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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Penyakit Cacingan 

Penyakit cacingan adalah penyakit cacing usus yang ditularkan melalui tanah 

atau sering disebut “Soil Transmitted Helminthes” (STH). Infeksi parasit usus ini 

biasa disebabkan oleh cacing dan protozoa yang merupakan masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia, dan cacing tambang (Kemenkes RI, 2006). 

Cacingan adalah segala macam cacing yang ternyata hidup parasit dalam 

lambung manusia.Mereka turut hidup parasit di dalam pencernaan manusia 

(Saydam, 2011). Diperkirakan lebih dari dua miliyar orang mengalami infeksi di 

seluruh dunia di antaranya sekitar 300 juta menderita infeksi helminth yang berat 

dan sekitar 150.000 kematian terjadi setiap tahun akibat infeksi STH 

(Suriptiastuti, 2006). 

 

B. Nematoda Usus 

Pada usus dapat terjadi gangguan atau gejala penyakit akibat parasit yang 

habitatnya pada usus tersebut. Gejala klinis yang ditimbulkan dari yang paling 

ringan, ataupun hanya merupakan gejala lokal pada usus sampai paling berat 

dengan gejala yang dapat menimbulkan kematian pada hospesnya. Adapun gejala 

klinis ini tergantung pada beberapa hal, antara lain tergantung pada parasit yang 

menyerang (spesies, stadium, jumlah, zat toksik atau enzim yang dikeluarkan oleh 

parasit), organ yang dikenai serta keadaan hospes (hospes yang sesuai/tidak, 

keadaan umum, daya tahan tubuh dan penyakit lain yang menyertainya 

(Rusmartini, 2009). 
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Nematoda  usus di Indonesia lebih sering disebut dengan cacing perut. 

Sebagian besar penularannya melalui tanah, maka mereka digolongkan dalam 

kelompok Soil transmitted helminthes, yaitu kelompok cacing nematoda yang 

membutuhkan tanah untuk pematangan dari bentuk non-infektif menjadi bentuk 

infektif. Kelompok cacing ini terdiri atas beberapa spesies yaitu Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, 

Strongyloides strecolaris serta beberapa spesies  Trichostrongylus. Nematoda 

usus lainnya adalah Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis dan Capillaria 

philippinensis (Natadisastra, 2009). 

Spesies nematoda intestinalis yang penting yaitu: 

1. Ascaris lumbricoides 

 
Gambar. 1  

Telur Ascaris lumbricoides (Poetra, 2011) 

 

Di Indonesia dikenal sebagai cacing gelang, parasit ini tersebar di seluruh 

dunia terutama daerah tropik dan erat hubungannya dengan hygiene dan sanitasi. 

Di Indonesia frekuensinya tinggi berkisaran antara 20–90% yang banyak 

ditemukan pada anak – anak (Safar, 2010). 

Hospes definitifnya hanya manusia, jadi manusia pada infeksi cacing ini 

sebagai hospes obligat. Cacing dewasa hidup di rongga usus halus. Panjang 

cacing betina 20–40 cm dan cacing jantan 15–31 cm. cacing betina dapat bertelur 

sampai 200.000 butir sehari, yang dapat berlangsung selama hidupnya yaitu kira – 
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kira satu tahun. Telur ini tidak menetas dalam tubuh manusia, melainkan 

dikeluarkan bersama tinja hospes. Telur yang dibuahi ketika keluar bersama tinja 

manusia tidak infektif.  Di tanah pada suhu 20oC – 30oC, dalam waktu 2–3 

minggu menjadi matang yang disebut telur infektif dan di dalam telur ini sudah 

terdapat larva. Telur infektif ini dapat hidup lama dan tahan terhadap pengaruh 

buruk (Safar, 2010). 

Penularan cacing ini dapat terjadi melalui beberapa jalan yaitu masuknya 

telur infektif kedalam mulut bersama makanan atau minuman yang tercemar, atau 

tertelan melalui tangan yang kotor. Telur akan menetas pada usus halus kemudian 

larva akan menembus dinding usus masuk ke dalam  kapiler darah, kemudian 

melalui hati, jantung kanan, paru – paru, bronkus, trakea, laring, dan tertelan ke 

esofagus, rongga usus halus dan tumbuh menjadi dewasa (Safar, 2010). 

