebutkan contoh-contoh mikroba yang hidup di perairan. 

3. Menyebutkan contoh-contoh mikroba yang hidup di daratan. 

 

B. Uraian dan Contoh  

Mikroba terdapat di seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun 

perairan. Mereka memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 

organisme lain di bumi. Peran penting mikroba dapat digambarkan dalam Gambar 

1. Di sini adalah contoh peranan mikroba yang ada di perairan.  

 

Gambar 1. Peran mikroba dalam siklus rantai makanan yang disebut microbial 

loop (sumber: Willey, 2008). 

 

Pada lingkungan ini, mikroba menjadi salah satu produser yang dapat 

menghasilkan pertikulat-partikulat penting yang dibutuhkan oleh organisme 

lainnya. Ini adalah hasil penguraian mikroba dari material organik. Jadi jika 
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membaca siklus tersebut, bahwa organisme-organisme yang lebih besar dan telah 

mati akan menjadi sumber material organik yang terlarut (Dissolved Organic 

Matter, DOM). Hal ini akan menjadi sumber penguraian oleh mikroba dan hasilnya 

dapat dikonsumsi oleh organisme-organisme lainnya. Mikroba sendiri dapat 

menjadi sumber makanan bagi organisme lain seperti siliata. Kemudian siliata 

dikonsumsi oleh organisme yang lebih besar, demikian seterusnya hingga ke 

konsumen tersier seperti ikan yang mengkonsumsi ikan. Sehingga, dari sini kita 

mengetahui peran penting mikroba yaitu sebagai pendegradasi material-material 

organik yang diperlukan oleh organisme dan juga dapat berperan sebagai produsen. 

Selain itu, mikroba juga sebenarnya berperan dalam siklus material-material 

inorganik yang juga sangat dibutuhkan untuk makhluk hidup lain. Hal ini akan kita 

bahas selanjutnya. 

 

 

Gambar 2. Mikroba berperan penting dalam berbagai siklus material inorganik 

untu kehidupan organisme di bumi (sumber: Willey, 2008). 

 

Gambar 2 merupakan penggambaran secara sederhana mengenai 

beberapa siklus material inorganik di bumi. Mikroba sangat berperan dalam siklus 

ini. Sebagai contoh adalah pada siklus karbon (C) yang ada dalam bentuk CO2. 

Mikroba seperti Cyanobacteria dapat mengubah (memfiksasi) CO2 tersebut 

menjadi material organik yang dapat digunakan oleh organisme untuk 

kehidupannya. Proses fiksasi karbon ini menggunakan cahaya sebagai sumber 

energi. 
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Berikut ini adalah beberapa siklus material inorganik yang dilakukan oleh mikroba : 

a. Siklus Nitrogen. 

Mikroba membantu terjadinya siklus nitrogen di bumi, sehingga 

nitrogen ini dapat digunakan oleh organisme lain. Seperti kita ketahui bahwa 

nitrogen merupakan unsur penting dalam kehidupan organisme. Di dalam siklus 

nitrogen ini terjadi beberapa proses, antara lain : 

1. Fiksasi nitrogen yaitu mengubah nitrogen anorganik (N2) menjadi 

ammonia (NH3), dilanjutkan, 

2. Pengubahan ammonia menjadi ammonium (NH4
+), dilanjutkan, 

3. Nitrifikasi yaitu mengubah ammonium menjadi nitrit (NO2
-) dan nitrat 

(NO3
-). 

 

 

Gambar 3. Proses siklus nitrogen di bumi. Proses yang terjadi dengan keberadaan 

oksigen ditunjukkan dengan tanda panah putih, tanpa oksigen dengan tanda panah 

abu-abu, dengan atau tanpa oksigen ditunjukkan dengan tanda panah bergaris-

garis (sumber: Willey, 2008). 

 

Beberapa spesies mikroba berperan dalam siklus nitrogen ini antara lain 

Azotobacter sp., Clostridium sp., Nitrosomonas sp., Nitrosococcus sp, dan lain-lain. 
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b. Siklus fosfor 

Fosfor terdapat di tanah dalam bentuk inorganik dan organik. Makhluk 

hidup memerlukan fosfor dalam bentuk organik untuk kebutuhan hidupnya. 

Pengubahan bentuk inorganik menjadi organik inilah yang dilakukan oleh mikroba. 

Fosfor organik diperlukan oleh organisme untuk pembentukan asam nukleat, lemak 

dan beberapa polisakarida. 

