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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi kecacingan masih menjadi sebuah masalah kesehatan yang 

serius di Indonesia. Cacing yang menjadi penyebab utama infeksi ini 

adalah Soil Transmitted Helminths (STH), di antaranya adalah Ascaris 

lumbricoides (cacing gelang), Trichuris trichuira (cacing cambuk) dan 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus (cacing tambang) 

(Permenkes, 2017). Perkembangan kasus infeksi kecacingan di Indonesia 

didukung oleh cuaca atau iklim yang lembab dan hangat, tingkat 

kebersihan dan higienitas masyarakat yang masih rendah dan sistem 

pembuangan limbah yang buruk (Ali dkk., 2016).  

Pada tahun 2014, angka kasus infeksi kecacingan di Indonesia 

sempat mengalami penurunan dari sebanyak 59.082.148 penderita menjadi 

55.458.305 penderita pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 angka 

kasus infeksi kecacingan meningkat menjadi 62.135.441 penderita (WHO, 

2018). Prevalensi infeksi kecacingan masih tergolong sangat tinggi, yaitu 

untuk semua umur di Indonesia adalah 40% - 60%, sedangkan untuk anak 

usia 1 - 6 tahun atau usia 7 - 12 tahun yaitu 30% - 90% (Depkes RI, 2015).  

Infeksi kecacingan dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

penderitanya seperti gangguan konsumsi, daya cerna, absorpsi dan juga 
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menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental 

(Rosyidah & Prasetyo, 2018). Gangguan daya cerna, absorpsi dan 

konsumsi akan berdampak pada proses metabolisme tubuh sehingga 

terjadi kekurangan gizi, kalori, protein dan darah. Dampak tersebut akan 

mempengaruhi ketahanan tubuh, menyebabkan anemia dan retardasi 

pertumbuhan atau stunting (Promkes, 2018). Jika terjadi infeksi 

kecacingan yang berat, dapat menyebabkan kematian (Rosyidah & 

Prasetyo, 2018).  

Infeksi kecacingan dapat diatasi dengan memutus siklus hidup 

cacing penginfeksi dengan pemberian obat cacing sintetik. Obat yang 

biasa digunakan untuk membunuh STH adalah albendazole (CDC, 2018). 

Albendazole bekerja dengan melumpuhkan cacing sehingga pertumbuhan 

dan pergerakannya terganggu bahkan terhentikan sehingga pada akhirnya 

cacing mati (Agoes & Natadisastra, 2009). Namun obat cacing sintetik 

memiliki efek samping yang buruk seperti diare, sakit perut, mual, 

muntah, demam, penurunan atau bahkan hilangnya nafsu makan, sakit 

kepala dan pusing (Amerda Pharmaceuticals LLC, 2018).  

Orang Indonesia telah mengenal dan menggunakan pare 

(Momordica charantia) sebagai tanaman obat keluarga atau TOGA 

(Savitri, 2016). Kandungan pare antara lain adalah alkaloid, karantin, 

flavonoid, glikosida, fenolitik, tanin dan terpenoid  (Upadhyay et al., 

2015). Kandungan – kandungan tersebut mampu mengiritasi membran 

gastrointestinal dan menggangu penyerapan makanan cacing 
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penginfeksi. Gabungan berbagai senyawa yang dikandung, oleh Bauri et 

al. (2015) telah dilaporkan memiliki efek antelmintik yang bekerja dengan 

menginhibisi enzim asetilkolinesterase sehingga cacing menjadi paralisis 

dan akhirnya mati. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjokropranoto (2011) telah 

menemukan bahwa ekstrak etanol daun M. charantia bersifat antelmintik. 

Penelitian Tarmudji (2004) melaporkan bahwa terpen dalam ekstrak n-

heksan memiliki kemampuan antelmintik yang lebih kuat dari pada 

saponin, gula dan tanin untuk cacing lambung domba. Supraja dan Usha 

(2013) menemukan alkaloid, flavonoid dan terpenoid dalam ekstrak n-

heksan tanaman M. charantia. Dalam penelitian ini akan diteliti 

kemampuan antelmintik ekstrak n-heksan M. charantia. Kemampuan 

antelmintik akan ditentukan berdasarkan besar dosis yang diperlukan 

untuk mendapatkan mortalitas cacing Ascaris suum. Cacing A. Suum  

digunakan dalam penelitian ini sebagai hewan model karena memiliki 

kemiripan dengan cacing A. lumbricoides manusia.  
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Apakah ekstrak n-heksan daun pare (M. charantia) memiliki 

pengaruh terhadap mortalitas cacing A. suum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak n- heksan daun pare (M. charantia) 

terhadap mortalitas cacing A. suum 

2. Mengetahui dosis letal LC50 ekstrak n- heksan daun pare (M. 

charantia) terhadap mortalitas cacing A. suum secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat mempertajam informasi ilmiah tentang 

kemampuan antelmintik daun pare (M. charantia) terhadap 

cacing Ascaris.  

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lanjut sebagai 

kandidat obat cacing untuk masyarakat maupun industri obat. 


