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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Rayap Pembangun Musamus pada Taman Nasional Wasur Merauke 

Musamus merupakan bangunan yang dibangun oleh koloni rayap yang 

juga merupakan sarang-sarang (termitaria) yang dimiliki oleh beberapa jenis rayap 

tropika. Musamus ini terdapat pada Taman Nasional Wasur Merauke. Terletak 

pada 137030’-141000’ BT dan 5000’ – 9000’ LS dan berjarak 15 Km dari kota 

Merauke dengan luas area 412.387 ha. Menurut  Borror et al (1992) sarang rayap 

tersebut terbuat dari tanah sebagai bahan utama yang dicampur dengan sekresi 

dari lubang di atas bagian depan kepala (ubun-ubun=fontanel), dibutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk membangun istana rayap ini (Gambar 1).  

 
Gambar 1. Bangunan musamus (Tim PSL, 1998) 

Rayap berbentuk seperti semut. Tsoumis (1991) mengungkapkan bahwa 

rayap bukan semut karena rayap termasuk ke dalam Ordo Isoptera (Gambar 2). 

Dalam pembagian jenisnya, rayap dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan 

habitat hidupnya yaitu rayap kayu kering (dry-wood termites) dan rayap tanah 
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(moist-wood atau subterranean termites). Koloni rayap dibangun oleh seekor raja 

dan ratu (bertelur ribuan tiap hari) dengan dibantu oleh kasta prajurit dan kasta 

pekerja. Ordo ini terbagi dalam 4 famili berdasarkan sifat kepala dan sayap bagi 

kelompok Isoptera yang bersayap. Sedang prajuritnya berdasarkan bentuk kepala, 

kaki, sifat antena dan sifat mandibulanya. Famili tersebut adalah Famili 

Kalotermitidae, Famili Hodotermitidae, Famili Rhinotermitidae, dan Famili 

Termitidae (Hadi, dkk., 2009).  

 
Gambar 2. Ordo Isoptera. A. dewasa bersayap seksual, B. serdadu 

bermoncong, C. Pekerja, dan D. Serdadu (Sumber: 
Borror et al., 1992) 

Pada umumnya rayap merupakan serangga pemakan kayu yang memiliki 

komponen selulosa di dalamnya (Tabel 2.1). Makanan utama rayap selain selulosa 

kayu, juga selulosa yang terdapat pada sabut kelapa, rumput, kertas, karton, tekstil 

dan kulit-kulit tanaman (Nandika dan Diba, 2003). Rayap juga mengkomsumsi 

jamur sebagai bahan makanannya. Berdasarkan simbiosisnya dengan 

mikroorganisme rayap terbagi atas dua kelompok yaitu, rayap tingkat tinggi yang 

(A) 

(B) 
(C) (D) 
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bersimbiosis dengan bakteri dan rayap tingkat rendah yang bersimbiosis dengan 

bakteri dan protozoa. Rayap tingkat tinggi mempunyai sistem pencernaan yang 

lebih berkembang dibandingkan rayap tingkat rendah karena menghasilkan enzim 

selulase selama proses pencernaan selulosa dalam saluran pencernaannya (Borror 

et al., 1992).  

Tabel 2.1. Komponen utama penyusun sel pada kayu 

Komponen Presentasi dalam Jaringan 
Tanaman 

Selulosa 40 – 45 % 

Hemiselulosa 20 – 30 % 

Lignin 20 – 30 % 

Polisakarida-polisakarida lain 2 – 8 % 

Penyusun-penyusun sisa 0,3 – 2 % 

          (Sumber: Sjostrom, 1995) 

