
Ciri Archaebacteria dan Eubacteria 
 

Pada tahun 1938, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat bernama Herbert Copeland 

mengelompokkan semua makhluk hidup uniseluler ( bersel tunggal ) yang tidak memiliki intisel 

(nucleus) berselaput ke dalam kelompok tersendiri yaitu Kingdom Monera atau saat ini disebut  

Kingdom Prokariot. Selain tidak memiliki selaput nucleus, anggota kelompok tersebut juga tidak 

memiliki struktur sel terspesialisasi yang lain seperti mitokondria, lisosom, vakuola kontraktil, aparat 

golgi. Pada kelompok ini yang ada hanya materi genetic dan organel penyusun protein atau ribosom. 

Semua bakteri termasuk ke dalam kelompok prokariot. 

Pada tahun 1990, Carl Woose, seorang ahli mikrobiologi dari Amerika Serikat, membagi 

bakteri ke dalam 2 kelompok (subkingdom), yakni subkingdom Archaebacteri (Arkhea) dan 

subkingdom Eubacteria (bakteri). Sebelum penemuan subkingdom archae, para ilmuwan membagi 

makhluk hidup menjadi dua kelompok besar yaitu prokariot yang terdiri atas bakteri dan eukariot yang 

terdiri atas jamur, tumbuhan dan hewan. 

Subkingdom archaea dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama dengan bakteri karena 

sama-sama tidak mempunyai nucleus. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, tubuh arkea dan 

bakteri memang tampak memiliki penampilan yang sama. Tetapi, ternyata keduanya memiliki 

perbedaan mencolok dalam hal struktur dan komposisi dinding sel, struktur dan komposisi membrane 

plasma, cara bergerak, materi genetik, kebutuhan nutrisi, hasil pewarnaan dan bentuk koloni. 

Bukti terbaru bahkan menyatakan bahwa arkea memiliki hubungan yang lebih dekat dengan 

eukariot dibanding bakteri. Artinya struktur arkea yang unik membuatnya tidak dikelompokkan ke 

dalam prokariot maupun eukariot. Dengan demikian, ilmuwan mengusulkan agar makhluk hidup 

tersebut dikelompokkan ke dalam domain baru yaitu domain arkea. 

 
Gambar 3.1 Perbandingan Archaebacteria dan eubacteria. 

Berdasarkan tempat hidupnya, arkea biasanya ditemukan di lingkungan yang terbatas, 

terutama di lingkungan ektrem (seperti di sumber air panas, danau dengan tingkat kadar garam yang 

tinggi atau di dasar laut ). Sebaliknya, bakteri hidup di lingkungan yang tersebar luas. Mereka hidup 

pada lingkungan beroksigen atau tidak oksigen. Tetapi pada dasarnya arkea dan bakteri pada 

dasarnya memiliki syarat utama lingkungan hidup yang sama, yaitu mereka hanya dapat hidup pada 

lingkungan yang berair atau lembab. Kesamaan lain dari arkea dan bakteri adalah memiliki ukuran sel 

yang sangat kecil sehingga ilmuwan mengukur mereka dengan satuan micrometer. 

 
A. Archaebacteria. 

Archaebacteria terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat tempat kritis atau ekstrim, 

misalnya bakteri yang hidup di air panas, bakteri yang hidup di tempat berkadar garam tinggi, dan 

bakteri yang hidup di tempat yang panas atau asam, di kawah gunung berapi, dan di lahan gambut. 

Menurut para ahli, Archaebacteria dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu metanogen, 



halofil ekstrim, dan termofil ekstrim (termoasidofil). Secara struktural, kelompok prokariotik ini memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, ribosomnya 

mengandung beberapa jenis RNA-polimerase sehingga lebih mirip eukariotik, dan plasmanya 

mengandung lipid dengan ikatan ester. 
Metanogen merupakan kelompok prokariotik yang mereduksi karbondioksida (CO2) menjadi 

metana (CH4) menggunakan hydrogen (H2). Metanogen merupakan mikroorganisme anaerob, tidak 

membutuhkan oksigen karena baginya oksigen merupakan racun. Metanogen memiliki tempat hidup 

di lumpur dan rawa, tempat mikroorganisme lain menghabiskan semua oksigen. Contohnya adalah 

Methanococcus janascii Akibatnya rawa akan mengeluarkan gas metana atau gas rawa. Beberapa 

spesies lain yang termasuk kelompok metanogen hidup di lingkungan anaerob di dalam perut hewan 

seperti sapi, rayap, dan herbivora lain yang mengandalkan makanan berselulosa. Metanogen 

berperan penting dalam nutrisi. Contohnya adalah Succinomonas amylolytica yang hidup di dalam 

pencernaan sapi dan merupakan pemecah amilum. Peran lain metanogen adalah sebagai pengurai, 

sehingga bisa dimanfaatkan dalam pengolahan kotoran hewan untuk memproduksi gas metana, yang 

merupakan bahan bakar alternatif. 

    
Gambar 3.2 Methanococcus sp dan Sulfolobus sp 

Halofil ekstrim merupakan kelompok prokariotik yang hidup di tempat yang asin, seperti di 

Great Salt Lake (danau garam di Amerika) dan Laut Mati. Kata halofi l berasal dari bahasa Yunani, 

halo yang berarti ‘garam’, dan phylos yang berarti ‘pencinta’. Beberapa spesies sekadar memiliki 

toleransi terhadap kadar garam, tetapi ada pula spesies lain yang memerlukan lingkungan yang 

sepuluh kali lebih asin dari air laut untuk dapat tumbuh. Beberapa koloni halofi l ekstrim membentuk 

suatu buih bewarna ungu. Warna tersebut adalah bakteriorhodopsin. Bakteriorhodopsin merupakan 

suatu pigmen yang menangkap energi cahaya. 

Sedangkan Termofil ekstrim adalah kelompok organisme prokariotik yang hidup di 

lingkungan yang panas, optimum pada suhu 60- 80oC. Contohnya adalah Sulfolobus sp. yang hidup 

di mata air panas bersulfur di Yellowstone National Park (Amerika Serikat). Sulfolobus sp. hidup 

dengan mengoksidasi sulfur untuk memperoleh energi. Karena suka dengan panas dan asam, 

kelompok ini disebut juga termoasidofi l. Jenis lain yang memetabolisme sulfur adalah organisme 

prokariotik yang hidup pada air bersuhu 105oC di dekat lubang hidrotermal di laut dalam (kawah 

gunung api bawah laut). Termofi l ekstrim merupakan kelompok prokariotik yang paling dekat dengan 

organisme eukariotik. 
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