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Abstract. Water is a primary necessity for all living things including humans. The 

amount of water in the body is about 70% of the human body weight so that humans are 

required to pay attention to the water that will be used to be free from the risk of disease 

caused. One source of water that can be utilized by humans is the river, but not all river 

water has good quality for everyday use considering every day the river receives a large 

amount of sediment flow such as industrial waste stream and household waste. For that 

we need information about the quality of water that we will use one of them by 

identifying bacteria in the river water used. The purpose of this study was to determine 

the genus of bacteria found in the flow of Batanghari River in Gedong Karya Village 

Kumpeh District Muaro Jambi Province Jambi Province. This research is a descriptive 

explorative research. The study was conducted with several stages, namely sampling, 

bacterial purification, and bacterial identification referring to Bergey's Manual Of 

Determinative Bacteriology. Dilution in this study was 10-10, and obtained 17 isolates 

identified to 7 genera of bacteria, namely Actinomycetes Genus, Bacillus, Paracoccus, 

Enterobacter, Corynebacterium, Clostridium, Dermatophilus. Based on the research 

results can be concluded that there are 7 genera of bacteria in the flow Batanghari River 

in Gedong Karya Village Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.  Suggested 

Further bacterial identification studies if possible are continued up to the species level 

and calculate the amount of bacteria so as to ascertain whether the bacteria present in 

the water actually cause diseases that could harm local communities. 

keywords: identification, bacteria, batanghari river gedong karya village kumpeh Sub-

district muaro jambi district jambi province. 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan kebutuhan utama 

bagi semua makhluk hidup termasuk 

manusia. Air memiliki manfaat yang 

bermacam-macam misalnya untuk 

membawa zat makanan pada tumbuhan, 

zat pelarut, pembersih dan sebagainya. 

Oleh karena itu penyediaan air 

merupakan salah satu kebutuhan utama 

bagi manusia untuk kelangsungan 

hidupnya dan menjadi faktor penentu 

dalam kesehatan dan kesejahteraan 

manusia.  

Air dapat diperoleh dari berbagai 

sumber salah satunya sungai, namun 

tidak semua air sungai memiliki kualitas 

yang baik untuk keperluan sehari-hari. 

Menurut Darmono (2008:36) hampir 

setiap hari sungai menerima sejumlah 

besar aliran sedimen baik secara 

alamiah, aliran air permukaan, buangan 

industri, buangan limbah rumah tangga, 

daerah urban dan pertanian. Akibat 

aliran air tersebut, sungai yang mengalir 

lambat tidak dapat mempercepat proses 

degradasi dan nondegradasi untuk 

menghilangkan polusi limbah. Sungai 

yang mengalir lambat akan dengan 

mudah meluap bersama limbah yang 

memerlukan oksigen. Hal serupa dapat 

terjadi juga pada sungai berarus deras, 

arusnya menjadi lambat dan volume 

artinya menurun pada musim kemarau. 

Hasil observasi yang dilakukan 

pada tanggal 9 Januari 2017 di aliran 

sungai Batanghari yang berada di desa 

Gedong Karya. Desa ini belum terdapat 

sumber air seperti PDAM untuk 

kebutuhan sehari-hari sehingga seluruh 

masyarakat memanfaatkan air sungai 

batanghari untuk memenuhi kebutuhan 

mereka seperti mandi, cuci, kakus 

(MCK) selain itu air ini juga digunakan 

untuk mencuci baju dan bahan 

makanan. Desa Gedong Karya 

merupakan salah satu desa yang berada 

di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten 

Muaro Jambi  yang sebagian besar 

warganya adalah petani coklat. 

Sebagian Masyarakat setempat tidak 

memiliki pilihan lain selain 

menggunakan air sungai Batanghari 

karena untuk membuat sumur 

diperlukan biaya yang besar dan 

terkadang air sumur kurang bersih dan 

berbau tak sedap dan PDAM yang 

dijanjikan pemerintah belum terealisasi. 

Pencemaran yang terjadi pada 

aliran sungai dapat diakibatkan oleh 

limbah domestik ataupun limbah 

industri. Berdasarkan hasil penelitian 

Aldino (2015) yang mengidentifikasi 

aliran Sungai Batanghari di Daerah 

Penyengat Olak Kabupaten Muaro 

Jambi didapatkan 6 genus yaitu genus 

Actinonycetes, Clostridium, Bacillus, 

Streptococus, Shigella, Dermatophilus.  

