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I. PENDAHULUAN 
 Pada ekosistem perairan alami, siklus produksi dimulai oleh 

produser.  Produser adalah organisme autotrop yang mampu mensintesa 

bahan organik yang berasal dari bahan anorganik melalui proses 

fotosintesis (beberapa jenis bakteri melakukan kemosintesis) dengan 

bantuan cahaya matahari.  Produser utama pada ekosistem perairan adalah 

fitoplankton.  Pada perairan alami sumber bahan anorganik berasal dari 

proses dekomposisi yang merubah bahan organic mejadi bahan anorganik. 

Sebagai suatu ekosistem, perairan memiliki komponen-komponen 

sebagai mana ekosistem lain yaitu komponen biotik dan abiotik.  Pada 

ekosistem perairan komponen biotik yang berperan adalah tumbuhan hijau 

sebagai produser, bermacam-macam kelompok hewan sebagai konsumer, 

dan bakteri serta fungi sebagai dekomposer (Collier, et al. 1973).  Pada 

prinsipnya ada tiga proses dasar yang menyusun komponen biotik pada 

suatu ekosistem tersebut yaitu (a) proses produksi, (b) proses konsumsi, 

dan (c) proses dekomposisi.  Proses-proses tersebut saling mempengaruhi 
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satu sama lain. Komponen abiotik  meliputi unsur dan senyawa anorganik, 

bahan organik dan parameter lingkungan berupa temperatur, oksigen, 

nutrien dan faktor fisik lain yang membatasi kondisi kehidupan.  Keterkaitan 

antar komponen-komponen tersebut sangat erat, ekosistem akan selalu 

terjaga bila komponen baik biotik maupun abiotik tetap berada pada kondisi 

stabil-dinamis. 

 Proses dekomposisi menempati kedudukan yang sama dengan 

komponen lain dalam membentuk ekosistem.  Agen utama dalam proses 

dekomposisi ini biasa kita sebut sebagai dekomposer yang umumnya 

adalah bakteri dan fungi. Proses ini sangat besar peranannya dalam siklus 

energi dan rantai makanan pada ekosistem.  Terhambatnya proses ini akan 

berakibat pada terakumulasinya bahan organik yang tidak dapat 

dimanfaatkan langsung oleh produsen.  Demikian pula ketersediaan nutrien, 

sebagai produk dekomposisi  akan terhambat pasokannya sejalan dengan 

penghambatan proses dekomposisi.  Bila kondisi ini berlangsung dalam 

waktu lama maka akan terjadi pula proses pembentukan bahan toksik yang 

dapat membahayakan kehidupan organisme perairan.   

 Faktor-faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada proses ini.  

Kondisi lingkungan yang optimal bagi terjadinya proses dekomposisi akan 

mempercepat terjadinya proses ini.  Tersedianya nutrien dan keberadaan 

oksigen di perairan menjadi faktor utama yang menentukan keberadaan 

bakteri sebagai pelaku proses dekomposisi ini, meskipun hal ini sangat 

bergantung pada jenis dekomposernya.  Jenis dekomposer khususnya 

bakteri yang aerob berbeda dengan jenis yang anaerob dalam 

memanfaatkan oksigen dalam mendukung laju dekomposisi. 
 

II.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES DEKOMPOSISI 

 Dekomposisi merupakan proses yang dinamis dan sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan dekomposer baik jumlah maupun 

diversitasnya.  Sedangkan keberadaan dekomposer sendiri  sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan baik kondisi kimia, fisika maupun 
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biologi. Faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap 

dekomposisi antara lain oksigen, bahan organik dan bakteri sebagai agen 

utama dekomposisi. 

A.  OKSIGEN 
 Sumber oksigen dalam perairan dapat diperoleh dari hasil proses 

fotosintesis phytoplankton atau tumbuhan hijau dan proses difusi dari udara, 

serta  hasil proses kimiawi dari reaksi-reaksi oksidasi.  Keberadaan oksigen 

diperairan biasanya diukur dalam jumlah oksigen terlarut (dissolved oxygen) 

yaitu  jumlah miligram gas oksigen yang terlarut dalam satu liter air. Untuk 

penghitungan keperluan oksigen untuk proses-proses biokimia oleh 

mikroorganisme biasanya digunakan ukuran BOD. 

