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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ascariasis, juga dikenal sebagai cacing gelang, merupakan infeksi intestinal 

yang disebabkan oleh parasit cacing Ascaris lumbricoides, dan ini merupakan parasit 

yang dikenal sebagai soil-transmitted helminthes. Ascaris paling sering ditemukan di 

iklim tropis hangat dan subtropis di Sub-Saharan Afrika dan Asia Tenggara, dan 

menyebar di area-area dengan sanitasi yang kurang atau daerah pertanian dan 

perkebunan yang diirigasi dengan pembuangan air yang kurang baik. Lebih dari 807 

juta orang terinfeksi dengan ascariasis, dan lebih dari 60.000 mati dengan penyakit ini 

dalam per tahun (Neglected Tropical Diseases Organization, 2001). 

Kontaminasi secara fekal merupakan salah satu masalah kesehatan 

lingkungan yang serius pada negara-negara miskin, dimana 3 juta anak kecil mati tiap 

tahunnya karena penyakit enterik dan rasa sakit akibat intestinal parasit termasuk 

nematoda intestinal. Ascaris lumbricoides diperkirakan menginfeksi 25% populasi 

dunia tiap tahunnya (Carneiro et al., 2002). Manusia terinfeksi dengan tertelannya air, 

makanan, atau tanah yang terkontaminasi oleh telur fertil (Ugwu et al., 2008). 

Ascariasis pada manusia muncul di kedua lingkungan yang sedang dan tropis. 

Prevalensi rendah terdapat pada iklim yang kering, tetapi tinggi di kondisi yang basah 

dan hangat yang mana kondisi ini cocok untuk telur dan embrionisasi. Kepadatan, 

ekonomi lemah, rendah higienitas lingkungan dan suplai air dapat menyebabkan 

naiknya infeksi cacing ini (Legesse, 2007). 

Prevalensi Ascaris lumbricoides adalah 16,5%. Paling tertinggi 

prevalensinya terutama pada golongan anak kecil antara 11-15 tahun sekitar 3,7%. 

Dan pada grup 15 tahun atau ke bawah bisa mencapai 5,3% . Pada rentang umur 6-

10, 11-15 dan 16-20 tahun 3,5%, 5,4% dan 3,5% didapatkan menderita malnutrisi 

dari ringan sampai sedang (Taherkhani et al., 2009). Prevalensi seluruh dunia adalah 



25% biasanya asimptomatik, ascaris paling banyak ditemukan dalam tubuh anak-anak 

di Negara tropis dan berkembang, di mana lewat tanah yang terkontaminasi oleh feses 

manusia atau pupuk dari kotoran (David, 2008). 

Prevalensi ascariasis paling tinggi di anak-anak umur 2-10 tahun, dengan 

intensitas tertinggi infeksi ini terdapat pada umur 5-15 tahun yang mana sering 

terinfeksi dengan cacing lain seperti Trichuris trichiura dan cacing tambang (David, 

2008). Infeksi cacing usus masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan pula bahwa masyarakat pedesaan atau 

daerah perkotaan yang sangat padat dan kumuh merupakan sasaran yang mudah 

terkena infeksi cacing (Rasmaliah, 2001). 

Di Indonesia prevalensi askariasis tinggi, terutama pada anak. Frekuensinya 

antara 60-90 %. Kurangnya pemakaian jamban keluarga menimbulkan pencemaran 

tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah, bawah pohon, tempat mencuci dan 

tempat pembuangan sampah. Di Negara-negara tertentu terdapat kebiasaan memakai 

tinja sebagai pupuk(Margono, 2000). Tanah liat, kelembaban tinggi dan suhu yang 

berkisar antara 250-300C merupakan hal-hal yang sangat baik untuk berkembangnya 

telur Ascaris lumbricoides menjadi bentuk infektif (Margono, 2000). Penelitian 

epidemiologi telah dilakukan hampir di seluruh Indonesia, terutama pada anak-anak 

sekolah dan umumnya didapatkan angka prevalensi tinggi yang bervariasi. Prevalensi 

askariasis di propinsi DKI Jakarta adalah 4-91%, Jabar 20-90%, Yogyakarta 12-85%, 

Jatim 16-74%, Bali 40-95%, NTT 10-75%, Sumut 46-75%, Sumbar 2-71%, Sumsel 

51-78%, Sulut 30-72% (Elmi et al., 2004). 

Bila menurut golongan umur, askariasis lebih banyak ditemukan pada anak-

anak, prevalensi kecacingan anak balita juga lebih rendah dibandingkan golongan 

umur lain, mungkin disebabkan anak balita relatif lebih sedikit tercemar infeksi. 

Penderita askariasis termuda adalah bayi umur 16 minggu. Dengan bertambahnya 

umur prevalensi juga meningkat. Prevalensi askariasis pada bayi 0-1 tahun adalah 

82,8% sedangkan pada anak 1-2 tahun adalah 100% (Elmi et al., 2004). Prevalensi 

pada anak umumnya masih tinggi, di Jakarta ascariasis pada anak SD 31-86,9%, di 



bagian ilmu kesehatan anak RS Tembakau Deli dan Rumah Sakit Pirngadi Medan 

Ascariasis 55,8% Trichuriasis 52% dan cacing Tambang 7,4% (Elmi et al., 2004). 