Mikrobiologi merupakan ilmu 

tentang mikroorganisme, yang 

mencangkup bermacam-macam 

kelompok organisme mikroskopik yang 

terdapat sebagai sel tunggal maupun 

kelompok sel. Mikroorganisme (disebut 

juga mikroba, mikrobis, atau jasad 

renik) adalah jasad hidup yang memiliki 

ukuran yang sangat kecil, tanpa bantuan 

alat perbesaran seperti mikroskop, 

sangat sulit untuk dilihat dan diamati 

bentuknya secara baik ( Hasruddin dan 

Husna, 2014:5).  

Mata kuliah mikrobiologi 

merupakan salah satu mata kuliah yang 

mempelajari tentang mikrobiologi 

secara mendalam seperti bagaimana 

reproduksi mukroorganisme, bagaimana 

mikroorganisme melakukan daur 

hidupnya, serta bagaimana menangani 

mikroorganisme dan penggunaan ilmu 

mikrobiologi dalam memecahkan 

masalah pada berbagai bidang ilmu 

seperti pertanian, kesehatan, peternakan 

dan perindustrian. Kegiatan praktikum 
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yang ada dalam pembelajaran 

mikrobiologi sangat penting dilakukan 

untuk mendukung pemahaman tentang 

teori yang telah diajarkan. Penelitian 

identifikasi bakteri pada aliran sungai 

dapat menjadi salah satu bahan 

pengayaan praktikum mikrobiologi dan 

dapat mengatasi masalah kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Bakteri Pada Aliran Sungai 

Batanghari Di Desa Gedong Karya 

Kecamatan Kumpeh Kabupaten 

Muaro Jambi Provinsi Jambi Sebagai 

Bahan Pengayaan Praktikum 

Mikrobiologi”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif eksploratif, dengan cara 

mengidentifikasi bakteri yang terdapat 

pada aliran sungai Batanghari di desa 

Gedong Karya,  Kecamatan Kumpeh, 

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi 

Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahapan, yakni: pengambilan 

sampel bakteri, pemurnian bakteri, dan 

identifikasi bakteri.  

 

1. Penentuan Lokasi Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian 

ini pengambilan sampel dilakukan di 

tepian Sungai Batanghari, ditempat 

masyarakat melakukan aktifitas seperti 

mandi dan mencuci pakaian. 

Sampel diambil ditiga titik 

stasiun yaitu hulu (stasiun 1) dengan 

titik koordinat S: 01º22’51,0”, E: 

103º59’33,4”, tengah (stasiun 2) titik 

koordinat S:01º22’17,9”, 

E:103º59’46,6”, hilir (stasiun 3) 

memiliki titik koordinat S:01º22’06,8”, 

E:104º00’00,2”. Stasiun berada tepian 

Sungai Batanghari Desa Gedong Karya, 

pengambilan poin titik stasiun 

menggunaan Global Positioning System 

(GPS). 

2. Prosedur Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel air dilakukan 

di tiga titik stasiun yang telah 

ditentukan dengan menggunakan pipet 

ukur dan tabung reaksi yang 

sebelumnya sudah di sterilisasi,  sampel  

air yang diambil sebanyak 10 ml. 

Sebelum mengambil sampel air mulut 

pipet ukur dan mulut tabung reaksi 

dipanaskan menggunakan lampu 

bunsen, kemudian sesudah diambil 

tabung reaksi dipanaskan kembali, 

setelah mendapatkan tiga tabung reaksi 

yang berisi air Sungai Batanghari, 

kemudian ketiga tabung tersebut ditutup 

dengan menggunakan kapas dan 

alumunium foil, kemudian langsung 

dibawa ke Laboratorium Pendidikan 

Biologi FKIP Universitas Jambi. 

 

3. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Alat dan bahan disterilisasi untuk 

menghindari kontaminasi mikroba yang 

tidak diinginkan. Sterilisasi dilakukan 

dengan menggunakan autoklaf pada 

suhu 121  dan tekanan uap 15 lbs 

selama 15 menit. 

