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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TelaahTeori 

1. Soil Transmitted Helminth 

Kata “Helminth” berasal dari Bahasa yunani yang berarti cacing, 

baik spesies yang bersifat parasit maupun spesies yang hidup bebas dari 

Filum Nemathelminthes kelas Nematoda yang berbentuk cacing bulat, 

Filum Plathyhelmintes  kelas Trematoda yang berbentuk cacing daun dan 

kelas Cestoda yang berbentuk cacing pita (Natadisastra, 2009). 

Nematoda merupakan cacing yang tidak bersegmen, bilateral 

simetris, mempunyai saluran cerna yang berfungsi penuh, berbentuk 

silindris dan memiliki panjang yang bervariasi (Gracia, 1996). Menurut  

habitatnya (tempat tinggal) nematoda  dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

nematoda usus dan nematoda darah atau jaringan (Irianto, 2013). 

Nematoda usus dibedakan menjadi dua berdasarkan cara 

penyebaranya, kelompok nematoda usus (Non-Soil Transmited 

Helminths) yang tidak memerlukan media tanah untuk media infektif dan 

kelompok nematoda (Soil Transmited Helminths) yang memerlukan 

media tahan untuk mematangkan telur atau larva non-infektif menjadi 

telur atau larva infektif (Natadisastra, 2009). 

 Soil Transmited Helminths (STH) dalam siklus hidupnya 

membutuhkan tanah untuk proses pematangan telur dari stadium non-
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infektif menjadi stadium infektif. Nematoda usus yang paling sering 

dijumpai di Indonesia ada tiga spesies, yaitu Ascaris lumbricoides (cacing 

gelang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), Necator americanus dan 

Ancylostoma duodenale (cacing tambang) (Natadisastra, 2009). 

2. Ascaris lumbricoides 

a. Klasifikasi 

Ascaris lumbricoides dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Nemathelminthes 

Kelas  : Nematoda 

Ordo  : Ascarida 

Famili  : Ascaridoidae 

Genus  : Ascaris 

Spesies  : Ascaris lumbricoides (Irianto, 2013). 

b. Epidemiologi 

Ascariasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing 

Ascaris lumbricoides, yang merupakan nematode usus terbesar dan 

paling umum terjadi pada manusia. Penyebaran dari infeksi cacing ini 

hingga ke seluruh dunia, angka kejadian di seluruh dunia lebih 

banyak dari infeksi cacing lainya (Soedarmo dkk, 2012). Cacing ini 

ditemukan kosmopolitan (diseluruh dunia) terutama di daerah tropis 

dan erat hubunganya dengan higiene dan sanitasi. Di Indonesia 

frekuensinya tinggi berkisar 20%-90% (Safar, 2009). 
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c. Morfologi 

1) Cacing jantan berukuran 10-31 cm, ekor melingkar, memiliki 2 

spikula 

2) Cacing betina berukuran 22-35 cm, ekor lurus, pada 1/3 bagian 

anterior memiliki cincin kopulasi (Prianto dkk, 2006) 

     
     Fertil          Infertil        Decorticated 

 

Gambar 1. Telur Ascaris lumbricoides (CDC, 2013) 

3) Telur fertilized, merupakan telur yang dibuahi, berukuran ± 60 × 

45 mikron, berbentuk oval, berisi embrio dan berdinding tebal 

dengan 3 lapisan yaitu lapisan, bagian luar yaitu lapisan 

albuminoid dengan permukaan tidak rata, bergerigi dan berwarna 

kecoklatan karena pigmen empedu, bagian tengah yaitu lapisan 

citin yang terdiri dari polisakarida dan bagian dalam (membrane 

vitellin) terdiri atas sterol yang dapat membuat telur bertahan 

sampai satu tahun dan terapung di larutan garam jenuh 

4) Telur unfertilized, merupakan telur yang tidak dibuahi, 

berukuran ± 90 × 40 mikron, berbentuk bulat lonjong atau tidak 

teratur, dindinganya terdiri dari 2 lapisan dan bergranula. Telur 

akan tenggelam dalam larutan garam jenuh 
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5) Telur decorticated, merupakan telur yang dibuahi tanpa lapisan 

albuminoid yang lepas karena proses mekanik. Telur akan 

terapung dalam larutan garam jenuh (Natadisastra dan Ridad, 

2009).  

d. Siklus Hidup 

 

     Gambar 2. Siklus hidup Ascaris lumbricoides (CDC, 2013) 

Cacing dewasa bertelur di dalam usus manusia, kemudian telur 

keluar bersama feses, berkembang menjadi bentuk infektif di dalam 

tanah, telur infektif tertelan manusia, menetas dalam usus menjadi 

bentuk larva, kemudian larva menembus usus bermigrasi melalui 

aliran darah ke jantung dan aveoli paru, selanjutnya masuk ke dalam 

trakea dan tertelan kembali (Utama, 2008). 

