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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kecacingan merupakan masalah kesehatan yang tersebar luas di daerah tropis 

dan subtropis, dengan jumlah terbesar terjadi di sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina 

dan Asia Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Health 

Organization (WHO) lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia 

terinfeksi Soil Transmitted Helminths (STH) (WHO, 2017). Di Indonesia sendiri 

prevalensi kecacingan di beberapa kabupaten dan kota pada tahun 2012 

menunjukkan angka diatas 20% dengan prevalensi tertinggi di salah satu 

kabupaten mencapai 76,67% (Direktorat Jenderal PP&PL Kemenkes RI, 2013). 

Banyak dampak yang dapat ditimbulkan akibat infeksi cacing. Cacingan 

mempengaruhi pemasukan (intake), pencernaan (digestif), penyerapan (absorbsi), 

dan metabolisme makanan. Secara kumulatif, infeksi cacing dapat menimbulkan 

kerugian zat gizi berupa kalori dan protein serta kehilangan darah. Selain dapat 

menghambat perkembangan fisik, kecerdasan dan produktifitas kerja, dapat 

menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit lainnya 

(Kemenkes RI, 2006). 

STH ditransmisikan melalui telur yang dikeluarkan bersama dengan kotoran 

manusia yang terinfeksi. Di daerah dengan sanitasi yang buruk, telur ini dapat 

mencemari tanah. Telur ini dihasilkan oleh cacing dewasa yang hidup dalam usus 

manusia. Telur STH membutuhkan waktu selama tiga minggu untuk matang di 

tanah sebelum menjadi infektif. Tidak ada penularan langsung dari orang ke 

orang oleh telur STH. Transmisi lain dari telur STH dapat terjadi melalui air yang 
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terkontaminasi, sayuran yang tidak dimasak dengan hati-hati, tidak dicuci dengan 

baik dan pada sayuran yang tidak dikupas sebelum dikonsumsi, serta pada anak-

anak yang bermain di tanah dan tidak mencuci tangan sebelum makan dapat 

meningkatan transmisi dari telur STH (WHO, 2017). 

Infeksi STH adalah salah satu infeksi yang paling umum ditemukan di 

seluruh dunia. Spesies utama yang banyak menginfeksi masyarakat adalah cacing 

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

kait (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale) (WHO, 2017). 

Salah satu jenis sayuran yang sering terkontaminasi oleh STH adalah kubis. 

Kubis (Brassica oleracea) merupakan jenis sayuran yang umumnya dikonsumsi 

secara mentah, karena dilihat dari tekstur dan organoleptik sayuran ini 

memungkinkan untuk dijadikan lalapan (Purba dkk., 2012). Bila dalam proses 

pengolahan dan pencucian sayuran tidak baik, telur cacing kemungkinan masih 

melekat pada sayuran dan tertelan saat sayuran dikonsumsi (CDC, 2013). Kubis 

(Brassica oleracea) dengan permukaan daun yang berlekuk – lekuk 

menjadikannya sulit untuk dibersihkan, sehingga memungkinkan adanya telur 

cacing yang menetap pada lalapan tersebut (Nitalessy dkk., 2015). 

Tempat makan lalapan dengan tenda – tenda sederhana dan tempat duduk 

bangku banyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I. Pedagang 

makanan fastfood jalanan ini  menyajikan beraneka jenis makanan laut yang 

murah dan nikmat hingga menjadi terkenal. Setiap malam warung lalapan ini 

selalu menjadi pilihan sebagian besar warga sekitar karena praktis dan ekonomis.  

Hasil dari observasi awal pemeriksaan kontaminasi telur cacing pada sayuran 

kubis yang dilakukan pada hari Jumat 6 April 2018 di laboratorium Politeknik 
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Kesehatan Denpasar menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi telur cacing pada 

sayuran kubis yang dijual di Pasar Tradisional Mambal yang dimana seluruh 

pedagang lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I membeli sayuran 

kubis di Pasar Tradisional Mambal. Terdapat 20 warung lalapan di wilayah kerja 

Puskesmas Abiansemal I yang tersebar hampir di setiap sudut desa. Sebagian 

besar pedagang belum memperhatikan kebersihan sayuran karena tidak mencuci 

sayuran pada air mengalir yang memungkinkan terjadinya kontaminasi pada 

lalapan kubis yang disajikan di warung – warung lalapan. Hal ini menjadi alasan 

mengapa penting bagi kita untuk mengidentifikasi telur STH pada lalapan kubis 

pada warung lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut ”Apakah ada kontaminasi telur cacing dan jenis cacing apa saja 

yang mengkontaminasi sayuran kubis pada warung makan lalapan di wilayah 

kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui ada kontaminasi telur cacing sayuran kubis yang pada 

warung makan lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah kontaminasi telur cacing sayuran kubis pada 

warung makan lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung. 

b. Untuk mengidentifikasi jenis - jenis telur cacing yang mengkontaminasi 

sayuran kubis pada warung makan lalapan di wilayah kerja Puskesmas 

Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Manambah pustaka atau bahan bacaan dalam bidang ilmu kesehatan 

khususnya yang menyangkut tentang kandungan tambahan berbahaya pada 

makanan. 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi serta pengetahuan bagi mahasiswa 

kesehatan khususnya dibidang parasitologi. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengelola warung 

makan lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal 1 terkait dalam hal 

pentingnya mencuci sayuran lalapan sebelum disajikan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan intitusi terkait dalam upaya 

penyediaan makanan. 

 