 

4. Pembuatan Medium 

a. Medium Transport 

Medium transport berupa larutan 

NaCL 0,85% dibuat dengan cara 

mencampurkan NaCL 85 gram 

sebanyak 100 ml air lalu disterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 121  

tekanan 15 lbs selama 15 menit. 

b. NA ( Nutrien Agar) 

Medium Nutrien Agar dibuat 

dengan melarutkan 5 gram NA sintesis 

ke dalam 250 ml akuades kemudian 

dipanaskan dan diaduk hingga 

homogen, lalu disterilkan dalam 

autoklaf pada suhu 121  tekanan 15 lbs 

selama 15 menit. 
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c. Starch Agar 

Medium dibuat dengan 

menggunakan pepton 6 gram, meal 

extract 3 gram, agar 15 gram, starch 2 

gram, dan akuades 250 ml. Medium 

dilarutkan kemudian dipanaskan dan 

diaduk hingga homogen. Medium 

disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 

121
0
C tekanan 15 lbs selama 15 menit. 

d. Nutrien Gelatin 

Medium Nutrien Gelatin dibuat 

dengan menggunakan pepton 5 gram, 

meal extract 3 gram, gelatin 120 gram, 

dan akuades 200 ml. Medium dilarutkan 

kemudian dipanaskan hingga larutan 

homogen. Kemudian medium 

disterilisasikan dalam autoklaf pada 

suhu 121  tekanan 15 lbs selama 15 

menit. 

e. SIM Agar 

Medium SIM Agar dibuat 

dengan menggunakan 7,5 gram SIM 

Agar sintetis  yang dilarutkan ke dalam 

250 ml akuades, kemudian dipanaskan 

dan diaduk hingga larutan homogen lalu 

medium disterilisasikan  dalam autoklaf 

pada suhu 121  tekanan 15 lbs selama 

15 menit. 

f. MR-VP Broth 

Medium MR-VP Broth dibuat 

dengan menggunakan 4,3 gram MR-VP 

sintetis yang dilarutkan ke dalam 250 

ml akuades, kemudian dipanaskan dan 

diaduk hingga larutan homogen lalu 

medium disterilisasikan  dalam autoklaf 

pada suhu 121
0
C tekanan 15 lbs selama 

15 menit. 

g. Simmons Citrate Agar 

Medium dibuat dengan 

melarutkan 5,6 gram Simon Citrate 

Agar sintetis ke dalam 250 ml akuades 

kemudian medium dipanaskan dan 

diaduk hingga larutan homogen lalu 

disterilisasikan dalam autoklaf pada 

suhu 121
0
C tekanan 15 lbs selama 15 

menit. 

h. Trypticase Soy Agar 

Medium Trypticase Soy Agar 

dibuat dengan 12 gram Trypticase Soy 

Agar sintesis yang dilarutkan ke dalam 

250 ml akuades kemudian medium 

dipanaskan dan diaduk hingga larutan 

homogen selanjutnya disterilisasikan 

dalam autoklaf pada suhu 121
0
C dengan 

tekanan 15 lbs selama 15 menit. 

i. Brom Timol Blue Laktosa 

Broth 

Medium dibuat dengan 

menggunakan pepton 3,7 gram, laktosa 

2,5 gram dilarutkan ke dalam 250 ml 

akuades kemudian medium dipanaskan 

dan diaduk hingga larutan homogen. 

Kemudian ditambahkan 2,5 ml 

phenol/brom timol Selanjutnya medium 

disterilisasikan dalam autoklaf pada 

suhu 121
0
C tekanan 15 lbs selama 15 

menit.  

j. Brom Timol Blue Dextrosa 

Broth 

Medium dibuat dengan 

menggunakan pepton 3,7 gram, 

dekstrosa 2,5 gram dilarutkan ke dalam 

250 ml akuades kemudian medium 

dipanaskan dan diaduk hingga larutan 

homogen. Kemudian ditambahkan 2,5 

ml phenol/brom timol Selanjutnya 

medium disterilisasikan dalam autoklaf 

pada suhu 121
0
C tekanan 15 lbs selama 

15 menit.  

k. Brom Timol Blue Sukrosa 

Broth 

Medium dibuat dengan 

menggunakan pepton 3,7 gram, sukrosa 

2,5 gram dilarutkan ke dalam 250 ml 

akuades kemudian medium dipanaskan 

dan diaduk hingga larutan homogen. 

Kemudian ditambahkan 2,5 ml 

phenol/brom timol Selanjutnya medium 

disterilisasikan dalam autoklaf pada 

suhu 121
0
C tekanan 15 lbs selama 15 

menit. 

