
http://repository.unimus.ac.id

 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ascaris Lumbricoides 

Ascariasis merupakan infeksi cacing yang paling sering dijumpai. 

Diperkirakan prevalensi di dunia berjumlah sekitar  25 % atau 1,25 miliar 

penduduk di dunia. Biasanya bersifat symtomatis. Prevalensi terbesar pada daerah 

tropis dan di negara berkembang dimana sering terjadi kontaminasi tanah oleh 

tinja manusia atau penggunaan tinja sebagai pupuk (Soegijanto, 2005 ; Sutanto 

dkk, 2008). 

Ascaris lumbricoides merupakan nematoda kedua yang paling sering 

menginfeksi manusia. Ascaris sudah dikenal pada masa Romawi sebagai 

Lumbricus teres dan mungkin telah menginfeksi manusia selama ribuan tahun. 

Jenis ini banyak terdapat di daerah yang beriklim panas dan lembab, namun dapat 

juga hidup di daerah yang beriklim sedang. Askariasis adalah penyakit parasit 

yang disebabkan oleh cacing gelang Ascaris lumbricoides.  Ascariasis adalah 

penyakit kedua terbesar yang disebabkan oleh makhluk parasit. 

Penyebab utama dari kebanyakan infeksi oleh parasit ini adalah penggunaan 

kotoran manusia untuk menyuburkan tanah lahan pertanian atau perkebunan, yaitu 

dimana tanah tersebut digunakan untuk menumbuhkan tanaman sebagai bahan 

makanan. 
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1. Taxonomi Ascaris lumbricoides (Jafrey, 1983) 

Filum : Nemathelminthes 

Klas : Nematoda 

Ordo : Rhabditida 

Familia : Ascaridea 

Species : Ascaris lumbrioides 

2. Morfologi dan Siklus Hidup 

Morfologi Cacing Ascaris lumbricoides memiliki 2 stadium dalam 

perkembangannya, yaitu : 

a. Bentuk dewasa 

Ascaris lumbricoides merupakan cacing terbesar diantara Nematoda 

lainnya.Cacing betina memiliki ukuran besar dan panjang. Manusia merupakan 

satu-satunya hospes cacing ini. Cacing jantan berukuran 10-30 cm, sedangkan 

cacing betina 22-35 cm, kadang-kadang sampai 39 cm dengan diameter 3-6 mm. 

Pada stadium dewasa hidup di rongga usus halus, cacing betina dapat bertelur 

sampai 100.000-200.000 butir sehari, terdiri dari telur yang dibuahi dan telur yang 

tidak dibuahi. Dalam lingkungan yang sesuai, telur yang dibuahi tumbuh menjadi 

bentuk infektif dalam waktu kurang lebih 3 minggu. (Prianto, 2006). 
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b. Telur 

Ascaris lumbricoides memiliki 4 macam telur yang dapat dijumpai dalam 

feses yaitu telur fertil (telur yang dibuahi), infertil (telur yang tidak dibuahi), 

decorticated (telur yang sudah dibuahi tetapi kehilangan lapisan albuminnya) dan 

telur infektif (telur yang megandung larva) (Prianto, 2006). 

 Telur : telur fertil, infertil dan yang telah mengalami dekortikasi, seperti 

yang terlihat pada gambar : 

       

 Gambar 1. Telur decorticated   Gambar 2. Telur fertile   

 

    

Gambar 3. Telur infektif    Gambar 4. Telur fertile 

         Sumber (Russel, 2012)    

Stadium telur spesies ini berbentuk bulat oval dan ukurannya berkisar antara 

45 – 75 mikron x 35 – 50 mikron. Telur Ascaris lumbricoides sangat khas dengan 
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susunan dinding telurnya yang relatif tebal dengan bagian luar yang berbenjol-

benjol. Dinding telur tersebut tersusun atas 3 lapisan, yaitu : 

1.) Lapisan luar yang tebal dari bahan albuminoid yang bersifat impermiabel. 

2.) Lapisan tengah dari bahan hialin bersifat impermiabel ( lapisan ini yang 

memberi bentuk telur ) 

3.) Lapisan paling dalam dari bahan vitelline bersifat sangat impermiabel sebagai 

pelapis sel telurnya. 

