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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Cacing tanah, seperti Lumbricus rubellus, merupakan cacing yang dikenal 

memiliki manfaat dalam bidang kesehatan. Hal ini dapat ditandai dengan 

banyaknya penggunaan cacing tanah sebagai obat untuk stimulasi penyembuhan 

pada luka dan juga dapat sebagai meningkatkan homeostasis dalam tubuh (C. M. 

Liu et al., 2017). Dari kegunaan cacing tanah ini dalam bidang kesehatan diduga 

akibat adanya hubungan dengan mikroorganisme dalam cacing tanah tersebut. 

Selain dalam bidang kesehatan cacing tanah dapat digunakan dalam bidang 

pertanian yaitu untuk bercocok tanam dan juga membantu dalam proses 

penyuburan tanah agar dapat menghasilkan tumbuhan yang baik. Selain itu cacing 

tanah juga memiliki manfaat dalam bidang peternakan yaitu untuk pakan hewan 

lain seperti unggas, ikan dan sebagainya. Komposisi tubuh cacing tanah 

mengandung protein sebesar 60-70%, lemak kasar 7%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, 

dan serat kasar 1,08% (Sun & Jiang, 2017) 

Dari banyaknya manfaat yang terdapat pada jenis cacing tanah ini seperti 

untuk pakan hewan yaitu, unggas, ikan dan juga untuk penyuburan tanah, maka 

penting dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis mikroba pada usus kedua 

cacing tanah ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis 

komposisi mikrobiota pada usus cacing tanah adalah metagenomik. Metagenomik 

meliputi identifikasi berbagai mikroorganisme yang terdapat di dalam suatu 
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lingkungan dan penggunaan  teknologi informatika dengan melalui ekstraksi DNA 

genom dari setiap mikroorganisme tersebut. Kumpulan DNA genom yang telah 

diekstraksi dari sampel kemudian akan diproses untuk mendapatkan urutan basa 

nukleotida DNA genom tersebut dan identifikasi jenis mikroba pada sampel. 

Metagenomik memiliki keunggulan dibandingkan metode analisis lainnya karena 

metode ini tidak memerlukan proses kultur mikroorganisme terlebih dahulu 

sehingga memungkinkan deteksi dari mikroorganisme yang unculturable 

(Kirstahler et al., 2018).  

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

metagenomik dalam menganalisis komposisi mikrobiota pada cacing tanah. 

Melihat besarnya pengaruh komposisi mikrobiota terhadap fisiologis cacing tanah, 

maka metode metagenomik yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi komposisi mikrobiota cacing tanah dengan akurat. Selain 

mengetahui jenis-jenis mikroba pada usus, penelitian ini penting dilakukan untuk 

dapat mengetahui kekerabatan dan abundancy dari mikroba pada usus cacing tanah 

(Hess, 2011). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Penelitian tentang kekerabatan dan komunitas dari bakteri yang dihasilkan 

dari usus Lumbricus rubellus belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini penting 

untuk dilakukan karena jenis cacing tanah ini dapat memberikan banyak manfaat 

termasuk dalam bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan. Komposisi 

mikrobiota di dalam usus cacing dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 
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fisiologis cacing tersebut. Maka dari itu, diperlukan metode yang akurat untuk 

menganalisis komunitas bakteri pada usus cacing, seperti dengan menggunakan 

metode metagenomik.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai macam 

bakteri pada usus Lumbricus rubellus. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian yang di lakukan di Universitas Pelita Harapan 

adalah sebagai berikut:   

1. Mempelajari taksonomi dari bakteri pada usus Lumbricus rubellus  

2. Memahami filogeni dari bakteri pada usus Lumbricus rubellus  

3. Mengetahui abundancy komunitas bakteri pada usus Lumbricus rubellus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