Infective Stage 

Diagnostic Stage 

Fertilized egg Unfertilized egg will 

not undergo biological 

development 
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e. Diagnosis 

Diagnosis dapat ditegakkan dengan menemukan telur cacing 

dalam feses (melalui pemeriksaan langsung atau metode tidak 

langsung), larva dalam sputum dan menemukan cacing dewasa keluar 

bersama feses atau melalui muntah pada infeksi berat (Safar, 2009). 

3. Trichuris trichiura 

a. Klasifikasi 

Cacing cambuk (Trichuris trichiura) 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Nemathelminthes 

Kelas  : Nematoda 

Ordo  : Enoplida 

Famili  : Trichuridae 

Genus  : Trichuris 

Spesies  : Trichuris trichiura (Irianto, 2013) 

b. Epidemiologi 

Trichuris trichiura tersebar luas di seluruh dunia, tetapi daerah 

yang ber prevalensi tinggi yaitu daerah tropis dan sub tropis. Daerah 

yang beriklim sedang, mereka yang paling sering diinfeksi adalah 

yang tinggal di lembaga seperti panti asuhan, lembaga 

pemasyarakatan dan rumah sakit jiwa (Sandjaja, 2007). 
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c. Morfologi 

1) Cacing jantan panjangnya ± 4 cm, bagian anterior halus seperti 

cambuk, bagian ekor melingkar 

2) Cacing betina panjangnya ± 5 cm, bagian anterior halus seperti 

cambuk, bagian ekor lurus dan berujung tumpul 

 

Gambar 3. Telur Trichuris trichiura (CDC, 2013) 

3) Telur berukuran ± 50 × 22 mikron, bentuk seperti tempayan 

dengan kedua ujung menonjol, berdinding tebal dan berisi larva 

(Prianto dkk, 2006). 

d. Siklus Hidup 

 

Gambar 4. Siklus Hidup Trichuris trichiura (CDC, 2013) 

Infektive stage 

Diagnostic 

stage 

Embryonate eggs are ingested 
Advanced cleavage 

2-cell stage 

Unembryonated 

eggs passed in 

faces 

Larvae hatch 

in small 

intestine 

Adults in cecum 
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Telur yang keluar bersama feses  merupakan telur tanpa 

embrio, belum matang dan tidak infektif. Setelah berada di media 

tanah, telur berkembang ke tahap telur berembrio dan menjadi bentuk 

infektif dalam waktu 2-4 minggu (Sandjaja, 2007). Telur infektif 

tertelan, selanjutnya di bagian proksimal usus halus, telur menetas 

kemudian keluar larva, cacing dewasa akan turun ke usus besar dan 

menetap dalam beberapa tahun (Natadisastra, 2009). 

e. Diagnosis 

Diagnosis Trichuris trichiura ditegakkan dengan menemukan 

telur cacing Trichuris trichiura dalam feses atau menemukan cacing 

dewasa pada anus atau prolapse rekti. Menemukan telur pada sediaan 

basah feses langsung atau menemukan cacing dewasa pada 

pemeriksaan kolonoskopi (Natadisastra, 2009). 

4. Necator americanus dan Ancylostoma duodenale 

a. Klasifikasi 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Nemathelminthes 

Kelas  : Nematoda 

Ordo  : Strongiloidae 

Famili  : Anclostomatidae 

Genus  : Necator/Ancylostoma 

Spesies :Necator americanus dan Ancylostoma duodenale  

(Irianto, 2013) 
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b. Epidemiologi 

Distribusi geografis dari spesies cacing kait yang merupakan 

parasit di usus pada manusia (Necator americanus dan Ancylostoma 

duodenale) iklim tropis merupakan keadaan yang sesuai untuk 

perkembangan telur Necator americanus dan Ancylostoma 

duodenale. Larva Necator americanus akan tumbuh optimum pada 

suhu berkisar 28-32 °C, sedangkan Ancylostoma duodenale berkisar 

antara 23-25 °C (Margono, 2008). 

c. Morfologi 

Morfologi Necator americanus sebagai berikut : 

1) Panjang badan ± 1 cm, menyerupai huruf S 

2) Bagian mulutnya mempunyai benda kitin 

3) Cacing jantan pada bagian ekor mempunyai bursa kopulatriks  

4) Cacing betina ekornya runcing 

 

Gambar 5. Telur Hookworm (CDC, 2013) 

5) Telurnya berukuran ± 70 × 45 mikron, bulat lonjong, berdinding 

tipis, kedua kutub mendatar dan didalam terdapat beberapa sel 
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6) Larva rabditiform panjangnya ± 250 mikron, rongga mulut 

panjang dan sempit, esofagus dengan dua bulbus dan menempati 

1/3 panjang badan bagian anterior 

7) Larva filarifrom panjangnya ± 500 mikron, ruang mulut tertutup, 

esofagus menempati ¼ panjang badan bagian anterior (Prianto 

dkk, 2006). 