Peranan bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan rayap tingkat tinggi 

yaitu melindungi rayap dari bakteri asing, asetogenesis, fiksasi nitrogen, 

methanogenesis dan metabolisme piruvat. Meskipun bakteri tidak melibatkan diri 

secara langsung dalam proses pencernaan rayap namun bakteri ini akan 

disebarkan oleh rayap pekerja kepada nimfa-nimfa baru. Perilaku rayap yang 

sekali-kali mengadakan hubungan dalam bentuk menjilat, mencium dan 

menggosokkan anggota tubuhnya dengan lainnya (perilaku trofallaksis) 

merupakan cara rayap menyampaikan bakteri dan protozoa berflagellata bagi 

individu yang baru saja berganti kulit (ekdisis) untuk menginjeksi kembali invidu 
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rayap tersebut. Di samping itu, juga merupakan cara menyalurkan makanan ke 

anggota koloni lainnya. Biomassa mikroba ini meliputi sekitar sepertujuh sampai 

dengan sepertiga berat rayap. Hasil penelitian Belitz and Waller (1998) 

menunjukkan bahwa defaunasi mikroba dalam sistem pencernaan rayap dengan 

menggunakan oksigen murni menyebabkan kematian rayap sekitar dua sampai 

tiga minggu walaupun diberi kertas saring yang mengandung selulosa. Namun 

rayap ini akan hidup lebih lama dengan makanan yang sama dengan adanya 

kehadiran mikroba dalam sistem pencernaan rayap tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa kehidupan rayap sangat tergantung pada mikroba simbiosisnya yang 

bekerja secara anaerobic yang tidak membutuhkan oksigen. Pentingnya peranan 

mikroba dalam pencernaan rayap dikuatkan juga oleh Borror et al (1992) yang 

menyebutkan bahwa selulosa dalam pencernaan rayap dicerna oleh berbagai 

mikroba, jika mikroba tersebut diambil maka rayap akan tetap makan tetapi rayap 

kemudian mati karena makanan tidak dapat dicerna.  

 
Gambar 3. Daur metamorfosis rayap (Sumber: Hadi, dkk., 2009) 

 

Faktor pendukung yang mempengaruhi kelangsungan hidup rayap 

meliputi tipe tanah, tipe vegetasi dan faktor lingkungan seperti curah hujan, 
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kelembaban dan suhu. Daur hidup rayap termasuk metamorfosis kurang sempurna 

karena mengalami tiga kali pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan itu yaitu 

telur menetas menjadi nimfa kemudian bermetamorfosis menjadi dewasa (Gambar 

3). 

2.2. Tinjuan Umum Bio-Toilet 

Bio-toilet adalah bio-activator dengan menggunakan bantuan mikroba 

sebagai agen pengurai limbah organik untuk mengatasi masalah sanitasi seperti 

WC atau tangki septik yang penuh dan bau. Di dalam tangki septik, tinja akan 

didekomposisi oleh mikroba secara anerobik menghasilkan karbon dioksida 

(CO2), metan (CH4) dan air (H2O) yang akan menguap. Adapun unsur Nitrogen 

(N), Phosphor (P), Kalium (K), dan mineral lain hasil mineralisasi bahan organik 

tetap tinggal (Astuti dan Sintawardani, 2006). Bio-toilet banyak memiliki 

manfaat, antara lain menghilangkan bau yang tidak sedap pada septic tank, 

menekan mikroba patogen dalam tinja atau air limpasan (menekan Salmonella, 

Escherichia coli, Candida), mempercepat dekomposisi tinja atau bahan organik, 

mempercepat proses pengomposan bahan organik, dan meningkatkan kualitas air 

limbah atau air limpasan dengan menurunkan nilai BOD dan COD (Wibisono, 

2010). 

2.3. Tinjauan Umum Tinja Sapi 

Pada umumnya proses bio-toilet bertujuan untuk mendegradasi tinja 

manusia, namun karena alasan nilai estetika dan komponen serat yang sama maka 

digunakan tinja sapi. Komponen serat yang terkandung dalam tinja sapi lebih 

tinggi dibanding tinja manusia karena bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Potensi Bakteri  Selulolitik Pencernaan 
 Rayap  Pembangun Musamus Taman Nasional Wasur . . . 
 

Febriana Sinta Dewi



14 
 

manusia lebih beragam dibanding sapi yang hanya mengkonsumsi rumput. 

