
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyakit Filariasis 

Penyakit filariasis ( penyakit Kaki Gajah ) adalah penyakit menahun menular 

yang dapat menularkan pada anak – anak maupun dewasa, laki laki maupun 

perempuan yang disebabkan oleh cacing filaria dengan perantara nyamuk sebagai 

vektornya (Depkes, 2018). Penyakit filariasis bersifat menahun ( kronis ), bila 

tidak segera mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa

pembengkakan kaki, tungkai, lengan dan organ genital  yang dapat menimbulkan 

dampak psikologis bagi penderita dan keluarganya. Penderita tidak dapat bekerja 

secara optimal dengan kondisi tersebut bahkan hidupnya bergantung pada orang 

lain sehingga menjadi beban hidup keluarga, masyarakat dan negara (Pusdatin, 

2014 ). 

Penyakit filariasis disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria yang terdiri 

dari tiga spesies cacing yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia 

timori. Didalam tubuh manusia, cacing tersebut menghasilkan jutaan anak cacing 

atau mikrofilaria, cacing dewasa akan menyerang dan menetap di saluran dan 

jaringan limfe ( getah bening ) yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh 

limfe sehingga terjadi kecacatan (Depkes, 2019) . Untuk menularkannya cacing 

filaria ini membutuhkan nyamuk sebagai vektornya, semua jenis nyamuk dapat 

menyebarkan cacing filaria dan  berbeda jenis sesuai tempat perindukannya. 

Daerah endemis filariasis umunya daerah dataran rendah terutama di pedesaan, 

persawahan, dekat dengan rawa – rawa atau hutan, daerah pedalaman bisa juga 

terdapat di daerah perkotaan dan disebarkan oleh vektor yang berbeda sesuai 

daerah tinggalnya (Pusdatin, 2014).
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B. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Filariasis

1. Vektor 

Adanya vektor yaitu nyamuk yang terinfeksi cacing filaria dapat menjadi 

sumber penularan sehingga meningkatnya kejadian filariasis. Vektor filariasis 

berbeda berdasarkan jenis filarianya seperti Wuchereria bancrofti tipe perkotaan 

( urban ) disebarkan oleh nyamuk Culex quinquefasciatus  yang tempat 

perindukannya di air got yang keruh dan terbuka. Sedangkan Wuchereria 

bancrofti tipe pedesaan ( rural ) bisa disebarkan oleh berbagai jenis nyamuk  

Anopheles, Culex dan Aedes (Putri, 2017).Pada Brugia malayi banyak ditemukan 

di daerah tropis dan sub ropis, terutama di dataran rendah yang banyak air dan 

terdapat tanaman air. Di daerah pedesaan disebarkan oleh nyamuk Mansoni yang 

terdapat di rawa – rawa, pupanya menempel pada akar tumbuhan air, sedangkan di

daerah perkotaan disebarkan oleh nyamuk Anopheles. Pada Brugia timori 

disebarkan oleh nyamuk Anopheles barbirostris yang terdapat di Nusa Tenggara 

Timur dan kepulauan Maluku selatan(PMK, 2014). 

2. Hospes

Hospes pada penyakit filariasis sebagai sumber penularan adalah manusia dan

hewan. Manusia dapat tertular filariasis apabila digigit oleh nyamuk infektif 

(mengandung larva stadium III), Vektor dan manusai yang mengandung 

mikroflaria menjadi sumber penularan bagi hospes lainnya. Biasanya orang 

pendatang baru di lingkungan endemis filariasis lebih rentan terinfeksi daripada 

penduduk asli. Namun tidak semua penderita yang tertular menunjukan gejala 

klinis tetapi terjadi perubahan pada patologis didalam tubuhnya(Masrizal, 2012). 

Pada hewan tertentu, cacing Brugia malayi tipe sub periodik nokturna dan 

non periodik ditemukan pada hewan lutung (Prebytis cristatus), kera (Macaca 

fascicularis) dan kucing (felis catus) (PMK, 2014). 
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3. Lingkungan 

a. Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik mencakup keadaan iklim, keadaan geografis, struktur 

geologi, suhu kelembapan dan lainnya. Lingkungan fisik dapat menciptakan 

tempat perindukan dan pertumbuhan nyamuk yang dapat berpengaruh terhadap 

munculnya sumber – sumber penularan filariasis. Suhu dan kelembapan juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan masa hidup serta keberadaan 

nyamuk(PMK, 2014). 