 Oksigen secara umum sangat diperlukan dalam proses dekomposisi 

terutama bagi dekomposer yang bersifat aerobik. Sebenarnya baik bakteri 

aerobik maupun anaerobik sama-sama membutuhkan oksigen dan sama-

sama dapat melakukan proses dekomposisi.  Bakteri aerobik dapat 

memanfaatkan oksigen bebas yang terlarut dalam perairan sementara 

bakteri anaerobik tidak dapat memanfaatkan oksigen bebas dan hanya 

menggunakan oksigen yang terkandung dalam senyawa-senyawa kimia 

yang ada di perairan (Moriber, 1974).  Selanjutnya dalam tulisan ini oksigen 

diartikan sebagai oksigen bebas kecuali dengan keterangan 

tertentu/khusus.     Pada ekosistem perairan, keberadaan oksigen  

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain distribusi temperatur,  

keberadaan produser autotrop yang mampu melakukan fotosintesis, serta 

proses difusi oksigen dari udara.   

 Di perairan umumnya oksigen memiliki distribusi yang tidak merata 

secara vertikal . Distribusi ini berkaitan dengan kelarutan oksigen yang 

dipengaruhi oleh temperatur perairan.  Kelarutan oksigen bertambah seiring 

dengan penurunan temperatur perairan, walaupun hubungan ini tidak 

selamanya berjalan secara linier.  Hubungan ini digambarkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hubungan antara temperatur dan kelarutan oksigen di perairan 
 

Temperatur (o 

C) 

Disolve Oksigen 

(mg/l) 

  0 14.6 

4 13.1 

8 11.9 

12 10.8 

16 10.0 

20 9.2 

24 8.5 

30 7.6 

Sumber :  Chanlett (1979) 

 

Distribusi temperatur sendiri bergradien negatif seiring dengan 

kedalaman perairan sehingga pada kedalaman yang semakin tinggi kondisi 

oksigen semakin rendah.  Penurunan  tersebut bahkan sampai pada kondisi 

anaerob pada bagian substrat dasar perairan.  Hal ini dimungkinkan karena 

sedikitnya intensitas cahaya yang dapat menembus kedalaman sehingga 

proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik, akibatnya oksigen yang 

dihasilkanpun rendah bahkan nyaris tidak ada.  Kondisi demikian 

mengakibatkan pula distribusi bakteri aerob semakin berkurang pada 

kedalaman yang semakin tinggi.  Distribusi bakteri anaerob terjadi 

sebaliknya yaitu semakin tinggi kedalaman maka semakin tinggi pula jumlah 

bakteri anaerob, tentu dengan syarat bahwa kondisi-kondisi pendukung 

pertumbuhan dan perkembangannya memadai.    

 Jumlah oksigen (dalam mg/l atau ppm) yang digunakan 

mikroorganisme untuk menguraikan  bahan organik  yang degradable 

(dapat terurai) biasanya menjadi tolok ukur terjadinya pencemaran atau 

beban bahan organik di perairan.  Kriteria ini dikenal sebagai Biochemical 
Oxygen Demand (BOD).  Sebuah indeks  jumlah oksigen yang digunakan 
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organisme untuk metabolisme makanannya baik secara biologi maupun 

melalui proses kimiawi. Walaupun ada yang menterjemahkan BOD sebagai 

Biological Oxygen Demand akan tetapi sebenarnya proses yang terjadi 

bukan hanya proses biologi tapi juga proses kimiawi.  

 Jumlah BOD yang tinggi menunjukkan banyaknya  bahan organik.  

Bila air memiliki BOD rendah secara umum berarti jumlah  limbah bahan 

organiknya rendah sepanjang limbahnya adalah limbah yang degradable .  

