
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kawasan Mangrove  

Kata mangrove berasal dari perpaduan antara bahasa portugis 

manguedan dari bahasa inggris grove (Karleskint et al., 2006). Ekosistem 

mangrove atau hutan bakau termasuk ekosistem pantai atau komunitas 

bahari dangkal yang terdapat pada perairan tropik dan subtropik (Irwan, 

2010).Hutan mangrove merupakan tipe hutan khas yang terdapat di 

sepanjang pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air 

laut (Soegianto, 2010).  

Tanaman mangrove memiliki kemampuan khusus untuk 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah 

yang tergenang, kadar garam yang tinggi serta kondisi tanah yang kurang 

stabil. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove 

mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif 

mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang lainnya 

mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen 

bagi sistem perakarannya (Noor dkk., 1999). 

Mangrove sejati didefinisikan sebagai pohon berkayu yang hanya 

tumbuh pada habitat mangrove atau yang jarang ditemukan dimana-mana 

(Hogarth, 2007).Mangrove sejati terdiri dari 55 spesies yang termasuk ke 

dalam 20 genus dan 16 famili. Sebayak 30 spesies termasuk ke dalam 
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komponen utama yaitu dalam famili Avicenniaceae, Combretaceae, 

Palmae, Rhizoporaceae, dan Sonneratiaceae. Avicenniaceae dan 

Rhizoporaceae merupakan famili yang mendominasi komunitas mangrove 

di seluruh dunia (Hogarth, 2007).  

Indonesia dan Malaysia merupakan tempat yang sangat sesuai 

untuk pertumbuhan mangrove, sekitar lebih dari 40 spesies menunjukkan 

adanya zonasi masing-masing yang berbeda (Karleskint et al., 2006). 

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan mangrove 

di indonesia mencapai 4,25 juta ha dan tersusun oleh lebih dari 45 spesies 

dari 20 genus mangrove. Sebagian besar diantaranya terdapat di Irian Jaya 

(69% dari jumlah total), Sumatra 16%, dan Kalimantan (9%) 

(Purnobasuki, 2005). 

Menurut struktur ekosistemnya, secar garis besar dikenal 3 tipe 

formasi magrove (Purnobasuki, 2005) 

a. Mangrove pantai 

Pada tipe ini pengaruh air laut lebih dominan dari air sungai. 

Struktur horizintal formasi ini dari arah laut ke darat adalah mulai dari 

tanaman pionir (Sonneratia alba), diikuti oleh komunitas campuran S. 

alba, Avicennia spp., Rhizopora apiculata, selanjutnya komunitas murni 

Rhizopora spp. dan akhirnya komunitas campuran Rhizopora-Bruguiera. 

Bila genangan berlanjut, akan ditemui komunitas murni Nypa ructicane di 

belakang komunitas campuran yang terakhir.  
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b. Mangrove muara 

Pada tipe ini pengaruh air laut sama kuat dengan pengaruh air 

sungai. Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis Rhizopora spp. Di 

tepian alur, dikuti komunitas campuran Rhizopora-Bruguiera dan diakhiri 

komunitas murni Nypa spp. 

c. Mangrove sungai  

Pada tipe ini pengaruh air sungai lebih dominan daripada air laut, 

dan berkembang pada tepian sungai yang relatif lebih jauh dari muara. 

Mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas tanaman daratan.  

Hutan mangrove dapat dimanfaatkan secara langsung dengan 

mengambil produksinya, misal kayu untuk bahan bakar maupun untuk 

serat dan tanin. Fungsi bio-ekologis dan sosio-ekonomis dari hutan 

mangrove yaitu; 

1. Sebagai tempat pemijahan (nursery ground) 

Mangrove merupakan sumber energi di lingkungan perairan  

karena kedudukannya sebagai mata rantai yang menghubungkan 

kehidupan ekosistem laut dengan ekosistem daratan.  