Pengertian tinja secara umum adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh 

melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem 

saluran pencernaan (tractus digestivus). Pengertian tinja ini juga mencakup 

seluruh bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh termasuk karbon dioksida 

(CO2) yang dikeluarkan sebagai sisa dari proses pernafasan, keringat, lendir dari 

ekskresi kelenjar, dan sebagainya (Soeparman dan Suparmin, 2002). Tinja sapi 

umumnya terdiri dari residu yang berasal dari sekresi gas di dalam organ intestinal 

sapi, sisa-sisa dari epitel saluran pencernaan, garam-garam anorganik, dan 

mikroba (Bondi and Drori, 1987). Kotoran dan air kencing merupakan limbah 

ternak yang terbanyak dihasilkan dalam pemeliharaan ternak selain limbah yang 

berupa sisa pakan (Gambar 4). Pada umumnya setiap kilogram daging sapi yang 

dihasilkan ternak sapi potong juga menghasilkan 25 kg kotoran padat (Kaharudin 

dan Sukmawati, 2010). 

 
Gambar 4. Limbah tinja sapi  (sumber : Kaharudin dan Sukmawati, 2010) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tinja sapi mengandung 22.59% 

selulosa, 18.32% hemi-selulosa, 10.20% lignin, 34.72% total karbon organik, 
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1.26% total nitrogen, 27.56:1 ratio C:N, 0.73% P, dan 0.68% K (Lingaiah dan 

Rajasekaran, 1986). Diantara jenis limbah tinja peternakan, tinja sapi mempunyai 

kadar serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti dari hasil pengukuran 

parameter rasio C/N yang cukup tinggi, yaitu >40 (Hartatik dan Widowati, 2009).  

2.4. Tinjaun Umum Selulosa 

Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak di alam, yang 

mencakup sekitar 50% dari karbon tak bebas. Daun kering mengandung 10-25% 

selulosa; kayu 50%; dan kapas 90% (Fessenden dan Fessenden, 1986). Selulosa 

merupakan komponen penyusun dinding sel tanaman bersama-sama dengan 

hemiselulosa, lignin, pektin dan protein (Lynd, et al., 2002). Produksi selulosa 

dunia setiap tahun mencapai 1011 ton kubik. Menurut Toha (2005) selulosa 

terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel. Dalam tubuh 

manusia selulosa tidak dapat dicerna karena tidak ada enzim pencerna selulosa. 

Meskipun demikian selulosa yang berbentuk serat tumbuhan seperti sayuran atau 

buah-buahan, dapat digunakan sebagai senyawa pelancar pencernaan makanan. 

Selulosa termasuk polisakarida non pati dan lignin. Yang termasuk polisakarida 

non pati adalah selulosa, hemiselulosa, β-glukan, pektin, gum dan mucilage. 

Selulosa juga merupakan serat yang tidak larut dalam air dingin maupun air panas 

serta asam panas dan alkali panas.  

Selulosa merupakan polimer dari glukosa berantai lurus dengan ikatan β 

(1–4) glikosidik dengan jumlah glukosa sampai 10.000 unit. Ikatan β (1–4) 

glikosidik ini menghasilkan konformasi seperti pita yang panjang (Gambar 5). 

Setiap dua residu terjadi rotasi 1800 yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar 
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molekul pada rantai yang paralel. Amilase mamalia tidak bisa menghidrolisis 

ikatan β (1–4) (Tensiska, 2008). Ketiga komponen kompleks enzim selulase 

berperan dalam penguraian selulosa yaitu endo-P-D-1,4-glukanase (CMCase), 

ekso-P-D-1,4-glukanase (selobiohidrolase) dan 8-D-1,4-glukosidase. 

Perbandingan komponen komplek selulase tergantung pada jenis mikrobanya. 

Enzim ekstraselular bakteri Cellulomonas CSI-17 lebih berperan dalam 

penguraian selulosa amorf. Seluruh komponen enzim berperan sinergistik dalam 

penguraian selulosa terutama dari serat bahan tanaman termasuk limbah pertanian 

(Purwadaria, dkk., 2003). 
 

