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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mikroorganisme terdapat hampir di semua tempat, baik di darat, air, 

maupun udara. Mikroorganisme bisa juga terdapat di permukaan tubuh, di 

dalam sel pencernaan makanan, mulut, hidung, dan bagian-bagian lain dari 

tubuh. Kebanyakan mikrobia (mikroorganisme) tidak berbahaya bagi manusia 

karena manusia mempunyai daya tahan tubuh terhadap invasi mikroorganisme 

yang patogen (Tarigan, 1988). 

Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan. 

Hal ini tampak dari kemampuan mikroorganisme menginfeksi manusia, 

hewan, serta tanaman dan dapat menimbulkan penyakit yang berkisar dari 

infeksi ringan sampai kepada kematian. Mikroorganisme dapat mencemari 

makanan, dan menimbulkan makanan tersebut tidak dapat dimakan karena 

beracun. Salah satu hewan yang membawa mikroorganisme dan dapat 

mencemari makanan adalah lalat rumah (Musca domestica). 

Lalat rumah (Musca domestica) merupakan insecta yang unik bila 

dibanding dengan jenis insecta lain. Salah satu ciri yang membedakannya 

adalah cara makan lalat yang meludahi makanannya terlebih dahulu sampai 

makanan tersebut cair. Setelah cair, makanan disedot masuk ke dalam perut. 

Hal ini disinyalir dapat memudahkan bakteri dan virus ikut masuk ke dalam 

saluran pencernaannya dan berkembang biak di dalamnya. 
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Ada beberapa hadist Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan 

lalat, hewan yang dianggap sebagai spesies hewan berbahaya. Di antaranya 

adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi 

bersabda, “Apabila lalat terjatuh ke dalam bekas minum salah seorang antara 

kamu, celuplah dan kemudian buanglah lalat itu karena pada sebelah 

sayapnya mengandung penawar dan di sebelah sayapnya yang lain 

mengandung penyakit” Hadist ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu 

Daud dan Ibn Majah. 

Hadist lain dari Abu Sa’id Al-Khurdri adalah “Salah satu sayap lalat 

mengandung racun dan sayap lainnya mengandung penawarnya. Jika itu 

jatuh ke dalam makanan atau minuman, maka benamkanlah seluruhnya, 

sebab ia mendahulukan sayap yang mengandung racun baru kemudian sayap 

yang mengandung obat” (Herdiyanto, 2005).  

Dari beberapa hadist tersebut menjelaskan bahwa, apabila lalat jatuh ke 

dalam makanan atau minuman, lalat akan mendahulukan sayap yang 

membawa racun (penyakit), kemudian baru penawarnya (obat). Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun lalat ialah vektor (pembawa) kuman serta 

penyakit, namun tubuh lalat yang sama juga memiliki penawar serta bahan 

anti kuman yang bermanfaat bagi manusia, apabila seluruh tubuhnya hingga 

sayap dibenamkan terlebih dahulu.  

Pihak kedokteran telah menetapkan bahwa banyak spesies lalat yang 

berbahaya. Salah satunya adalah lalat rumah, sehingga dari hadist di atas 

banyak menimbulkan kontroversi, diantaranya pihak kedokteran dan non 
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muslim yang tidak mengakui kebenarannya secara ilmiah, tetapi bagi seorang 

muslim harus percaya dan yakin karena sumbernya adalah Rasulullah SAW 

berupa hadist, dan para ulama telah sepakat dengan keshahihan hadist 

tersebut. 

Penelitian terbaru yang telah dilakukan oleh team Departemen 

Mikrobiologi Medis Fakultas Sains, Universitas Qoshim, Arab Saudi 

menunjukkan bahwa di dalam lalat rumah terdapat Actinomycetes yang dapat 

berpotensi sebagai antibiotik terhadap bakteri yang juga terdapat pada lalat 

tersebut. Tetapi dari hasil penelitian tersebut masih banyak yang meragukan 

kebenaran hadist ini. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini akan melanjutkan dan 

mengembangkan serta memperkuat penelitian serupa dengan mengambil judul 

“ISOLASI ACTINOMYCETES DARI LALAT RUMAH (Musca domestica) 

YANG BERPOTENSI SEBAGAI ANTIBIOTIK PADA BAKTERI 

Staphyllococcus aureus” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah Actinomycetes dari seluruh anggota badan 

lalat, termasuk sayap kanan dan sayap kiri lalat rumah. 

2. Objek penelitian ini adalah potensi antibiotik Actinomycetes terhadap 

bakteri Staphyllococcus aureus. 



4 

 

3. Parameter penelitian ini adalah diameter zona penghambat dari kultur 

Actinomycetes yang diisolasi dari lalat terhadap bakteri Staphyllococcus 

aureus. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: “Apakah pada lalat rumah (Musca domestica) dapat ditemukan 

adanya Actinomycetes yang berpotensi sebagai antibiotik terhadap bakteri 

Staphyllococcus aureus?”  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendapatkan 

isolat Actinomycetes dari Musca domestica yang berpotensi sebagai penghasil 

antibiotik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai seorang muslim dapat menambah kebenaran dan keyakinan hadist 

Nabi Muhammad SAW tentang lalat. 

2. Informasi bagi masyarakat bahwa makanan atau minuman yang dihinggapi 

lalat aman dan dapat dikonsumsi, setelah seluruh tubuhnya dibenamkan ke 

dalam makanan atau minuman tersebut. 

3. Dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan isolat Actinomycetes dari 

lalat rumah (Musca domestica) yang berpotensi sebagai penghasil 

antibiotik. 




