
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infeksi Kecacingan

Helminthiasis atau kecacingan menurut World Health Organization (WHO)

adalah infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari cacing

gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan

cacing kait (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale) (WHO,

2015). Nematoda ini tergolong Soil Transmitted Helminth (STH), yaitu

nematoda yang dalam siklus hidupnya untuk mencapai stadium infektif,

memerlukan tanah dengan kondisi tertentu (Safar, 2010).

2.1.1 Cacing Gelang (Ascaris lumbricoides)

2.1.1.1 Morfologi dan Daur Hidup

Ascaris lumbricoides merupakan parasit nematoda terbesar pada

usus manusia, dengan ukuran betina dewasa 20-35 cm, dan jantan

dewasa 15-30 cm (Centers for Disease Control and Prevention,

2015). Cacing dewasa berbentuk silinder dan berwarna merah

muda (Soedarmo, 2012).
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Gambar 1. Telur dan Ascaris lumbricoides dewasa
Keterangan:
kiri/kanan: Telur terfertilisasi pada feses basah tanpa
pewarnaan.
Tengah : Cacing Ascaris lumbricoides betina dewasa (CDC,
2015).

Cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000-200.000 butir sehari

yang terdiri dari telur yang dibuahi dan telur yang tidak dibuahi

(Sutanto et al, 2011). Telur yang dikeluarkan diletakkan di lumen

usus. Telur Ascaris lumbricoides yang dibuahi berukuran 40 X 60

µm, ditandai dengan adanya mamillated outer coat dan thick

hyaline shell. Telur yang tidak dibuahi berukuran 90x40 µm,

berbentuk lonjong tidak teratur, dindingnya terdiri dari dua lapisan

dan bagian dalam telur bergranula (Soedarmo, 2012).

Gambar 2. Telur Ascaris
lumbricoides tidak terfertilisasi pada
feses basah tanpa pewarnaan (CDC,
2015).

Gambar 3. Telur Ascaris
lumbricoides terfertilisasi pada feses
basah tanpa pewarnaan, dengan
embrio pada tahap awal
pengembangan (CDC, 2015).
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Telur Ascaris lumbricoides yang telah dibuahi dapat tumbuh pada

suhu optimum 25-30˚C. Telur cacing ini tidak akan menetas

ditanah dan dapat bertahan hidup selama beberapa tahun (Sutanto

et al, 2011).

Gambar 4. Cacing lumbricoides
terdekortikasi, telur matang pada
feses basah, pembesaran 200X
(CDC, 2015)

Gambar 5. Larva Ascaris
lumbricoides menetas dari telur
(CDC, 2015).

Dalam lingkungan yang sesuai, telur yang dibuahi akan

berkembang menjadi bentuk infektif dalam waktu lebih kurang 3

minggu. Bentuk infektif tersebut yang apabila tertelan oleh

manusia, akan menetas di usus. Kemudian larva menembus dinding

usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe, lalu

dialirkan ke jantung, kemudian mengikuti aliran darah ke paru. Di

paru, larva menembus dinding pembuluh darah, kemudian dinding

alveolus, lalu naik ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Dari

trakea, larva menuju faring sehingga menimbulkan rangsangan

batuk pada faring. Batuk karena rangsangan tersebut menyebabkan

larva tertelan kembali ke esofagus, lalu menuju usus halus. Di usus
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halus  larva berubah menjadi cacing dewasa. Sejak telur matang

tertelan sampai cacing dewasa bertelur diperlukan waktu sekitar 2-

3 bulan (Sutanto et al, 2011).

Gambar 6. Siklus hidup Ascaris lumbricoides (CDC, 2015).

2.1.1.2 Epidemiologi

Diperkirakan 1,3 milyar orang di dunia pernah terinfeksi Ascaris

lumbricoides. Infeksi tidak jarang bercampur dengan cacing lain,

yaitu Trichuris trichiura (Soedarmo, 2012). Cacing ini ditemukan

kosmopolit. Prevalensi Ascaris Lumbricoides di Indonesia adalah

60-90% (Sutanto et al, 2011).
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2.1.1.3 Patologi dan Gejala Klinis

Manusia merupakan satu-satunya hospes Ascaris lumbricoides.

Ascaris lumbricoides menyebabkan penyakit askariasis. Gejala

klinis yang timbul disebabkan oleh cacing dewasa dan larva.