b. Lingkungan Biologik 

Lingkungan biologik dapat menjadi faktor yang memepengaruhi kejadian 

filariasis seperti terdapat tanaman air, dekat dengan rawa- rawa atau semak – 

semak  yang merupakan tempat perindukan nyamuk Mansonia spp yang dapat 

menjadi sumber penularan kejadian filariasis. Lingkungan yang terdapat 

tumbuhan air dan adanya hospes reservoir ( kera, lutung dan kucing ) berpengaruh

terhadap penyebaran Brugia malayi subperiodik nokturna dan non 

periodik(PMK,2014).Lingkungan fisik dan lingkungan biologik erat kaitannya 

dengan pertumbuhan vektor yang dapat meningkatkan kejadian filariasis. 

c. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya 

Lingkungan sosial ekonomi dan budaya adalah lingkungan yang timbul 

sebagai akibat adanya interaksi antara manusia, termasuk perilaku adat istiadat, 

budaya, kebiasaan dan perilaku penduduk. Filariasis dapat menularkan pada anak-

anak maupun dewasa, laki – laki maupun perempuan, namun laki – laki lebih 

beresiko terinfeksi filaria daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena laki – 

laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaan seperti bekerja dikebun 

pada malam hari, ronda ataupun sekedar nonton bersama( Afra, 2016).

Kebiasaan dan perilaku manusia juga bisa menjadi faktor yang 

mempengaruhi kejadian filariasis misalnya kebiasaan keluar rumah pada malam 

hari, kebiasaan menggantung pakaian yang menjadi tempat peristirahatan 
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nyamuk, tempat pembuangan air got yang keruh dan terbuka. Untuk mengurangi 

resiko tergigit nyamuk saat tidur gunakan baju dengan lengan panjang, 

menggunakan kelambu dan menggunakan obat anti nyamuk oles/bakar atau 

elektrik. 

C. Etiologi filariasis

Di indonesia filariasis ditemukan beberapa cacing penyebab filariasis dengan 

berbagai jenis yaitu :

1. Wuchereria Bancrofti

Morfologi Wuchereria bancrofti

Kingdom : Animalia 

Filum : Nematoda

Kelas : Secernentea 

Ordo : Spirurida 

Famili : Onchocercidae 

Genus : Wuchereria 

Spesies : Wuchereria bancrofti

Pada umumnya Wuchereria bancrofti bersifat perioditas nokturna yaitu 

mikrofilaria hanya terdapat di dalam darah tepi pada malam hari, sedangkan pada 

siang hari terdapat di kapiler organ dalam paru – paru, jantung dan ginjal. Cacing 

dewasa berbentuk seperti benang jantan berukuran 40 mm x 0,1 mm sedangkan 

ukuran betina lebih besar berukuran 80 – 100 mm x 0,24- 0,30 mm, cacing 

dewasa berebntuk seperti benang dan berwarna putih kekuningan. Pada cacing 

betina ekor lurus ujungnya tumpul, uterus berpasangan, sedangkan pada cacing 

dewasa jantan bentuk ekor melingkar dengan 2 spikula.
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Dalam 6 – 12 bulan larva tumbuh menjadi cacing dewasa jantan dan betina, 

Cacing dewasa membentuk sarang dan berkembang biak di pembuluh limfatik, 

Cacing betina melepaskan anak cacing yang disebut Mikrofilaria. Mikrofilaria 

berukuran 244 – 296 µm x 7 – 10 µm bersarung pucat dengan dengan ujung 

berselubung. Mikrofilaria berpindah dari sistem limfatik kemudian masuk ke 

aliran darah(CDC, 2018)

Penyebaran filariasis terdapat di berbagai negara seperti Asia Tenggara, Timur

Tengah, Afrika, Amerika Tengah dan Amerika selatan. Di indonesia kasus 

filariasis Wuchereria bancrofti banyak ditemukan di daerah berbeda  pedesaan 

dibanding perkotaan dan daerah tropis. Berdasarkan epidemiologinya  vektor 

filariasis berbeda – beda seperti, Wuchereria bancrofti tipe perkotaan (urban) 

disebarkan oleh nyamuk Culex. Tempat perindukaanya berada di air limbah rumah

tangga yang keruh,  ditemukan  di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, 

Pekalongan dan sekitarnya. Filariasis Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) 

disebarkan oleh nyamuk  Anopheles, Aedes atau  Mansonia ditemukan di  daerah 

pedesaan luar jawa terutama di Nusa Tenggara Timur (Putri, 2017).

