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BAB III  

KERANGKA KONSEP 
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 Nematoda usus dibagi atas dua kelompok, nematoda usus yang dalam 

siklus hidupnya membutuhkan tanah untuk proses pematangan sehingga terjadi 

perubahan dari stadium non infektif menjadi stadium infektif disebut dengan Soil 

Transmitted Helminths. Nematoda usus lain yang tidak memerlukan tanah sebagai 

siklus hidupnya disebut dengan Non – Soil Transmitted Helminths. Salah satu 

sayuran yang sering di konsumsi secara mentah yaitu kubis sebagai lalapan.  

Sayuran kubis dapat terkontaminasi melalui penggunaan pupuk yang berasal dari 

tinja manusia dan pencucian sayur yang tidak bersih. Jika dikonsumsi maka 

cacing pada sayuran kubis akan masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang 

biak menjadi parasit di dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan 

objek penilaian yaitu telur cacing. Jenis – jenis nematoda usus yang mungkin 

terdapat pada sayuran mentah yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Necator americanus, Ancylostoma duodenale, Strongyloides strecolaris serta 

beberapa spesies  Trichostrongylus. Untuk mengetahui adanya kontaminasi pada 

sayur maka dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode 

sedimentasi. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variable penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep penelitian 

tersebut (Notoatmodjo, 2010). Adapun variabel penelitian ini yaitu kontaminasi 

telur cacing dan jenis – jenis telur cacing pada lalapan kubis. 
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2. Definisi operasional variabel 

Tabel 2 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi 
Cara 

Pengamatan 

Jenis  

Data 

1 Kontaminasi 

telur cacing 

pada kubis 

Adanya telur Soil 

transmitted helminths yang 

mengkontaminasi lalapan 

kubis. 

Laboratorium Nominal 

2 Jenis telur 

cacing 

Jenis – jenis telur cacing 

yang terdapat pada lalapan 

kubis. 

Laboratorium Ordinal 

 

 