Gangguan pada larva terjadi saat larva berada di paru-paru. Pada

orang-orang yang rentan, terjadi perdarahan kecil di dinding

alveolus dan timbul gangguan pada paru yang disertai batuk,

demam, dan eosinofilia. Pada foto toraks tampak infiltrat yang

menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan ini disebut dengan

sindrom Loeffler. Gangguan yang disebabkan oleh cacing dewasa

biasanya ringan. Gangguan dapat berupa gangguan usus ringan,

seperti mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi. Pada

infeksi berat, terutama pada anak dapat menyebabkan malabsorbsi

sehingga memperberat keadaan malnutrisi dan penurunan status

kognitif pada anak sekolah dasar. Efek serius akan terjadi bila

cacing menggumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus

(ileus). Pada keadaan tertentu, cacing dewasa dapat menjalar ke

saluran empedu, apendiks, atau ke bronkus sehingga menimbulkan

keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan operatif (Sutanto

et al, 2011).

2.1.1.4 Diagnosis

Cara menegakkan diagnosis askariasis adalah dengan pemeriksaan

tinja secara langsung. Adanya telur dalam tinja memastikan
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diagnosis askariasis. Selain itu, diagnosis dapat pula ditegakkan

bila terdapat cacing dewasa keluar dengan sendirinya, baik melalui

mulut ataupun hidung karena muntah maupun melalui tinja

(Sutanto et al, 2011).

2.1.1.5 Diagnosis Banding

Diagnosis banding dari askariasis adalah kolangitis akut,

apendisitis, kolangitis asending, asma, kolesistitis dan kolik saluran

empedu, pankreatitis, cacing tambang, obstruksi usus besar,

obstruksi usus halus, dan strongiloidiasis (Laskey, 2014).

2.1.1.6 Tatalaksana

Penatalaksanaan askariasis menurut Kemenkes RI Nomor 5 tahun

2014 adalah sebagai berikut.

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya

kebersihan diri dan lingkungan, antara lain kebiasaan mencuci

tangan dengan sabun, menutup makanan, masing-masing

keluarga memiliki jamban keluarga, tidak menggunakan tinja

sebagai pupuk, menjaga kondisi rumah dan lingkungan agar

tetap bersih dan tidak lembab.

b. Farmakologis

 Pirantel pamoat, 10 mg/kgBB, dosis tunggal

 Mebendazol, 500 mg, dosis tunggal
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 Albendazol, 400 mg, dosis tunggal dan tidak boleh

diberikan pada ibu hamil.

2.1.1.7 Pencegahan

Pencegahan terutama dilakukan dengan menjaga hygiene dan

sanitasi, tidak berak di sembarang tempat, melindungi makanan

dari pencemaran kotoran, mencuci bersih tangan sebelum makan,

dan tidak memakai tinja manusia sebagai pupuk tanaman (Safar,

2010).

2.1.2 Cacing Cambuk (Trichuris trichiura)

2.1.2.1 Morfologi dan Daur Hidup

Cacing Trichuris trichiura betina memiliki panjang kira-kira 5 cm,

sedangkan yang jantan memiliki panjang kira-kira 4 cm. Bagian

anterior langsing seperti cambuk, dengan panjang kira-kira 3/5 dari

panjang seluruh tubuh. Bagian posterior bentuknya lebih gemuk,

pada cacing betina bentuknya membulat tumpul. Pada cacing

jantan bentuknya melingkar dan terdapat satu spikulum. Cacing

dewasa hidup di kolon asendens dan sekum  dengan bagian anterior

seperti cambuk masuk ke dalam mukosa usus (Sutanto et al, 2011).

Satu ekor cacing betina diperkirakan menghasilkan telur setiap hari

antara 3000-20.000 butir. Telur berbentuk seperti tempayan dengan

seperti penonjolan yang jernih pada kedua kutub. Kulit telur bagian
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luar berwarna kekuning-kuningan dan bagian dalam berwarna

jernih. Panjang telur Trichuris trichiura adalah 50-55 µm dan lebar

22-24 µm (Sutanto et al, 2011). Telur Trichuris trichiura akan

matang dalam 3-6 minggu pada suhu optimum kira-kira 30˚C

(Gandahusada, 2002). Telur matang spesies ini tidak menetas

dalam tanah dan dapat hidup selama beberapa tahun (Sutanto et al,

2011).

