
 

A .  Pen gert i an  b akter i  

B .  C I r i - c i r i  b akter i   

 

 

 Bakteri dibedakan menjadi dua kingdom 

berbeda, yaitu Archaebacteria dan  

Eubacteria   

 Archaebacteria berarti kuno dalam bahasa 

Yunani sedangkan Eubacteria atau Bakteri 

berarti sejati 

 Bakteri adalah organisme uniseluler, tidak 

memiliki membran inti sel(prokariotik), 

dan umumnya mempunyai dinding sel, 

tetapi tidak berklorofil 

 Ilmu yang mempelajari bakteri disebut 

bakteriologi 

 

 

 Bakteri berdiameter 0,5-5 μm, tetapi ada 

juga yang melebihi 0,5 mm 

 Bakteri memiliki bentuk dasar yang dapat 

berupa basil/batang(Bacillus subtilis), 

kokus/bola(Nitrosococcus), dan 

spirilum/spiral(Spirillum minor) 

 Bakteri dapat juga memiliki bentuk yang 

merupakan gabungan dari dua bentuk 

dasar, seperti kokobasil, vibrio, dan 

spiroseta 

 Bakteri dapat berbentuk 

koloni/agregat/kumpulan yang umumnya 

terdapat pada bakteri basil dan kokus 

 Bentuk agregat dari bakteri basil, yaitu 

monobasil, diplobasil, dan streptobasil 

    
 Bentuk agregat bakteri kokus, yaitu 

monokokus, diplokokus, tetrakokus, 

sarkina, streptokokus, dan stafilokokus 

 
 

 

Struktur sel bakteri terdiri dari beberapa 

bagian, yaitu : 

 

1. Kapsul atau lapisan lendir 

 Merupakan lapisan terluar daripada 

bakteri 

 Kapsul merupakan lapisan yang tebal 

sedangkan lapisan lendir itu tipis 

 Pada bakteri pathogen umumnya memiliki 

kapsul sedangkan bakteri saproba memliki 

lapisan lendir 

 Fungsi dari kapsul adalah sebagai 

pelindung, menjaga sel dari kekeringan, 

dan untuk mempermudah pelekatan 

dengan sel bakteri lain atau substrat 

2. Dinding sel 

 Berfungsi untuk mempertahankan bentuk 

sel dan memberikan perlindungan fisik dan 

menjaga sel dalam lingkungan hipotonis 

 Dinding sel bakteri tersusun dari senyawa 

bernama peptidoglikan yang merupakan 

sebuah polimer atas gula yang berikatan 

dengan polipeptida pendek 

3. Membran plasma 

 Tersusun dari senyawa fosfolipid dan 

protein yang bersifat selektif permeable 

 Berfungsi untuk membungkus sitoplasma 

dan mengatur pertukarat zat dalam sel 

4. Mesosom 

 Merupakan penonjolan membrane plasma 

ke arah sitoplasma 

 Berfungsi untuk menghasilkan energi, 

mebentuk dinding sel baru, dan menerma 

DNA saat konjugasi 

5. Sitoplasma 

 Merupakan cairan koloid yang 

mengandung molekul organik(lemak, 



 

C .  Gr am po s i t i f  dan  gr am  ne gat i f  

D .  C ara  h i du p  b akt er i  

protein, dan karbohidrat), garam mineral, 

enzim, dst 

 Berfungsi sebagai tempat terjadi reaksi-

reaksi metabolisme sel 

6. Ribosom 

 Merupakan organel kecil yang tersebar di 

dalam stioplasma 

 Berfungsi dalam sintesis protein 

 Tersusun dari senyawa protein dan RNA 

7. DNA 

 Bakteri memiliki dua macam DNA, yaitu 

DNA kromosom dan 

nonkromosom(plasmid) 