Morfologi Ancylostoma duodenale sebagai berikut: 

1) Panjang badanya ± 1 cm, menyerupai huruf C 

2) Di bagian mulut terdapat dua pasang gigi 

3) Cacing jantan pada bagian ekornya mempunyai bursa kopulariks 

4) Cacing betina ekornya runcing (Prianto dkk, 2006).  

d. Siklus Hidup 

 

Gambar 6. Siklus Hidup Hookworm (CDC, 2013) 

Ancylostoma sp. 

Larvae can become 

developmentally 

arrested and 

dormant in tissues 

Filriform larva 

penetrates skin 

Development to 

filariform larva in 

enviornment 

Rhabditiform larva hatches 

Eggs in 

feces 

Adult in small intestine 
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Telur yang dihasilkan cacing betina akan keluar bersama feses 

dalam bentuk unsegmented. Tanah dengan lingkungan optimal, telur 

cacing akan berkembang menjadi larva rhabditiform selanjutnya 

menjadi larva infektif filariform. Larva infektif filariform akan masuk 

ke tubuh manusia dengan cara menembus kulit menuju pembulu 

darah, mengikuti peredaran darah sampai alveoli paru. Cacing akan 

bermigrasi menuju bronkus trakea dengan adanya reflek batuk larva 

tertelan masuk ke esofagus di usus halus berkembang menjadi cacing 

dewasa (Sandjaja, 2007). 

e. Diagnosis 

Diagnosis dapat ditegakkan dengan pemeriksaan feses untuk 

menemukan telur pada feses segar dan stadium larva pada feses yang 

sudah lama. Untuk membedakan spesies telur dibiakkan menjadi 

larva dengan menggunakan metode Harada Mori (Safar, 2009). 

5. Strongyloides stercoralis 

a. Klasifikasi 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Nemathelminthes 

Kelas  : Secernentea 

Ordo  : Rhabditida 

Famili  : Strongyloididae 

Genus  : Strongyloides 

Spesies  : Strongyloides stercoralis (Natadisastra, 2009). 
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b. Epidemiologi  

Cacing benang termasuk cacing zoonosis yang tersebar luas di 

seluruh dunia terutama di daerah tropis dengan kelembaban tinggi. 

Tempat hidup cacing betina dewasa adalah di dalam membran 

mukosa usus halus, terutama di daerah duodenum dan jejunum 

manusia dan beberapa jenis hewan. Strongyloides stercoralis jantan 

jarang ditemukan di dalam usus hospes definitif (Natadisastra dan 

Ridad, 2009). 

c. Morfologi 

1) Strongyloides stercoralis dewasa betina berbentuk seperti benang 

halus yang tidak berwarna, tembus sinar dan mempunyai kutikel 

yang bergaris-garis. Cacing betina yang parasitik mempunyai 

ukuran panjang tubuh sekitar 2,2 mm. Rongga mulut cacing 

pendek, sedangkan esofagusnya panjang, langsing dan berbentuk 

silindrik, terdapat sepasang uterus yang berisi telur. 

2) Cacing jantan hidup bebas, berukuran lebih kecil dibanding cacing 

betina dan mempunyai ekor yang melengkung. 

3) Telur Strongyloides stercoralis mirip telur cacing tambang, 

mempunyai dinding telur yang tipis dan tembus sinar. Bentuk telur 

yang bulat lonjong berukuran sekitar 55 × 30 mikron. Telur ini 

dikeluarkan dalam membran mukosa usus penderita dan segera 

menetas menjadi larva, sehingga telur tidak dapat ditemukan di 

dalam feses penderita. 
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        Rabditiform   Filariform 

 

Gambar 7. Larva Strongyloides stercoralis (CDC, 2013) 

