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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit infeksi masih banyak terjadi pada Negara berkembang. Salah 

satunya adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. 

Kecacingan merupakan salah satu penyakit yang masih banyak terjadi di 

masyarakat namun masih kurang mendapatkan perhatian (Neglected diseases). 

Penyakit yang termasuk dalam kelompok neglected diseases memang tidak 

dapat menyebabkan wabah yang muncul dengan tiba-tiba ataupun 

menyebabkan banyak korban, tetapi merupakan penyakit yang secara perlahan 

menggerogoti kesehatan manusia, kemudian dapat menyebabkan kecacatan 

tetap, penurunan intelegensia anak dan pada akhirnya dapat pula 

menyebabkan kematian. (Djaenudin, 2009) 

Infeksi Nematoda usus adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat 

di Indonesia. Manusia merupakan hospes dari beberapa Nematoda usus, 

sebagian besar dari Nematoda dapat menyebabkan masalah kesehatan 

masyarakat Indonesia. Penyebab penyakit kecacingan termasuk golongan 

cacing yang ditularkan melalui tanah atau disebut juga STH (Soil Transmitted 

Helminths). Cara infeksi pada manusia adalah dengan bentuk infektif yang 

ditemukan dan berkembang ditanah. (Zulkoni, A,2010) 

Secara global, pada tahun 2010, diperkirakan 819 juta orang terinfeksi 

Ascaris lumbricoides, 464,6 juta orang terinfeksi Trichuris trichiura dan 438,9 

juta orang terinfeksi Hookworm. Di Asia, kecacingan akibat STH mencapai 

67%.3 Menurut WHO pada tahun 2013, infeksi STH terbanyak mengenai 

kelompok usia 6-12 tahun atau pada tahapan usia anak Sekolah Dasar, yakni 

berjumlah 189 juta anak. Berdasarkan hasil survey pada anak SD di 175 

kabupaten/ kota pada tahun 2013, prevalensi kecacingan di Indonesia sebesar 

85,9% dengan rata-rata 28,12% angka nasional. Jenis parasit cacing yang 

teridentifikasi pada survey tersebut adalah Ascaris lumbricoides 60%, 
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Trichuris trichiura 16%, Hookworm 7%, dan jenis cacing lain 

17%.(WHO,2013) 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) lebih dari 1,5 

miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi Soil Transmitted 

Helminths (STH). Infeksi tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dengan 

jumlah terbesar terjadi di sub-Sahara Afrika, Amerika, China dan Asia timur. 

Lebih dari 270 juta anak-anak usia prasekolah dan lebih dari 600 juta anak 

usia sekolah tinggal di daerah dimana parasit ini secara intensif ditularkan, dan 

membutuhkan pengobatan dan intervensi pencegahan (WHO,2014) 

Masalah kesehatan masyarakat yang masih tersebar luas di seluruh dunia 

terutama di negara-negara berkembang dengan PHBS dan sanitasi yang buruk. 

Pada Tahun 2015, World Health Organization (WHO) melaporkan lebih dari 

24 % populasi dunia terinfeksi kecacingan dan 60 % diantaranya adalah anak-

anak. Penyebaran penyakit ini adalah terkontaminasinya tanah dengan tinja 

yang mengandung telur dan atau larva cacing. Infeksi dapat terjadi bila telur 

infektif atau larva masuk ke dalam tubuh melalui mulut bersama makanan dan 

minuman yang terkontaminasi telur cacing atau tercemar tangan yang kotor. 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi 

kecacingan di Indonesia termasuk masih tinggi terutama kecacingan yang 

disebabkan oleh sejumlah cacing perut yang ditularkan melalui tanah atau 

yang disebut Soil Transmitted Helminths. Infeksi cacing tambang masih 

menjadi masalah kesehatan di Indonesia, karena dapat menyebabkan anemia 

defisiensi besi dan hipoproteinemia. (Djaenudin, 2009) 

Berdasarkan data pemberian obat kecacingan DINAS KESEHATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA pada tahun 2019 total sasaran anak-

anak yang mendapatkan obat cacing sebanyak adalah 318.176 anak, dimana 

Kota kendari menjadi penerima obat cacing terbanyak yaitu sebanyak 62.328 

anak,kemudian kabupaten kolaka sebanyak 46.313 anak, dan Kabupaten 

Bombana 34.757 anak. 

Albendazol adalah salah antihelminth yang efektif baik terhadap bentuk 

cacing dewasa dan bentuk larva Nematoda maupun bentuk dewasa Cestoda 
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dan Trematoda. Obat ini sukar diserap dan di dalam hati mengalami 

metabolisme menjadi sulfoxide yang aktif bekerja sebagai antelmintikum. 

(Soedarto, 2009). Obat cacing atau Anthelmintik adalah obat untuk 

membunuh cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh (Dirjen POM, 2007).  

Antihelmintik yang beredar di masyarakat harganya relatif mahal dan 

memiliki efek samping, misalnya Pirantel pamoat dapat menyebabkan efek 

samping seperti keluarnya cacing melewati mulut, disertai efek mual, muntah 

dan diare serta timbulnya reaksi alergi (McCarthy et al., 2006). 