 

5. Isolasi dan Pemurnian Bakteri 

Waluyo (2008:192) menyatakan 

bahwa biakan yang mengandung bakteri 
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harus disuspensikan seencer mungkin 

dengan tujuan supaya nantinya terjadi 

koloni-koloni yang dapat tepisah 

sehingga mudah untuk diisolasi, maka 

di dalam penelitian ini dilakukan 

pengenceran hingga 10
-10

. 

Pengenceran dilakukan dengan 

pengambilan suspensi dari pengenceran 

terakhir yang mengandung bakteri 

sebanyak 1 ml dengan pipet tetes lalu 

dituangkan ke dalam cawan petri steril 

dan ratakan. Medium NA yang sudah 

ditanami bakteri diinkubasi pada suhu 

kamar selama 24-48 jam. Koloni-koloni 

bakteri yang tumbuh selanjutnya 

dimurnikan lagi dengan mengisolasinya 

menggunakan agar miring 

(Dwijoseputro, 2011:45). 

 

6. Identifikasi Bakteri 

Cara identifikasi mikroba, yang 

paling terkenal dan paling umum 

digunakan dipaparkan dalam Bergeys 

Manual of Determinative Bacteriology. 

Proses identifikasi bakteri dilakukan 

melalui beberapa tahapan pengamatan 

morfologi koloni, sifat pewarnaan dan 

uji biokimia (Waluyo, 2008:204). 

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pengamatan Morfologi Koloni 

Bakteri 

Dilakukan dengan cara 

mengamati koloni yang terbentuk dalam 

media NA. Pengamatan dilakukan 

dengan melihat struktur morfologi yang 

tampak pada media seperti melihat 

warna, bentuk tepi dan permukaan 

koloni bakteri (utuh, berombak, 

berbelah, bergerigi, berbenang, dan 

keriting). 

b. Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram dilakukan 

dengan membuat preparat ulas, koloni 

bakteri yang sudah didapat lalu 

difiksasi, selanjutnya ditetesi dengan 

larutan kristal ungu, dibiarkan selama 1 

menit. Bilas kaca objek dengan cara 

ditetesi akuades dengan menggunakan 

pipet tetes. Kemudian diberi larutan 

iodium dibiarkan selama 1 menit, 

miringkan kaca objek unuk membuang 

kelebihan iodium dan dibilas dengan 

akuades. Kemudian dicuci dengan 

alkohol 95% ditetesi selama 10 detik 

hingga zat warna ungu tidak terlihat 

lagi. Selanjutnya dicuci dengan akuades 

lalu diberi pewarna safranin diamkan 

selama 30 detik, lalu bilas dengan 

akuades. Selanjutnya diamati 

menggunakan mikroskop. 

c. Pewarnaan Spora 

Pewarnaan spora dilakukan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya 

spora pada isolat bakteri. Pewarnaan ini 

dibuat dengan mengambil koloni pada 

setiap isolat dengan membuat preparat 

ulas dan dibiarkan mengering dengan 

melakukan fiksasi, lalu digenangi 

apusan dengan malakit hijau dan 

tempatkan diatas penangas air selama 2-

3 menit, lalu preparat didinginkan 

dibilas aquades untuk menghilangkan 

pewarna primer yang berlebih, 

selanjutnya diberikan safranin sebagai 

warna tandingan selama 30 detik, 

dibilas dengan aquades. Kemudian 

dikeringkan menggunakan kertas saring 

dan diamati menggunakan mikroskop. 

d. Uji Biokimia 

Uji biokimia yang dilakukan 

meliputi hidrolisis starch (amilum), 

hidrolisis gelatin, fermentasi 

karbohidrat (dekstrosa, laktosa, dan 

sukrosa), produksi hidrogen sulfida, 

reaksi katalase, tes IMViC (produksi 

indol, tes methyl red, tes voges 

proskaeur, dan Citrate Utilization Test). 

Tahapan uji biokimia yang dilakuakan 

pada penelitian ini adalah sesuai dengan 

dasar teori dari Cappucino dan Sherman 

(2014: 151-195) sebagai berikut: 

1. Hidrolisis starch 

Medium yang telah yang 

telah digoreskan (streak 

inoculation) bakteri, diinkubasi 
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pada suhu kamar selama 24-48 jam. 

Selanjutnya, tuangkan iodin diatas 

medium hingga membanjiri dan 

dibiarkan selama 30 detik, lalu 

iodin dituangkan seluruhnya. 

