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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki tingkat biodiversitas satwa yang tinggi, sekitar 16% dari 

spesies reptil (783 spesies) di dunia dapat ditemukan di Indonesia dan bersifat 

endemik (Zachos & Habel, 2011). Salah satu reptil endemik Indonesia ialah ular 

kobra jawa atau dikenal juga sebagai ular sendok jawa (Naja sputatrix). Ular secara 

umum, dan ular kobra jawa juga merupakan objek studi yang menarik untuk 

dipelajari karena pola dietnya yang unik. Ular kobra jawa diketahui dapat bertahan 

hidup tanpa makan selama beberapa waktu, pola ini disebut sebagai feeding – 

fasting phase. Diperkirakan, ular mempunyai cara adaptasi unik secara fisiologis 

yang mempengaruhi komposisi mikrobiota ususnya. (Iskandar et al., 2012). 

Pergeseran fungsi hutan yang menjadi habitat kobra jawa, menyebabkan 

populasi kobra jawa sulit dikontrol sehingga ular menjadi hama sekaligus predator 

utama sehingga membahayakan manusia. Meskipun begitu, ular dinilai mempunyai 

nilai manfaat dan ekonomis tinggi. Karena populasi kobra jawa tidak terancam, ular 

banyak diburu untuk diambil kulitnya dan beberapa bagian tubuhnya dikonsumsi 

manusia. Di kalangan masyarakat awam, ular kobra jawa cukup populer sebagai 

kuliner ekstrem yang dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit, 

seperti penyakit kulit, gatal-gatal, asma, dan lainnya. Bagian tubuh ular seperti 

darah dan empedu umumnya dikonsumsi untuk alasan kesehatan. Kebiasaan 
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konsumsi kuliner ekstrem, apalagi tanpa dimasak seperti yang umum ditemukan 

pada konsumsi darah dan sumsum kobra, berpotensi menularkan infeksi patogen 

dan penyakit ke manusia. Apalagi, ular biasanya berasal dari tangkapan liar dan 

belum ada regulasi serta sertifikasi legal yang menyatakan bahwa ular cukup aman 

dikonsumsi manusia (Rahardjo & Hakim, 2015; Kurniawan et al., 2012).  

Di Indonesia, informasi mengenai ular kobra jawa sangat terfokus pada 

venom atau bisa ular, sehingga aspek kesehatan ular kobra jawa liar dan adaptasi 

unik ular terhadap pola dietnya belum terlalu ditelusuri. Maka dari itu, dibutuhkan 

meta analisis berbasis pendekatan molekuler, yaitu analisis metagenomik untuk 

mendapatkan gambaran luas mengenai kondisi ular kobra jawa berdasarkan 

keberagaman komunitas mikrobiota dalam tubuhnya. Melalui analisis 

metagenomik, dapat diketahui keragaman mikroorganisme dalam biota usus ular 

serta signifikansinya terhadap ular kobra jawa.  

 

1.2     Rumusan Masalah 

 Ular kobra jawa merupakan reptil endemik Indonesia yang umum 

dikonsumsi masyarakat awam sebagai kuliner eksotis, belum banyak hal lain yang 

diketahui dari ular kobra jawa karena terbatasnya penelitian mengenai ular kobra 

jawa. Di sisi lain, ular kobra jawa cukup menarik dipelajari karena pola dietnya 

yang unik. Karena itu, dilakukan analisis metagenomik pada mikrobiota usus ular 

kobra jawa untuk memahami signifikansi mikrobiota usus ular kobra jawa, 
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hubungannya pada kesehatan ular, dan peranannya dalam pola feeding – fasting ular 

kobra jawa. . 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi komunitas 

mikrobiota pada usus ular kobra jawa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menganalisis biodiversitas komunitas mikrobiota usus, kepadatan populasi 

mikrobiota, serta signifikansinya pada ular kobra jawa. 

  