 DNA kromosom adalah materi genetic yang 

menentukan sebagian besar sifat-sifat 

bakteri, sedangkan plasmid hanya 

menentukan sifat tertentu 

 DNA bakteri berbentuk rantai ganda 

melingkar 

 Plasmid berbentuk melingkar yang jauh 

lebih kecil dari DNA bakteri 

8. Granula dan Vakuola Gas 

 Granula pada bakteri berfungsi sebagai 

penyimpan cadangan makanan atau 

senyawa lainnya 

 Vakuola gas memiliki fungsi yang sama 

akan tetapi hanya terdapat pada bakteri 

fotosintetik yang hidup di air 

9. Klorosom 

 Merupakan lipatan di bawah membrane 

plasma yang berisi klorofil dan pigmen 

lainnya 

 Berfungsi untuk fotosintesis 

 Hanya terdapat pada bakteri fotosintetik 

seperti Chlorobium 

10. Flagela 

 Merupakan bulu cambuk yang tersusun 

dari senyawa protein 

 Berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri 

 Flagela dimiliki leh bakteri berbentuk basil, 

vibrio, dan spiral 

 Bakteri memiliki jumlah flagela yang 

berbeda letaknya dan dikelompokkan 

menjadi atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, 

dan pertrik 

11. Pilus atau Fimbria 

 Merupakan struktur mirip flagela, tetapi 

berupa rambut-rambut kecil, pendek, dan 

kaku 

 Berada di sekitar daerah dinding sel 

 Fungsinya yaitu membantu bakteri 

menempel pada suatu media dan melekat 

dengan bakteri lain saat proses konjugasi 

 Bakteri yang memiliki pilus seperti 

Escherrichia coli 

 

 

 Pengelompokan bakteri dengan sistem 

gram positif dan negative diusulkan oleh 

seorang dokter Denmark, Hans Chritian 

gram 

 Bakteri dibedakan berdasarkan ketebalan 

peptidoglikannya 

 

 Bakteri gram positif adalah bakteri yang 

dinding selnya menyerap warna ungu dan 

memiliki peptidoglikan tebal 

 Contoh bakteri gram positif adalah 

Lactobacillus, Eubacterium, dan 

Clostridium 

 Bakteri gram negatif adalah bakteri yang 

dinding selnya menyerap warna merah dan 

memiliki peptidoglikan tipis 

 Contoh bakteri gram negatif adalah 

Azetobacter, Rhizobium leguminosarum, 

dan Neisseria ginorrhoeae 

 

 

 Bakteri dapat hidup di berbagai habitat 

sesuai dengan cara hidupnya 

 Bakteri ada yang hidup dalam tubuh 

organisme, di air tawar, air laut, dan 

berbagai kondisi lingkungannya 

 Bakteri dapat dibagi menjadi autotrophf 

atau heterotrof dan anaerob atau aerob 

A. Bakteri Autotrof dan Heterotrof 

1. Bakteri Autotrof 

 Autotrof berarti membuat makanan 

sendiri dari suatu energi 

 Dibagi menjadi 2 macam yaitu 

fotoautotrof dan kemoautotrof 

 Bakteri fotoautotrof membuat 

makanannya dengan bantuan cahaya 

matahari atau proses fotosintesis 
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E .  Perta hana n  bak ter i  

F .  Reprodu k s i  bakt er i  

 Salah satu contoh bakteri fotoautotrof 

adalah Chlorobium(berwarna hijau, 

berfotosintesis jika ada hidrogen sulfida 

dan menghasilkan belerang) 

 Bakteri kemoautotrof membuat 

makanannya dari energi kimia dari 

senyawa anorganik yang dioksidasi 

                             

 

 Persamaan di atas merupakan salah satu 

contoh reaksi kemoautotrof pada bakteri 

nitrit(Nitrosomonas dan Nitrosococcus) 

2. Bakteri Heterotrof 

 Heterotrof berarti mendapatkan 

makanan organik dari organisme lain 

 Dibagi menjadi 3 macam yaitu bakteri 

saproba(pengurai), parasite, dan simbiosis 

mutualisme 

 Bakteri saproba mendapatkan 

makanannya dari menguraikan organisme 

yang telah mati(dekomposer) 

 Contoh bakteri saproba seperti 

Escherichia coli(menguraikan sisa 

makanan di usus) dan Clostridium 

botulinum(saproba pada makanan kaleng 

dan menghasilkan racun 

 Bakteri parasit mendapatkan 

makanannya dari tubuh organisme yang 

ditumpanginya()nang) 

 Bakteri parasit umumnya bersifat patogen 

dan oportunis(menyerang tubuh inang 

saat sistem imun melemah) 

 Contoh bakteri parasit adalah 

Corynebacterium diphteriae(penyebab 

penyakit difteri), Myobacterium 

tuberculosis(TBC), dan Chlamidia 

trachomatis(penyebab kebutaan) 