2. Sebagai tempat berlindung fauna 

Mangrove dengan tajuknya yang rata dan rapat, serta selalu hijau 

dan membentuk lapisan yang berbaris di sepanjang pantai merupakan 

tempat yang disukai oleh burung-burung besar sebagai tempat membuat 

sarang dan bertelur.  
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3. Merupakan habitat alami yang membentuk keseimbangan  

 ekologis 

Keberadaan fauna di habitat mangrove telah membentuk suatu 

mata rantai alami yang menimbulkan ketergantungan antara satu dengan 

yang lainnya. Sehingga secara ekologis keseimbangan di dalam habitat 

tersebut harus dijaga agar kehidupan alami dapat berjalan apa adanya.  

4. Sebagai penunjang kondisi lingkungan 

Hutan mangrove banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia, 

sehingga secara langsung maupun tidak langsung keberadaan mangrove 

telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kestabilan ekosistem di 

sepanjang pantai.  

5. Sebagai pelindung pantai terhadap bahaya abrasi 

Sistem perakaran mangrove yang rapat dan terpancang sebagai 

jangkar dapat berfungsi untuk meredam gempuran gelombang laut dan 

ombak, serta cengkeraman akar yang menancap pada tanah dapat menahan 

lepasnya partikel-partikel tanah. Dengan demikian, bahaya abrasi atau 

erosi oleh gelombang laut dapat dicegah.  

6. Sebagai perangkap sedimen 

Sistem perakaran mangrove juga efektif dalam menangkap 

partikel-partikel tanah yang berasal dari hasil erosi di sebelah hulu. 

Perakaran mangrove menangkap partikel-partikel tanah tersebut dan 

mengendapkannya.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Selulolitik dari Tanah Mangrove Wonorejo Surabaya Reanida, Pramita P.



 
 

 

7. Sebagai penyerap bahan pencemar 

Tanamanmangrove yang tumbuh di sekitar perkotaan atau pusat 

permukiman dan jalan perhubungan dapat berfungsi sebagai penyerap 

bahan pencemaran, gas buangan kendaraan, industri dan sebagainya.  

8. Untuk mencegah terjadinya keasaman tanah 

Kehadiran tegakan hutan mangrove dapat mencegah 

pembongkaran sedimen yang kaya akan kandungan pirit, sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya oksidasi dengan udara yang dapat bereaksi 

menjadi asam sulfat (Anonim, 1991 dalam Purnobasuki, 2005). 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Selulosa 

Selulosa merupakan polisakarida yang ditemukan pada tanaman 

sebagai komponen penting pembentuk dinding sel yang keberadaannya 

sangat melimpah di biosfer (Tymoczko et al., 2010). Komponen selulosa 

memberikan bentuk fisik dan kekuatan pada dinding sel tanaman. Batang, 

cabang dan daun pada suatu tanaman mengandung banyak selulosa 

(Horton et al., 2006). Fessenden dan Fessenden (1994) menyatakan  

bahwa 1011 ton selulosa telah mengalami biosintetis setiap tahunnya, dan 

sekitar 50% dari selulosa terdapat dalam bentuk karbon. 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel 

tanaman. Selulosa menyusun lebih dari 50% jumlah karbon organik di 

biosfer. Kayu terdiri atas 50% selulosa, daun-daun kering terdiri dari 10-
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20%; dan kapas hampir merupakan selulosa murni atau sekitar 90% 

(Lehninger, 1970). 

Selulosa merupakan polimer dari glukosa, semua monomer 

glukosa dalam selulosa berada dalam konfigurasi β (beta) (Campbell et al., 

2002). Molekul selulosa merupakan polimer linier dari beribu-ribu ikatan 

β-1,4 unit D-glukosa yang bergabung menjadi satu dan saling 

menggumpal yang akhirnya membentuk suatu mikrofibril (Lehninger, 

2008). Bentuk molekul selulosa yang seperti inilah yang membuat selulosa 

resistan terhadap enzim yang dikeluarkan mamalia (Horton et al,. 2006) 

 

Gambar 2.1 Struktur kimia rantai selulosa( Fessenden dan Fessenden, 1980) 

Pada dinding sel tanaman, banyak molekul selulosa yang 

bergabung untuk membentuk suatu mikrofibril. Molekul selulosa 

berbentuk lurus (tidak bercabang-cabang) yang membentuk ikatan 

hidrogen dengan gugus hidroksil molekul selulosa lainnya yang terletak 

sejajar dengannya (Campbellet al., 2002). 
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Tabel 2.1 Komponen parsial jaringan tanaman dewasa 