2. Trichuris trichiura 

 
Gambar. 2  

Telur Trichuris trichiura (Al-Rasyid, 2012) 

 

Trichuris trichiura termasuk nematoda usus yang biasa dinamakan cacing 

cemeti atau cambuk, karena tubuhnya menyerupai cemeti dengan bagian depan 

yang tipis dan bagian belakangnya yang jauh lebih tebal. Cacing ini pada 

umumnya hidup di sekum manusia, sebagai penyebab Trichuriasis dan tersebar 

secara cosmopolitan. Trichuris trichiura adalah cacing yang relatif sering 

ditemukan pada manusia, tapi umumnya tidak begitu berbahaya (Irianto, 2009). 
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Hospes definitif yaitu manusia dan menyebabkan penyakit yang disebut 

trichuriasis, trichocephaliasis atau infeksi cacing cambuk. Cacing ini pernah 

ditemukan pada babi dan kera. Cacing dewasa berhabitat di usus besar seperti 

Colon dan Caecum (Safar, 2010). 

Cacing betina berukuran 3,5–5,0 cm dan jantan berukuran 3,0–4,5 cm. 

Seekor cacing betina dalam satu hari dapat  bertelur 3000–4000 butir. Telur 

cacing ini berbentuk tempayan dengan semacam tutup yang jernih dan menonjol 

pada kedua kutub, besarnya 50 mikron. Telur ini ditanah dengan suhu optimum 

dalam waktu 3–6 minggu menjadi matang (infektif) (Safar, 2010). 

3. Ancylostoma duodenale dan Necator americanus 

 
Gambar. 3  

Telur Cacing Tambang (Gandahusada, 2004) 

 

Cacing ini terdapat hampir di seluruh daerah khatulistiwa, terutama di daerah 

pertambangan. Frekuensi cacing ini di Indonesia masih tinggi kira – kira 60–70%, 

terutama di daerah pertanian dan pinggir pantai. Cacing ini berhabitat di usus 

halus manusia (Safar, 2010) 

Ancylostoma duodenale ukurannya lebih besar dari Necator 

americanus.Cacing betina berukuran 10–13 mm x 0,6 mm, cacing jantan 8–11 

mm x 0,5 mm, bentuknya menyerupai huruf C. Necator americanus berbentuk 

huruf S dimana cacing betina berukuran 9–11 mm x 0,4 mm, cacing jantan 7–9 

mm x 0,3 mm. Ancylostoma duodenale betina dalam satu hari bertelur 10.000 



9 
 

butir sedangkan Necator americanus  9.000 butir. Telur dari kedua spesies ini 

tidak dapat dibedakan, ukurannya 40–60 mikron, bentuk lonjong dengan dinding 

tipis dan jernih. Telur ini di tanah pada suhu 0oC dapat hidup dalam waktu 7 hari, 

pada suhu 45oC dapat hidup dalam beberapa hari sedangkan pada suhu optimum 

23oC–30oC dalam waktu 24–48 jam telur akan menetas dan keluar larva 

rhabditiform yang memakan bahan sisa organik yang ada di sekitarnya. Karena 

kedua spesies  cacing menghisap darah hospes, maka infeksi berat yang menahun 

dapat menimbulkan anemia. Infeksi ringan tanpa gejala, bila sudah menahun akan 

menurunkan daya/presisi kerja (Safar, 2010) 

4. Strongyloides strecolaris 

 
Gambar. 4  

Larva Strongyloides strecolaris (Prianto, 2008) 

 

Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini dinamakan strongiloidasis atau 

diare kokhin Cina. Strongyloides strecolaris adalah parasite yang umumnya 

terdapat di daerah panas. Ciri khusus cacing ini adalah adanya stadium yang hidup 

bebas untuk kelangsungan hidupnya serta memerlukan suhu rata – rata 15oC 

(Irianto, 2009). 

Dalam siklus hidupnya ada dua macam kehidupan cacing, yaitu (1) hidup 

bebas di tanah dan (2) hidup sebagai parasit. Hospesnya adalah manusia dan 

berhabitat di mukosa epitel usus halus bagian proksimal. Telur cacing menetas 
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pada usus, sehingga dalam tinja ditemukan larva rhabditiform dan ditanah tumbuh 

menjadi larva filariform. Gejala yang ditimbulkan seperti rasa terbakar dan 

menusuk – nusuk di daerah duodenum, dimana cacing betina bersarang. Pada 

infeksi berat atau kronis dapat menimbulkan kematian (Rusmartini, 2009). 

 

C. Mekanisme Penyebaran Penyakit Kecacingan 

Penyebaran penyakit kecacingan dari tinja manusia dapat melalui salah 

satunya adalah tanah (Soemirat, 2000). Berbagai akibat kurangnya dalam 

pengelolaan sampah sejak sampah dihasilkan sampai pembuangan akhir sangat 

merugikan kesehatan masyarakat secara langsung salah satunya adalah terjadinya 

pencemaran tanah oleh nematoda usus STH (Ascaris  lumbricoides, Trichuris 

trichuira, Ancylostoma duodenale, dan Strongyloides stercoralis) (Cahyo Wu, 

2009). 