 

B. BAKTERI 
 Bakteri merupakan agen utama proses dekomposisi selain beberapa 

jenis jamur/fungi.  Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, kita 

mengenal dua jenis bakteri yaitu bakteri aerobik dan bakteri anaerobik.  

 Moriber (1974) menyatakan bahwa bakteri aerobik tumbuh pada 

kondisi tersedia oksigen bebas (molekul-molekul O2).  Bakteri ini 

memainkan peranan penting dalam pengolahan air yang mengandung 

limbah organik, karena mereka mampu mengoksidasi limbah organik ini 

melalui proses yang disebut oksidasi aerobik.  Bila O2 tidak ada dalam air, 

bakteri aerobik akan mati.  Dilain fihak bakteri anaerobik tidak dapat tumbuh 

atau membelah diri jika ada oksigen bebas.    

 Pada beberapa kasus, oksigen bebas bersifat toksik bagi jenis 

bakteri anaerob dan dapat hidup hanya pada lingkungan bebas oksigen, 

bakteri tersebut  membutuhkan oksigen dalam bentuk selain oksigen bebas 

dan hal ini diperoleh melalui pemecahan senyawa-senyawa kimia yang 

mengandung oksigen.   

 Jika suplai oksigen berkurang sampai nol karena dihabiskan oleh 

bakteri aerob dalam proses dekomposisi bahan organik, bakteri aerobik 

akan mati dan bakteri anaerobik mulai tumbuh.  Bakteri anaerobik akan 

mendekompisisi dan menggunakan oksigen yang disimpan dalam molekul-

molekul yang sedang dihancurkan.  Hasil dari kegiatan bakteri anaerobik 

dapat membentuk Hidrogen Sulfida (H2S), gas yang berbau busuk dan 

berbahaya, serta beberapa produk lainnya (Tabel 2.).  Produk utama dari 
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oksidasi aerobik adalah Karbon Dioksida (CO2) dan air yang dapat 

dimanfaatkan kembali oleh produsen primer dalam melakukan fotosintesis. 

 Pada proses reproduksi bakteri terdapat mekanisme keseimbangan 

antara reproduksi bakteri dengan keberadaan oksigen dan bahan organik 

atau nutrisinya.  Proses reproduksinya dengan membelah diri dari satu sel  

menjadi dua sel dan seterusnya secara eksponensial, dibatasi oleh kondisi 

oksigen dan bahan organik, sehingga lajunyapun terhambat atau bahkan 

terhenti. 

 

 C. BAHAN ORGANIK 
 Bahan organik merupakan faktor penting dalam proses dekomposisi.   

Sumber bahan organik bisa berasal dari perairan itu sendiri (autochthonous) 

maupun disuplai dari ekosistem lain (allochthonous).  Bahan-bahan organik 

di air hadir dalam bentuk makluk hidup dan  sisa-sisa organisme (bangkai, 

humus, debris, dan detritus) baik dalam ukuran partikel  besar, kecil dan 

terlarut.  Bahan organik dalam bentuk partikel biasanya dikenal dengan 

istilah POM (Particulate Organic Matter) sedangkan yang terlarut dikenal 

dengan DOM (Dissolved Organic Matter).  Partikel-partikel besar umumnya 

dimakan oleh hewan-hewan besar sepert ikan, udang, moluska dan 

sebagainya, sedangkan hewan-hewan filter feeder memakan partikel-

partikel berukuran kecil.  Dekomposer seperti bakteri memanfaatkan bahan 

organik dalam bentuk terlarut.   

 Input allochthonous datang sebagai campuran dari  POM  dan DOM.  