 Bakteri simbiosis mutualisme 

mendapatkan makanan dari inangnya dan 

sebagai gantinya memberi keuntungan 

pada pasangan organismenya 

 Contoh bakteri simbiosis mutualisme 

adalah Rhizobium leguminosarum(bakteri 

pada kacang-kacangan) yan dapat 

mengikat nitrogen bebas di udara 

B. Bakteri Aerob dan Anaerob 

 Bakteri dibagi menjadi 3 macam dalam 

kebutuhannya saat respirasi akan oksigen 

1. Bakteri Aerob 

 Merupakan jenis bakteri yang sangat 

membutuhkan oksigen, bila tidak ada 

oksigen maka akan mati 

 Selain oksigen bakteri aerob juga 

memerlukan glukosa atau senyawa 

organik lainnya untuk dapat menghasilkan 

energi 

 

 

2. Bakteri Anaerob Fakultatif 

 

 Merupakan jenis bakteri yang dapat hidup 

di kondisi ada dan tidak adanya oksigen 

 Contohnya adalah Escherichia coli, 

Streptococcus, Lactobacillus, dst 

3. Bakteri Anaerob Obligat 

 Merupakan jenis bakteri yang hanya dapat 

hidup di kondisi tidak ada oksigen 

 Contohnya adalah Clostridium 

tetani(kejang otot, Bacteroides 

fragilis(nanah pada usus), dst 

 

 

 Beberapa bakteri dapat hidup di tempat 

yang tidak menguntungkan, yaitu dengan 

membentuk endospora dalam sel 

 Endospora merupakan bentuk bakteri 

tidak aktif, bersifat sedikit impermeable 

sehingga tahan terhadap disinfektan, suhu, 

matahari, dst 

 Bakteri yang mempunyai endospora 

sebagian besar merupakan bakteri Gram 

positif 

 Contoh bakteri yang mempunyai 

endospora adalah Bacillus mycoides, 

Bacillus anthracis, dan Clostridium 

botulinum 

 

 

A. Reproduksi Aseksual 

 Bakteri berkembang biak secara aseksual 

dengan pembelahan biner, yaitu 

pembelahan 1 sel menjadi dua, dst 

 Umumnya bakteri membelah setiap 1-3 

jam sekali 

 Pertumbuhan koloni bakteri suatu saat 

akan melambat ketika kekurangan nutrisi 

atau terjadi penumpukan sisa metabolism 

yang meracuni pertumbuhan bakteri itu 

sendiri 

B. Reproduksi Seksual 

 Bakteri melakukan reproduksi secara 

seksual dengan cara rekombinasi gen 

2𝑁𝐻3 + 3𝑂2

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑜𝑛𝑎𝑠
→           2𝐻𝑁𝑂2 + 2𝐻2𝑂 +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2

𝐵𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏
→           6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 +  675 𝑘𝑘𝑎𝑙  
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G .  Kl a s i f i kas i  b akter i  

 Rekombinasi gen adalah proses 

bercampurnya materi DNA dari dua sel 

bakteri berbeda 

 Rekombinasi en dapat terjadi melalui 

konjugasi, transduksi, dan transformasi 

1. Konjugasi 

 Merupakan pemindahan materi gen 

melalui jembatan konjugasi 

 Setelah mentransfer materi gen kedua 

bakteri lalu berpisahdan terbentuklah 2 

sel bakteri dengan sifat baru 

 Contohnya adalah Salmonella typhi 

 

2. Transduksi 

 Merupakan rekombinasi gen dibantu oleh 

virus fag 

 Virus yang cocok untuk ini adalah virus fag 

temperat yang memiliki siklus lisis dan 

lisogenik 

 

3. Transformasi 

 Merupakan rekombinasi gen yang terjadi 

melalui pengambilan langsung DNA 

bakteri lain 

 Bakteri yang secara alami dapat 

melakukan ini, yaitu Rhizobium, 

Streptococcus, Neisseria, dst 

 

 

 

 

 Diklasifikasikan berdasarkan identifikasi 

terhadap persamaan dan perbedaan ciri sel 

tubuh. Dikelompokkan menjadi 

Archaebacteria dan Eubacteria.  

 Archaebacteria, adalah bakteri yang 

dinding selnya tidak mengandung 

peptidoglikan. Terbagi menjadi : 

 Bakteri Metanogen, bakteri yang 

menghasilkan metana dengan cara 

mereduksi CO2 dengan H2. Bakteri 

metanogen akan teracuni jika ada oksigen. 

