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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengobatan tradisional semakin maju dan berkembang pesat hal itu 

dimanfaatkan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian 

dilakukan mulai dari tanaman hingga hewan, salah satunya adalah cacing 

tanah. Cacing tanah dikenal dimasyarakat terutama masyarakat pedesaan yang 

hampir setiap hari menemukannya disawah, tegalan atau kebun. Tanpa kita 

sadari, kehadiran cacing tanah di bumi telahmemberi manfaat yang begitu 

besar (Hermawan, 2011). 

Dalam kebijakan nasional mengenai pengembangan ilmu kesehatan, 

obat tradisional telah diberikan peran dalam usaha pencegahan dan 

pengobatan penyakit serta peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Sejak 

dahulu cacing tanah sudah digunakan di kehidupan manusia dikarenakan 

kandungan gizi yang dimilikinya cukup tinggi, terutama kandungan protein 

yang mencapai 64-76%. Selain protein, kandungan lainnya berupa lemak 7-

10% kalsium 0,55%, fosfor 1% dan serat kasar 1,08% (Waluyo, 2008). 

 Pemanfaatan cacing tanah bagi kehidupan manusia antara lain sebagai 

penghasil pupuk organik, daur ulang limbah, bahan dasar pakan ternak, 

sebagai bahan dasar makanan dan minuman pada masyarakat Jepang dan 

beberapa negara di Eropa misalnya vermijuice dan worm spaghetti, bahan 

dalam pembuatan kosmetik, obat untuk menurunkan kadar kolestrol, 

meningkatkan daya tahan tubuh, dan menurunkan tekanan darah yang tinggi, 

disamping itu cacing tanah juga dikenal sebagai obat untuk penyakit demam 

tifoid dengan mengkonsumsi air rebusan ataupun serbuk cacing tanah yang 

diperoleh dari toko obat Cina (Palungkung, 2010). 

Pemanfaatan cacing tanah sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit dan memperkuat daya tahan tubuh telah dikenal sejak lama. Cina 

salah satu negara yang sudah lama memanfaatkan cacing tanah untuk 

membuat ramuan obat dari cacing tanah yang sering disebut “dilong” 
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semenjak sekitar 4.000SM. Cacing tanah dicantumkan kedalam “Ben Cao 

Gang Mu” buku bahan obat standar pengobatan tradisional Cina. Nama lain 

cacing tanah kering di kalangan pedagang obat tradisonal Cina adalah ti lung 

kam (Rukmana, 1999). 

 Cacing tanah yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah cacing 

tanah jenis Lumbricus rubellus, atau biasanya masyarakat menyebutnya 

dengan julukan cacing merah atau cacing Eropa. Cacing jenis ini banyak dan 

mudah kita jumpai di tempat-tempat sampah dan merupakan cacing lokal 

Indonesia. 

 Sekalipun perkembangan ilmu kedokteran berkembang maju, tetapi 

pemanfaatan cacing tanah tetap mendapatkan nilai lebih di hati masyarakat 

karena tidak memiliki efek samping dan tidak berefk toksik. Jika kita 

berkunjung ke daerah Jawa Tengah, akan banyak dijumpai kios-kios penjual 

jamu untuk penyakit demam tifoid. Setelah ditelusuri bahan bahan dasarnya 

adalah cacing tanah dan sudah sejak lama dijadikan jamu tradisional 

masyarakat setempat (Rukmana, 1999). 

 Penyakit demam tifoid masih dikategorikan sebagai penyakit menular dan 

endemik di Indonesia. Penyakit ini disebabkan karena masuknya bakteri 

Salmonella typhi ke dalam makanan yang seringkali terkontaminasi oleh 

bakteri. Sebagian bakteri dimusnahkan di dalam lambung dan sebagian lolos 

ke dalam usus kemudian berkembang biak. Manifestasi klinis yang timbul 

hampir menyerupai penyakit infeksi akut pada umumnya antara lain demam, 

nyeri kepala, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, 

batuk dan epitaksis (Sudoyo et al., 2009). 

Beberapa penelitian tentang pemanfaatan cacing tanah Lumbricus 

rubellus sudah banyak dilakukan. Indriati et al., (2012) membuktikan 

“Pengaruh Air Rebusan Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli”. Hasilnya air rebusan cacing tanah 

Lumbricus rubellus dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

yang dapat menyebabkan diare. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2015) 

juga membuktikan pemberian tambahan kitosan pada infusum cacing tanah 
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mampu menghambat bakteri Salmonella thyphi. Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sajuthi et al., (2003), menemukan bahwa dalam ekstrak cacing 

tanah terdapat sejumlah enzim seperti lumbrokinase, peroksidase, katalase, 

dan selulase. Komponen lain adalah zat antipiretik (penurun panas) yaitu asam 

arakhidonat, antipurin, antiracun, dan vitamin. Ekstrak cacing tanah juga 

mengandung enzim lysozim yang mempunyai kemampuan sebagai 

antimikroba yang sangat efektif untuk merusak dinding sel bakteri gram 

positif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan dua jenis kuman, yaitu Salmonella thyphi yang 

mewakili gram positif dan Staphylococcus aureus yang mewakili gram negatif 

dan dilakukan secara in vitro. Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak cacing 

tanah (Lumbricus rubellus) terhadap bakteri Salmonella thyphi dan 

Staphylococcus aureus belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, 

padahal bakteri seperti Salmonella thyphi dan Staphylococcus aureus sangat 

berbahaya bagi tubuh. 

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui 

potensi cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang diekstraksi dengan cara 

maserasi dengan menggunakan pelarut etanol terhadap pertumbuhan bakteri 

Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Apakah ekstrak etanol cacing tanah efektif menghambat pertumbuhan 

bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus secara in vitro? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak etanol cacing tanah yang mulai 

menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus 

aureus secara in vitro? 

 

  



4 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol cacing tanah efektif menghambat 

pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus secara 

in vitro. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol cacing tanah yang mulai 

menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus 

aureus secarain vitro. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai efektifitas ekstrak etanol 

cacing tanah terhadap bakteri Salmonella typhi dan Staphylococcus 

aureus secara in vitro. 

b. Menambah dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang pengetahuan kesehatan dalam bidang natural medicine. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Menjadi dasar penelitian selanjutnya, baik secara in vitro maupun in 

vivo untuk mengembangkan pemanfaatan cacing tanah . 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber alternatif dari 

pembuatan obat antimikroba yang baru. 