Sesuai dengan namanya POM hadir dalam bentuk partikel tersuspensi dan 

termasuk didalamnya adalah fitoplankton dan bakteri, tetapi unsur utamanya 

adalah apa yang kita sebut sebagai detritus yaitu sebuah kata yang 

mencakup bermacam-macam substansi dan mikroorganisme yang biasanya 

berhubungan dengan bahan organik mati. (Wilson, 1988).  DOM adalah 

bahan organik terlarut yang sebagian merupakan produk proses 

dekomposisi dari POM.   Secara operasional DOM didefinisikan sebagai 
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bahan organik  yang  dapat melewati saringan yang memiliki pori yang 

sangat kecil yaitu 0.5µm atau kurang dari itu (Saunder,1980). 

 Bahan organik baik yang berasal  dari perairan itu sendiri 

(autochthonous) maupun yang disuplai dari ekosistem lain (allochthonous) 

akan mengalami dekomposisi oleh dekomposer seperti bakteri atau jamur.  

Hasil proses dekomposisi ini berupa nutrien anorganik yang selanjutnya 

dimanfaatkan oleh tumbuhan dan dirubahnya kembali menjadi bahan 

organik sebagai produksi primer, melalui proses fotosintesis.  Melalui proses 

jaring-jaring makanan bahan organik ini akan diubah kembali menjadi 

nutrien anorganik.  Siklus ini berlangsung terus-menerus sepanjang tidak 

ada penghambatan terhadap proses-proses yang terjadi.  Gambar 1 dapat 

memberi kejelasan tentang nasib bahan proses pembentukan bahan 

organik di perairan. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  

 

              
 

 
      Gambar 1. Nasib dan proses pembentukan bahan organik di perairan 
 

III. PROSES DEKOMPOSISI 
 
 Bila melihat kedudukan dekomposer pada rantai makanan, maka  

dapat difahami akan pentingnya komponen ini dalam mempertahankan 

Anorganik Keluar Organik Keluar 

Anorganik Allochton

Organik Allochton
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kelangsungan siklus baik nutrien maupun energi. Peranan proses 

dekomposisi secara luas bahkan  dapat menjaga kesetabilan dan 

kesetimbangan suatu ekosisitem dalam arti bahwa gangguan terhadap 

proses dekomposisi dapat berakibat gangguan pada suatu ekosistem. 
 
 
 Ada beberapa definisi yang dikemukakan tentang dekomposisi antara 

lain dekomposisi didefinisikan sebagai penghancuran bahan organik mati 

secara gradual yang dilakukan oleh agen biologi maupun fisika (Begon, 

1990). Dekomposisi bahan organik dipandang sebagai reduksi komponen-

komponen organik dengan berat molekul yang lebih tinggi menjadi 

komponen dengan berat molekul yang lebih rendah melalui mekanisme 

enzimatik (Saunder 1980). Sejalan dengan Begon (1990) dan Saunder 

(1980), Smith (1980) menyatakan bahwa proses dekomposisi adalah 

gabungan dari proses fragmentasi, perubahan struktur fisik dan kegiatan 

enzim yang dilakukan oleh dekomposer yang merubah bahan organik 

menjadi senyawa anorganik. Definisi-definisi tersebut menggambarkan 

bahwa proses dekomposisi bukan saja dilakukan oleh agen biologis seperti 

bakteri tetapi juga melibatkan agen-agen fisika.  Proses dekomposisi dimulai 

dari proses penghancuran/fragmentasi atau pemecahan struktur fisik yang 

mungkin dilakukan oleh hewan pemakan bangkai (scavenger) terhadap 

hewan-hewan mati atau oleh hewan-hewan herbivora terhadap tumbuhan 

dan menyisakannya sebagai bahan organik mati yang selanjutnya menjadi 

serasah, debris atau detritus dengan ukuran yang lebih kecil.  Proses fisika 

dilanjutkan dengan proses biologi dengan bekerjanya bakteri yang 

melakukan penghancuran secara enzimatik terhadap partikel-partikel 

organik hasil proses fragmentasi. Proses dekomposisi oleh bakteri dimulai 

dengan kolonisasi bahan organik mati oleh bakteri yang mampu 

mengautolisis jaringan  mati melalui mekanisme enzimatik. Dekomposer 

mengeluarkan enzim yang menghancurkan molekul-molekul organik 

kompleks seperti protein dan karbohidrat dari tumbuhan dan hewan   yang 
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telah mati.  Beberapa dari senyawa sederhana yang dihasilkan digunakan 

oleh dekomposer (Moriber, 1974; Saunder,1980..).  