Diamati perubahan yang terjadi 

pada media. 

2. Hidrolisis gelatin 

Bakteri yang telah ditusukkan 

ke dalam medium nutrien gelatin, 

diinkubasi dengan posisi terbalik 

pada suhu kamar selama 24-48 jam. 

Lalu dimasukkan ke dalam lemari 

pendingin dengan suhu 40  selama 

30 menit. Diamati apa yang terjadi 

pada medium. 

3. Fermentasi karbohidrat 

Tabung durhan dimasukkan 

secara terbalik ke dalam tabung 

reaksi yang berisi phenol red 

laktosa broth, phenol red dekstrosa 

broth, dan phenol red sukrosa 

broth. Lalu bakteri ditumbuhkan di 

dalamnya dan inkubasi pada suhu 

kamar 24-28 jam. Diamati apa yang 

terjadi pada tabung durham dan 

warna medium. 

4. Produksi indol 

Medium SIM agar yang telah 

ditusuk bakteri, diinkubasi selama 

24-48 jam pada suhu kamar. 

Kemudian diberi 10 tetes reagen 

erlich ke dalam medium yang telah 

ditumbuhi bakteri digoncang secara 

berlahan. Diamati apa yang terjadi 

pada medium. 

5. Tes Methyl red 

Bakteri yang telah diisolasi di 

dalam medium MR-VP broth, 

diinkubasi selama 24-48 jam pada 

suhu kamar. Sisihkan 2 tabung 

bakteri yang sudah diinkubasi 

untuk tes Voges-Proskaeur. 

Kemudian diberi 5 tetes methyl red 

indikator diatas media yang telah 

ditumbuhi bakteri tadi. Diamati 

perubahan yang terjadi pada 

medium. 

6. Tes Voges Proskaeur 

Medium yang berisi bakteri 

yang telah disisihkan tadi, ditetesi 

10 tetes reagen barrit A lalu 

dikocok perlahan. Kemudian 

teteskan lagi reagen barrit B dan 

dikocok perlahan. Diamati 

perubahan yang terjadi pada 

medium.  

7. Tes Pemanfaatan Sitrat 

Medium Milk agar yang telah 

ditusuk bakteri, diinkubasi selama 

24-48 jam pada suhu kamar. 

Diamati apa yang terjadi pada 

medium. 

8. Tes hidrogen sulfida (H2S) 

Bakteri yang telah ditusukkan 

ke dalam medium SIM agar, 

diinkubasi selama 24-48 jam pada 

suhu kamar. Diamati apa yang 

terjadi pada medium. 

9. Tes katalase 

Bakteri yang telah digoreskan 

diatas medium tryptisase say agar, 

diinkubasi selama 24-48 jam pada 

suhu kamar. Kemudian, diteteskan 

4 tetes hidrogen peroksida 3% 

hingga membanjiri seluruh 

permukaan agar miring tersebut. 

Diamati apa yang terjadi pada 

medium. 

 

7. Pengamatan 

Identifikasi genus bakteri dilakukan 

dengan beberapa tahapan, yaitu 

mengamati isolat bakteri, mengamati 

morfologi koloni bakteri, pewarnaan 

bakteri dan uji biokimia dari masing-

masing isolat 

 

8. Analisis Data 

Data pada penelitian ini dianalisis 

secara deskriptif melalui pewarnaan 

bakteri, pengamatan morfologi sel, 

koloni, dan identifikasi bakteri melalui 

uji biokimia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. Genus Actinomyces 

Genus Actinomycetes mampu 

menghasilkan enzim amilase, enzim 

katalase, dan tergolong bakteri fakultatif 

kemolitotrof, yang menggunakan 

hidrogen atau karbonmonoksida sebagai 

sumber energi (Buchanan, et 

al.,1974:661-664). Komala, dkk. 

(2012:85) salah satu spesies dari 

Actinomyces memiliki ciri berbentuk 

batang, tidak dapat membentuk 

endospora, respirasi secara fakultatif 

anaerob dengan rentang suhu 

pertumbuhan 35-37 . Spesies ini dapat 

memfermentasi gula, tidak 

menghasilkan enzim urease, 

menghasilkan Katalase, H2S positif, 

Sitrat positif, Indol negatif, Voges 

Proskauer positif dan Methyl Red 

positif. 