Telur cacing ini sering ditemukan  dalam 2 bentuk, yaitu telur fertile (dibuahi) 

dan telur yang infertile (tidak dibuahi). Telur fertil yang belum berkembang 

biasanya tidak memiliki rongga udara, tetapi yang telah mengalami perkembangan 

akan didapatkan rongga udara. Pada telur fertile yang telah mengalami 

pematangan kadangkala mengalami pengelupasan dinding telur yang paling luar 

sehingga penampakan telurnya tidak lagi berbenjol-benjol kasar melainkan 

tampak halus. Telur yang telah mengalami pengelupasan pada lapisan 

albuminoidnya tersebut sering dikatakan telah mengalami proses dekortikasi. 

Pada telur ini lapisan hialin menjadi lapisan yang paling luar.Telur infertil; 

bentuknya lebih lonjong, ukuran lebih besar, berisi protoplasma yang mati 

sehingga tampak lebih transparan. Di tanah, Ascaris lumbricoides dalam 

lingkungan yang sesuai telur yang dibuahi tumbuh menjadi bentuk infektif dalam 

waktu kurang lebih 3 minggu. Bentuk infektif ini bila tertelan manusia akan 

menetas menjadi larva di usus halus, larva tersebut menembus dinding usus 

menuju pembuluh darah atau saluran limfa kemudian di alirkan ke jantung lalu 

mengikuti aliran darah ke paru-paru. Setelah itu melalui dinding alveolus masuk 
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ke rongga alveolus, lalu naik ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Dari 

trakea larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan batuk, 

kemudian tertelan masuk ke dalam esofagus lalu menuju ke usus halus, tumbuh 

menjadi cacing dewasa. Proses tersebut memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan 

sejak tertelan sampai menjadi cacing dewasa (Gandahusada, 2000). 

3. Patogenesis 

Patogenesis berkaitan dengan jumlah organisme yang menginvasi, sensitifitas 

individu, bentuk perkembangan cacing, migrasi larva dan status nutrisi individu. 

Migrasi larva dapat menyebabkan eosinophilia dan kadang-kadang reaksi alergi. 

Bentuk dewasa dapat menyebabkan kerusakan pada organ akibat invasinya dan 

mengakibatkan patogenesis yang lebih berat (Soedarmo, 2010).  

4. Manifestasi Klinik  

Gejala klinik yang dapat muncul akibat infeksi dari cacing Ascaris 

lumbricoides antara lain rasa tidak enak pada perut, diare, nausea, vomiting, berat 

badan menurun dan malnutrisi. Bolus yang dihasilkan oleh cacing dapat 

menyebabkan obstruksi intestinal, sedangkan larva yang migrasi dapat 

menyebabkan pneumonia dan eosinophilia (Soedarmo, 2010). 

5. Diagnosis  

Diagonsis dapat ditegakkan dengan mengidentifikasi adanya telur pada feses 

dan kadang dapat dijumpai cacing dewasa keluar bersama feses, muntahan 

ataupun melalui pemeriksaan radiologi dengan kontras barium (Soedarmo, 2010). 
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6. Pencegahan  

Pencegahan dilakukan dengan memperbaiki cara dan sarana pembuangan 

feses, mencegah kontaminasi tangan dan juga makanan dengan tanah yaitu 

dengan cara cuci bersih tangan sebelum makan dan sesudah makan, mencuci 

sayur-sayuran dan buah-buahan yang ingin dimakan, menghindari pemakaian 

feses sebagai pupuk dan mengobati penderita (Soedarmo, 2010). 

7. Penyebaran 

Ascaris lumbricoides kosmopolit terutama didaerah  tropik dengan udara 

yang lembab serta erat hubungannya dengan keadaan hygiene dan sanitasi. Cacing 

ini terutama menyerang anak usia  5-9 tahun, sedangkan menurut jenis kelamin 

tidak menunjukan perbedaan nyata, artinya laki-laki dan perempuan memiliki 

kemungkinan terinfeksi yang sama (Natadisastra dan Agoes, 2009). 

B. Pemeriksaan Laboratorium 

1. Prinsip Pemeriksaan 

Diagnosis Ascariasis ditegakan berdasarkan menemukan telur cacig dalam 

tinja (melalui pemeriksaan langsung atau metode konsentrasi), larva dalam 

sputum, cacing dewasa keluar dari mulut, anus, atau dari hidung (Natadisastra dan 

Agoes, 2009). 

2. Macam-macam Pemeriksaan 

Pemeriksaan telur cacing dari feses dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 

sediaan langsung (sediaan basah) dan sediaan tak langsung (konsentrasi). 

a. Pemeriksaan feses secara langsung (sediaan basah) 

1) Pemeriksaan secara makroskopis meliputi : 
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Warna feses : kuning, coklat, putih, hijau hitam. 