 Dekomposisi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama 

ketersediaan oksigen terlarut khususnya bagi dekomposer aerobik.  

Dekomposisi pada kondisi anaerob akan menghasilkan bahan-bahan yang 

dapat merugikan bagi kehidupan organisme perairan.  Keberadaan oksigen 

umumnya berdampak positif bagi terjadinya proses dekomposisi.  

 

A. PENGARUH OKSIGEN TERHADAP PROSES DEKOMPOSISI 
 
 Dekomposisi itu sendiri dapat terjadi pada dua kondisi baik aerobik 

maupun anaerobik.  Hal ini berarti bahwa  oksigen  merupakan faktor yang 

sangat mendukung  bagi proses dekomposisi.  Oksigen yang hadir dalam 

bentuk bebas (molekul-molekul O2) merupakan faktor utama dalam 

mempengaruhi proses dekomposisi aerobik.       

 Oksigen merupakan faktor dominan yang mempengaruhi 

dekomposisi secara aerobik yang mungkin merupakan lanjutan pada proses 

anaerob. Proses anaerobik dapat  dimulai  ketika menerima beban bahan 

organik atau setelah proses aerobik tidak dapat diteruskan lagi .  

Terhentinya proses aerobik pada kondisi bahan organik yang masih banyak 

tersedia, disebabkan karena keterbatasan  atau telah dihabiskannya 

(exhausted) oksigen untuk proses dekomposisi itu sendiri..  Dengan kata 

lain oksigen berperan pada awal proses dekomposisi aerobik dan  bakteri 

aerobik dapat meneruskan mendekomposisi produk yang dihasilkan dalam 

proses anaerobik (Gb.3). Bakteri anaerobik dapat segera mengkolonisasi 

bahan organik yang tidak habis terdekomposisi oleh bakteri aerobik, karena 

keterbatasan oksigen.  Keberadaan oksigen sendiri diharapkan dapat 

digunakan untuk melanjutkan proses lanjutan terhadap hasil proses 

dekomposisi anaerobik sehingga produk tersebut tidak berbahaya bagi 

organisme diperairan. 
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Gambar 3. Posisi dan urutan proses dekomposisi aerobik dan anaerobic  di 
perairan 

 

 Sayangnya kedua kondisi ini berada pada area yang tidak sama, 

sehingga proses dekomposisi aerobik yang memungkinkan sebagai lanjutan 

dari dekomposisi anaerobik tidak dapat berjalan secara baik.  Hal ini karena 

oksigenpun tidak berada pada daerah yang sama dimana produk anaerob 

dihasilkan sehingga tidak dapat secara langsung melanjutkannya dengan 

dekomposisi aerobik.  Umumnya kondisi aerobik berada di lapisan atas 

kolom air sementara kondisi anaerob pada dasar perairan sehingga 

menyulitkan bagi bakteri aerob untuk menjangkau daerah tersebut karena 

ketersediaan oksigen yang sangat rendah.  Kondisi demikian yang 

mengakibatkan terjadinya akumulasi bahan organik hasil dekomposisi 

anaerobik pada lapisan dasar perairan. 

 Mekanisme alami yang dapat mengurangi beban akumulasi bahan 

organik di dasar perairan ini adalah proses fisika berupa pembalikan 

(upwelling) massa air yang akan mengangkut bahan organik didasar 

kebagian atas perairan sehingga memungkinka proses dekomposisi aerobik 

terjadi.  Proses pembalikan ini sebenarnya bersifat menguntungkan bagi 

lingkungan perairan itu sendiri, akan tetapi karena bahan organik yang 

dibawa umumnya bersifat toksik bagi organisme perairan maka pada tahap 

Aerobik

Anaerobik

Permukaan air 

Dasar Perairan
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awal bersifat merugikan. Baru setelah kegiatan dekomposisi aerobik 

berjalan baru dapat  dihasilkan nutrien anorganik yang dapat dimanfaatkan 

oleh produser untuk melakuan  fotosintesis dan merubahnya kembali 

menjadi bahan organik. 