2. Brugia Malayi 

Morfologi Brugia Malayi

Kingdom : Animalia 

Filum : Nematoda

Kelas : Secernentea 

Ordo : Spirurida 

Famili : Onchocercidae 

Genus : Brugia 

Spesies : Brugia Malayi

http://repository.unimus.ac.id

http://repository.unimus.ac.id


10

Cacing Brugia malayi umumnya berkembang menjadi cacing dewasa di 

dalam organ limfatik. Cacing brugia malayi berukuran lebh kecil dari  Wuchereria

bancrofti, Cacing betina berukuran 43 - 55 mm x 130 - 170 μm. Cacing jantan 

berukuran 13 - 23 mm x 70 - 80 μm dengan bentuk ekor melingkar.  Cacing 

dewasa menghasilkan mikrofilaria yang berukuan 177 - 230 μm x 5 – 7 μm, 

mikrofilaria berpindah ke dalam getah bening dan masuk ke aliran darah sampai 

darah tepi (CDC, 2018).

Mikrofilaria Brugia malayi mempunyai perioditas yang berbeda – beda 

berdasarkan epidemiologinya. Brugia malayi dengan periodik nokturna dapat 

ditemukan dimalam hari pada darah tepi, ditularkan oleh nyamuk Anopheles 

barbirostris di daerah persawahan. Brugia malayi  tipe sub periodik  dapat 

ditemukan di darah tepi pada siang hari namun lebih banyak ditemukan pada 

malam hari, ditularkan oleh nyamuk Mansonia di daerah rawa – rawa. Pada 

Brugia malayi tipe non periodik dapat ditemukan di darah tepi pada malam 

maupun siang hari, ditularkan oleh nyamuk Mansonia bonnae dan Mansonia 

uniforms  di daerah hutan rimba(Putri, 2017).

3. Brugia Timori

Brugia timori memiliki bentuk yang sama dengan Brugia malayi namun 

dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, Brugia timori berukuran lebih panjang 

dari Brugia malayi. Brugia timori memiliki perioditas nokturna dan hanya 

ditemukan pada manusia. Brugia timori umunya ditularkan oleh nyamuk 

Anopheles barbirostris di daerah persawahan di Nusa Tenggara Timur dan 

Maluku Utara, dapat ditemukan di pulau Nusa Tenggara Tmur dan Maluku 

Selatan (Putri, 2017).

D. Siklus Hidup 

Siklus hidup cacing Wuchereria bancriftimembutuhkan waktu yang lebih 

lama dibandingkan dengan cacing Brugia malayi. Mikrofilaria menembus kulit 

manusia melalui luka gigitan nyamuk betina ketika menghisap darah manusia 

yang menderita filariasis kemudian masuk kedalam perut nyamuk dan melepaskan
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selubungnya. Setelah melepaskan selubungnya mikrofilaria menembus dinding 

nyamuk dan masuk kedalam otot toraks. Dalam waktu ± 3 hari 

mikrofilariaberubah bentuk menjadi larva stadium 1, bentuk memanjang seperti 

sosis dengan ukuran 125 – 250 µm  x 10-17 µm dan bentuk ekor runcing seperti 

cambuk (PMK, 2014).  

Dalam 6 – 10 hari nyamuk yang terinfeksi kemudian berkembang menjadi 

larva stadium II dengan ukuran 200 – 300 µm x 15-30 µm yang disebut larva pre 

infektif dengan bentuk ekor yang tumpul atau memendek dan menujukan adanya 

gerakan . Antara hari ke 11 – 13 larva berkembang menjadi larva stadium III atau 

bentuk infektif dengan ukuran ± 1400 µm x 20 µm. Larva stadium III berbentuk 

tampak panjang dan ramping dengan gerakan yang aktif, dan pada stadium ini 

larva merupakan cacing yang infektif. Larva infektif berpindah ke bagian mulut 

nyamuk. Kemudian nyamuk menginfeksi orang lain melalui gigitan nyamuk 

ketika menghisap darah (PMK, 2014). 

Gambar 1. Siklus hidup Wuchereria Bancrofti (CDC,2018)
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Gambar 2. Siklus hidup Brugia Malayi (CDC, 2018)

E. Diagnosis 

Diagnosa filariasis dapat ditegakkan dengan ditemukannya adanya 

mikrofilaria dalam darah dengan sediaan darah tebal (thick blood smear), sediaan 

darah tipis dengan Pewarnaan Giemsa, darah kapiler ( fresh blood ) secara 

langsung, filtrasi membran dan darah lisis ( metode konsentrasi knott ).  Untuk 

mendiagnosa cacing dewasa filariasis dilakukan dengan biopsi. 