Gambar 7. Telur dan Trichuris trichiura dewasa
Keterangan:
Kiri : Telur Trichuris trichiura dengan pewarnaan iodin pada
feses basah.
Kanan : Telur Trichuris trichiura tanpa pewarnaan pada feses
basah.
Tengah : Mikrograf dari Trichuris trichiura betina dewasa
dengan panjang sekitar 4 cm (CDC, 2013).

Telur Trichuris trichiura yang dibuahi dikeluarkan dari hospes

melalui tinja. Dalam lingkungan yang sesuai yaitu pada tanah yang

lembab dan teduh, telur akan matang dalam waktu 3-6 minggu.

Telur matang adalah telur yang berisi larva dan merupakan bentuk

infektif. Infeksi secara langsung terjadi bila hospes secara tidak

sengaja tertelan telur matang. Larva akan keluar melalui dinding

telur dan masuk kedalam usus halus. Setelah dewasa, cacing turun

ke usus bagian distal dan masuk kedalam kolon, terutama sekum.
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Cacing ini tidak mempunyai siklus paru. Masa pertumbuhan sejak

telur tertelan sampai cacing dewasa betina bertelur kembali adalah

sekitar 30-90 hari (Sutanto, 2011).

Gambar 8. Siklus hidup Trichuris trichiura (CDC, 2013).

2.1.2.2 Epidemiologi

Trichuris trichiura adalah cacing yang ditularkan melalui tanah

yang banyak ditemukan di daerah yang lembab, tropis dan

subtropis dan daerah dengan sanitasi yang buruk (Bianucci et al,

2015). Di Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 2,2 juta orang

terinfeksi Trichuris trichiura. Infeksi cacing ini ini lebih banyak di

negara-negara berkembang. Infeksi cacing ini lebih banyak pada

anak-anak daripada dewasa karena kebersihan anak yang lebih



16

buruk dan lebih sering mengkonsumsi tanah (Donkor, 2014).

Cacing ini bersifat kosmolit, terutama dinegara panas dan lembab

seperti Indonesia (Sutanto et al, 2011).

2.1.2.3 Patologi dan Gejala Klinis

Infeksi berat oleh Trichuris trichiura yang terjadi terutama pada

anak-anak, cacing dapat menyebar di seluruh kolon dan rektum.

Dapat pula terlihat pada mukosa rektum yang mengalami prolapsus

akibat penderita yang mengejan saat defekasi. Cacing dapat

memasukkan kepalanya ke mukosa usus, sehingga terjadi trauma

yang menimbulkan iritasi dan peradangan pada mukosa usus.

Ditempat perlekatan tersebut, dapat pula terjadi perdarahan. Selain

itu, cacing juga mengisap darah hospes sehingga menyebabkan

anemia. Gejala yang timbul pada anak-anak adalah diare yang

diselingi sindrom disentri, anemia, berat badan menurun, dan

prolapsus rektum (Sutanto et al, 2011).

2.1.2.4 Diagnosis

Diagnosis ditegakkan berdasarkan ditemukan telur cacing dalam

tinja atau ditemukan cacing dewasa pada anus atau prolaps rekti

(Natadisastra, 2009).
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2.1.2.5 Diagnosis Banding

Diagnosis banding dari trichuriasis adalah anemia kronis,

gastroenteritis, giardiasis dan infeksi cacing parasit lainnya

(Donkor, 2014).

2.1.2.6 Tatalaksana

Mebendazol merupakan obat pilihan untuk trichuriasis dengan

dosis 100 mg dua kali sehari selama 3 hari berturut-turut.

Albendazol untuk anak-anak diatas 2 tahun diberikan dosis 400 (2

tablet) atau 20 ml suspensi berupa dosis tunggal. Sedangkan anak-

anka dibawah 2 tahun, diberikan setengahnya (Soedarmo, 2012).

Pirantel pamoat diberikan dengan dosis 10 mg/kgBB dan Oksantel

pamoat 10-20 mg/kgBB/hari dalam dosis tunggal (Supali, 2008).

2.1.2.7 Pencegahan

Pencegahan terutama dilakukan dengan menjaga hygiene dan

sanitasi, tidak berat di sembarang tempat, melindungi makanan dari

pencemaran kotoran, mencuci bersih tangan sebelum makan, dan

tidak memakai tinja manusia sebagai pupuk tanaman (Safar, 2010).

