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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang latar belakang 

Didalam tubuh manusia, darah bersirkulasi dua arah melalui  pembuluh 

darah arteri dan vena, dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh tubuh darah 

kemudian kembali lagi ke paru-paru. Apabila tubuh manusia mengalami cedera 

yang menyebabkan luka/ kerusakan jaringan pada pembuluh darah, maka hal 

tersebut dapat memicu terbentuknya gumpalan darah. Terbentuknya gumpalan 

darah sebenarnya dilakukan tubuh sebegai respon untuk mencegah banyaknya 

darah yang dapat keluar dari tubuh. Gumpalan darah yang normal umumnya tidak 

mengganggu aliran peredaran darah karena akan didegradasi secara alami di 

dalam tubuh. Namun, gumpalan darah yang tidak dapat terdegradasi secara alami 

tersebutlah yang dapat membahayakan aliran peredaran darah (Prasad et al., 

2006). 

Gumpalan darah yang terus menerus berada pada peredaran darah dapat 

beresiko menghambat peredaran darah. Penghambatan yang terjadi pada aliran 

darah dapat menimbulkan penyakit serius yang bervariasi, sesuai dengan 

keberadaan gumpalan darah tersebut. Salah satu penyebab penyakit 

kardiovaskular, seperti serangan jantung atau stroke, dapat diakibatkan oleh 

gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Sebanyak 96% penyakit 

serangan jantung dipicu oleh karena kejadian tersebut (Soeharto, 2004). 

Setidaknya 17,9 juta orang di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular, 
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dan diperkirakan tingkat kematiannya mencapai hingga 31% dari keseluruhan 

penyakit mematikan yang ada. Dari total angka 31% kematian tersebut, lebih dari 

75% orang yang meninggal berasal dari negara berkembang yang berpenghasilan 

menengah- rendah. Hingga saat ini penyakit kardiovaskular masih menjadi 

penyakit yang paling mematikan nomor satu di dunia. Selain penyakit 

kardiovaskular, gumpalan darah juga dapat menyebabkan penyakit emboli paru, 

dimana terjadinya penyumbatan pada pembuluh aretri menuju paru-paru (Bijanti 

et al, 2010; World Health Organization, 2020).  

Pengobatan pada penyakit yang disebabkan oleh pembekuan darah 

biasanya memanfaatkan agen antikoagulan dan atau juga enzim fibrinolitik. 

Namun, penggunaan antikogulan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan 

dapat menimbulkan efek samping seperti alergi. Oleh karena itu, pengobatan 

dengan enzim fibrinolitik lebih banyak dikembangkan (Halkier, 1991; Raju & 

Divakar, 2014). 

Menurut beberapa studi mengenai penelitian cacing Lumbricus rubellus, 

diketahui bahwa cacing tersebut memiliki sifat fibrinolitik. Pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh Debnath et al (2018), bagian usus cacing memiliki aktivitas 

fibrinolitik dan trombolitik paling besar dibandingkan bagian lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah 

Dalam bidang farmasi, cacing tanah dipercaya memiliki khasiat yang baik 

untuk tubuh, sehingga cacing tanah banyak digunakan sebagai obat. Salah satunya 

adalah cacing tanah dengan spesies Lumbricus rubellus. Diperkirakan bahwa 

khasiat baik yang dihasilkan cacing tanah disebabkan oleh mikroorganisme yang 
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terdapat di dalam tubuh cacing tersebut.  

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengisolasi kandidat bakteri dari 

usus cacing tanah Lumbricus rubellus yang memiliki aktivitas fibrinolitik. 

1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengisolasi kandidat bakteri dari usus cacing tanah Lumbricus rubellus yang 

memiliki aktivitas fibrinolitik 

2. Mengidentifikasi isolat bakteri dari usus cacing tanah Lumbricus rubellus 

secara morfologi dan biokimia. 

3. Menguji aktivitas fibrinolitik kandidat isolat bakteri terpilih dari usus cacing tanah 

Lumbricus rubellus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


