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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi cacing sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang 

penting di masyarakat namun kurang mendapatkan perhatian. Penyebab 

terbanyak penyakit infeksi cacing ini adalah kelompok Soil Transmitted 

Helminths (STH). STH terdiri dari cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing 

cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan 

Necator americanus) (Setyowatiningsih & Surati, 2017). Infeksi STH 

merupakan penyebab kecacingan terbanyak di dunia. Data World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2018 menyebutkan lebih dari 1,5 milyar orang 

atau sekitar 24% penduduk dunia terinfeksi STH. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang juga menghadapi 

penyakit cacing yang disebabkan oleh STH karena adanya faktor yang 

menunjang kehidupan dari cacing ini seperti keadaan alam sekitar yang kumuh, 

iklim, sosial ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, serta masih 

berkembangnya kebiasaan yang kurang baik (Amaliah & Azriful, 2016). Selain 

itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai higiene dan 

sanitasi diri maupun lingkungan mengakibatkan penularan cacing di Indonesia 

tergolong cepat (Anisa dkk., 2017). Angka kecacingan di Indonesia menurut 

Depkes adalah 28% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). 
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Penyakit kecacingan paling banyak terjadi pada anak-anak usia sekolah 

dasar. Hal tersebut dikarenakan anak-anak usia tersebut sering melakukan 

kontak dengan tanah. Penyebab infeksi cacing terbanyak disebabkan oleh 

cacing Ascaris (Hanif dkk., 2017). 

Infeksi STH dapat menimbulkan beberapa gejala. Larva cacing dapat 

menimbulkan terjadinya pneumonitis dan sindroma Loeffler. Gejala yang 

ditimbulkan penyakit tersebut seperti batuk, sesak napas dan demam. Cacing 

dewasa dapat menyerap karbohidrat, lemak dan vitamin yang terdapat pada 

tubuh manusia, terutama vitamin A yang dapat menimbulkan malnutrisi, 

gangguan pertumbuhan, serta gangguan kognitif (Anisa dkk., 2017).  

Indonesia memiliki banyak tanaman obat yang sering dimanfaatkan. Hal ini 

dikarenakan karena tanaman tersebut mudah didapat, harganya terjangkau dan 

telah digunakan oleh masyarakat secara turun temurun, salah satunya takokak 

(Solanum torvum). Sampai saat ini pemanfaatan dari buah Solanum torvum 

sebagai obat antelmintik masih kurang, sebab masih sebatas dikonsumsi. Pusat 

Studi Biofarmaka LPPM IPB & Gagas Ulung (2014) melaporkan buah Solanum 

torvum mengandung alkaloid, fenol, flavonoid jenis flavon, terpenoid, tanin, 

dan saponin. Flavonoid dan alkaloid menyebabkan terjadinya paralisis pada 

cacing. Tanin menyebabkan terjadinya kerusakan pada kutikula cacing serta 

mengganggu metabolisme pencernaan cacing. Saponin menyebabkan 

terjadinya vakuolisasi dan disintegrasi tegumen pada cacing, sedangkan 

terpenoid menyebabkan kelumpuhan pada cacing (Badarina et al., 2017; Chetia 

& Das, 2017; Haryatmi dkk., 2017). Dengan adanya kandungan tersebut, 
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diperkirakan Solanum torvum memiliki potensi sebagai obat antelmintik 

sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan.  

Penelitian ini akan diujikan pada Ascaris suum sebagai hewan model karena 

cacing ini mudah didapatkan dalam jumlah yang cukup banyak di tempat 

pemotongan hewan. Selain itu, tidak memungkinkan untuk mendapatkan cacing 

Ascaris lumbricoides dalam keadaan hidup. Cacing Ascaris suum dan Ascaris 

lumbricoides secara fisiologis tidak didapatkan perbedaan serta kedua cacing 

tersebut berasal dari genus yang sama, yaitu Ascaris, yang juga menunjukkan 

bahwa cacing Ascaris suum dapat dilakukan penelitian dengan metode in vitro 

(Himawan dkk., 2015). Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan efek 

antelmintik ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) terhadap cacing 

Ascaris suum secara in vitro dan menentukan konsentrasi yang tepat dalam 

membunuh cacing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, dapat dirumuskan: 

Apakah ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) dapat berpengaruh 

terhadap mortalitas cacing Ascaris suum secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum : 

Mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah takokak (Solanum torvum) 

terhadap mortalitas cacing Ascaris suum secara in vitro. 



4 

 
 

 

1.3.2 Tujuan khusus : 

1. Mengetahui perbedaan efek antar konsentrasi ekstrak etanol buah 

takokak (Solanum torvum) sebagai antelmintik terhadap Ascaris 

suum dalam 24 dan 48 jam. 

2. Mengetahui nilai LC99 ekstrak etanol buah takokak (Solanum 

torvum) yang dapat membunuh cacing Ascaris suum dalam waktu 

24 dan 48 jam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menambah dan mempertajam informasi ilmiah tentang 

pemanfaatan buah takokak (Solanum torvum) yang lain, yaitu potensi 

antelmintik. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru 

kepada masyarakat mengenai manfaat ekstrak buah takokak (Solanum 

torvum) terhadap cacing Ascaris suum sebagai terapi antelmintik yang 

alami dan berkhasiat. Selain itu, dapat dilanjutkan oleh industri obat/ 

farmasi sebagai obat cacing alami yang berkhasiat. 

 