Penggunaan obat ini juga terbatas karena penderita infeksi cacing dengan 

kelainan hati atau ginjal tidak dapat mengkonsumsinya (Budiyanti et al., 

2016). Obat tradisional merupakan salah satu alternatif untuk mengobati 

infeksi cacing karena dinilai lebih aman, lebih murah, mudah dibeli dan efek 

sampingnya relatif lebih ringan dibanding dengan obat dari sintesis (Ningsih, 

2016). 

Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit dari keluarga Mimosaceae 

umumnya dikenal sebagai Leucaena (Inggris), petai cina (Indonesia), lamtoro 

(Jawa). Biji petai cina dapat dikonsumsi sehari-hari sebagai lalapan dan secara 

empiris dapat digunakan sebagai obat antihelmintik karena kandungan 

senyawa tanin.(Cinderi Maura Restu, et al, 2017) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif (2008) kandungan dari daun 

petai cina mempunyai efek anthehelminthik. Daya dari sari daun petai cina 

diyakini dapat membunuh parasit. Dari hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa infus daun petai cina (Leucaena leucocephala) mempunyai efek 

anthelminthik terhadap cacing Ascaridia galli yaitu diperoleh hasil LC100 

adalah 65 gram/100mL. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cinderi Maura Restu, et al (2017) 

petai cina (Leucaena leucocephala) yang didapatkan dari daerah bandung 

barat. Pada tahap awal dilakukan determinasi Tumbuhan di herbarium 

bandungense dan determinasi hewan di museum zoology, sekolah ilmu dan 

teknologi hayati, Institute Teknologi Bandung.  Setelah dilakukan determinasi 

didapatkan hasil bahwa benar yang tumbuhan yang digunakan adalah 
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tumbuhan petai cina yang termasuk petai cina mimosaceae, dan hewan yang 

digunakan adalah cacing gelang babi yang termasuk family ascaridae. Dari 

hasil sediaan uji ekstrak etanol biji petai cina konsentrasi 5% terjadi kematian 

pertama kali pada menit ke 45 dengan persentase kematian pertama kali 

sebesar 20%, ini terjadi lebih cepat dari cacing gelang babi jantan yang 

menimbulkan kematian pertama kali pada menit ke 105. 

Adanya kematian yang kurang efektif yang ditimbulkan oleh ekstrak 

etanol biji petai cina (Leucaena leucocephala) konsentrasi 2,5% dan 1,25% 

dapat dikarenakan jumlah kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung didalam kedua konsentrasi tersebut masih dalam jumlah yang kecil 

sehingga dosis yang digunakan untuk pengujian masih kurang tepat dan dapat 

juga dikarenakan waktu pengujian yang kurang lama sehingga kerja obat 

untuk berdifusi dalam tubuh cacing tidak terjadi secara maksimal, yang 

mengakibatkan efek antelmintik yang ditimbulkan hanya ada efek paralisis. 

Selain itu dapat juga dikarenakan adanya efek kerja antagonis antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga kerja dari zat aktif yang mempunyai potensi 

untuk antelmintik terhambat dan kerjanya tidak maksimal. Oleh karena itu 

pada penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan peningkatan dosis agar efek 

antelmintik seperti kematian pada cacing dapat tercapai.(Cinderi Maura Restu, 

et al, 2017)  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian uji 

antihelminth sari daun petai cina (Leucaena leucocephala)  terhadap cacing 

kremi (Enterobius vermicularis) dengan alasan untuk mengetahui daya 

antihelminth sari daun petai cina (Leucaena leucocephala) terhadap kematian 

cacing kremi yang dikarenakan pandangan peneliti tentang kurangnya  obat 

tradisional yang mudah dibeli dan kebiasaan masyarakat saat ini yang 

memberikan buah petai cina pada anak-anak untuk dikonsumsi sebagai obat 

yang dapat membunuh cacing. Alasan peneliti menggunakan cacing kremi 

(Enterobius vermicularis) dikarenakan jenis cacing ini bisa di identifikasi dan 

amati secara makroskopik sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengujian antihelminth 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah sari daun petai cina (Leucaena leucocephala) dapat digunakan 

sebagai anti helminth terhadap cacingEnterobius vemicularis 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk menguji antihelminth sari daun petai cina (Leucaena 

leucocephala) terhadap cacing kremi (Enterobius vemicularis) 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk melakukan uji sari daun petai cina (Leucaena leucocephala) 

terhadap cacing kremi (Enterobius vemicularis) pada konsentrasi 

60%,80%,100%. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi efektif sari daun petai cina (Leucaena 

leucocephala) terhadap cacing kremi (Enterobius vemicularis). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk menambah 

ilmu tentang parasitologi khususnya tentang ilmu anti helminth terhadap 

kematian cacing Enterobius vermicularis. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menjadi penambah pengetahuan tentang 

khasiat Tumbuhan obat dalam menyembuhkan kecacingan. 

3. Bagi Institusi 

Menambah bacaan dan informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai khasiat Tumbuhan obat 

dalam mengatasikecacingan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

dengan variabel dan metode yang berbeda 

 


