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ABSTRAK 

 Daur Nitrogen merupakan proses penting dalam kehidupan karena melibatkan proses di 

mana Nitrogen sebagai salah satu unsur fundamental kehidupan di bumi dapat dimanfaatkan oleh 

makhluk hidup. Berbagai aktivitas manusia yang melibatkan penggunaan pupuk Nitrogen sintetik 

telah mengakibatkan terakumulasinya senyawa nitrogen inorganik (DIN) di laut dalam bentuk difusi 

senyawa serta dalam bentuk sedimen biogenik (PON). Keberadaan nitrogen dalam bentuk ini masuk 

ke dalam daur Nitrogen di laut, sehingga memberikan kontribusi lepasan senyawa nitrogen reaktif 

(N2O, NO) yang jumlahnya empat kali lebih banyak daripada jumlah nitrogen lembab yang difiksasi 

dari atmosfer. Kondisi ini memberikan sumbangan bagi ketidakseimbangan jumlah nitrogen reaktif 

yang lepas ke atmosfer dengan jumlah normal yang seharusnya ada di atmosfer. Selanjutnya, saat ini, 

para ahli menemukan hal baru yang mendorong terjadinya revolusi besar tentang pemahaman dan 

pengetahuan kita tentang siklus Nitrogen dan mikroorganisme yang terlibat dalam proses tersebut. 

Ada tiga hal yang merupakan new link (hubungan baru) yakni : 1) Oksidasi Ammonium oleh 

Archaeabacteria (AOA), 2) Reduksi an – aerob nitrat menjadi ion ammonium. (DNRA), 3) Proses 

oksidasi anaerobik dari Ammonium (Anammox). Disamping itu, penulis mengungkap peran baru 

Biology Engeeneering dalam mengelola masalah Akumulasi nitrogen. Akumulasi Nitrogen reaktif 

berupa N2O dan NO di atmosfer memicu dampak lingkungan yang luas, misalnya N2O besama CO2 

dapat menjadi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, N2O jika bereaksi dengan 

molekul air di atmosfer juga dapat menjadi senyawa asam nitrat (HNO3) sehingga turun ke bumi 

sebagai hujan asam, selain itu aliran nitrat langsung  ke lingkungan perairan juga dapat 

menimbulkan blooming alga (eutrofikasi). 

Key word : Perkembangan dan prospek baru, siklus nitrogen, laut. 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Nitrogen adalah salah satu unsur yang sangat penting  dan menjadi sumber nutrien di 

lautan. Semua organisme atau biota laut mulai dari mikroba yang sangat halus sampai 

mamalia laut seperti Paus Biru (Blue Whale) memerlukan Nitrogen sebagai sumber protein 

dan  unsur senyawa lain dalam proses metabolisme. Nitrogen merupakan unsur penyusun 

vitamin dan DNA serta struktur biokimia yang berperan penting dalam kehidupan.  

Nitrogen merupakan elemen yang berperan penting dalam ekosistem besar maupun 

dalam ekosistem kecil seperti pada aquarium. Keberadaan Nitrogen memungkinkan ikan, dan 
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Organisme invertebrata laut hidup dengan normal. Keberadaan Nitrogen tersebut sesuai 

dengan status oksidasinya dan ragam bentuk zat kimianya agar mudah diubah oleh mikroba 

baik di daratan maupun di lautan (Colasanti, 2011).  

Beberapa jenis  mikroba menggunakan Nitrogen dalam bentuk yang berbeda sebagai 

sumber energi. Salah satu kelompok  mikroba itu adalah pengoksida ammonia yang memiliki 

peran vital bagi keberadaan Nitrogen di lautan. Pada gilirannya, mikroba tersebut juga 

mempengaruhi banyak  organisme yang hidup di lautan.   

Jika mikroba di atas berperan positif, manusia dengan segala aktivitasnya 

menimbulkan pengaruh buruk atau efek samping. Berbagai aktivitas manusia yang 

melibatkan penggunaan pupuk Nitrogen sintetik telah mengakibatkan terakumulasinya 

senyawa Nitrogen in-organik (Dissolved In organik Nitrogen; DIN) di laut dalam bentuk 

difusi senyawa serta dalam bentuk sedimen biogenik (Particulate Organik Nitrogen;PON).  

Selanjutnya, hal senada, menurut Setiapermana (2006) kegiatan manusia telah 

meningkatkan aliran Nitrogen global. Laju aliran Nitrogen yang terikat ke dalam laut 

meningkat secara signifikan karena kegiatan pembuangan limbah dan pertanian. Pertanian 

menyebabkan erosi tanah dan limpasan pupuk.  

Akibat aktivitas manusia pula, lautan mengalami asidifikasi secara luas Hal ini 

diungkapkan David Garrison, Direktur National Science Foundation yang mendanai riset 

NSF’s Chemical Oceanography Programme. Dalam laporan tersebut dia menjelaskan bahwa 

asidifikasi lautan menyebabkan penurunan proses nitrifikasi secara sangat ekstrim. Karena 

itulah, hal ini sangat krusial bagi siklus Nitrogen sebagai bagian dari proses siklus 

biogeokimia yang terjadi di seluruh lautan di dunia ini. Pada penelitian lainnya juga 

terungkap asidifikasi menyebabkan laju nitrifikasi dan laju oksidasi ammonia menurun untuk 

sepuluh tahun ke depan (www.maritimesun.com/news/ocean-acidification, 2010). 