Sumber fosfor bisa dari organisme yang telah mati, pupuk fosfor atau 

dari bebatuan di atas tanah. Tidak ada sumber fosfor di atmosfer seperti nitrogen 

dan karbon, sehingga fosfor ini tersedia dalam jumlah yang kecil. Fosfor akan 

diubah oleh mikroba dari bentuk inorganik (P) menjadi bentuk organik (PO4) 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme. Proses ini disebut imobilisasi 

(immobilization). Sebaliknya, bentuk organik fosfat diubah menjadi bentuk 

inorganik juga melalui proses mineralisasi (mineralization). Fosfor juga dapat 

terbawa/terlarut (leaching) ke tempat lain, jika terdapat banyak kadar fosfat di tanah 

akibat pemupukan. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran pada air tanah. 

 

 

Gambar 4. Proses siklus fosfor di permukaan bumi (sumber: Willey, 2008). 
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c. Siklus sulfur. 

Sulfur sangat diperlukan untuk pembentukan molekul-molekul penting 

organisme seperti protein dan juga berperan sebagai kofaktor pada enzim. 

Sehingga, siklus sulfur sangat penting bagi organisme. Mikroba-mikroba 

fotosintetik dan kemosintetik sangat berperan dalam siklus ini. Mereka berperan 

dalam proses oksidasi reduksi pada siklus sulfur. Proses siklus sulfur yang terjadi 

adalah sebagai berikut : 

• Mineralisasi sulfur organik menjadi hidrogen sulfida (H2S). 

• Oksidasi sulfur → mengubah sulfida, hidrogen sulfida menjadi sulfat 

(SO4
2-). 

• Reduksi sulfat → mengubah sulfat (SO4
2-) menjadi hidrogen sulfida (H2S). 

• Penggabungan sulfida ke dalam senyawa organik. 

 

 

Gambar 5. Siklus sulfur yang melibatkan mikroba (sumber: Willey, 2008). 

 

Beberapa mikroba berperan dalam siklus sulfur ini. Untuk proses 

oksidasi sulfur terdapat Thiobacillus, dan reduksi sulfat terdapat Desulfovibrio. 

 

d. Siklus Besi. 

Siklus ini merupakan siklus penggantian bentuk Ferro (Fe2+) menjadi 

Ferri (Fe3+) melalui reaksi oksidasi-reduksi. Beberapa mikroba yang berperan 
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antara lain Ferribacterium limneticum, Desulfuromonas acetoxidans dan 

Thiobacillus ferrooxidants. 

 

 

Gambar 6. Siklus besi di bumi yang melibatkan mikroba (sumber: Willey, 2008). 

 

e. Siklus Mangan 

Pada siklus mangan ini, terjadi perubahan ion mangan (Mn2+) menjadi 

mangan oksida (MnO2). Hal ini dapat dilakukan oleh beberapa mikroba antara lain 

Leptothrix, Arthrobacter dan Pedromicrobium. 

 

 

Gambar 7. Siklus mangan yang terjadi dengan bantuan mikroba (sumber: Willey, 

2008). 
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1. Mikroba Pada Perairan 

Bumi memiliki 2 bentuk perairan, yaitu perairan (air) tawar dan perairan 

(air) asin, keduanya memiliki komposisi lingkungan yang dapat mendukung 

pertumbuhan mikroba, seperti nutrisi, cahaya, tingkat keasaman (pH), suhu dan 

adanya oksigen terlarut. 

Berkaitan dengan oksigen terlarut, terdapat penelitian mengenai 

hubungan antara kedalaman air dengan kandungan oksigen terlarut di dalamnya. 

Gambar 8 memperlihatkan hasil penelitian tersebut yang dilakukan di laut wilayah 

Hawai yang dinamakan Station Aloha. 

 

 

Gambar 8. Terdapat hubungan antara kedalaman air dengan kandungan oksigen 

terlarut di dalamnya. Semakin dalam terdapat kandungan oksigen yang besar 

(sumber: Willey, 2008). 

 

Kandungan oksigen terlarut ternyata semakin besar pada laut yang 

semakin dalam. Hal ini dikarenakan adanya tekanan air dan juga suhu air yang lebih 

dingin dibandingkan di permukaan air. Semakin dingin airnya, maka oksigen akan 

semakin terlarut. Bagian perairan yang tidak memiliki banyak oksigen terlarut 

disebut dengan daerah hipoksik atau anoksik. Sedangkan daerah yang banyak 

mengandung oksigen terlarut disebut daerah yang oksik. 
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Meskipun demikian, terdapat beberapa kondisi perairan yang menjadi 

tantangan bagi kehidupan mikroba di dalamnya, seperti : 

✓ Adanya dinamika salinitas air. 

✓ Adanya gelombang atau arus air. 

✓ Adanya tekanan atmosfer yang bervariasi. 

✓ Adanya perbedaan konsentrasi oksigen di beberapa tempat. 

 

Mikroba di air laut (air asin). 