 
Gambar 5. Struktur kimia rantai selulosa (sumber: Moore, et al., 1998)  

 

2.5. Tinjauan Umum Degradasi  

Menurut Satriago (1996) degradasi adalah dekomposisi suatu substrat 

menjadi senyawa-senyawa dasar yang lebih sederhana. Umumnya degradasi dapat 

berlangsung secara aerob dan anaerob. Degradasi secara aerob terjadi bila 

mendapat udara yang cukup dan berlangsung pada kelembaban 50-70%, dimana 

mikroorganisme perombak menggunakan karbon sebagai sumber energi dan 

bahan pembentuk. Sedangkan pada kelembaban 80-95% degradasi akan 

berlangsung secara anaerob (Schlegel dan Schmidt, 1994). Proses penguraian 

(degradation) pada tinja secara alamiah akan berlangsung, sehingga akan berubah 
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menjadi bahan yang stabil, tidak berbau, dan tidak mengganggu. Menurut 

Soeparman dan Suparmin (2002) aktivitas utama dalam proses degradasi tersebut 

adalah: 

1. Pemecahan senyawa organik kompleks, seperti protein dan urea, menjadi 

bahan yang lebih sederhana dan lebih stabil. 

2. Pengurangan volume dan massa (kadang-kadang sampai 80%) dari bahan 

yang mengalami degradasi, dengan hasil gas metan, karbon dioksida, 

amonia, dan nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer, bahan-bahan yang 

terlarut dalam keadaan tertentu meresap ke dalam tanah di bawahnya. 

3. Penghancuran organisme patogen yang dalam beberapa hal tidak mampu 

hidup dalam proses degradasi, atau diserang oleh banyak jasad renik di 

dalam massa yang tengah mengalami degradasi. 

Menurut Budiyanto (2002)  proses degradasi pada tinja sapi, mengalami 3 

tahapan utama, yaitu:  

a. tahap hidrolisis di mana terjadi reduksi senyawa kompleks menjadi 

senyawa yang lebih sederhana oleh bakteri hidrolisis (Gambar 6). Bakteri 

hidrolitik ini bekerja pada suhu 30-40°C untuk kelompok mesophilik dan 

antara 50-60°C untuk kelompok thermophilik. Tahap pertama ini 

berlangsung dengan pH optimum antara 6-7. 

b. tahap perubahan senyawa sederhana menjadi  asam organik yang mudah 

menguap seperti asam asetat, asam butirat, asam propionat dan lain-lain. 

c. tahap konversi asam organik menjadi metana, karbon dioksida dan gas-gas 

lain seperti hidrogen sulfida, hidrogen dan nitrogen. 
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Gambar 6. Proses hidrolisis dalam degradasi tinja sapi (sumber: Haryati, 2006) 

 

2.6. Mekanisme Degradasi Tinja Sapi oleh Bakteri Selulolitik 

Bakteri memegang peranan penting dalam degradasi. Aktivitas bakteri 

dapat berlangsung dalam suasana aerobik atau anaerobik. Proses anaerobik 

tersebut misalnya terjadi pada kakus air (aqua privy), tangki pembusukan (septic 

tank), atau pada dasar lubang yang dalam. Di samping itu, degradasi dapat terdiri 

lebih dari satu tahap, sebagian aerobik dan sebagian lagi anaerobik, tergantung 

pada kondisi fisik yang ada. Sebagai contoh, proses anaerobik berlangsung dalam 

septic tank, effuent cair meresap ke dalam tanah melalui saluran peresapan dan 

meninggalkan banyak bahan organik pada lapisan atas tanah.  

Bahan organik itu diuraikan secara aerobik oleh bakteri saprofit yang 

mampu menembus tanah sampai kedalaman 60 cm (Anonima, 2009). 

Dekomposisi selulosa oleh bakteri merupakan hasil kerja sekelompok enzim 
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selulolitik (Howard, et al., 2003) yang bekerja secara sinergis. Menurut 

Grabowski, dkk (1985) titik pusat pendekomposisian selulosa terletak pada 

pecahnya ikatan 1,4β-glukosida. Pecahnya ikatan 1,4β-glukosida menyebabkan 

selulosa terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu oligosakarida 

terutama selobiosa. Selanjutnya oligosakarida akan terhidrolisis menjadi 

monosakarida terutama glukosa (Gambar 7). Pemecahan ikatan 1,4β-glukosida 

dilakukan oleh komplek enzim selulase.  