 Penyebaran bakteri Actinomyces 

berasal dari gusi, gigi, amandel yang 

menyebabkan absesi dibeberapa tempat 

dengan pembengkakan yang keras, 

merah, relatif tidak nyeri dan biasanya 

timbul perlahan-lahan. Pembengkakan 

menjadi meningkat mengarah ke 

permukaan, dan akhirnya mengeluarkan 

cairan. Penyebaran bakteri ini melalui 

lidah, wajah, leher sangat jarang melalui 

darah. Infeksi menyerang usus dan 

selaput rongga mulut (Anonim, 2017:3). 

Menurut Buchanan, et al., 

(1974) Actinomyces memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Actinomycetes 

Order  : Actinomycetales 

Family  : Actinomycetaceae 

Genus  : Actinomyces. 

 

2. Genus Bacillus 

Berdasarkan hasil uji biokimia 

menunjukkan bahwa genus ini bereaksi 

positif pada uji Amilum, uji Katalase, 

dan mampu memfermentasi 

Karbohidrat. Namun ada beberapa 

spesies yang tidak mampu 

memfermentasi karbohidrat seperti 

Bacillus licheniformis dan Bacillus 

pumilus dan juga tidak mampu 

menghidrolisis gelatin (Bergey, dkk., 

1974:529). 

Banyak spesies dari genus Bacillus 

yang dapat merugikan kesehatan 

manusia karena genus Bacillus dapat 

ditemui di dalam tanah, air dan kotoran 

makhluk hidup seperti B. Licheniformis 

dan B. Polimyxa kedua spesies ini biasa 

ditemukan pada tanah, air, kotoran 

bahkan pada makanan yang telah 

terkontaminasi (Komala,dkk., 2012:80-

82). Penyebaran bakteri ini melalui 

bahan pangan yang diolah dengan 

pamanasan dimana bahwasanya 

endospora genus ini tahan terhadap 

pemanasan (Buckle, dkk., 2009:29). 

Menurut Buchanan, et al., (1974) 

Bacillus memiliki klasifikasi sebagai 

berikut: 

Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Bacillus 

Genus   : Bacillus 

 

3. Genus Paracoccus 

Genus Paracoccus berbentuk sel 

bulat dengan ukuran diameter sel 0,5-

1,1  , tesusun tunggal atau 

berpasangan, tidak membentuk 

endospora, gram negatif dan tidak 

motil. Uji Katalase dan oksidase positif, 

hidup secara aerobik, tumbuh secara 

anaerobik pada medium yang berisi 

nitrat, jadi mempunyai kemampuan 

untuk mereduksi nitrat dan tidak 

menghasilkan asam dari glukosa 

(Buchanan, et al., 1974). 

Genus Paracoccus merupakan 

bakteri yang dapat ditemui di dalam 

tanah baik keadaan aerob dan anaerob, 

genus ini dapat menggunakan sumber 

organik energi seperti metanol atau 
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metilamin, atau bertindak sebagai 

chemolithotrophs, menggunakan 

sumber energi anorganik dengan karbon 

dioksida sebagai sumber karbon mereka  

Menurut Buchanan, et al., (1974) 

Paracoccus memiliki klasifikasi sebagai 

berikut: 

Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Alphaproteobacteria 

Order  : Rhodobacterales 

Family  : Rhodobacteraceae 

Genus  : Paracoccus 

 

4. Genus Enterobacter 

Spesies dari genus Enterobacter 

dapat menyebabkan penyakit salah 

satunya Enterobacter cloacea yang 

merupakan bakteri yang hidup 

dilingkungan mesofilik dengan suhu 

optimal 37 . E. cloacea merupakan 

bakteri patogen yang menyebabkan 

infeksi intra abdominal, nausea, 

vomiting, dan diare. (Porotu’o, dkk. 

2015:4).  

Menurut Buchanan, et al (1974) 

Enterobacter  memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom : Monera 

Division  : Bacteria 

Class  : Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae  

Genus   : Enterobacter 

 

5. Genus Corynebacterium 

Genus Corynebacterium 

berhubungan secara filogenik dengan 

Mycobacteria dan Actinomycetes, tapi 

tidak membentuk spora atau cabang. 

Genus Corynebacterium terdiri dari 

berbagai kelompok bakteri yang 

merupakan patogen pada manusia dan 

hewan dan sebagian yang lain 

merupakan flora normal di berbagai 

organ terutama kulit dan saluran napas. 