Komponen 
Presentasi Dalam Jaringan 

Tanaman 

Selulosa 20 – 50 % 

Hemiselulosa 10 – 30 % 

Lignin 10 – 30 % 

Protein 1 – 15 % 

Lemak, dll 1 – 8 % 

 Sumber: (Schlegel dan Schmidt, 1994) 

Tanaman menggunakan karbohidrat yang terbentuk dari fiksasi 

CO2untuk membuat komponen organik yang lebih komplek seperti 

selulosa yang merupakan polimer rantai panjang dari glukosa. Ketika 

tanaman mati, substansi kompleks ini akan didegradasi oleh 

mikroorganisme tanah  (Pelczar et al., 1993).  

Selulosa merupakan material organik yang sangat melimpah pada 

tanaman, dan siap untuk diserang oleh berbagai spesies bakteri dan fungi 

di dalam tanah. Mikroorganisme tersebut menggunakan enzim selulase 

untuk memecah selulosa menjadi molekul selobiosa yang merupakan 

disakarida yang terdiri dari dua unit glukosa (Pelczar et al., 1993). 

Table 2.2 Jenis substrat dan enzim yang mendegradasi 

Substrat Enzim 

Laktosa Lactase 

Sukrosa Sukrase 

Urea Urease 

Selulosa Selulase 
Sumber :(Pelczar dan Reid, 1958) 
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Bakteri dapat mendegradasi selulosa dengan mensekresi enzim 

selulase yang menghidrolisis selulosa menjadi D-glukosa (Stanier et al., 

1970). Sedangkan hasil fermentasi selulosa adalah etanol, asetat, formiat, 

laktat, molekul hidrogen dan karbon dioksida. (Schlegel dan Schmidt, 1994) 

Sistem selulase terdiri dari tiga enzim (Schlegel dan Schmidt, 1994), 

yaitu: 

1) Enzim-enzim endo- β-1,4-glukanase mempengaruhi secara 

serentak ikatan β-1,4 di dalam makromolekul dan menghasilkan potongan-

potongan besar bebentuk rantai dengan ujung-ujung bebas; 

Selulosa                     selobiosa 

2) Enzim ekso- β-1,4-glukanase (selobiohidrolase) memotong mulai 

dari ujung-ujung rantai, disakarida selobiosa; 

3) Enzim-enzim 1,4β-glukosidase menghidrolisasi selobiosa dengan 

membentuk glukosa; 

selobiosa                2 glukosa 

Aktivitas ketiga enzim tersebut berlangsung secara senergis. 

Selobiohidrolase dihasilkan khusus untuk proses reduksi dan non-reduksi 

akhir dari polimer selulosa (Lynd et al.,2002). Setelah menjadi molekul 

glukosa baru kemudian dapat dimetabolisme oleh semua jenis 

mikroorganisme. Pembakaran sempurna dari glukosa akan menghasilkan 

CO2 dan H2O (Pelczar et al., 1993). 

Glukosa + 6O2                6CO2 + 6H2O 

Enzim 
(selulase) 

Enzim 
(β-glukosida) 

Enzim 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Selulolitik dari Tanah Mangrove Wonorejo Surabaya Reanida, Pramita P.



 
 

Penguraian selulosa umumya terjadi pada kondisi aerob. Di dalam 

tanah yang mendapat pengudaraan yang baik, selulosa diuraikan dan 

diolah oleh mikroorganisme aerob (fungi, miksobakteri, dan eubakteri). 

Sedangkan penguraian selulosa pada kondisi anaerob dilakukan oleh 

Clostridium mesofil dan termofil (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

Gambar 2.2 Perombakan selulosa menjadi glukosa oleh mikroba selulolitik 
         (Putra, 2010) 
 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bakteri Selulolitik 

Bakteri merupakan kelompok organisme prokariot yang jelas 

terlihat perbedaanya bila dibandingkan dengan Archaea (Madigan et al., 

2000). Beberapa jenis bakteri diketahui mampu mendegradasi salah satu 

komponen bahan organik penyusun tanaman, yaitu selulosa. Spesies ini 

termasuk dalam beberapa kelompok taksonomi seperti tertera dalam tabel 

2.3. 
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Tabel 2.3 Kelompok bakteri selulolitik 
Achromobacter  Agrobacterium    Angiococcus 
Arthrobacter   Bacillus    Bacteriodes 
Cellafalcicula  Cellulomonas    Cellvibrio 
Clostridium   Chromobacterium   Corynebacterium 
Cythopaga   Polyangum    Pseudomonas 
Sorangium   Sporocytophaga  Vibrio 