4) Larva Strongyloides stercoralis mempunyai dua stadium larva, 

yaitu larva rabditiform dan larva filariform. Larva rabdifrom 

mempunyai rongga mulut yang pendek dengan dua perbesaran 

usofagus yang khas bentuknya. Larva filariform yang langsing 

bentuknya, mempunyai esofagus yang lebih panjang dari ukuran 

esofagus cacing tambang (Natadisastra dan Ridad, 2009). 

d. Siklus Hidup 

 

Gambar 8. Siklus Hidup Strongyloides stercoralis (CDC, 2013) 
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Daur hidup Strongyloides stercoralis tidak memerlukan hospes 

perantara. Cacing dewasa hidup dalam usus manusia yang bertindak 

sebagai hospes definitifnya, sedangkan beberapa jenis hewan dapat 

bertindak sebagai reservoir host yang menjadi sumber penularan bagi 

manusia. Didalam mukosa usus telur cacing dikeluarkan oleh induk 

cacing dan segera menetas menjadi larva rabdiform. Larva akan 

berkembang melalui tiga jalur daur hidup yaitu daur hidup langsung, 

daur hidup tak langsung dan autoinfeksi (Natadisastra, 2009). 

e. Diagnosis 

Larva rhaditiform ditemukan pada feses segar penderita. Jika 

larva rabditiform dibiakkan dalam biakan feses, maka dalam waktu 

tiga hari akan terbentuk larva filariform dan juga cacing dewasa yang 

hidup bebas dalam sediaan yang sama. Baik larva rabditiform 

maupun larva filariform Strongyloides stercoralis dapat dibedakan 

dari larva-larva cacing tambang (Natadisastra dan Ridad, 2009). 

B. Metode Pemeriksaan 

1. Metode Pemeriksaan Telur Cacing 

Pemeriksaan telur cacing dapat dilakukan dengan dua acara yaitu 

dengan cara kualitatif dan cara kuantitatif. Cara kualitatif dapat dilakukan 

dengan beberapa cara seperti pemeriksaan metode Natif ( direct slide), 

Pemeriksaan dengan metode Apung (flotation methode), modifikasi 

metode Merthiolat Iodin Formaldehyde (MIF). Cara kuantitatif dikenal 
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dua metode pemeriksaan yaitu metode Stoll dan metode Kato Katz 

(Natadisastra dan Ridad, 2009).  

2. Cara langsung (Sediaan Basah) 

Cara langsung (sediaan basah) adalah metode yang bertujuan untuk 

mengetahui telur cacing pada feses secara langsung dengan menggunakan 

larutan Eosin 2%. Pemeriksaan feses metode langsung dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu menggunakan kaca penutup dan tanpa kaca penutup 

(Fuad, 2012). 

a) Metode pembuatan sediaan langsung dengan penutup kaca yaitu 

dengan cara. Satu tetes cairan diletakkan di atas kaca objek kemudian 

mengambil feses dengan lidi (1-2 mm3) dan meratakan sampai 

homogen. Apabila terdapat bahan yang kasar keluarkan 

menggunakan lidi, kemudian ditutup dengan kaca penutup, 

meratakan cairan di bawah kaca penutup tanpa ada gelembung udara. 

Sediaan dapat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

10× atau 40× (Fuad, 2012). 

b) Pembuatan sediaan langsung dengan metode tanpa kaca penutup 

diperoleh dengan meletakkan satu tetes air pada kaca benda, 

kemudian mengambil feses menggunakan lidi (2-3 mm3) kemudian 

meratakan menggunakan lidi hingga homogen agar lapisan tipis dan 

tetap basah, memeriksa menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

10× atau 40× (Fuad, 2012). 
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3. Cara Tidak Langsung 

a) Metode Sedimentasi (Metode Faust dan Russell, 1964) 

Pemeriksan metode sedimentasi yaitu dengan gaya sentrifugal 

dari sentrifuge yang dapat memisahkan antara suspensi dan 

supernatannya sehingga telur cacing akan terendapkan (Fuad, 2012). 

b) Metode Flotasi dengan NaCl jenuh (Willis, 1921) 

Pemeriksaan metode flotasi NaCl jenuh dengan adanya 

perbedaan antara berat jenis telur  yang lebih kecil dari berat jenis 

NaCl sehingga telur dapat mengapung (Fuad, 2012). 

c) Metode Teknik Kato (Kato dan Miura, 1954) 

Pemeriksaan metode kato dengan cara merendam feses dalam 

larutan gliserin hijau, mengeringkan dengan kertas saring dan 

mendiamkan selama 20-30 menit pada inkubator dengan suhu 40° C 

untuk mendapatkan telur cacing dan stadium larva (Fuad, 2012). 

