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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Alam begitu banyak menyediakan keanekaragaman sumber daya alam yang 

memiliki manfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih 

khusus untuk menjadi sumber pangan baik yang berasal dari daratan maupun dari 

lautan. Salah satu sumber pangan yang berasal dari perairan adalah keong sawah 

atau yang sering dikenal oleh masyarakat dengan nama tutut. Keong ini memiliki 

banyak manfaat bagi manusia dan harga yang relatif terjangkau. Akan tetapi, 

dibalik banyaknya manfaat ada dampak negatif yang ditimbulkan dari keong ini 

apabila pengolahan yang kurang bersih, dan juga pada proses pemasakan yang 

kurang matang.  

Keong ini dapat menjadi hospes perantara untuk cacing dan apabila 

dikonsumsi dapat menginfeksi tubuh manusia.Cacing yang memungkinkan 

terdapat di dalam keong yaitu schistosomiasis, opistorchiasis, dan 

echinostomiasis.Pada wilayah subtropis keong dapat bertahan selama 2-4 bulan di 

musim kering dan di wilayah tropis kemampuan tersebut jauh berkurang. Keong 

ini bersifat amfibious, dapat bertahan hidup dalam air maupun di luar air pada 

lingkungan yang lembab, seperti sawah yang sedikit airnya, aliran air yang 

lambat, sistem irigasi yang tidak lancar, tepi kolam atau selokan di pinggir 

jalan.Sebagian besar moluska yang memiliki peran sebagai hospes perantara 

cacing trematoda adalah keong air tawar.Pada cacing trematoda tertentu, keong air 

tawar berperan sebagai hospes perantara pertama atau kedua, bahkan juga dapat 

sekaligus menjadi hospes perantara pertama dan kedua (Nurwidayati, 

2015).Beberapa keong merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup beberapa 

cacing trematoda, yaitu terbentuknya serkaria yang merupakan fase infektif  bagi 

manusia (Miyazaki I. 1991). 

Beberapa jenis keong air tawar berperan sebagai hospes perantara cacing 

trematoda karena pada tubuh keong mengandung stadium aseksual dari 

cacing,sedangkan stadium seksual cacing berada dalam tubuh manusia. Manusia 
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berperan sebagai sumber penular karena tinja dari penderita dapat 

mengontaminasi perairan di lingkungan. Penularan terjadi tanpa harus ada kontak 

langsung antara manusia dengan keong.Keong air tawar juga berperan sebagai 

hospes perantara infeksi cacing bersumber makanan (foodborne fluke infections) 

yang menyerang hati, paru-paru dan usus pada manusia atau binatang (WHO, 

2015).Beberapa spesies cacing trematoda parasit pada manusia memerlukan 

keong air tawar sebagai hospes perantara untuk melangsungkan siklus 

hidupnya.Beberapa penyakit parasitik pada manusia yang disebabkan oleh cacing 

trematoda seperti schistosomiasis, opistorchiasis, dan echinostomiasis (Miyazaki 

I. 1991). 

Siklus hidup setiap spesies cacing umumnya sama. Larva akan terjadi di 

dalam air yang terkontaminasi, kemudian masuk ke dalam keong air (spesies 

keong air bervariasi dengan spesies Schistoma), berkembang didalam keong 

tersebut, lalu keluar lagi ke air. Manusia terinfeksi melalui kulit pada waktu 

berenang di air yang terkontaminasi atau melalui saluran pencernaan dengan 

mengonsumsi air yang terkontaminasi.Larva masuk ke dalam darah kemudian 

menyebar keseluruh tubuh. Mereka akan menjadi cacing dewasa jantan atau 

betina dengan panjang 1-2 m, hidup terutama didalam venula intestine dan pelvis. 

Cacing betina akan menghasilkan telur yang akan dikeluarkan melalui venula 

dengan menyerang berbagai organ terutama intestine dan kandung kemih. 

Beberapa telur dikeluarkan didalam feses atau urine dan melengkapi siklus 

hidupnya dengan memasuki air (Gibson, 1996).  

Masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh kecacingan adalah anemia, 

obstruksi saluran empedu, radang pankreas, usus buntu, alergi, diare, penurunan 

fungsi kognitif (kecerdasan), malnutrisi (kurang gizi), gangguan pertumbuhan, 

dan radang paru-paru (Lobo, 2016).Infeksi cacing usus masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia.Masyarakat 

perdesaan atau daerah perkotaan yang sangat padat dan kumuh merupakan 

kelompok yang mudah terkena infeksicacing.Salah satu penyebab infeksi cacing 
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usus adalah cacing yang penularannya dengan perantaraan hewan (Moersintowati 