Sumber: Rao (2007) 

Cytophaga dan Sporocytophaga adalah bakteri pengolah selulosa 

secara aerob. Kedua bakteri ini dapat tumbuh baik pada medium selulosa 

cair. Di atas agar selulosa koloni Cythopaga tidak pernah dikelilingi oleh 

daerah bening dari selulosa yang diuraikan. Selain jenis Cytophaga 

terdapat juga miksobakteri dari spesies Polyangium, Sorangium, dan 

Archangium (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

Ada beberapa genus bakteri aerob lain yang juga memakai selulosa 

namun hanya jika tidak ada sumber karbon lain selain selulosa. 

Diantaranya adalah Pseudomonas, Cellvibrio, dan Cellulomonas. 

Sedangkan untuk bakteri anaerob terdapat kelompok Clostridium yang 

diakui mampu mendegradasi selulosa. Beberapa aktinomiset yang juga 

dinyatakan sebagai bakteri selulolitik, yaitu Micromonospora chalcea, 

Streptomyces cellulosae, dan Streptosporangium (Schlegel dan Schmidt, 

1994). 
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Sifat-sifat beberapa bakteri selulolitik yang dikutip dari Bergey’s 

Manual of Determinative Bacteriology: 

1. Cellulomonas 

Cellulomonas mempunyai sel yang berbentuk batang yang tidak 

beraturan, dijumpai juga dalam bentuk kokoid, pewarnaan Gram positif 

tapi mudah pudar, bersifat motil, fakultatif anaerob, tapi ada juga yang 

tumbuh secara anaerob, biasanya koloni berwarna kuning, menghasilkan 

asam dari hasil fermentasi glukosa atau bentuk karbohidrat yang lain, 

kalasepositif, dapat memecahkan selulosa, dapat tumbuh optimum pada 

suhu 30oC. 

2. Pseudomonas 

Sel berbentuk batang sampai kokoid, berukuran 0,5 – 1,0 x 1,5 – 5 

mµ, Gram negatif, dapat bergerak (motil) oleh beberapa atau satu flagella 

yang terdapat pada ujungnya, bersifat anaerob yang mempunyai tipe 

metabolisme respirasi yang sempurna dengan oksigen sebagai aseptor 

elektron, dalam beberapa kasus nitrat juga berguna sebagai aseptor 

elektron, tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 4,5, katalase positif, 

oksidase positif atau negatif, kemoorganotrofik. 

3. Arthrobacter 

Sel Arthropoda berbentuk pleomorfik (wujud majemuk), termasuk 

Gram positif tetapi mudah pudar, sebagian spesiesnya bersifat motil, 

merupakan bakteri aerob, kemoorganotrop, katalase positif, mampu 
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memfermentasikan glukosa dan karbohidrat lain dengan menghasilkan 

asam, tumbuh secara optimal pada suhu 25 – 30oC. 

4. Chromobacterium 

Sel berbentuk batang dengan ujung membulat, dan terkadang 

sedikit membentuk kurva. Gram negatif, dapat bergerak menggunakan 

flagella lateral, anaerob fakultatif. Menghasilkan asam, tapi tidak 

menghasilkan gas yang diproduksi dari glukosa, fruktosa, manosa. Tidak 

memfermentasi inulin, laktosa, manitol maupun xilosa. Katalase positif, 

oksidase positif, indol negatif, dan dapat mereduksi nitrat. 

5. Cytophaga 

Sel berbentuk batang pendek sampai setengah panjang. Dapat 

bergerak (motil) dengan cara meluncur. Gram negatif, anaerob fakultatif. 

Semua jenis bakteri ini dapat mendekomposisi makromolekul seperti 

polisakarida termasuk selulosa, kitin, amilum dan pectin.Katalase positif, 

oksidase positif, indol negatif. 