F. Epidemiologi 

Menurut WHO ( World Health Organization ) pada bulan Oktober 2018 

menyatakan sekitar 60% dari seluruh kasus filariasis berada di Asia Tenggara 

(Depkes RI,2018). Dari 514 kabupaten/kota,sebanyak 236 kabupaten/kota yang 

tersebar di 28 provinsi masih merupakan daerah endemis filariasis. Pada tahun 

2018 dilaporkan 12.677 kasus klinis kronis yang tersebar di  34 provinsi (Depkes 

RI,2019).
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Brebes menjadi salah satu daerah endemis filariasis di  Jawa Tengah. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kasus penderita filariasis 

dari tahun 2004 hingga tahun 2019 ditemukan mencapai 61 warga dan 14 di 

antaranya meninggal dunia. Wilayah yang paling banyak ditemukan kasus 

filariasis yaitu Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan 

Cikeusal Kidul ditemukan lima sampai enam kasus, sedangkan di beberapa 

Kecamatan lainnya ditemukan rata – rata hanya satu, dua dan tiga kasus 

(Sartono,2019). 

G. Gejala Klinis

Orang yang terinfeksi filariasis menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang 

mudah terinfeksi. Biasanya penduduk baru yang datang ke daerah endemis 

filariasis lebih rentan tertular filariasis dan gejala klinis yang ditimbulkan lebih 

berat dibandingkan dengan penduduk aslinya meskipun pada pemeriksaan sediaan

darah jari mikrofilaria yang ditemukan hanya sedikit. Orang yang terinfeksi 

filariasis tidak semuanya menunjukan adanya gejala klinis meskipun tinggal 

didaerah endemis, tetapi orang yang terinfeksi biasanya mengalami perubahan 

patologis pada tubuhnya(Anindita,dkk, 2016). 

Gejala klinis yang ditimbulkan pada penyakit filariasis membutuhkan 

beberapa kali gigitan  nyamuk yang terinfeksi filaria dan membutuhkan waktu 

yang lama. Gejala klinis filariasis terdapat gejala klinis akut dan gejala klinis 

kronis. Pada gejala klinis kronis filariasis disebabkan oleh cacing Wuchereria 

bancorfti, Brugia malayi dan Bruga timori, pada gejala klinis akut juga 

disebabkan oleh cacing tersebut namun lebih berat dan lebih jelas yang 

disebabkan oleh Brugia malayi dan Brugia timori. Pada Wuchereria bancrofti 

dapat menyebabkan kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin, tetapi pada 

brugia malayi dan brugia timori tidak menimbulkan kelainan pada saluran kemih 

dan alat kelamin (Maulidah,  2017).
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1. Gejala klinis akut 

Gejala klinis akut berupa limfadenitis, limfangitis, adenolimfangitis yang 

disertai demam, sakit kepala, rasa lemah dan timbul adanya abses.  Abses dapat 

pecah dan mengalami kesembuhan dengan meninggalkan parut, terutama di 

daerah lipat paha dan ketiak. Infeksi Brugia malayi daan Brugia timori lebih 

sering menimbulkan parut dibandingkan infeksi Wuchereria bancorfti juga 

menimbulkan limfangitis dan limfadenitis. Namun pada infeksi Wuchereria 

bancrofti sering menimbulkan peradangan pada buah pelir (orkitis), peradangan 

epididimus (epididimitis) dan peradangan funikulus spermatikus (funikulitis)

(PMK, 2014). 

2. Gejala klinis Kronis

Gejala klinis kronis dapat berupa limfedema, lymp scrotum, kiluria dan 

hidrokel.

a. Limfedema

Gejala klinis kronis oleh infeksi Wuchereria bancrofti menimbulkan 

pembengkakan pada seluruh kaki, seluruh lengan, skrotum, penis, vulva vagina 

dan  payudara, tetapi pada infeksi Brugia menimbulkan pembengkakan pada kaki 

dibawah lutut, lengan dibawah siku dimana siku dan lutut masih dalam kondisi 

normal.

b. Lymph scrotum 

Lymph scrotum adalah pelebaran saluran limfe superfisial pada kulit scrotum, 

biasanya pada kulit penis, sehingga saluran limfe tersebut mudah pecah dan cairan

limfe mengalir keluar dan membasahi pakaian. Bisa juga ditemukan lepuh 

(vesicles) besar dan kecil pada kulit, yang dapat pecah dan membasahi pakaian. 

Lymph scrotum mempunyai resiko tinggi terjadinya infeksi ulang oleh bakteri dan 

jamur, serangan akut berulang dan berkembang menjadi limfadema skrotum. 