2.1.3 Cacing kait (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale)

2.1.3.1 Morfologi dan Daur Hidup

Ancylostoma duodenale memiliki ukuran lebih besar daripada

Necator americanus. Ukuran cacing betina adalah 10-13 mm x 0,6
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mm, dan cacing jantan berukuran 8-11 x 0,5 mm. Bentuk cacing ini

menyerupai huruf C. Rongga mulut Ancylostoma duodenale

memiliki dua pasang gigi (Safar, 2010).

Necator americanus betina memiliki ukuran 9-11 x 0,4 mm dan

yang jantan berukuran 7-9 x 0,3 mm. Bentuk cacing ini seperti

huruf S. Necator americanus memiliki sepasang benda kitin. Alat

kelamin pada cacing jantan adalah tunggal, disebut dengan bursa

copalatrix (Safar, 2010).

Gambar 9. Telur cacing kait (Haburchak, 2014).

Cacing betina Necator americanus setiap hari mengeluarkan telur

sekitar 9000 butir, sedangkan acing betina Ancylostoma duodenale

mengeluarkan telur sekitar 10.000 butir. Telur cacing kait memiliki

ukuran kira-kira 60 x 40 mikron, berbentuk bujur dan mempunyai

dinding tipis. Didalamnya terdapat 4-8 sel. Panjang larva

rabditiform kira-kira 250 mikron, sedangkan panjang larva

filariform  kira-kira 600 mikron. Telur dikeluarkan dengan tinja

dan setelah menetas dalam 1-1,5 hari, akan keluar larva
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rabditiform. Dalam waktu kira-kira 3 hari, larva rabditiform

tumbuh menjadi larva filariform yang kemudian menembus kulit

dan dapat hidup selama 7-8 minggu di tanah. Setelah menembus

kulit, larva akan mengikuti kapiler darah menuju jantung kanan,

paru-paru, bronkus, trakea, laring, kemudian usus halus

(gandahusada, 2002). Suhu optimum bagi Necator americanus

adalah 28-32˚C, dan untuk Ancylostoma duodenale adalah 23-

25˚C. Inilah sebabnya di Indonesia Necator americanus lebih

banyak ditemukan di Indonesia (Sutanto et al, 2011).

Gambar 10. Siklus hidup cacing kait (CDC, 2013).

2.1.3.2 Epidemiologi

Cacing ini terdapat hampir diseluruh daerah khatulistiwa, terutama

didaerah pertambangan. Frekuensi cacing ini di Indonesia masih
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tinggi sekitar 60-70%, terutama di daerah pertanian dan pinggir

pantai (Safar, 2010).

2.1.3.3 Patologi dan Gejala Klinis

Larva cacing kait memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya

sehingga olahan tanah dalam bentuk apapun di lahan pertanian dan

perkebunan akan menguntungkan pertumbuhan larva (Sutanto et al,

2011). Manusia mendapat infeksi dengan cara tertelan larva

filariform atau dengan cara larva filariform menembus kulit.

Necator americanus lebih menyukai infeksi melalui kulit,

sedangkan Ancylostoma duodenale lebih banyak dengan cara

tertelan. Jika infeksi kedua cacing ini terjadi melalui menelan larva,

maka cacing ini tidak memiliki siklus di paru. Saat larva menembus

kulit, bakteri piogenik dapat terikut masuk ke kulit dan

menimbulkan gatal pada kulit (ground itch). Creeping eruption

(cutaneus larva migrans) berasal dari larva cacing kait yang berasal

dari hewan seperti kucing dan anjing, tetapi kadang-kadang

disebabkan oleh Necator americanus dan Ancylostoma duodenale.

Saat larva melewati paru, dapat menyebabkan pneumonitis tetapi

jarang.

Cacing dewasa hidup di sepertiga bagian atas usus halus dan

melekat pada mukosa usus. Gejala klinis yang ditimbulkan berupa

gangguan gastrointestinal dan anemia hipokromik mikrositik.
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Infeksi kronis dapat menimbulkan gejala anemia,

hipoalbuminemia, dan edema. Kadar albumin kurang dari 5

gram/dL dihubungkan dengan gagal jantung dan kematian.