6. Sporocytophaga 

Sel berbentuk batang dengan ujung membulat. Gram negatif, dapat 

bergerak (motil) dengan meluncur. Menggunakan selulosa, selobiosa dan 

glukosa sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Katalase positif, 

aerob. 
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7. Bacillus 

Sel berbentuk batang lurus dengan ujung membulat. Gram positif 

dan dapat bergerak dengan menggunakan flagella. Memiliki endospora, 

merupakan bakteri aerob atau anaerob fakultatif, katalase positif. 

2.4 Karakteristik Bakteri secara Makroskopik dan Mikroskopik 

2.4.1 Karakteristik makroskopik 

Mikroorganisme apabila ditumbuhkan pada bermacam-macam jenis 

media akan mengembangkan perbedaan dalam penampakan makroskopis 

pada pertumbuhannya. Perbedaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk 

memisahkan mikroorganisme ke dalam kelompok-kelompok taksonomi 

(Ni’matuzahroh dkk., 2008) 

Tabel 2.4 Pengamatan makroskopik koloni pada biakan agar cawan 

Bentuk Elevasi Permukaan Tepi Optical 
characteristics 

Pinpoint  Flat Halus   Filamentous Opaque 
Circular Raised Keriput  Curled Translucent 

Filamentous Convex Konsentris Entire Transparent 
Irregular Pulvinate Radial Undulate Iridescent  
Rhizoid  Umbonate Contoured  Serrated  

   Lobated   
Sumber :(Alexander, 2001) 
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Gambar 2.3 Karakteristik koloni (Alexander, 2001) 

Menurut Ni’matuzahroh dkk. (2008), karakteristik bakteri pada 

agar miring dapat dilihat dari: 

1. Kelimpahan pertumbuhan: banyaknya pertumbuhan dinyatakan 

sebagai none (tidak tumbuh), slight (lemah), moderate 

(sedang), large (lebar). 

2. Letak pertumbuhan: pertumbuhan koloni di permukaan agar, 

pertumbuhan di bawah permukaan (di dalam) agar 

3. Konsistensi: dapat dievaluasi berdasarkan banyaknya cahaya 

yang dilewatkan pada koloni yang tumbuh. Opaque 

(buram/tidak tembus cahaya), translucent (tembus cahaya 

sebagian), dan transparent (tembus cahaya penuh).  

4. Pigmentasi 
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5. Bentuk: penampakan koloni yang tumbuh pada satu goresan 

lurus pada permukaan agar dinyatakan; Filiformis, Echinulate, 

Beaded, Effuse, Arborescent, Rhizoid 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.4 Karakteristik pada agar miring (Alexander, 2001)   

2.4.2 Karakteristik mikroskopik 

Pengamatan secara mikroskopis dan pewarnaan akan mengungkap 

bentuk dari bakteri tersebut (coccus, bacil, atau spiral), susunan 

karakterisitik dan pengelompokan sel, ukuran, dan ada tidaknya spora. 

Reaksi pada pewarnaan Gram merupakan hal yang sangat membantu 

dalam pengelompokkan bakteri yang belum diketahui berdasarkan 

pengelompokan Gram (Burdon, 1947). 

Metode pewarnaan Gram merupakan metode yang sering dipakai 

dalam membedakan bakteri. Perbedaan Gram didasarkan pada reaksi 

warna pada bakteri pada proses smear ketika diberi perlakuan pertama 

dengan menggunakan pewaran Kristal violet dan diikuti oleh iodine yang 

kemudian beberapa bakteri akan cepat kehilangan warna ungu saat diberi 

agen dekolorisasi seperti etil alkohol atau campuran antara alkohol dengan 
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aseton. Sedangkan beberapa bakteri yang lain akan kehilangan warna ungu 

tersebut namun sangat lambat. Setelah dekolorisasi kemudian diberi 

pewarna merah yaitu safranin yang akan memberi warna pada bakteri yang 

mengalami dekolorisasi. Sehingga dari metode pewarnaan ini bakteri 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu bakteri Gram 

positif dan Gram negatf (Wistreich dan Lechtman, 1980). 

 

 
  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Eksplorasi Bakteri Selulolitik dari Tanah Mangrove Wonorejo Surabaya Reanida, Pramita P.




