
 
 

 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang  

Menyucikan diri dari kotoran atau yang dikenal dengan istilah 

thaharah sangat diperhatikan dalam kaidah Islam karena merupakan salah 

satu syarat sah suatu ibadah. Dalam hukum Islam, anjing digolongkan 

termasuk ke dalam golongan najis berat (najis mugholladzoh), dimana 

terdapat beberapa perspektif atau mahzab terhadap sifat najis yang dimiliki 

oleh anjing. Ada yang memandang bahwa yang bersifat najis dari anjing 

adalah hanya air liurnya saja hingga ada yang berpendapat bahwa yang 

bersifat najis dari anjing meliputi seluruh tubuhnya, yang berdasar pada 

hadist Imam Muslim, cara pensuciannya adalah dengan mencuci sebanyak 

tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah (Handi, 2008).  

Pada dasarnya, ketetapan najis bagi air liur anjing ini dipandang dari 

dimensi yang bersifat ritual, bukan rasional, sehingga tidak harus ada alasan 

logisnya. Dimensi akal masih jauh dari kesempurnaan untuk dapat menganalisis 

secara detail, mengapa air liur anjing bersifat najis bagi manusia. Hal itu tidaklah 

akan mampu, jika hanya diukur menggunakan logika manusia yang sangat terbatas. 

Tidak dapat pula kita campuradukkan konsep kesucian menurut agama dengan 

konsep steril jika kita kaitkan dengan dunia medis. Namun, sejauh kita mengenal dan 

mempraktekkan cara bersuci tersebut, tentu ada rahasia besar yang telah Allah 

Subhannahu Wata’ala simpan, agar kita terus memiliki tekad yang kuat untuk 

menggali dan mengkaji lebih dalam.  
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Peran tangan sebagai sarana transmisi kuman patogen telah disadari 

sejak tahun 1840an, dimana higiene tangan (hand hygiene) yang tepat, dapat 

dapat menurunkan atau mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dobson, 2003 menyebutkan bahwa mencuci 

tangan dapat mencegah lebih dari 1 juta kematian pertahun akibat penyakit 

diare, sedangkan mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan diare 

hingga 47%. 

Air liur anjing dihasilkan oleh kelenjar saliva yang masuk dalam 

aksesoris sistem pencernaan atau apparatus digestivus. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jayne, 2002, yang membandingkan antara jumlah bakteri yang 

berhasil ditumbuhkan dari air liur anjing, kucing dan manusia, menyebutkan 

bahwa bakteri pada air liur anjing memiliki jumlah terbanyak, yakni sebanyak 

53 koloni, kucing sebanyak 16 koloni dan manusia sebanyak 5 koloni bakteri. 

Dimana bakteri yang berasal dari air liur anjing dapat tumbuh lebih cepat 

dibandingkan yang lain dan memiliki paling banyak macam warna koloni.  

Staphylococcus sp. merupakan flora normal, yang dapat kita 

temukan pada kulit, telinga, swab mukosa hidung dan mulut serta air liur 

anjing. Bakteri ini kemudian dapat berubah menjadi opportunistic pathogen 

bacteria yang dapat menyebabkan canine pyoderma, abses, otitis eksterna, 

infeksi pada luka dan infeksi pada saluran perkemihan pada anjing. 

Sedangkan pada manusia, bakteri ini dapat menyebabkan otitis eksterna, 

cardiomiopati dan endokarditis, outbreak keracunan makanan, 
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catheterrelated bakteremia, penumonia hingga abses pada otak (Borjesson, 

2014).  

Staphylococcus intermedius dan Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri yang termasuk dalam kelompok Coagulase Positive Staphylococci 

yang memegang peranan penting dalam kasus infeksi kulit pada anjing dan 

bersifat zoonosis (Hajek, 1967). Hasil yang dilaporkan oleh Tanner et al., 

2000, terhadap bakteri Staphylococcus sp., bahwa transmisi bakteri ini 

melalui hewan peliharaan kepada manusia merupakan hal yang umum terjadi 

di rumah dan menimbulkan berbagai penyakit pada pemilik anjing, sehingga 

tanpa kita sadari hewan peliharaan yang ada di sekitar kita sebenarnya juga 

merupakan sumber transmisi berbagai agen penyakit.  