Genus Corynebacterium meliputi 46 

spesies dan 31 diantaranya berhubungan 

dengan kesehatan. Umumnya mereka 

ditemukan ditanah, air serta tinggal di 

kulit dan membram mukosa manusia 

dan hewan. Gambaran mikroskopis 

menunjukkan bentuk batang, gram 

positif, bakteri bersifat anaerobik 

fakultatif, non-motil, tidak berkapsul, 

dan memproduksi katalase. (Putranto, 

dkk. 2014:4). 

Menurut Buchanan, et al (1974) 

Corynebacterium memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Actinomycetes 

Order  : Actinomycetales 

Family  : Corynebacteriaceae 

Genus  : Corynebacterium 

 

6. Genus Clostridium 

Genus Clostridium dapat 

menghasilkan endospora  dan respirasi 

strict anaerobic.  Umumnya dapat 

tumbuh pada rentang temperatur 25-

40 . Genus ini biasanya ditemukan di 

tanah, air tawar, hewan laut dan 

pencernaan manusia (Komala, dkk., 

2012:82). Hal serupa dijelaskan oleh 

Singleton dan sainsbury (2006:171) 

bahwa Clostridium  banyak ditemukan 

pada permukaan tanah, lumpur dan usus 

manusia. Genus ini dapat menjadi 

patogen membentuk endospora dan 

genus ini memiliki bentuk batang dan 

gram positif. 

Genus Clostridium dapat 

menginfeksi hewan dan manusia. 

Infeksi bakteri ini dapat melalui hewan 

ternak dan melalui luka yang terbuka 

dan memar. Spesies dari genus ini yang 

dapat menyebabkan penyakit adalah 

Clostridium tetani penyakit ini dapat 

membuat hewan kejang-kejang dan 

merusak jaringan pada hewan (Lay, 

1992:282).  

Menurut Buchanan, et al., (1974) 

Clostridium memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 
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Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Bacillaceae 

Genus  : Clostridium 

  

7. Genus Dermatophilus 

Genus Dermatophilus merupakan 

bakteri gram positif dan dalam 

perkembangannya membentuk struktur 

yang merupakan bentuk khas berupa 

filamen. Bakteri ini merupakan bakteri 

dari golongan actinomiset aerobik 

(Skerman, 1980:226). Bakteri tumbuh 

baik pada suhu 37  dan pada umumnya 

memiliki spora motil secara konsisten 

menghasilkan asam tanpa gas dari 

glukosa dan fruktosa, pada umumnya 

dapat menghidrolisis kasein (Sekin, 

2002:13). 

Penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri ini adalah dermatophillosis 

adalah dermatitik yang bersifat kronik 

dan menghasilkan eksudat (eksudatif), 

ditandai terjadinya pembentukan kerak. 

Sumber penularan penyakit ke manusia 

terjadi melalui bermacam-macam 

hewan termasuk sapi, kuda, domba, 

kambing, monyet tertentu (owl monkey), 

dan kadal. Umumnya infeksi terjadi 

pada lapisan epidermis kulit. Infeksi 

terjadi akibat reaksi kemotaksis 

zoospora oleh karbondioksida pada 

permukaan kulit, kemudian masuk ke 

dalam kulit lewat bagian kulit yang 

mengalami abrasi atau lewat folikel 

rambut ( Suharsono, 2005:27) 

Menurut Buchanan, et, al (1974) 

Dermatophilus memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom : Monera 

Division : Bacteria 

Class  : Actinobacteria 

Order  : actinomycetales 

Family  : Dermatophilaceae 

Genus   : Dermatophilus 

 

 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan tentang identifikasi 

bakteri pada aliran Sungai Batanghari di 

Desa Gedong Karya Kecamatan 

Kumpeh Kabupaten Muaro jambi 

Provinsi Jambi dapat disimpulkan 

bahwa didapat 7 genus bakteri yang 

berbeda. yaitu: genus Actinomyces, 

Bacillus, Paracoccus, Enterobacter, 

Corynebakterium, Clostridium, dan 

Dermatophilus. 

 

SARAN 

Penelitian identifikasi bakteri 

selanjutnya jika memungkinkan 

diteruskan sampai tingkat spesies dan 

menghitung jumlah bakterinya sehingga 

dapat memastikan apakah bakteri yang 

terdapat pada air tersebut benar-benar 

menyebabkan penyakit yang dapat 

membahayakan masyarakat setempat. 
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