Bau feses  : khas, amis, busuk. 

Konsentrasi feses : Padat, lembek, cair. 

Adanya lendir, darah, jaringan pathogen atau adanya sisa zat makanan yang 

belum tercerna secara sempurna.  

2) Pemeriksaan secara mikroskopis  

Prinsip pemeriksaan secara mikroskopis yaitu untuk mengetahui adanya telur 

cacing yang ada pada feses dengan menggunakan larutan eosin 2% yang 

kemudian ditutup dengan kaca penutup dan diperiksa dibawah mikroskop.  

b. Pemeriksaan feses secara tak langsung (konsentrasi) 

1) Metode sedimentasi/pengendapan 

Metode sedimentasi yaitu untuk memisahkan partikel-partikel dari suatu 

fluida berdasarkan berat jenisnya dengan memberikan gaya sentripetal. 

Sentrifugasi bertujuan untuk memisahkan sel menjadi organel-organel utama 

sehingga fungsinya dapat diketahui (Miller, 2000). 

Metode ini dirancang untuk memisahkan organisme dari protozoa dan cacing 

dari kotoran tinja, sehingga metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan. 

Kelemahannya yaitu dapat menemukan semua jenis telur dan larva, namun yang 

lebih banyak mengandung kotoran dari tinja (Garcia, L. S.dkk,2008). Sedangkan 

kelebihannya yaitu tidak merubah morfologi dari telur, baik konsentrasi larva 

protozoa dan telur, serta jumlah supernatant yang sedikit sehingga mempermudah 

proses pemeriksaan (Soedarto, 2008). 
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2) Metode Flotasi 

Prinsip kerja dari metode flotasi yaitu berdasarkan berat jenis (BJ) telur-telur 

yang lebih ringan dari pada  BJ larutan yang digunakan sehingga telur-telur 

terapung dipermukaan, dan juga memisahkan partikel-partikel yang besar yang 

terdapat pada feses (Natadisastra dan Agoes, 2009). 

3) Cara Pemusingan 

Prinsip kerja dari cara pemusingan yaitu dengan pemusingan memungkinkan 

parasit terkontaminasi sehingga mengendap. 

Sentrifuge adalah suatu alat yang digunakan untuk memisahkan zat cair 

dengan padat dalam bentuk butir halus dengan kecepatan tinggi, sehingga gaya 

sentrifugal akan mengendapkan butiran halus didasar tabung. 

Macam-macam sentrifuge : 

(a) Refrigerated centrifuge yaitu sentrifuge yang dilengkapi system pendingin. 

(b) Non Refrigerated centrifuge yaitu system sentrifuge yang tidak dilengkapi 

system pendingin. 

Fungsi sentrifuge adalah untuk memisahkan antara suspensi dan supernatant 

sehingga telur cacing akan mengendap didasar tabung. Hasil pemusingan 

dikatakan positif apabila ditemukan telur Ascaris lumbricoides didasar tabung, 

dan dikatakan negatif apabila tidak ditemukan telur dan cacing Ascaris 

lumbricoides.  

Kecepatan centrifuge bervariasi antara 1000-6000rpm. Kecepatan rendah 

biasanya digunakan untuk mengendapkan sedimen,menghitung jenis sel, untuk 

pemeriksaan antibodi, dan mengendapkan telur cacing. Sedangkan kecepatan 
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tinggi biasanya digunakan untuk pemeriksaan dahak, untuk mengendapkan 

nemathoda parasit pada tumbuhan dengan sampel tanah dan pada sampel akar 

(Hutagalung,2008). 

Kecepatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1000,1500 dan 2000 rpm 

selama 5 menit. Dengan adanya kecepatan yang bervariasi diharapkan dapat 

ditemukan jumlah telur yang sesuai. 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

  

 

 

 

D. Kerangka Konsep 

 

 

 

E. Hipotesis 

 Peneliti menduga bahwa ada perbedaan variasi kecepatan pemusingan selama 

waktu 5 menit terhadap jumlah telur Ascaris lumbricoides. 

Variasi kecepatan 
pemusingan 
 

Jumlah telur Ascaris 

lumbricoides pada waktu 

pemusingan 5 menit. 

 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Jumlah telur Ascaris 

lumbricoides 

Hasil 

Pemeriksaan 

Jumlah cacing 

Patogenesis 

Infeksi cacing Ketepatan 
diagnosis 

Waktu dan 
kecepatan  

pemusingan 
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