Kehilangan darah yang disebabkan oleh Necator americanus

adalah 0,03-0,05 ml darah per cacing per hari, dan 0,16-0,34 ml

darah per cacing per hari oleh Ancylostoma duodenale (Soedarmo,

2012).

2.1.3.4 Diagnosis

Diagnosis dapat ditegakkan dengan menemukan telur didalam feses

segar dan larva pada tinja yang sudah lama. Telur kedua spesies ini

tidak dapat dibedakan. Untuk dapat membedakan spesies, telur

dibiakkan menjadi larva dengan salah satu cara yaitu Harada Mori

(Safar, 2010).

2.1.3.5 Diagnosis Banding

Diagnosis banding dari infeksi cacing kait adalah anemia akut,

amebiasis, askariasis, asma, gastroenteritis bakteri, pneumonia

bakteri, bronkiolitis, anemia kronik, defisit kognitif, dermatitis

kontak, eosinofilia, gastroenteritis, kegagalan pertumbuhan, anemia

hemolitik, hipersensitivitas pneumonitis, anemia defisiensi besi,

sindrom loffler, pneumonia, skabies, scistosomiasis,

strongiloidiasis, dan tinea (Haburchak, 2014).
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2.1.3.6 Tatalaksana

Creeping eruption di tatalaksana dengan liquid nitrogen atau

kloretilen spray, tiabendazol topikal selama 1 minggu. Selain itu,

penggunaan albendazol 400 mg selama 5 hari berturut-turut sudah

terbukti memberikan hasil yang memuaskan. Pengobatan terhadap

cacing dewasa digunakan gabungan pirantel-pamoat dengan

mebendazol, dengan cara pirantel pamoat dosis tunggal 10

mg/kgBB diberikan pada pagi hari diikuti dengan pemberian

mebendazol 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Hasil

pengobatan sangat memuaskan terutama bila terdapat infeksi

bersama dengan cacing-cacing lain (Soedarmo, 2012).

Terapi penunjang yang dilakukan yaitu dengan memberikan

makanan bergizi dan preparat besi untuk mencegah anemia. Pada

keadaan anemia yang berat (Hb<5 mg/dl), diberikan preparat besi

sebelum dimulai pengobatan dengan obat cacing. Besi elementer

diberikan secara oral dengan dosis 2 mg/kgBB 3 kali sehari sampai

tanda-tanda anemia hilang (Soedarmo, 2012).

2.1.3.7 Pencegahan

Pencegahan untuk infeksi cacing kait dilakukan dengan

pemberantasan sumber infeksi pada populasi, perbaikan sanitasi

dan kebersihan pribadi maupun lingkungan, serta mencegah

terjadinya kontak dengan larva (Soedarmo, 2012). Selain itu, cara
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terbaik mencegah infeksi cacing kait adalah tidak berjalan tanpa

alas kaki di daerah yang mungkin terdapat cacing kait atau pada

tanah yang terkontaminasi, hindari kontak dengan tanah yang

tercemar, dan hindari penelanan tanah. Infeksi juga dapat dicegah

dengan tidak buang air besar diluar ruangan dan dengan sistem

pembuangan limbah yang efektif (CDC, 2013).

2.2 Pencemaran Tanah

2.2.1 Pengertian Pencemaran Tanah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain. Pencemaran yang terjadi pada lingkungan hidup merupakan

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau

komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan (PERMENLH, 2014).

2.2.2 Sumber-Sumber Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan penyebab terjadinya transmisi telur

cacing dari tanah kepada manusia melalui tangan atau kuku yang

mengandung telur cacing (Chadijah, 2014). Infeksi oleh STH

ditularkan oleh telur yang berada didalam feses manusia yang
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akhirnya mencemari tanah di daerah yang sanitasinya buruk

(WHO, 2015). Telur cacing tersebut akan masuk ke mulut melalui

makanan (Chadijah, 2014). Infeksi cacing STH ini tersebar luas di

daerah tropis dan subtropis, karena berhubungan dengan kurangnya

sanitasi dan kemiskinan (WHO, 2015).