Prevalensi kecacingan yang berhubungan dengan perbedaan daerah 

penelitian yaitu antara daerah pedesaan dan perkotaan telah diteliti pada 2 SD di 

Depok. Ternyata prevalensi askariasis lebih tinggi di pedesaan yaitu 66% 

dibandingkan di daerah perkotaan 19%. Intensitas Intensitas infeksi askariasis juga 

terlihat lebih berat di daerah pedesaan yaitu dengan RTPG (rata-rata telur pergram 

tinja) 12.803 dibandingkan di daerah perkotaan 4.878. Telur cacing dapat juga ada 

pada kuku jari tangan. Dua dari 213 anak yatim piatu di Jakarta yang diperiksa, 

ternyata mengandung telur A. lumbricoides, dan seorang lagi mengandung telur A. 

lumbricoides dan T. trichiura. Telur A. lumbricoides juga ditemukan pada 2 dari 131 

anak sekolah di Jakarta yang diperiksa kukunya (Tjitra, 1991). 

Selain pada manusia, penelitian epidemiologi juga dilakukan terhadap tanah 

di Jakarta dan Jawa Barat (Serpong). Di Jakarta 37,5% (18 dari 48) pekarangan 

rumah positif telur A. lumbricoides, dan 18,5% (23 dari 124) sampel tanah yang 

diperiksa positif telur A. lumbricoides. Di Serpong ditemukan 20,8-37,5% tanah 

positif telur A. lumbricoides. Beberapa jenis sayuran ( terutama kol dan selada) juga 

mengandung telur cacing (6-16%) terutama A. lumbricoides dan cacing tambang. 

Penelitian pada air dan lumpur yang dipakai untuk menyiram dan menanam sayuran 

di Bandung, juga mengandung telur A. lumbricoides, T. trichiura dan cacing 

tambang. Prevalensi pada air 36,8% dan pada lumpur 21% (Tjitra, 1991). 

Hingga sekarang masih dicari kombinasi anthelmintik yang berspektrum 

luas yang mempunyai kemampuan penyembuhan yang tinggi terhadap cacing usus 

pada umumnya atau nematoda usus pada khususnya (Soebagyo, Soenarno, Sumarni, 

1980). Penelitian-penelitian epidemiologi telah banyak dilakukan sejak tahun 1970 

oleh berbagai pihak, walaupun telah dilakukan pemberantasan sejak lama dengan 

pengobatan dan lain-lain, prevalensi tetap tinggi (Tjitra, 1991). Untuk masyarakat 

yang ada di daerah pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak 

seperti di Negara Indonesia mereka lebih memilih pengobatan secara tradisional, 



karena obat modern tidak dapat dijangkau pada daerah itu dan obat impor biasanya 

mahal (Satrija, 2001). Sehingga perlu dicari alternatif pengobatan lain yang efeknya 

cukup baik, murah harganya, mudah cara penggunaannya, dan mudah diperoleh 

masyarakat, yaitu pengobatan tradisional. Di Indonesia terdapat banyak obat-obatan 

tradisional yang digunakan untuk pengobatan penyakit cacingan di antaranya adalah 

bawang putih (Allium Sativum Linn.) (Wijayakusuma, 2000). 

Dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan seduhan bawang putih 

terhadap cacing Ascaridia galli sudah menunjukkan adanya efek anthelmintik dengan 

seduhan konsentrasi 5% didapatkan kematian 100% pada jam ke-12, konsentrasi 10% 

kematian 100% didapatkan pada jam ke-12, konsentrasi 15% kematian 100% 

didapatkan pada jam ke-8, konsentrasi 20% kematian 100% didapatkan pada jam ke-

4. Maka dari itu peneliti mencoba melakukan penelitian menggunakan infusa bawang 

putih yang mana penyariannya lebih baik daripada seduhan dengan menggunakan 

cacing Ascaris suum sebagai hewan uji apakah ada efek anthelmintiknya.  

Penelitian ini akan meneliti tentang daya anthelmintik infusa  bawang putih 

(Allium sativum Linn.) terhadap cacing gelang babi secara in vitro. Cacing gelang 

yang digunakan di sini adalah Ascaris suum. Ascaris suum merupakan cacing gelang 

yang hidup di usus halus babi sehingga mudah untuk mendapatkannya. Hal ini karena 

kesukaran dalam mendapatkan Ascaris lumbricoides dalam keadaan hidup dari 

penderita, karena untuk mengeluarkan dari tubuh penderita harus dengan pemberian 

obat cacing dan biasanya cacing sudah mati. Begitu juga dengan penggunaan bawang 

putih sebagai bahan uji anthelmintik dikarenakan masyarakat Indonesia untuk 

manfaat bawang putih sudah tidak asing lagi terutama dalam penggunaan bumbu 

masak, maka dari itu bawang putih mudah ditemukan dan diterima oleh masyarakat 

sebagai pengganti obat cacing yang lebih mahal harganya. 

Pirantel pamoat memiliki efek anthelmintik yang baik, akan tetapi obat ini 

tidak diperbolehkan pada wanita hamil anak-anak usia di bawah 2 tahun dan orang 

yang mengalami gangguan hati, berbeda dengan bawang putih yang aman 

dikonsumsi oleh wanita hamil serta anak-anak usia di bawah 2 tahun. Maka dari itu 



peneliti menggunakan bawang putih sebagai bahan pengganti obat anthelmintik 

pirantel pamoat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini apakah infusa bawang putih (Allium sativum Linn.) mempunyai daya 

anthelmintik terhadap Ascaris suum secara in vitro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah infusa bawang putih 

(Allium sativum Linn.) mempunyai daya anthelmintik terhadap Ascaris suum secara 

in vitro 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai daya 

anthelmintik infusa bawang putih (Allium sativum Linn.) terhadap cacing Ascaris 

suum yang mana analog dengan Ascaris lumbricoides, sehingga dapat membantu 

mengurangi angka infeksi akibat parasit ini. 

 

 

 

 

 

 

 