 
Gambar 7. Perombakan selulosa menjadi glukosa oleh mikroba selulolitik 

(Sumber: Barich, D., 2010) 
 

Dalam hal ini selulosa dihidrolisis dengan cara hayati menggunakan 

mikroorganisme (bakteri) selulolitik (Enari, 1983), yang dapat menghasilkan 

enzim selulase. Bakteri dari kata Latin bacterium (jamak, bacteria), adalah 

kelompok raksasa dari organisme hidup. Bakteri berukuran kecil (mikroskopik) 
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dan kebanyakan uniselular (bersel tunggal).  Struktur sel yang relatif sederhana 

tanpa nukleus atau inti sel, sitoskeleton, dan organel lain seperti mitokondria dan 

kloroplas. Bakteri merupakan prokariota atau organisme yang tidak memiliki 

nukleus. Bakteri selulolitik adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan 

mendegradasi selulosa menjadi senyawa dengan berat molekul yang lebih kecil 

(selobiosa dan glukosa) (Thayer, 1978). Beberapa kelompok bakteri yang mampu 

mendegradasi selulosa diantaranya: Cellulomonas, Cytophaga, Pseudomonas, dan 

Sporocytophaga (Rao, 1986).  

2.6.1. Bakteri Cellulomonas sp. 

Berdasarkan Bergey and Holt (2000), klasifikasi Cellulomonas sp. adalah 

sebagai berikut: 

Domain : Bacteria                       

Filum  : Firmicutes                  

Kelas  : Actinobacteria                 

Ordo  : Actinomycetales               

Famili  : Cellulomonadaceae               

Genus  : Cellulomonas            

Spesies  : Cellulomonas sp. 

Bakteri Cellulomonas sp. merupakan mikroorganisme selulolitik yang 

terdistribusi secara luas di dalam tanah yang mampu mensekresikan enzim 

selulase, yakni suatu enzim ekstraseluler, yang menghasilkan selobiosa pada 

hidrolisis selulosa (Pelczar dan Chan, 1986).  
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Sel bakteri ini secara mikroskopik berukuran 0.5-0.6 x 2.0-5.0 μm 

(Gambar 8). Pada kultur muda, berbentuk lurus atau bengkokan ramping. Kadang-

kadang bakteri berbentuk batang ini berpasangan di sudutnya sehingga 

membentuk V. Pada kultur tua, batang-batang biasanya pendek, dan sedikit yang 

berbentuk cocci. Bakteri ini merupakan Gram positif. Biasanya motil, dengan satu 

atau sedikit flagella. Tidak berspora dan fakultatif anaerob. Spesies ini merupakan 

bakteri kemoorganotropik, yaitu bakteri yang tidak menggunakan bantuan cahaya 

matahari untuk digunakan dalam merombak bahan organik. Bakteri ini 

membentuk asam dari glukosa dan beragam karbohidrat lain, baik secara aerob 

maupun anaerob, katalase positif dan selulolitik. Bakteri ini mampu mendegrasi 

selulosa menjadi glukosa dengan bantuan enzim selulase serta mampu 

memanfaatkan selulosa sebagai sumber karbon. Juga dapat mereduksi nitrat 

menjadi nitrit. Suhu optimum bagi pertumbuhannya ialah 30°C (Bergey and Holt, 

2000). 

 
Gambar 8. Koloni bakteri Cellulomonas sp. (Sumber: Madigan et al. 2002)  
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2.6.2. Bakteri Cytophaga sp. 

Berdasarkan Bergey and Holt (2000), klasifikasi Cytophaga sp. adalah 

sebagai berikut: 

Domain : Bacteria                 

Filum  : Bacteroides                     

Kelas  : Sphingobacteria                    

Ordo  : Sphingobacteriales                

Famili  : Flexibacteraceae                          

Genus   : Cytophaga                  

Spesies  : Cytophaga sp. 

