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I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perairan Indonesia kaya akan hewan invertebrata seperti moluska 

(Rochmawati dkk., 2015). Salah satu kelas dari filum moluska adalah golongan 

bivalvia (kerang-kerangan). Berbagai jenis bivalvia di antaranya kerang, tiram dan 

remis yang mudah ditemukan di perairan Indonesia sehingga tidak jarang bivalvia 

juga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kerang-kerangan tersebut dapat 

dikonsumsi karena merupakan salah satu bahan makanan sumber protein hewani 

dan keberadaannya melimpah di daerah tropis (Adriyani dan Mahmudiono, 2012). 

 Bivalvia merupakan invertebrata laut yang hidupnya sessile selain dapat 

dikonsumsi, dilaporkan juga berpotensi sebagai sumber senyawa antibakteri 

(Rochmawati dkk., 2015). Daluningrum (2009) melaporkan bahwa ekstrak 

jaringan lunak kerang darah (Anadara granosa) menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder seperti alkaloid, steroid, dan flavonoid sehingga ketiga senyawa tersebut 

berpotensi   dapat menghambat   pertumbuhan   bakteri Escherichia   coli dan 

Staphylococcus aureus. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rochmawati dkk., 

(2015) melaporkan bahwa ekstrak kerang pisau (Solen sp.) dan kerang simping 

(Placuna placenta) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dengan zona penghambatan masing-masing 32,10 mm dan 27,63 mm. 

Kerang bulu (Anadara antiquata) merupakan hewan filter feeder yang 

artinya sebagian makanannya adalah fitoplankton, bakteri, jamur, dan bahan 

organik yang berukuran 0,46 mikron atau kurang (Vakily, 1989). Protein daging 

kerang bulu (Anadara antiquata) 8,309% lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
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kerang darah (Anadara granosa) 7,965% (Nurjanah dkk., 1999). Pemanfaatan 

kerang bulu dapat tergolong masih sebagai sumber bahan pangan, namun 

pengkajian secara ilmiah potensi sebagai suatu bahan pharmaceutical antibakteri 

kerang bulu masih belum ada. Ditinjau dari lingkungan hidupnya, dimungkinkan 

kerang bulu mampu melawan bakteri dan jenis-jenis penyakit yang ada di sekitar 

lingkungan hidupnya dengan menggunakan senyawa bioaktif yang terkandung 

dalam tubuhnya (Rochmawati dkk., 2015). Oleh karena itu, untuk mengetahui 

kemampuan senyawa bioaktif dari ekstrak kerang bulu dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri perlu dilakukan uji aktivitas antibakteri. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa 

ekstrak kerang (bivalvia) berpotensi sebagai senyawa antibakteri. Hingga saat ini, 

masih belum ada informasi mengenai komponen bioaktif dari ekstrak kerang bulu 

(Anadara antiquata) yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah, yaitu: 

1. Apakah terdapat senyawa bioaktif dalam ekstrak daging kerang bulu (Anadara 

antiquata)? 

2. Apakah ekstrak daging kerang bulu (Anadara antiquata) memiliki aktivitas 

antibakteri? 
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1.3  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui senyawa bioaktif dalam ekstrak daging kerang bulu (Anadara 

antiquata) 

2. Mengetahui ekstrak daging kerang bulu (Anadara antiquata) yang memiliki 

aktivitas antibakteri 

1.4 Manfaat 

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah mengetahui senyawa bioaktif yang 

terkandung pada ekstrak daging kerang bulu (Anadara antiquata) dan juga 

berpotensi sebagai senyawa antibakteri. Dengan adanya penelitian tentang ekstrak 

daging kerang bulu diharapkan mampu menjadi sumber informasi pengembangan 

alternatif sebagai senyawa antibakteri alami.  


