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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lumbricus rubellus atau yang sering dikenal dengan sebutan cacing tanah 

merupakan spesies yang mudah ditemukan dan memiliki banyak potensi di bidang 

kesehatan, agrikultur, dan peternakan. Cacing tanah sering kali dijadikan sebagai 

penghasil pupuk organik, pendaur ulang limbah, bahan baku pakan ternak dan ikan, 

umpan memancing, makanan burung, bahan baku obat dan kosmetik, dan juga 

dijadikan bahan baku makanan dan minuman (Palungkun, 2006). 

Salah satu aplikasi penting cacing tanah terhadap bidang kesehatan 

didasarkan pada kemampuan ekstrak cacing tanah sebagai agen fibrinoltik. Dimana 

cacing tanah dapat menghasilkan enzim lumbrokinase yang merupakan kelompok 

enzim protease. Cacing tanah juga sering digunakan oleh negara Korea dan 

Tiongkok sebagai obat herbal pengencer darah (Edwards & Bohlen, 1977). 

Saluran pencernaan cacing tanah kaya akan berbagai jenis mikroorganisme. 

Dari banyaknya potensi yang diberikan oleh cacing tanah, khususnya spesies 

Lumbricus rubellus, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai 

mikrobiota usus dari cacing tanah untuk mengetahui berbagai jenis bakteri yang 

dapat berkontribusi terhadap manfaat yang dimiliki cacing tanah di berbagai 

bidang, termasuk sebagai agen fibrinolitik. Salah satu metode yang dapat dilakukan 

adalah melakukan identifikasi molekuler bakteri dari usus cacing tanah dengan 

metode16S rRNA sequencing.(O’Gorman & Donnenberg, 2008). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Saluran pencernaan Lumbricus rubellus diketahui mengandung berbagai 

jenis mikroorganisme yang diduga turun berperan dalam memberikan manfaat yang 

dimiliki cacing tanah di berbagai bidang. Beberapa isolat bakteri yang diisolasi dari 

usus cacing tanah menunjukkan adanya potensi fibrinolitik namun belum dilakukan 

identifikasi terhadap jenis bakteri tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

identifikasi molekular terhadap isolat bakteri dari usus cacing tanah dengan 

menggunakan metode 16S rRNA sequencing.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi molekuler 

dari isolat bakteri dari usus cacing Lumbricus rubellus. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan di Universitas Pelita Harapan 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan ekstraksi DNA dan sequencing 16S rDNA dari isolat bakteri 

dari usus cacing Lumbricus rubellus yang memiliki kemampuan fibrinolitik 

2. Mengetahui dan mengidentifikasi secara molekuler susunan DNA dari hasil 

sequencing 16S rDNA 
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3. Melakukan analisis homologi dan filogenetik dari gen DNA hasil ekstraksi 

16S rDNA 
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