Gambar 11. Skema siklus hidup / Siklus penularan cacing pada anak-
anak usia sekolah (WHO, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ching (2010) di Desa Sidomulyo,

Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara didapatkan

hasil bahwa persentase kontaminasi tanah oleh telur STH di

halaman rumah penduduk dusun II Desa Sidomulyo adalah sebesar

70% dan spesies terbanyak yang mengkontaminasi tanah

dihalaman rumah penduduk adalah Ascaris lumbricoides yaitu

sekitar 32,5%.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Samad (2009) di

Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera



25

Utara, didapatkan hasil bahwa proporsi tanah pekarangan rumah

yang tercemar lebih banyak daripada yang tidak tercemar. Dari

semua sampel tanah pekarangan rumah yang telah di uji,

didapatkan tanah yang tidak tercemar oleh telur cacing hanya

47,5%, sedangkan tanah yang tercemar oleh telur cacing adalah

52,5%. Disebutkan bahwa pekarangan depan merupakan bagian

yang paling banyak dijumpai telur yaitu sekitar 1-9 butir, dengan

pencemaran terbanyak oleh Ascaris lumbricoides. Penelitian ini

menyebutkan bahwa terdapat korelasi bermakna antara jumlah telur

ditanah dengan intensitas infeksi Ascaris lumbricoides, tetapi tidak

ada korelasi bermakna antara jumlah telur ditanah dengan intensitas

infeksi Triuchuris trichiura.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencemaran Tanah

Kelangsungan hidup parasit diluar sistem gastrointestinal

dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Menurut WHO

(2004), faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap

pencemaran tanah oleh STH dibedakan menjadi tiga kategori,

yaitu:

2.2.3.1 Faktor Fisik

a. Suhu

Secara umum, suhu diatas 60˚C dapat mematikan telur cacing.

Namun berdasarkan penelitian, efek suhu terhadap



26

perkembangan dan kelangsungan hidup telur cacing dibedakan

menjadi tiga, yaitu:

 Suhu optimum

Suhu optimum adalah suhu antara 16±1˚C dan 34±1˚C . Pada

suhu ini terjadi peningkatan laju perkembangan dan

peningkatan kelangsungan hidup cacing.

 Suhu minimum

Telah dilaporkan mengenai pengaruh suhu rendah terhadap

telur cacing. Suhu antara 8,9˚C sampai 15,6˚C akan

menghambat perkembangan sel-sel yang terdapat didalam

telur cacing.

 Suhu maksimum

Fakta menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat menghambat

semua proses fisiologis. Penghambatan yang sama akan

terjadi pada perkembangan telur cacing yang terkena suhu

tinggi. Pemanasan dapat menghambat perkembangan telur

cacing.

b. Sinar matahari dan radiasi ultraviolet

Beberapa penelitian tentang efek radiasi terhadap telur Ascaris

spp, didapatkan bahwa radiasi dapat merusak telur cacing dan

larva. Selain itu, telur cacing Ascaris juga dapat dibunuh dengan

paparan sinar ultraviolet dari panjang gelombang 280 nm – 315

nm atau 180 nm – 315 nm. Dikatakan bahwa telur Trichuris

memiliki sifat yang lebih tahan cahaya karena pigmentasi gelap
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yang meliputi luar telur sehingga memberikan perlindungan

yang cukup dari sinar cahaya yang pendek. Pada cacing kait,

larva lebih cenderung memilih daerah berbayang sehingga

cahaya merupakan stimulus yang dapat meningkatkan aktivitas

larva yang akan meningkatkan deplesi lipid.

c. Musim

Kelembaban minimum yang diperlukan oleh telur Ascaris

adalah 22˚C. Dikatakan bahwa kekeringan yang ekstrim dapat

merusak telur cacing.

2.2.3.2 Faktor Kimia

a. pH

Telur parasit dianggap sangat tahan terhadap pH yang ekstrim.

Tanah dan kotoran selain memberikan pH yang optimal untuk

penetasan telur cacing, juga dapat meberikan nutrisi dan

elektrolit yang dibutuhkan telur cacing untuk berkembang lebih

lanjut membentuk larva infektif. PH optimal untuk Necator

americanus adalah 6.0

b. Substansi Kimia

Substansi-substansi kimia beracun seperti asam klorida, asam

sulfat, asam asetat, asam nitrat, asam karbonat, natrium

hidroksida, merkuri klorida dan formaldehid dapat merusak

telur dan menghambat perkembangan embrio.
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c. Oksigen

Kekurangan oksigen dapat menghambat metabolisme seluruh

nematoda dan akan mempengaruhi aktivitas nematoda tersebut.