Penyebaran penyakit cacingan dapat melalui terkontaminasinya tanah dengan 

tinja yang mengandung telur Trichuris  trichiura,  telur tumbuh dalam tanah liat 

yang lembab dan tanah dengan suhu optimal ± 30◦C (Gandahusada S. , 2006). 

Tanah liat dengan kelembaban tinggi dan  suhu  yang  berkisar antara 25◦C-

30◦C sangat baik untuk berkembangnya telur Ascaris lumbricoides sampai 

menjadi bentuk infektif (Gandahusada S. , 2006). 

Sedangkan untuk pertumbuhan larva Necator americanus yaitu memerlukan 

suhu optimum 28◦C-32◦C dan  tanah  gembur  seperti  pasir atau humus, dan 

untuk Ancylostoma duodenale lebih rendah yaitu 23◦C- 25◦C tetapi umumnya 

lebih kuat (Gandahusada S. , 2006). 

Kondisi tanah yang lembab dengan bertumpuknya banyak sampah 
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merupakan habitat yang tepat untuk nematoda hidup  dan  berkembang  biak. 

Tesktur tanah yang sangat bervariasi yang terdiri dari  tanah pasir, debu dan liat 

sangat memungkinkan hidup dan berkembang biak telur-telur cacing hingga 

menjadi cacing yang infektif menularkan penyakit kecacingan (Cahyo Wu, 2009). 

Upaya kebersihan yang harus dilakukan  untuk  mewujudkan kondisi 

halaman rumah yang bersih melalui pengelolaan sampah. Pengendalian dampak 

pembuangan sampah untuk mengurangi resiko bagi kesehatan masarakat terutama 

untuk mengurangi terjadinya infeksi kecacingan (Cahyo Wu, 2009). 

 

D. Cara Pemeriksaan 

Salah satu metode pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi 

telur STH pada sayuran adalah dengan metode tak langsung (Sehatman, 2006). 

Metode tak langsung dibagi menjadi dua cara yaitu sedimentasi (pengendapan) 

dan flotasi (pengapungan) (Yudiar, 2012). Prinsip pemeriksaan metode 

sedimentasi adalah dengan adanya gaya sentrifugal dari setrifuge dapat 

memisahkan antara suspense dan supernatannya sehingga telur cacing akan 

terendapkan. Sedangkan prinsip dari teknik flotasi dengan NaCl jenuh adalah 

adanya perbedaan antara berat jenis telur yang lebih kecil dari berat jenis NaCl 

sehingga telur dapat mengapung (Hadidjaja, 1990). 

Pemeriksaan dengan teknik sedimentasi dan flotasi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kekurangan teknik sedimentasi yaitu memerlukan waktu lama, 

sedangkan keuntungan yaitu dapat mengendapkan telur tanpa merusak bentuknya. 

Dengan teknik flotasi, kekurangan pemeriksaan ini adalah tidak akurat bila berat 

jenis larutan pengapung lebih rendah daripada berat jenis telur dan jika berat jenis 
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larutan pengapung ditambah maka akan menyebabkan kerusakan pada telur 

(Sehatman, 2006). 

 

E. Tanaman Sayuran Kubis 

Kubis di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kol, akan tetapi juga 

disebut dengan kubis atau kubis bulat. Tanaman dengan nama ilmiah Brassica 

oleracea. ini dimanfaatkan daunnya untuk dimakan. Daun kubis tersusun rapat 

membentuk bulatan, yang disebut krop, kop atau kepala. Namun kubis diambil 

dari bahasa Prancis, yaitu chou cabus yang berarti kubis kepala. Namun, kubis 

yang selama ini dikenal dengan sebagian orang Eropa yang tinggal di Hindia-

Belanda adalah kol atau kool yang diambil dari bahasa Belanda (Wijayanto, 

2015). 

Kubis juga termasuk jenis sayuran yang mudah dikonsumsi, sebab selain 

digunakan sebagai sayur, kubis juga dapat dimakan mentah sebagai lalapan, 

asinan, gado – gado, sop, dan cap cay (Wijayanto, 2015). 