C. Jenis Pewarna Pemeriksaan 

1. Pewarna Eosin 

Eosin merupakan larutan yang sering digunakan untuk pemeriksaan 

mikroskopik sebagai usaha mencari protozoa dan telur cacing 

(Gandasoebatra, 2007). Eosin 2% dapat memberikan warna merah pada 

latar lapang pandang, warna kekuning-kuningan, Eosin 2% dapat 

digunakan untuk mewarnai telur cacing yang di pemeriksa di bawah 

mikroskop (Natadisastra, 2009). Eosin 2% dibuat dengan cara 
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mencampurkan 2 gram Eosin bluish dalam 100 ml sodium sitrat 2,9% atau 

aquades (Arifiyantini dkk, 2006). 

2. Pewarna Lugol 

Larutan Lugol dapat dibuat seperti membuat sediaan dengan garam 

faal. Larutan Lugol ditambahkan pada pinggir kaca penutup sebelum 

pemeriksaan sediaan, larutan Lugol akan menyebar ke dalam suspensi 

feses garam faal. Larutan Lugol dapat memulas unsur-unsur sel lebih baik, 

tetapi dapat membunuh organisme (Natadisastra, 2009). 

3. Pewarna Giemsa 

Giemsa merupakan larutan yang selalu digunakan untuk pewarnaan 

sediaan darah dan digunakan untuk mempelajari parasit-parasit darah 

(Gandasoebatra, 2007). Giemsa stok harus diencerkan lebih dahulu 

sebelum dipakai untuk mewarnai sel darah.  Elemen-elemen dalam zat 

Giemsa akan larut dalam waktu 40-90 menit dengan aquades atau buffer. 

Pengambilan Giemsa stok dari botol harus menggunakan pipet khusus agar 

Giemsa stok tidak tercemar. Giemsa stok harus dalam keadaan tertutup 

rapat dan tidak sering dibuka, karena methanol dapat menarik air dari 

udara (Wardani, 2013). 

Tolak ukur pemakaian pewarna Giemsa sebagai pewarnaan yaitu 

satu tetes stok Giemsa ditambah dengan sembilan tetes buffer penyangga 

(Giemsa 10%) atau satu tetes stok Giemsa ditambah dengan 19 tetes 

pengencer buffer penyangga (Giemsa 5%), buffer penyangga yang 

digunakan memiliki pH 7,2 (Gandasoebrata, 2007). 
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D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan 

1. Feses 

Konsistensi feses ditentukan berdasarkan kondisinya (padat, 

setengah padat, lunak dan cair). Telur-telur cacing dapat ditemukan pada 

setiap jenis spesimen, namun pada feses dengan kondisi cair kesempatan 

untuk menemukan telur akan berkurang. Cacing cambuk dewasa dan 

Ascaris dapat ditemukan pada permukaan atau didalam feses (Garcia, 

1997). 

Pemeriksaan feses berasal dari defikasi spontan untuk pemeriksaan 

biasa diperlukan feses sewaktu, feses diperiksa dalam keadaan segar, 

apabila dibiarkan terlalu lama maka unsur-unsur dalam feses akan rusak. 

Pengiriman feses dilakukan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari 

kaca atau plastik bermulut lebar (Gandasoebrata, 2007). 

2. Kualitas Reagen 

Kualitas stok Giemsa yang digunakan harus sesuai standar mutu 

antara lain tidak tercemar air dan masih aktif. Kualitas buffer penyangga 

sebagai pengencer pewarna Giemsa harus jernih, tidak berbau dan 

memiliki derajat keasaman pengenceran pH 6,8-7,2. Perubahan nilai pH 

pada pewarna Giemsa dapat berpengaruh terhadap kualitas pewarnaan 

(Wardani, 2013). 

3. Teknik Pemeriksaan 

Teknik pemeriksaan dilakukan dengan meneteskan larutan ke atas 

kaca objek atau feses yang diambil harus sesuai kebutuhan, larutan dengan 

feses harus homogen dan tercampur. Membuang bagian-bagian kasar 
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menggunakan lidi. Sediaan ditutup menggunakan kaca penutup sampai 

tidak ada gelembung dan pemeriksaan menggunakan mikroskop harus 

tepat (Gandasoebrata, 2007). 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kerangka Teori 
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F. Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hubungan Antar Variabel 

 

G. Pertanyaan Penelitian 

Pada konsentrasi berapakah pewarna Giemsa 1%, 2%, 3%, 4%, 5% 

efektif digunakan sebagai alternatif pengganti Eosin 2% pada pemeriksaan 

metode langsung (Natif) telur cacing  Soil Transmitted Helminths? 
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