Selanjutnya, untuk Indonesia, siklus Nitrogen dan aspek-aspek perkembangan dan 

prospek baru belum banyak di bahas. Termasuk, bagaimana para ahli mengelola dan 

mengatasi masalah siklus Nitrogen dengan pendekatan Biology Engeeneering masih minim di 

bahas secara ilmiah. 

 

http://www.maritimesun.com/news/ocean-acidification
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1.2. Tujuan dan Manfaat 

 Seiring perkembangan IPTEK, tulisan mengenai siklus Nitrogen di laut dan 

perkembangan terbaru yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik manusia masih 

minim diungkap. Padahal sejak tahun 2001, hal ini sudah menjadi pembicaraan sampai tahun 

2011. Inilah tujuan penulisan makalah ini sekaligus memperkenalkan perkembangan Biologi, 

yakni Biology Engeeneering sebagai cabang anyar yang mampu membantu kita dan 

masyarakat dalam bidang pertanian, kesehatan dan pemecahan masalah lingkungan. 

 Manfaat yang diharapkan adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat ilmiah dan 

masyarakat awam tentang siklus biogeokimia, khususnya siklus Nitrogen di laut dapat 

diketahui secara luas melalui seminar ini. Seminar ini menjadi ajang alih informasi dan 

sosialisasi ilmu kimia dan ilmu serumpun, MIPA secara luas, sesuai dengan tema seminar ini.  

 

2. ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN DAN PROSPEK BARU SIKLUS NITROGEN DI  

    LAUT 

2.1.  The Ammonium Oxidizing Archaeabacteria (AOA) 

Saat ini, berdasarkan penelitian para ahli ditemukan komponen baru dari Siklus 

Nitrogen.  Siklus Nitrogen merupakan  siklus biogeokimia yang esensial dan erat sekali 

kaitannya dengan asosiasi mikroba. Hal ini menyebabkan siklus Nitrogen unik dan mikroba 

yang berasosiasi itu adalah bacteria, archaea dan eukaryot (Ward, Capone and Zehr, 2007). 

Selanjutnya, Colasanti (2011) mengungkapkan bahwa archaeabacteria  telah dapat 

identifikasi. Archaeabacteria (Archaea or Archeobacteria) adalah kombinasi eukaryot dan 

eubacteria. Archaeabacteria berdasarkan analysis DNA adalah bakteri sel tunggal, tanpa inti 

di masa dikelompokkan pada Prokaryot bersama bakteri. Setelah dikelompokkan ulang 

termasuk dalam tiga phyla yakni Crenarchaeota, Euryarchaeota and Korarchaeota. 

 Crenarchaeota adalah bakteri thermophilic (dapat hidup pada suhu lebih dari 1000C)  

Euryarchaeota adalah bakteri yang sangat dikenal yang memproduksi metan dan tergolong 

holophil (menyukai salinitas tinggi). Korarchaeota adalah bakteri yang kurang di kenal dan 

hanya DNA-nya saja yang dikenal, sedangkan mikrobanya belum pernah diisolasi.  Saat ini 

telah diketahui bahwa archaeabacteria hidup di semua tempat sedangkan Crenarchaeota 

merupakan komponen yang melimpah ditemukan pada zooplankton (Colasanti, 2011). 
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Pada tahun  2004, partikel gen yang disebut  “the ammonium mono-oxygenase” (amoA) 

ditemukan  pada Crenarchaeota, yang menunjukkan kapasitas untuk mengoksida  ammonium.  

Archaeabacteria dari phyla Crenarchaeota, diberi nama  Nitrosopumilus maritimus. Bakteri 

ini diisolasi dari aquarium laut. Bakteri ini tergolong chemoautrophic, dimana material 

penunjang pertumbuhannya adalah bikarbonat sebagai satu-satunya sumber karbon. Bakteri 

tersebut mengubah NH4
+ menjadi NO2

- NO2
-. (lihat Gambar 2). 

 Disamping bakteri di atas, bakteri yang juga sukses diidentifikasi dan memiliki sifat-

sifat yang sama dengan Nitrosopumilus maritimus adalah bakteri yang diberi nama 

Ammonium oxidizing archaeabacteria (AOA). Berdasarkan analysis yang akurat gen 

AmoA ditemukan pada  kebanyakan archaeabacteria yang memiliki gen beragam (isoform) 

sesuai dengan asosiasinya mikroorgansime  dan habitatnya sebagai contoh pada habitat 

sedimen dan kolom air).hal yang mengejutkan atau tanpa diduga archaeabacteria ini tidak 

hanya mampu menghasilkan hydroxylamine sebagai reaksi  intermediate, juga mampu 

mengoksidasi ammonium dengan mekanisme berbeda dengan reaksi klasik nitrifikasi. 

Selanjutnya, dari penelitian yang telah banyak dilakukan disimpulkan bahwa Crenarchaeota 

adalah AOA. AOA adalah mikroba yang keberadaannya banyak di lautan (Colasanti, 2011). 

2.2. Dissimilatory Nitrate/nitrate Reduction to Ammonium (DNRA) 

 DNRA adalah aspek penting yang baru ditemukan pada beberapa tahun belakangan 

ini. DNRA merupakan suatu reaksi relevan sesuai dengan kondisi lingkungan baik untuk 

ekosistem darat maupun untuk ekosistem laut. Reaksi ini dilaporkan berasal dari sedimen 

anoxic  dan sedimen yang bebas sulfida. Karena Sulfida dapat menghambat reaksi nitrifikasi 

dan denitrifikasi.  

 

 

http://www.advancedaquarist.com/2011/4/chemistry_album/Fig_4.jpg
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Anammox (An aerobic Ammonium Oxidation) 
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