1. Klasifikasi kubis 

Kingdom : Plantae 

Devisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliophyta 

Ordo : Brassicales 

Family : Cruciverae (Brassicaceae) 

Genus : Brassica  

Spesies : Brassica oleracea 
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2. Morfologi  

 
Gambar. 5  

Sayuran Kubis (Sumarjono, 2015)  

 

Tanaman kubis berbatang pendek dan beruas – ruas, berakar tunggang 

dengan akar sampingnya sedikit dangkal. Daun yang muncul terlebih dahulu 

menutup daun yang muncul berikutnya, demikian seterusnya hingga membentuk 

krop daun bulat seperti telur dan padat berwarna putih. Bunganya tersusun dalam 

tandan dengan mahkota bunga berwarna kuning. Buahnya bulat panjang 

menyerupai polong (Sunarjono, 2015). 

Kubis dapat tumbuh pada semua jenis tanah, mulai dari tanah pasir sampai 

tanah berat. Tetapi yang paling baik untuk tanaman kubis adalah tanah yang 

gembur, banyak mengandung humus dengan pH berkisar antara 6-7. Jenis tanah 

yang paling baik untuk tanaman kubis adalah lempung berpasir (Sulistiono, 

2008). 
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F. Kandungan Gizi 

Tabel 1 

Kandungan Gizi Kubis 

Komposisi Gizi Kubis Putih/Kubis Merah Kubis Krop (umum) 

Kalori (kal) 

Protein (gr) 

Lemak (gr) 

Karbohidrat (gr) 

Kalsium (gr) 

Fosfor (mg) 

Zat besi (mg) 

Vitamin A 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (gr) 

25,0 

1,4 

0,2 

5,3 

46,0 

31,0 

1,5 

80,0 

0,1 

500 

92,4 

25,0 

1,7 

0,2 

5,3 

64,0 

0,7 

26,0 

75,0 

0,2 

62,0 

- 

Sumber: (Direktorat Gizi Depkes RI , 1981)  

 

G. Kubis sebagai Lalapan 

Terdapat berbagai macam sayuran yang dapat diolah untuk konsumsi. Selain 

dikonsumsi sebagai sayuran yang dimasak, ada juga jenis sayuran yang 

dikonsumsi dalam keadaan mentah atau yang biasa disebut dengan lalapan. 

Sayuran lalapan merupakan jenis sayuran yang dikonsumsi secara mentah. Hal ini 

dikarenakan tekstur dan organoleptik sayuran lalapan ini memungkinkan untuk 

dikonsumsi secara mentah. Kelebihan Sayuran lalapan adalah ketika dikonsumsi 

zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak mengalami perubahan, sedangkan 

pada sayuran yang dilakukan pengolahan seperti pemasakan (dimasak) terlebih 

dahulu zat-zat gizinya akan berubah daripada bahan mentahnya (Purba dkk., 

2012). 
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Kubis adalah sayuran yang serbaguna dan dapat diolah menjadi berbagai 

macam masakan. Kubis juga dapat digunakan sebagai lalapan. Varietas kubis 

yang dapat tumbuh di dataran rendah pada umumnya kropnya renggang, renyah, 

dan bobot kropnya rendah. Meski demikian kubis jenis ini sangat cocok 

digunakan sebagai lalapan, karena rasanya lebih manis dan renyah dibanding 

dengan kubis dataran tinggi (Nasikhun, 2011). 

H. Teknik Pencucian Sayur 

Teknik atau cara mencuci sayuran merupakan hal yang perlu di perhatikan 

sebelum sayuran di sajikan sebagai lalapan agar terhindar dari kontaminasi 

mikroorganisme. Mencuci dengan teknik merendam di dalam wadah seperti 

baskom dan panci menyebabkan kotoran. Bakteri atau telur cacing yang tadinya 

terlepas bias menempel kembali pada sayuran. Pencucian sayuran dengan air yang 

mengalir akan membuat sayuran menjadi bersih. Karena air tersebut akan 

menyebabkan kotoran, bakteri, debu, dan parasite terlepas dari sayuran (Suryani, 

2013). 

Cara lain agar terhindar dari kontaminasi bakteri pathogen yaitu dengan 

teknik blansir (teknik blanching). Teknik blansir adalah teknik pre-cooking untuk 

menetralisir bakteri dan melunakkan bahan makanan seperti sayuran dan buah – 

buahan dengan cara mencelupkannya selama sekitar 1- 5 menit pada air mendidih 

dengan suhu 100oC. kemudian segera disiram dengan air dingin (matang) agar 

pemanasan tidak berlanjut. Cara ini sangat baik untuk pencucian selada, sawi, 

kubis, bayam, kacang panjang, wortel, pare dan labu siam (Mulyatiningsih, 2007).  