Pada Ascaris, laju perkembangan akan tertekan jika konsentrasi

oksigen rendah. Telur Trichuris juga tidak berbeda dengan

Ascaris. Karbon dioksida yang dilepaskan jika dibiarkan tetap

berdekatan dengan telur akan menghambat perkembangan

embrio.

2.2.3.3 Faktor Biologi

Faktor biologi yang telah terbukti mempengaruhi perkembangan

telur parasit adalah jamur dan berbagai invertebrata. Jamur ovicidal

mampu menghancurkan telur Ascaris lumbricoides. Kecepatan efek

bergantung pada spesies dan jenis jamur. Jamur lain yang telah

terbukti dapat menembus dan menghancurkan telur adalah

Cylindrocarpon radicola. Invertebrata khususnya serangga dan

gastropoda juga dapat merusak telur cacing dengan cara memakan

telur-telur cacing tersebut.

2.3 Pemetaan

GPS (Global Positioning System) merupakan suatu aplikasi untuk

menemukan tempat yang terdapat pada semua lapisan masyarakat, seperti

navigasi, pemetaan, survei tanah, dan tracking. Terdapat ribuan pengguna

GPS di seluruh dunia. GPS merupakan suatu sistem navigasi satelit yang
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ditemukan, dikontrol dan dioperasikan oleh departemen pertahanan

Amerika Serikat (Rajendran et al, 2011). Nama resmi GPS adalah

NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global

Positioning System) (Novianta et al, 2015).

Sistem koordinat global pada GPS dapat menentukan koordinat posisi benda

di bumi melalui koordinat lintang, bujur, maupun ketinggiannya (Dwiyaniti

et al, 2011). Segmen satelit terdiri dari minimal 21 satelit dan 3 satelit suku

cadang. Satelit GPS menyiarkan dua sinyal, yaitu PPS (Precise Positioning

Service) yang tersedia untuk militer dan pemerintah, dan SPS (Standart

Positioning Service) yang dapat digunakan oleh publik. Secara umum,

penerima GPS dapat menentukan informasi mengenai posisi dengan

kesalahan kurang dari 10 meter dan kecepatan informasi kurang dari 5 menit

per detik (Rajendran et al, 2011).

Berbagai alat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat,

berupa pengamatan etnografi, wawancara, dan survei. Lebih dari 100 tahun

yang lalu, Jhon Snow menggunakan peta untuk menemukan sumber kolera.

Snow menggali informasi mengenai kesehatan individu dalam suatu

masyarakat dan menciptakan peta wabah, menghubungkan informasi ke

lokasi geografis individu tersebut, dan akhirnya menemukan sumber

epidemi. Penerapan metode modern Snow yang menggunakan Geographic

System Information (GIS) sebagai alat pengumpulan informasi mengenai

kesehatan masyarakat sangat penting untuk memahami masalah kesehatan
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sampai ke tingkat dasar. Peta yang dihasilkan dari GIS dapat digunakan

untuk menggambarkan hubungan dan menentukan area yang signifikan

dalam masyarakat. Melalui penggunaan data sensus dan koordinat dari GIS,

para peneliti mampu mengungkapkan hubungan yang signifikan antara

lingkungan dan masalah kesehatan yang ada dimasyarakat. Para peneliti

menyimpulkan bahwa pemetaan GIS membuat informasi kesehatan lebih

mudah diakses, dan memudahkan pemerintah untuk mengakses masalah

kesehatan yang ada dimasyarakat (Graham et al, 2011).
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2.4 Kerangka Teori

Keterangan :

: yang diamati dalam penelitian

: menyebabkan

Gambar 12. Kerangka Teori
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Pencemaran tanah
oleh telur cacing

↓Kebersihan
Individu

Gangguan gizi: BB menurun
Kehadiran disekolah menurun

Penurunan aktivitas fisik dan penurunan perkembangan
kognitif

Kehilangan darah

Nafsu makan ↓

Gangguan absorbsi

Nutrisi ↓ Anemia
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2.5 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 13. Kerangka Konsep

2.6 Hipotesis

Terdapat hubungan antara pencemaran tanah oleh telur STH dengan

kejadian kecacingan pada anak SDN 01 Krawangsari Natar.

Pencemaran tanah
oleh telur STH

Kejadian Kecacingan