Skrotum kadang – kadang berukuran normal kadang – kadang juga sangat 

besar(Putri, 2017).
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c. Kiluria

kiluria adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah di 

ginjal (pelvis renal) oleh cacing dewasa Wuchereria bancrofti sehingga cairan 

limfe dan darah masuk  kedalam saluran kemih. Berikut beberapa gejala yang 

timbul karena kiluria.

1. Air kencing seperti susu karena air kencing banyak mengandung lemak 

dan biasanya disertai darah (Hematuria)
2. Sukar kencing
3. Kelelahan tubuh
4. Kehilangan berat badan

d. Hydrocele

Hydrocele adalah pelebaran buah zakar karena menumpuknya cairan limfe 

didalam tunica vaginalis testis. Hydrocele bisa terdapat pada satu atau dua 

kantung buah zakar dengan gambaran klinis dan epidemiologisnya sebagai berikut

:

1. Ukuran skrotum buasanya normal namun kadang – kadang ukurannya 

berubah menjadi besar sekali, penis tertarik dan tersembunyi. 
2. Kulit pada  skrotum normal, lunak dan halus
3. Kadang – kadang akumulasi cairan limfe disertai komplikasi yaitu 

kamplikasi dengan Chyle ( Chylocele), darah (Haematocele) atau nanah 

(Pyocele). Uji transiluminasi dapat digunakan untuk membedakan hidrokel

dengan komplikasi dan hidrokel tanpa komplikasi. Uji  transiluminasi ini 

dapat dikerjaakan oleh dokter puskesmas yang sudah terlatih. 
4. Hydrocele banyak  ditemukan di daerah endemis Wuchereria bancrofti dan

digunakan sebagai indikator adanya infeksi Wuchereria bancrofti 

(Pulungan, 2012). 
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H.  Pengobatan 

WHO ( World Health Organization ) menetapkan Kesepakatan Global ( The 

Global Goal of Elimination of Lymphatic as a Public Health problem by The year

2020 )yaitu program eliminasi yang dilaksanakan melalui pengobatan massal dan 

perawatan untuk mencegah kecacatan dan mengurangi penderitanya dilokasi yang

endemis setahun sekali selama 5 tahun.Pencegahan penyakit kaki gajah terus 

diupayakan dan diantisipasi secara intensif dengan kegiatan POPM ( Pemberian 

Obat Pencegahan Masal ). Penduduk berusia 2 – 70 tahun yang tinggal di daerah 

endemis menjadi sasaran POPM di indonesia berjumlah lebih dari  40,7 juta 

orang(Depkes,2019).

Pemberian obat pencegah filariasis ( kaki gajah) terdiri dari DEC ( Diethyl 

Carbamazine Citrat ) dan Albendazole. Penduduk usia 2 – 5 tahun mendapat 1 

tablet DEC 100 mg dan 1 tablet Albendazole 400 mg, untuk usia 6 – 14 tahun 

mendapat 2 tablet DEC 100 mg dan 1 tablet Albendazole 400 mg dan usia diatas 

14 tahun mendapat 3 tablet DEC 100 mg dan 1 tablet Albendazole 400 mg. 

Pemberian obat pada penderita filariasis diberi obat DEC 3 x1 tablet 100 mg 

selama 12 hari berturut – turut dan parasetamol 3x1 tablet 500 mf dalam 3 hari 

pertama untuk orang dewasa untuk anak diberikan sesuai berat badan. Pemberian 

obat pada penderita filariasis klinis dengan serangan akut atau mengalami 

serangan akut harus diobati dahulu serangan akutnya sesuai dengan jenis serangan

akutnya demikian juga pada infeksi sekunder. Apabila penderita berada 

dilingkungan endemus maka tahun berikutnya boleh diikut sertakab dalam 

kegiatan POPM filariasis dengan pemberian DEC dan albendazole sekali dalam 

setahun minimal 5 tahun secara berturut – turut. Penderita yang tinggal di daerah 

endemis tidak perlu mendapat obat sebagai bagian dari pelaksanaan POPM  

filariasis, setiap penderita filariasis positif cacing filaria asimptomatis perlu 

mendapatkan pengobatan sebagaimana penderita filariasis klinis positif cacing 

filaria( PMK, 2014)

I. Kerangka Teori

http://repository.unimus.ac.id

http://repository.unimus.ac.id


17

Kejadian filariasis

Faktor yang mempengaruhi

Vektor Hospes Lingkungan

http://repository.unimus.ac.id

http://repository.unimus.ac.id