 Bakteri Halofil, bakteri yang hidup di 

lingkungan dengan kadar garam tinggi. 

Contohnya, yaitu Halobacterium. 

 Bakteri Termofil atau Termoasidofil, 

bakteri yang hidup di lingkungan bersuhu 

panas. Contohnya, yaitu Thermus 

aquaticus. 

 

Eubacteria, adalah bakteri yang dinding sel 

mengandung peptidoglikan. Terbagi 

menjadi :  

 

1. Proteobacteria 

a. Bakteri ungu, memiliki bakterioklorofil 

yang tersimpan di dalam membran plasma 

sel, sehingga bisa melakukan fotosintesis.  

b. Proteobacteria kemoautotrof, dapat 

menyintesis makanannya sendiri 

menggunakan energy kimia.  

c. Protebateria kemoheterotof, 

membutuhkan zat organic sebagai sumber 

karbon dan energy.  

  

2. Bakteri Gram Positif, umumnya bersifat 

kemoheterotrof. Bakteri gram positif dapat 

membentuk endospora yang resisten 

tetapi ada juga yang tidak dapat 

membentuk endospora.  

  

3. Cyanobacteria, memiliki klorofil a 

seperti pada tumbuhan. 

  

4. Spirochaeta, berbentuk heliks panjang 

dan dapat bergerak.  

  

5. Chlamydia, merupakan eubacteria yang 

tidak memiliki peptidoglikan pada dinding 
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H .  Peran an  ba kter i  

I .  Pem b i aka n  bakt er i  

J .  U sa ha  manu s i a  u ntu k 
mena ng gu l ang i  bah ay a  b akt er i  

selnya. Chlamydia bersifat Gram negatif 

dan hidup sebagai parasite obligat.  

  

  

  

  

 Bakteri Yang Menguntungkan : 

 

1. Menjaga keseimbangan dan kelestarian 

ekosistem :  

a. Clostridium butyrium, untuk mengolah 

limbah organic.  

b. Pseudomonas aeruginosa, untuk 

memperbaiki kualitas tanah yang tercemar 

logam berat.  

  

2. Membantu pencernaan makanan :  

a. Escherichia coli, untuk membusukkan 

makanan di usus besar. 

  

3. Membuat jenis makanan dan minuman 

baru :  

a. Lactobacillus brevis, membuat asinan 

buah-buahan dan sayuran.  

b. Acetobacter xylinum, membuat nata de 

coco dari air kelapa. 

c. Propionibacterium shermanii, 

menghasilkan asam lemak dan 

mengeraskan keju.  

  

4. Obat-obatan, antibiotic, vitamin, enzim 

:  

a. Streptomyces griseus, menghasilkan 

antibiotic streptomisin. 

b. Streptomyces rimosus, menghasilkan 

antibiotic tetrasiklin.  

c. Clostridium acetobutylicum, membuat 

aseton dan butanol.  

  

 Bakteri Yang Merugikan :  

 

1. Penyebab penyakit pada manusia :  

a. Vibrio chlorea penyebab kolera.  

b. Salmonella typhi penyebab penyakit 

tifoid.  

c.  Leptospira sp. penyebab penyakit 

leptospirosis. 

  

2. Penyebab penyakit pada hewan :  

a. Bacillus anthracis penyebab antark pada 

sapi, kerbau, dan domba.  

  

3. Penyebab penyakit pada tanaman :  

a. Xanthomonas oryzae penyebab penyakit 

hawar daun bakteri pada padi.  

b. Pseudomonas cattleyae penyebab busuk 

pada daun anggrek.  

  

4. Penyebab kerusakan makanan :  

a. Lauconostoc mesentroide menyebabkan 

makanan basi. 

  

 Pembiakan Bakteri dilakukan untuk tujuan 

penelitian, mempelajari sifat dan aktivitas 

bakteri spesies tertentu. Hasil pembiakan 

satu spesies bakteri dalam suatu medium 

disebut biakan murni.  

  

 Pembiakan dapat dilakukan pada medium 

cair, medium padat, atau medium kental.  

  

 Sebelum dilakukan pembiakan, alat dan 

wadah yang digunakan harus disterilisasi 

untuk mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme lain yang tidak diinginkan.  