Di sekitar laut, terdapat daerah muara, yaitu pertemuan antara air laut 

dan air tawar dari sungai. Hal ini mengakibatkan terbentuknya estuaria baji garam 

(salt wedges estuary), dimana air laut yang lebih pekat dan mengandung kadar 

garam yang tinggi akan mengalir di bawah air tawar. 

 

 

Gambar 9. Pada muara terdapat daerah estuaria baji garam (salt wedges estuary) 

(sumber: Willey, 2008). 

 

Mikroba yang hidup di daerah muara harus dapat beradaptasi terhadap 

dinamika salinitas air yang berubah-ubah. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga 

tingkat osmolaritas intrasel, artinya kadar garam di dalam sel sama dengan di 

lingkungan. Sehingga tidak terjadi kerusakan sel. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh 

mikroba-mikroba halotoleran, yaitu mikroba yang dapat beradaptasi dengan 

perubahan salinitas air. 
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Mikroba di daerah bentik. 

Bentik adalah dasar laut. Diketahui bahwa mikroba juga dapat hidup di 

daerah. Tantangan yang dihadapi oleh mikroba, selain air dengan kadar garam 

tinggu, juga adanya tekanan air yang besar bahkan bisa mencapai 1.100 atm. 

Sehingga, mikroba yang hidup di daerah ini harus dapat beradaptasi dengan 

tingginya tekanan air yang ada. Mikroba seperti ini disebut juga dengan mikroba 

barofilik.  

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui mikroba di daerah 

dasar lautan dengan proyek penelitian bersama dalam skala internasional yang 

disebut Integrated Ocean Drilling Project. Dari penelitian ini diketahui bahwa 

mikroba bukan hanya di permukaan dasar lautan, tetapi juga diantara sedimen dasar 

lautan. 

 

 

Gambar 10. Kegiatan pengeboran dalam proyek penelitian Integrated Ocean 

Drilling Project (sumber: http://www.iodpcanada.ca). 

 

Sebagai tempat pertemuan antara sungai dengan laut, muara sering kali 

menjadi tempat yang mengandung polusi, berasal dari kegiatan manusia dari hulu 

dan sekitar sungai, seperti kegiatan industri. Limbah industri yang berasal dari 

beberapa sungai dapat terakumulasi di muara. Hal ini dapat menyebabkan muara 

sebagai daerah yang anoksik sehingga tidak banyak organisme yang dapat hidup. 
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Selain limbah industri, terdapat juga limbah-limbah organik yang bisa 

terakumulasi di muara. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba yang 

berlebihan disebut dengan istilah “bloom”. Mikroba-mikroba ini dapat 

menghasilkan racun yang berbahaya bagi organisme lain, misalnya neurotoksin 

pada ikan dan manusia. Peristiwa ini disebut dengan harmful algal bloom (HAB). 

Toksin yang dihasilkan dari alga mikroskopik ini juga dapat membunuh ikan-ikan 

yang ada di perairan tersebut. 

 

Gambar 11. Salah satu contoh dampak HAB pada ikan. Terdapat luka pada ikan 

karena dinoflagelata, sehingga menyebabkan kematian ikan tersebut (sumber: 

Willey, 2008). 

 

Mikroba di rawa-rawa air asin 

Rawa air asin terletak di dekat laut, sehingga airnya memiliki kadar 

garam yang tinggi. Terdapat beberapa spesies mikroba yang dapat hidup di tempat 

ini, antara lain : Desulfovibrio, Clostridium, Chromatium, Rhodospirilum, 

Rhodopseudomonas 

 

Gambar 12. Rawa-rawa air asin.  
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Mikroba di ekosistem air tawar 

Ekosistem air tawar terdapat pada sungai dan danau. Komposisi 

mikroba yang terdapat pada sungai dan danau sangat dipengaruhi oleh nutrisi di 

dalamnya. Mikroba fotosintetik membantu menyediakan sumber nutrisi bagi 

organisme di sekitar perairan. Nutrisi juga diperoleh dari daun-daunan maupun 

sedimen dari daerah pinggir sungai. Bisa dibayangkan, jika banyak kegiatan 

manusia yang dilakukan di pinggir/bantaran sungai, maka akan mengganggu 

asupan nutrisi bagi mikroba yang ada di sungai tersebut. Sehingga, dapat 

berdampak pada organisme lain di dalam sungai maupun di sekitar sungai. Oleh 

karena itu, pengaturan kegiatan manusia di bantaran sungai sangat diperlukan untuk 

menjaga kondisi lingkungan sungai tersebut. 