Di Indonesia, terbatasnya kajian terhadap berbagai agen penyebab 

penyakit (diagnosa causatif) menyebabkan kita tidak mengetahui, apakah 

penyebab dari berbagai penyakit yang saat ini muncul, sehingga upaya-upaya 

preventif yang seharusnya lebih perlu untuk dilakukan justru jarang 

mendapatkan perhatian serius. Padahal sangat memungkinkan, bahwa hewan 

peliharaan kita lah yang sebenarnya menjadi salah satu sumber trasmisi dari 

berbagai penyakit yang dapat menular kepada manusia karena biosafety yang 

kurang tepat.  

Hingga saat ini belum ada pembuktian lebih lanjut, apakah konsep 

pensucian menurut Islam juga mencakup konsep sterilitas terhadap bakteri 

yang menempel di tangan, jika kita tinjau dari segi ilmiah. Inilah salah satu 

pertanyaan besar bagi penulis, apakah konsep bersuci menurut kaidah Islam tersebut 
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juga memiliki makna jika ditinjau dari segi medis, khususnya terhadap keadaan 

bakteri yang termasuk dalam kelompok Coagulase Positive Staphylococcus. 

Sebagai tahap awal untuk menjawab pertanyaan di atas, dalam tulisan ini akan 

dikaji lebih mendalam bagaimana gambaran bakteriologis jumlah total 

Coagulase Positive Staphylococcus yang berasal dari swab tangan pemegang 

anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Universitas Airlangga, Surabaya 

sebelum dan setelah dilakukan pensucian menurut kaidah Islam dan 

pembersihan menggunakan sabun.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah kelompok bakteri Coagulase 

Positive Staphylococcus pada tangan pemegang anjing di Rumah Sakit 

Hewan Unair sebelum dan sesudah mereka bersuci menggunakan 

kaidah Islam ? 

2. Apakah terdapat perbedaan jumlah kelompok bakteri Coagulase 

Positive Staphylococcus pada tangan pemegang anjing di Rumah Sakit 

Hewan Unair sebelum dan sesudah mereka melakukan pembersihan 

menggunakan sabun ? 

3. Apakah konsep pensucian menurut kaidah Islam mencakup pula konsep 

sterilitas terhadap kelompok bakteri Coagulase Positive 

Staphylococcus yang menempel di tangan jika ditinjau menurut   medis 

? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya perbedaan jumlah kelompok bakteri Coagulase 

Positive Staphylococcus pada tangan pemegang anjing di Rumah Sakit 

Hewan Unair sebelum dan sesudah mereka bersuci menggunakan 

kaidah Islam. 

2. Mengetahui adanya perbedaan jumlah kelompok bakteri Coagulase 

Positive Staphylococcus pada tangan pemegang anjing di Rumah Sakit 

Hewan Unair sebelum dan sesudah mereka melakukan pembersihan 

menggunakan sabun. 

3. Mengetahui apakah konsep pensucian menurut kaidah Islam juga 

mencakup konsep sterilitas terhadap kelompok bakteri Coagulase 

Positive Staphylococcus yang menempel pada tangan pemegang anjing 

jika ditinjau secara medis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis Penelitian  

Sebagai salah satu referensi yang dapat diterima secara ilmiah 

untuk nantinya dapat digunakan sebagai pendukung teori apakah 

konsep pensucian menurut kaidah Islam juga mencakup konsep steril 

menurut medis. 

1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian 

1. Memberikan pemasukan pola pikir baru bagi masyarakat luas 

tentang ada / tidaknya perbedaan jumlah terhadap kelompok 



6 
 

 
 

bakteri Coagulase Positive Staphylococcus yang ada pada tangan 

pemegang anjing sebelum dan setelah mereka melakukan 

pensucian menurut kaidah Islam dan pembersihan menggunakan 

sabun, serta bagaimana tata cara pensucian dan pembersihan 

tangan yang baik dan benar setelah mereka memegang anjing. 

2. Memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya konsep 

steril setelah mereka berkontak dengan hewan peliharaan terutama 

anjing, mengingat mudahnya agen penyebab penyakit melakukan 

transmisi kepada manusia dan menimbulkan berbagai macam 

penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