 

 

 Sterilisasi, yaitu cara membebaskan suatu 

medium, alat, atau ruangan dari bakteri 

dan mikroorganisme lainnya. Sterilisasi 

biasanya dilakukan untuk mensterilkan 

peralatan (pemanasan dengan autoklaf), 

sterilisasi ruangan (dengan disinfektan).  

  

 Melindungi tubuh dari bahaya bakteri 

dengan cara : 

1. Menjaga agar tubuh memiliki system 

kekebalan yang kuat dengan mengonsumsi 

makanan yang bergizi.  

2. meningkatkan system kekebalan tubuh 

dengan imunisasi atau vaksinasi.  

3. Selalu menjaga kebersihan badan, 

berolahraga, dan istirahat yang cukup 

  

 Pengolahan dan teknologi pengawetan 

makanan :  

1. Pemanasan  

2. Pengeringan  

3. Pendinginan (pembekuan)  

4. Penambahan bahan kimia (zat 

pengawet)  

5. Sistem kemasan 

6. Iradiasi.  

 

  

 

 Cyanobacteria sering disebut ganggang 

biru karena berwarna hijau kebiruan dan 

dapat berfotosintesis. Namun 

cyanobacteria bukanlah ganggang yang 

sebenernya karena bersifat prokariotik, 

sedangkan ganggang memiliki sel 

eukariotik.  
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 Tubuh Cyanobacteria yang multiseluler 

berbentuk filament (benang). Contohnya 

Anabaena, Microcoleus, Rivularia.  

  

 Tubuh Cyanobacteria yang uniseluler 

terbagi menjadi 2, yaitu berbentuk bulat 

soliter contohnya Chroococcus dan 

beebentuk bulat berkoloni contohnya 

Gloeocapsa, Nostac, Merismopedia. 

  

 Cyanobacteria yang berbentuk benang 

disebut trikoma. Pada trikoma terdapat 

beberapa sel dengan bentuk dan fungsi 

yang berbeda, yaitu heterosista (mengikat 

nitrogen), akinet (mempertahankan diri 

pada kondisi lingkungan yang buruk), 

baeosit (fotosintesis).  

  

 Cyanobacteria terdiri atas lapisan lender, 

dinding sel, membrane plasma, membrane 

fotosintetik, mesosom, sitoplasma, 

ribosom, granula penyimpanan, vakuola 

gas, protein padat, dan DNA.  

  

 Cyanobacteria dapat hidup di berbagai 

habitat, antara lain di air laut, air tawar, 

rawa, sawah, gurun.  

  

 Simbiosis Cyanobacteria, yaitu :  

1. Anabaena azollae, yang hidup 

bersimbiosis mutualisme dengan 

tumbuhan paku air Azolla pinnata.  

2. Nostoc, dapat bersimbiosis mutualisme 

dengan jamur membentuk liken.  

  

 Cyanobacteria bereproduksi secara 

aseksual, yaitu dengan pembelahan biner, 

fragmentasi, dan pembentukan 

endospora.  

  

 Contoh Cyanobacteria dan peranannya :  

1. Chroococcus sp. untuk menghasilkan 

oksigen.  

  

  
  

2. Anabaena azollae untuk menyuburkan 

tanah pertanian dan menyebabkan air 

sawah tampak hijau.  

  

  
  

3. Oscillatoria rubescens menyebabkan air 

laut tampak berwarna kemerahan.  

  

  
  

4. Rivularia menyebabkan batu menjadi 

licin dan blooming di permukaan air.  

  

  
  

5. Gloeocapsa sp. menyebabkan batu 

menjadi licin.  

  

  
  

6. Arthrospira maxima diolah sebagai 

makanan suplemen dan obat pelangsing 

tubuh.  
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K .  L at i ha n  soal  
 

1. Berikut di bawah ini merupakan ciri-ciri bakteri 

1) Organisme prokariotik 

2) Beberapa memiliki klorofil 

3) Hanya berkembang biak secara seksual 

4) Beberapa dapat hidup tanpa oksigen 

5) Seluruh bakteri merupakan patogen 

 

Pernyataan yang benar dalam ciri bakteri di atas, 

yaitu… 

a. 1,2, dan 3 

b. 2,3, dan 4 

c. 2,4, dan 5 

d. 1, 2, dan 4 

e. 1,4, dan 5 

 

Jawaban : 

 

(d) 

 