Karakteristik bakteri Cytophaga berbentuk batang yang sangat pendek 

hingga sedang, yakni antara 0.3-0.8 x 1.5-15 μm, hanya beberapa yang berukuran 

lebih panjang dengan ujung yang tajam atau runcing (Gambar 9). Panjang 

batangnya bersifat fleksibel, motil dengan cara meluncur, dan merupakan bakteri 

Gram negatif. Pada media padat dengan kandungan nutrisi yang rendah, koloni 

berbentuk menjalar, terkadang berbentuk tajam dan menusuk agar, seringkali 

sangat lembut dan adakalanya menampakkan warna kemerahan atau kehijauan. 

Pada substrat dengan kandungan nutrisi tinggi, koloni bakteri ini secara 

mikroskopik biasanya bersifat kompak, cembung, dengan tepi rata atau 

bergelombang, terkadang pula berbentuk cekung, tenggelam atau terendam ke 

dalam agar. Biomassa sel biasanya berpigmen, kuning, orange, atau merah, karena 

mengandung karotenoid, flexirubin, atau keduanya. Jenis bakteri ini ada yang 

aerob atau anaerob fakultatif, dan bersifat kemoorganotrof. Temperatur optimum 
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berkisar antara 20-35ºC sedangkan pH optimum pertumbuhannya adalah 7 

(Bergey and Holt, 2000).  

 
Gambar 9.  Koloni bakteri Cytophaga sp. secara mikroskopis (Sumber: Dewi, 

dkk.,  2010). 
 

2.6.3. Bakteri Sporocytophaga sp. 

Berdasarkan Bergey and Holt (2000), klasifikasi Sporocytophaga sp. 

adalah sebagai berikut: 

Domain : Bacteria                 

Filum  : Bacteroides                     

Kelas  : Sphingobacteria                    

Ordo  : Sphingobacteriales                

Famili  : Flexibacteraceae                          

Genus   : Sporocyytophaga                  

Spesies : Sporocytophaga sp. 

Karakteristik bakteri Sporocytophaga sp. Memiliki bentuk batang, 

berukuran 0,3-0,5 x 5-8 µm, termasuk bakteri Gram negatif (Gambar 10). Suhu 

optimum pertumbuhan 30oC. Bakteri ini mampu mendegrasi selulosa menjadi 
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glukosa dengan bantuan enzim selulase serta mampu memanfaatkan selulosa 

sebagai sumber karbon (Bergey and Holt, 2000). 

  
Gambar 10.  Koloni bakteri Sporocytophaga sp. secara mikroskopis 

Keterangan: A. sel vegetatif bakteri 
B. sel generatif bakteri berupa spora 
(Sumber: Dewi, dkk., 2010). 

 

2.6.4. Bakteri Pseudomonas sp. 

Berdasarkan Bergey and Holt (2000), klasifikasi Pseudomonas sp. adalah 

sebagai berikut: 

Domain : Bacteria                     

Filum  : Proteobacteria                          

Kelas  : Gamma Proteobacteria                           

Ordo  : Pseudomonadales              

Famili  : Pseudomonadaceae                       

Genus  : Pseudomonas                         

Spesies  : Pseudomonas sp. 

Karakteristik bakteri Pseudomonas berbentuk batang sampai kokoid 

(Gambar 11), berukuran 0,5–1,0 x 1,5–5 µm, bakteri Gram negatif, dapat bergerak 

B 

A 
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(motil) oleh beberapa atau satu flagella yang terdapat pada kutub, dan bersifat 

anaerob. Dalam beberapa kasus nitrat juga berguna sebagai aseptor elektron, 

beberapa spesies tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 4,5. Termasuk bakteri 

katalase positif, oksidase positif atau negatif, kemoorganotrofik, memanfaatkan 

gas H2 atau CO sebagai sumber energi (Bergey and Holt, 2000). 

 
Gambar 11.  Koloni bakteri Pseudomonas sp. secara mikroskopis (Sumber: 

William, 2002).  
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