 Produk akhir dari proses dekomposisi aerobik dapat digunakan 

langsung oleh produser diperairan sedangkan, hasil dekomposisi   

anaerobik bersifat racun.  Produk akhir kedua proses tersebut terhadap 

bahan organik berupa karbon organik, nitrogen, sulfur dan hidrogen 

disajikan pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil proses dekomposisi bahan organik secara aerobik dan  
anaerobik 

  

Melalui proses  aerobik             Melalui proses anaerobik 

  

 CO3
=   ← CO2               

← 

C     → CH4 dan CO2 

  NO3
-   

← 

NO2
-      ← NH3           

←   

N     → NH3 

  SO4
=          

← 

S      → H2S 

  H2O          

← 

H      

  PO4
=         

← 

P       

     

Sumber : (Chanlett, 1979) 

 

B. LAJU DEKOMPOSISI 
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 Sebagai suatu proses yang dinamis, dekomposisi memiliki dimensi 

kecepatan yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu tergantung faktor-

faktor yang mempengaruhinya.  Faktor-faktor tersebut umumnya adalah 

faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dekomposer disamping 

faktor bahan yang akan didekomposisi.      

 Laju dekomposisi umumnya diukur secara tidak langsung melalui 

pendugaan konsumsi oksigen atau perubahan karbondioksida (CO2) atau 

dapat pula diduga melalui kehilangan berat atau pengurangan konsentrasi 

tiap waktu seperti kehilangan karbon radioaktif (Saunder,1980).  

 Godshalk dan Wetzel (1978) dalam Wilson (1988) membuat 

persamaan umum untuk laju dekomposisi sbb: 

                        k = (T.O.N) / (R.S)            ...........................    (Pers. 1.) 

 

dimana k adalah Laju dekomposisi, T = temperatur, O= oksigen , N = 

Nutrien yang tersedia untuk proses pertumbuhan mikroorganisme, R=  

Refractility yaitu kerentanan bahan organik untuk dihancurkan, dan S= 

ukuran atau jumlah bahan.  Mereka menentukan tiga fase utama 

penghancuran yaitu (i) setelah fase awal yang lambat muncul secara cepat 

DOM dan metabolisme bahan organik terlarut (DOM) hasil dekomposisi 

yang cepat,(ii) laju berkurang secara gradual dan POM yang memiliki 

kerentanan rendah tertinggal, (iii) akhirnya dekomposisi berhenti dan 

menyisakan bahan yang bergabung dalam sedimen secara permanen. 

 Persamaan 1 diatas menunjukkan bahwa laju dekomposisi 

merupakan hal yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor baik 

faktor lingkungan maupun kondisi bahan organiknya itu sendiri.  Dapat 

dikatakan pula bahwa dekomposisi merupakan fungsi dari faktor lingkungan 

dan bahan organik.  Akan tetapi persamaan tersebut belum 

menggambarkan kecepatan suatu proses yang berupa suatu produk 

tertentu (dengan satuan tertentu) per satuan waktu.  Persamaan tersebut 

juga tidak menjelaskan satuan dari masing-masing komponen sehingga 

tidak tergambar proses penghitungan kecepatannya atau kalaupun ada 
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tetap tidak dapat menggambarkan suatu kecepatan proses.  Indeks untuk 

nilai refractility juga sangat susah ditentukan, karena hal ini bisa bersifat 

kualitatif dan cenderung subyektif. 