Dalam pernyataan 2, dikatakan bakteri hanya 

berkembang biak secara seksual, sedangkan bakteri 

dapat berkembang biak tanpa pasangan/aseksual 

dengan cara pembelahan biner 

Dalam pernyataan 5, walaupun bakteri sering 

diidentikkan dengan patogen atau hal yang 

berbahaya, tapi banyak juga bakteri yang memiliki 

manfaatnya. Salah satu contohnya seperti Rhizopus 

oryzae yang berperan dalam fermentasi tempe 

 

2. Bakteri aerob memerlukan oksigen dan senyawa 

organik dalam membuat energi. Di bawah ini, yang 

bukan merupakan senyawa organik adalah… 

a. Glukosa 

b. Alkohol 

c. Belerang 

d. Amonia 

e. Urea 

 

Jawaban : 

 

(c) 

Glukosa, alkohol, urea, dan amonia 

keempatnya memiliki ikatan kovalen, 

sedangkan belerang merupakan sebuah 

unsur(S). Senyawa yang memiliki ikatan 

kovalen merupakan senyawa organik  

3.  Perhatikan gambar berikut! 

Pernyataan yang benar mengenai tubuh Anabaena 

di atas yaitu … 

a. nomor 1 yaitu heterosista, berfungsi untuk mengikat 

Nitrogen 

b. nomor 2 yaitu sel vegetatif, berfungsi untuk 

perlindungan 

c. nomor 2 yaitu heterosista, berfungsi untuk mengikat 

Nitrogen 

d. nomor 3 yaitu akinet, berfungsi untuk pembelahan 

(reproduksi) 

e. nomor 3 yaitu sel vegetatif, berfungsi untuk 

perlindungan 

Jawaban :  

(c)  

Anabaena adalah Cyanobacterium yang tersusun 

dari sel-sel seperti tong yang terbentuk menjadi 

koloni. Anabaena dapat melakukan 

perkembangbiakan aseksual dengan membentuk 

spora. Nomor 1 adalah sel vegetatif, yaitu sel 

tersebut ada yang berkembang membentuk 

struktur. Nomor 2 adalah heterosista , yaitu 

struktur yang digunakan untuk mengikat nitrogen 

bebas. Nomor 3 adalah akinet yang merupakan 

bentuk endospora dari cyanophyta dimana 

terdapat spora dan cadangan makanan sehingga 

strukturnya lebih tebal.  

4. Ikan asin yang kadar garamnya tinggi ternyata 

menjadi sedikit membusuk dan rusak. Hal ini 

disebabkan oleh bakteri (Archaebacteria). Bakteri 

yang mampu hidup dalam kadar garam tinggi 

tergolong ke dalam kelompok… 

a. Spirochetes 

b. Metanogen 

c. Termoasidofil 

d. Halofil 

e. Proteobacteria 

Jawaban :  

(d)  

Archaebacteria, atau sering juga disebut Archaea, 

adalah kelompok mikroorganisme prokariotik 

selain Eubacteria. Ciri khas Archaea adalah mampu 

hidup di lingkungan yang tidak dapat ditinggali 

sebagian besar kelompok makhluk hidup. Halofil 

merupakan kelompok Archaebacteria yang hidup 

di lingkungan berkadar garam tinggi seperti di Laut 

Mati dan Great Salt Lake.   
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5. Berikut ini merupakan contoh bakteri yang 

menguntungkan bagi manusia, kecuali ....  

a. Lactobacillus bulgaricus 

b. Bacillus anthrachis  

c. Bacillus brevis  

d. Acetobacter xylinum 

e. Clostridium butyricum 

Jawaban :  

(b)  

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak manfaat  

yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Seperti 

contohnya, bakteri yang beperan dalam 

pembuatan antibiotik yaitu Bacillus brevis.  Bakteri 

penghasil asam yaitu  Acetobacter dan Clostridium 

butyricum. Lactobacillus bulgaricus merupakan 

bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt. 

Acetobacter xylinum merupakan bakteri yang 

beperan dalam pembuatan nata de coco.  

Selain bakteri yang menguntungkan, terdapat juga 

bakteri yang merugikan. Contohnya seperti 

Bacillus anthracis yang merupakan spesies bakteri 

penyebab antraks, yaitu sebuah penyakit yang 

umum ditemukan pada hewan ternak dan 

terkadang pada manusia.  
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