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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecacingan merupakan permasalahan kesehatan yang banyak dijumpai. 

Lebih dari 1,5 milyar atau 24% orang dari populasi di dunia mengalami 

cacingan dan lebih dari 870 juta anak hidup dalam lingkungan yang 

penularannya rentan penyakit dan memerlukan pengobatan penyebab parasit 

ini. Prevalensi kejadian cacingan di Indonesia terhadap anak antara 2,7% -                                                

60,7% (WHO, 2016). 

Soil Transmitted Helminths merupakan salah satu penyakit Neglected 

Tropical Disease (penyakit tropis terabaikan) pada beberapa negara. Soil 

Transmitted Helminths (STH) adalah infeksi cacing usus yang ditularkan 

melalui tanah. Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah adalah salah satu 

infeksi yang paling umum di seluruh dunia dan mempengaruhi komunitas 

miskin yang terdapat dalam kotoran manusia dan ditansmisikan oleh telur 

untuk menginfeksi manusia Selanjutnya mencemari tanah di daerah-daerah 

dimana sanitasi buruk. Spesies utama yang menginfeksi manusia adalah 

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

dan cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale) 

(WHO, 2017).  

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis dengan kelembapan yang 

tinggi dan mempunyai lingkungan yang baik untuk perkembang biakan 

cacing terutama Soil Transmitted Helminths (STH). Berdasarkan data dari 

World Health Organization (WHO) lebih dari 1,5 milyar orang atau 24% dari 

populasi dunia terinfeksi Soil Transmitted Helmiths (STH). 

Prevalensi kecacingan di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil survei 

tahun 2019 untuk penderita kecacingan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

berjumlah 254 orang (Dinas Kesehatan Kota Kendari,2019).
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Soil Transmitted Helminths (STH) dapat ditemukan pada sayur selada, 

daun kemangi, kangkung serta kerang yang hidup di air tawar, dimana Soil 

Transmitted Helminths dapat menginfeksi sayuran-sayuran dan kerang-

kerangan karena terkontaminasi langsung dengan tanah yang dapat 

menyebabkan kecacingan (Sunardjono,2010). 

Daerah pesisir Pohara merupakan salah satu wilayah dengan jumlah 

populasi kerang pokea (Batissa violacea celebensis) yang berlimpah. Perairan 

Sungai Pohara merupakan daerah aliran sungai Konawe yang membentang 

dan melintasi 3 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kerang pokea di sungai ini 

diketahui mempunyai produktivitas paling tinggi ditandai dengan 

pertumbuhan yang sangat cepat untuk mencapai dewasa dan kondisi struktur 

populasi yang stabil (Bahtiar dkk, 2014). Berdasarkan survei yang dilakukan 

peneliti meninjau bahwa Pedagang kerang pokea banyak terdapat di Pasar 

Pohara dengan jumlah 10 Pedagang. 

Kerang pokea telah lama dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh 

masyarakat Konawe yang merupakan salah satu jenis kerang yang hidup di 

air tawar (Yeni dkk, 2011). Ditinjau dari habitat kerang pokea dapat 

berlangsung hidup di air tawar, tanah, serta becampur lumpur dan 

memanfaatkan sisa-sisa feses sapi, feses ayam, jerami padi dan dan pelepah 

pisang yang di fermentasi. Dari hasil fermentasi itulah menghasilkan senyawa 

organik yang dimanfaatkan oleh kerang pokea sebagai makananya (Bahtiar, 

2005). Di tinjau dari habitat hidupnya Soil Transmitted Helminths dapat 

menginfeksi kerang pokea. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Dewi, (2019) dalam penelitian 

menemukan  hasil positif Soil Transmitted Helminth (STH) pada kerang air 

tawar kijing (plisbryoconcha exili)diantarnya yaitu Ascaris lumbricoides 

68%, dan Hookworm 32%, sedangkan hasil negatif (-) untuk Trichuris 

trichiura dan Strongyloides stercoralis. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

identifikasi Soil Transmitted Helminthes (STH) pada kerang pokea 
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(B.violaceacelebensis) yang di jual di Pasar Mandonga Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka 

dapatdirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah terdapat Soil 

Transmitted Helminths pada sampel kerang pokea di yang di jual di Pasar 

Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

Soil Transmitted Helminths pada sampel kerang pokea yang di jual di 

Pasar Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuanuntuk: 

a. Mengidentifikasi Soil Transmitted Helminths pada sampel kerang 

pokea (Batissa violacea celebensis) yang di jual di Pasar Mandonga 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

b. Untuk mengetauhi jenis Soil Transmitted Helminths pada sampel 

kerang pokea (Batissa violacea celebensis) yang di jual di Pasar 

Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat Bagi Peneliti 

1. Manfaat Bagi Institusi  

Sebagai bahan informasi dan referensi dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidiksn khususnua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis 

Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kendari. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang ada tidaknya jenis Soil Transmitted Helmiths 

pada Kerang Pokea (Batissa violacea celebensis) dan peneliti dapat 

menambahkan wawasan dalam bidang Kesehatan terutama dalam bidang
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Parasitologi yakni berupa Kecingan yang di sebebkan oleh kerang pokea 

(Batissa violacea celebensis). 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat melakukan pencegahan secara dini apabila kerang 

pokea telah terinfeksi Soil Transmitted Helminths. 

 