 

 

Gambar 13. Nutrisi untuk mikroba di dalam sungai dapat diperoleh melalui 

aktivitas fotosintesis dari mikroba-mikroba fotosintetik (a), juga dapat berasal dari 

tanaman serta sedimen tanah di pinggir sungai (b) (sumber: Willey, 2008). 
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Pada danau air tawar sendiri terdapat variasi nutrisi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan mikroba. Terdapat beberapa mikroba pada danau air tawar 

seperti Anabaena, Nostoc, Cylindrospermum, Oscillatoria. 

 

 

 

Gambar 14. Beberapa mikroba yang bisa ditemukan di danau air tawar: Anabaena 

(kiri atas), Cylindrospermum (kanan atas) dan Oscillatoria (bawah). 

 

2. Mikroba di Daratan 

Daratan memiliki variasi kondisi lingkungan, dari tempat yang dingin, 

kering hingga basah seperti hutan hujan tropis. Ada pula kondisi lingkungan yang 

ekstrim seperti kawah gunung berapi dan kutub yang sangat dingin. 

 

Gambar 15. Daratan memiliki berbagai variasi kondisi lingkungan. 
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Mikroba di daratan bisa hidup berdampingan dengan organisme 

lain melalui hubungan : 

1. Komensalisme 

2. Mutualisme 

3. Parasitisme/patogen 

 

Komensalisme adalah hubungan antar organisme dimana salah satu 

pihak diuntungkan dengan hubungan ini, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan 

keuntungan maupun kerugian. Contohnya adalah bakteri yang hidup di kulit kita, 

dimana bakteri akan mendapatkan tempat hidup dan nutrisi yang diperlukan dalam 

pertumbuhannya. Sedangkan mutualisme adalah hubungan antar organisme yang 

saling menguntungkan, contohnya pada bakteri yang hidup pada akar tanaman yang 

dapat membantu fiksasi nitrogen untuk dimanfaatkan oleh tanaman dan mikroba 

bisa mendapatkan sumber karbon dari tanaman. Mikroba juga dapat menyebabkan 

penyakit pada hewan, tumbuhan maupun manusia, sehingga hubungan ini disebut 

dengan parasitisme, dan mikrobanya disebut dengan mikroba patogen. 

 

Mikroba di tanah. 

Mikroba dapat hidup di tanah bersama-sama dengan organisme lain. 

Peran penting mikroba ini adalah dalam berbagai siklus mineral penting yang 

dibutuhkan oleh makhluk hidup, seperti yang dijelaskan di awal modul ini. Mikroba 

bisa terlatak di permukaan tanah atau pori-pori tanah. 

 

Gambar 16. Mikroba bisa terdapat 

di pori-pori tanah dan berinteraksi 

dengan organisme lain (sumber: 

Willey, 2008) 
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Gambar 17. Beberapa jenis bakteri yang bisa diisolasi dari tanah (sumber: Willey, 

2008). 

 

Mikroba di tanaman. 

Mikroba juga bisa hidup di tanaman. Mikroba yang hidup di permukaan 

tubuh tanaman, seperti pada bunga, daun atau akar disebut dengan mikroba epifit. 

Sedangkan yang hidup di jaringan internal tumbuhan disebut dengan tanaman 

endofit,  

 

Gambar 18. Bakteri epifit dapat hidup di permukaan tumbuhan seperti pada daun 

(gambar kiri), sedangkan mikroba endofit dapat hidup di jaringan tumbuhan, 

seperti pada jaringan akar (gambar kanan) (sumber: Vorholt, 2012 dan Hardoium 

et al, 2008). 
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Pada akar tanaman, mikroba bisa hidup di area rhizofer karena ini adalah 

area di tanah yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Terdapat bakteri dan 

fungi yang bisa hidup di daerah ini dan berperan dalam pertumbuhan tanaman. Jika 

bakteri maka disebut dengan rhizobakter sedangkan fungi disebut dengan mikoriza. 

Contoh genus mikroba ini adalah Azotobacter, Azospirillum dan Acetobacter. 

 

 

Gambar 19. Bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan 

membentuk nodul (gambar kiri) dan mikoriza yang menyelimuti akar pohon pinus 

(gambar kanan). 

 

 

Gambar 20. Beberapa contoh mikoriza (sumber: Willey, 2008). 
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C. Latihan 

a. Dalam siklus Nitrogen dimana mikroba dapat mengubah ammonium 

menjadi nitrit (NO2-) dan nitrat (NO3-) merupakan proses…. 

b. Salah satu faktor yang berperan dalam pertumbuhan mikroba di lingkungan 

adalah…. 

c. Mikroba yang dapat tumbuh pada permukaan tubuh tanaman disebut ...... 

 

D. Kunci Jawaban 

a. Nitrifikasi. 

b. Suhu. 

c. Mikroba epifit. 
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