 Proses dekomposisi bahan organik secara alami akan berhenti bila 

faktor-faktor pembatasnya tidak tersedia atau telah dihabiskan dalam proses 

dekomposisi itu sendiri.  Perlu diingat pula bahwa faktor lingkungan yang 

mendukung proses dekomposisi dalam kondisi yang terbatas dan bukan 

hanya dimanfaatkan oleh bakteri tetapi juga organisme lainnya.  Persaingan 

atas carrying capacity baik berupa oksigen maupun bahan organik, menjadi 

faktor kendali dalam proses dekomposisi. Ketersediaan bahan organik yang 

berlimpah mungkin tidak berarti banyak dalam mendukung dekomposisi bila 

faktor lain seperti oksigen tersedia dalam kondisi terbatas.  Kedua faktor ini 

terutama oksigen merupakan faktor kritis bagi dekomposisi aerobik.    

 Penumpukan bahan organik dapat terjadi bila tidak ada 

kesetimbangan antara suplai bahan organik dengan kecepatan 

dekomposisi.  Beban bahan organik semakin berat seiring dengan 

terhambatnya kecepatan dekomposisi.  Dinamika keberadaan sampah 

organik atau detritus oleh Mc. Naughton dan Walf (1990) dirumuskan 

sebagai berikut.:  

 

                  dL   
                                    ---------  =   I  -  kL       ....................................(Pers.2) 

                            dt 

 

dimana dL/dt adalah perubahan dalam jumlah bahan organik per satuan 

waktu, I adalah laju input bahan organik, k adalah konstanta laju 

dekomposisi  dan L adalah jumlah bahan organik yang telah ada (gram/m2).  

Ada tiga akibat yang mungkin timbul dari hubungan ini, (1) jika input lebih 

besar dari laju dekomposisi bahan organik akan terakumulasi (2) bila laju 

dekomposisi lebih besar daripada input maka jumlah bakteri akan berkurang 
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sesuai dengan keterbatasan bahan organik (3) jika I = kL maka dL/dt=  0, 

pada kondisi demikian jumlah sampah akan konstan.  

 Pers. 2. cukup menggambarkan suatu kecepatan proses karena 

faktor waktu telah diperhitngkan dalam menghitung suatu laju.  Disini, laju 

dekomposisi tidak ditempatkan sebagai variabel bebas akan tetapi 

ditempatkan sebagai variabel tetap yang akan mempengaruhi kecepatan 

akumulasi bahan organik.  Sebaliknya indeks laju dekomposisi dapat diukur 

bila dL/dt telah dapat diketahui. 

 Dari pers.1 dan   pers. 2, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya laju 

akumulasi bahan organik berbanding terbalik dengan laju dekomposisi.  

Akumulasi bahan organik akan meningkat apabila proses dekomposisi 

terhambat tapi tidak sebaliknya bahwa proses dekomposisi akan terhambat 

karena terakumulasinya bahan organik.  Pada kondisi bahan organik yang 

terakumulasi bakteri masih terus melakukan dekomposisi sepanjang masih 

tersedianya oksigen terlarut dan didukung oleh faktor lain seperti 

temperatur. 

Kerentanan bahan organik juga memberi andil terhadap percepatan 

dekomposisi.  Seperti telah dijelaskan bahwa dekomposisi merupakan 

proses yang panjang yang dapat terjadi baik secara fisika, kimia maupun 

biologis, oleh karena itu kemudahan bahan organik untuk terdekomposisi 

menjadi pendukung proses tersebut.  Semakin rentan suatu bahan organik 

yang akan didekomposisi maka akan semakin cepat proses dekomposisi 

yang terjadi.  Demikian pula ukuran bahan organik, semakin besar ukuran 

bahan organiknya maka akan semakin lama proses dekomposisi terjadi, 

dan hal ini berarti mempercepat akumulasi bahan organik.   

 

C. PENGARUH OKSIGEN TERHADAP POPULASI  BAKTERI 
 Populasi bakteri dapat menjadi ukuran yang menentukan dalam 

mengetahui proses dekomposisi pada suatu ekosistem.  Sekalipun oksigen 

bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 



 15

populasi bakteri, akan tetapi oksigen selalu dipertimbangkan sebagai faktor 

yang sangat erat berkait dengan proses dekomposisi .   