B. 1992). 

Perubahan-perubahan patologik yang diakibatkan oleh skistosomiasis 

adalah: a.)Reaksi granulomatosa sekitar telur dan cacing. Organ-organ yang sering 

terkena adalah hati, intestin, paru-paru, ginjal, ureter, kandung kemih,.Reaksi 

granulomatosa ini hebat dan diikuti oleh fibrosis.b.)Skistosomiasis dari kandung 

empedu menyebabkan fibrosis hebat, kontraksi kandung kemih dan 

kalsifikasi.Perubahan-perubahan yang serupa dapat terjadi pada saluran kemih 

lainnya.Karsinoma kantung empedu merupakan komplikasi, tetapi belum dapat 

dibuktikan disebabkan oleh skistosomiasis.c.)Skistosomiasis intestin 

menyebabkan ulserasi, perubahan granulomatosa dan fibrosa serta poliposos, 

d.)Reaksi imunitas dan manifestasi alergi (Gibson, 1996). 

Schistosomiasis atau penyakit demam keong di Indonesia hanya ditemukan 

di Sulawesi Tengah tepatnya di Dataran Tinggi Lindu, Dataran Tinggi Napu dan 

Bada.Kasus penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Muller dan Tesch (1937), 

sementara hospes perantaranya ditemukan tahun 1971 dan diidentifikasi sebagai 

Oncomelania hupensis lindoensis.Schistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh 

cacing trematoda jenis Schistosoma japonicum dengan hospes perantara keong 

O.h.lindoensis.Penularan terjadi melalui kulit yaitu serkaria cacing S. japonicum 

menginfeksi hospes mamalia melalui kulit.Scistosomiasis (bilharziasis) 

disebabkan karena infeksi oleh Schistoma di mana terdapat 3 spesies yang 

terdapat dinegara tropis dan subtropis yaitu a.)S.japonicum : menyebabkan 

skistosomiasis Asia. Hewan-hewan lain dapat terkena, terdapat di Jepang dan 

Kepulauan subtropics ; b.) S.haematobium : menyebabkan skistosomiasis genitor-

urinaria yang terdapat di Afrika dan Arabia ; c.) S.mansoni : menyebabkan 

skistosomiasi intestinal dimana hewan lain dapat terkena; terdapat di Afrika dan 

Amerika Selatan. 

Penelitian lain dari Sherly Noviariatahun 2015 melaporkan adanya 

penularan cacing dengan hospes perantara keong mas (Pomacea canaliculata) dan 
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rataan persentase larva nematoda yang diperoleh sebesar 9%. Salah satu cacing 

nematoda yang teridentifikasi adalah Angiostrongylus cantonensisdan ditemukan 

pula bahwa P. canaliculata menjadi inang antara bagi cacing A. cantonensis yang 

bersifat zoonotik (Noviaria, 2015). 

Keong sawah (Pila ampullacea) merupakan komoditas keong yang bernilai 

ekomonis penting di perairan tawar.Keong ini merupakan sejenis keong air tawar 

anggota suku Ampullariidae yang sangat digemari oleh seluruh lapisan 

masyarakat.Keong ini biasanya ditemukan di sawah atau di sungai, di samping itu 

pula keong ini sering kali dikonsumsi sebagai sumber protein yang murah dan 

mudah didapat terutama di pedesaan.Salah satu lokasi penyebaran keong ini 

adalah Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha yang cakupan wilayahnya cukup luas 

dan didominasi oleh areal persawahan dan beberapa potensi perairan air tawar 

seperti daerah aliran sungai dan rawa yang merupakan habitat dari keong sawah. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk mengidentifikasijenis parasit pada keong yang berada di Desa Amesiu 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah 

terdapat cacing parasit dan telur cacing parasit pada keong sawah (Pila 

ampullacea) yang berada di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengidentifikasi apakah terdapat cacing parasit dan telur cacing 

parasit pada keong (Pila ampullacea) yang berada di Desa Amesiu 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

2. Tujuan Khusus : 
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a) Untuk mengetahui apakah terdapatcacing parasit dan telur cacing parasit 

pada keong sawah (Pila ampullacea) yang berada di Desa Amesiu 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

b) Untuk mengetahui jenis cacing parasit dan telur cacing parasit pada 

keong sawah (Pila ampullacea) yang berada di Desa Amesiu Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

ada atau tidak adanya cacing parasit dan telur cacing parasit pada keong 

sawah.Peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

kesehatan masyarakat terutama mengenai penyakit kecacingan yang 

disebabkan oleh keong. 

2. Manfaat Bagi Institusi  

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan yang bersangkutan 

mengenai masalah yang diteliti khususnya dalam bidang ilmu teknologi 

laboratorium medik. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan program 

pencegahan dan pengendalian kasus penyakit yang disebabkan oleh cacing 

parasit yang bersifat zoonotik. 

4. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar referensi 

ataupun acuan penelitian tentang penyakit kecacingan selanjutnya. 