 Kerapatan populasi bakteri tergantung pada laju pertumbuhannya. 

Secara matematik Tarumingkeng (1994) menggambarkan model 

pertumbuhan populasi bakteri dikaitkan dengan kerapatan populasinya sbb.: 

 

                            Nt = No . ert  ......................(Pers.3.) 

             dimana Nt = kerapatan populasi pada waktu t jam 

                         No= banyaknya bakteri pada t = 0 

                         e   = bilangan eluer (2,7183) 

                         r    = pertumbuhan populasi bakteri 

 

 Model pertumbuhan di atas disusun berdasarkan beberapa asumsi 

antara lain : 

1. makanan bagi bakteri tersedia dalam jumlah yang cukup. 

2. ruangan hidup selalu mencukupi untuk perkembangbiakan 

3. keadaan lingkungan seperti suhu,oksigen dan kelembaban konstan 

4. Bakteri berkembangbiak secara teratur 

5. tidak terjadi kematian sehingga populasi terus meningkat 

 

 Model pers 3. memang hanya menggambarkan  kerapatan populasi 

bakteri berkaitan dengan kecepatan pertumbuhannya dan tidak 

menggambarkan kajian biologis yang dapat menggambarkan bagaimana 

pertumbuhan itu sendiri terjadi.  Melihat modelnya yang eksponensial, 

secara logika bakteri akan tumbuh secara cepat bahkan apabila berjalan 

secara terus menerus sangat memungkinkan memiliki ukuran populasi yang 

relatif besar.  Apalagi bila dilihat dari produktivitasnya yang tinggi dimana 

bakteri dapat bereproduksi dengan membelah diri dalam waktu yang sangat 

singkat kita akan membayangkan suatu jumlah yang sangat besar.  Faktor 

lingkungannya telah membatasi kehidupannya termasuk juga oleh adanya 

pemangsaan oleh organisme lain.   
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 Mengenai reproduksi , tipe yang paling umum adalah pembelahan 

diri (binary fission).  Dalam proses ini sebuah sel induk  membelah diri untuk 

memproduksi dua sel yang sama.  Dua sel ini kemudian membelah menjadi 

empat dan seterusnya secara eksponensial.  Laju reproduksi tergantung 

pada jumlah oksigen dan nutrien yang tersedia bagi sel dan tingkat pH 

lingkungannya.  Pada kondisi optimum reproduksi dapat berjalan sangat 

cepat sehingga memungkinkan populasi bakteri menjadi sangat besar tetapi 

pada kenyataannya hal ini tidak pernah terjadi karena sejalan dengan  

pertumbuhan, makanan dan oksigen berkurang serta bahan toksik yang 

diproduksi oleh bakteri menjadi terakumulasi, sehingga laju pertumbuhan 

secara gradual menurun sampai nol. (Moriber,1974). 

 

IV.  KESIMPULAN 
 Proses dekomposisi adalah proses penghancuran bahan organik 

mati melalui proses fragmentasi, perubahan struktur fisik dan kegiatan 

enzim oleh dekomposer dan merubahnya menjadi bahan anorganik.   

            Proses dekomposisi merupakan salahsatu rantai dalam proses 

produksi di laut yang mampu menyumbangkan nutrien bagi produser primer 

di laut. 

 Proses  dekomposisi bahan organik di perairan sangat dipengaruhi 

faktor-faktor lingkungan yang secara langsung mempengaruhi keberadaan 

bakteri sebagai agen utama dekomposisi di perairan.  Faktor-faktor tersebut 

adalah oksigen, baik dalam bentuk bebas maupun terikat sebagai senyawa-

senyawa kimia, bahan organik baik berupa bahan organik dalam bentuk 

partikel (POM) maupun bahan organik terlarut (DOM), dan bakteri itu sendiri 

baik jumlah, jenisnya maupun kemampuannya dalam mentoleransi 

perubahan lingkungan. 
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