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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Salmonella typhi dan Salmonella 

paratyphi adalah strain bakteri anggota Salmonella. Salmonellosis ditularkan melalui 

makanan dan minuman yang tekontaminasi oleh kotoran atau tinja dari penderita 

demam tifoid. Penyakit ini dianggap serius karena dapat disertai berbagai penyakit 

dan juga mempunyai angka kematian yang cukup tinggi, yaitu 1-5 % dari penderita 

(Darmawati, 2009).  

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 penyakit 

demam tifoid merupakan 10 penyakit terbanyak yang di derita di Provinsi Jawa 

Timur. Terdapat 1774 penderita demam tifoid klinis dan sebanyak 1489 penderita 

dengan widal positif. Di Kota Malang pada tahun 2013 terdapat 350 penderita demam 

tifoid klinis dan sebanyak 344 penderita dengan widal positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa prevalensi penyakit demam tifoid di Kota Malang masih tinggi yakni 20 % 

dari jumlah penderita demam tifoid di Provinsi Jawa Timur.  

Lalat merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, 

yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan seperti : kolera, typhus, 

disentri, dan lain lain (Devi, 2001). Lalat berkembang biak pada media berupa tinja 

atau feses, carcas, sampah, kotoran hewan dan limbah buangan yang banyak 

mengandung agen penyakit, dengan demikian lalat mudah tercemari oleh agen 
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penyakit baik di dalam perut, bagian mulut dan kaki (Hastutik, 2007) .Lalat hijau 

(Chrysomya megacephala) juga dapat berperan sebagai vektor mekanis. Penularan 

secara mekanis terjadi melalui tubuh lalat. Kaki-kaki lalat yang kotor merupakan 

tempat menempelnya mikroorganisme yang kemudian hinggap pada makanan dan 

mengeluarkan air liurnya yang mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen yang 

disebarkan oleh lalat adalah antara lain Salmonella typhi, Vibrio cholera, Shigella 

disentry, Clostridium pefringens (Maryantuti, 2008). Dari tempat yang kotor lalat 

akan hinggap pada makanan yang terbuka, peralatan makan seperti sendok, garpu, 

piring dan perkakas makan lainnya. Disini lalat akan meninggalkan bakteri patogen 

yang terbawa oleh tubuhnya terutama pada bagian kakinya. Seekor lalat dapat 

membawa 6.500.000 jasad renik (Hestiningsih, 2003). 

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Supit Urang merupakan tempat 

pembuangan sampah yang menampung sampah dari 79 lokasi tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS) di kota Malang. Volume sampah di tempat pembuangan 

sampah akhir (TPA) Supit Urang sebanyak 1.642,50    atau 420,48 ton per hari. 

(Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang, 2013). Lingkungan yang kotor dan 

bau adalah tempat yang sangat disukai lalat. Tempat pembuangan sampah akhir 

adalah salah satu habitat lalat. Sampah merupakan sumber penyakit, baik secara 

langsung maupun tak langsung, secara langsung sampah merupakan tempat 

berkembangnya berbagai mikroorganisme secara tak langsung sampah merupakan 

sarang berbagai vektor (pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, lalat. Berbagai 

penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah 

diare, disentri, dan cacingan (Tobing, 2005). 
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 Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Identifikasi bakteri Salmonella sp pada bagian luar tubuh lalat hijau (Chrysomya 

megacephala) di tempat pembuangan sampah akhir Supit Urang Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adakah bakteri Salmonella sp pada bagian luar tubuh lalat hijau (Chrysomya 

megacephala) di tempat pembuangan sampah akhir Supit Urang Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella sp pada bagian luar tubuh lalat 

hijau (Chrysomya megacephala) di tempat pembuangan sampah akhir Supit Urang 

Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah lalat hijau (Chrysomya megacephala) jantan dan betina 

yang ditangkap dengan fly net di tempat pembuangan sampah akhir Supit 

Urang Malang.  

2. Mengetahui prevalensi bakteri Salmonella sp yang ada pada bagian luar tubuh 

lalat hijau (Chrysomya megacephala) di tempat pembuangan sampah akhir 

Supit Urang Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Akademik 

1. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

pendidikan terutama dalam bidang Parasitologi Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi 

referensi penelitian selanjutnya. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi pendahuluan untuk 

mengembangkan penelitian lainnya terutama dalam upaya menurunkan 

prevalensi infeksi oleh bakteri Salmonella sp yang disebarkan oleh lalat. 

1.4.2. Manfaat Klinis 

1. Memberi informasi dan gambaran dalam penanganan penyakit infeksi 

Salmonella sp serta kaitannya dengan keberadaan lalat hijau Chrysomya 

megacephala. 

2. Memberi masukan untuk pemahaman konsep penyebaran dan penularan 

berbagai macam penyakit infeksi oleh lalat. 

3. Memberi informasi bahwa lalat Chrysomya megacephala sering berperan 

sebagai vektor mekanis mikroorganisme (bakteri, virus, kista protozoa, telur 

cacing) yang menyebabkan penyakit bagi manusia. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat  

1. Dapat dipakai sebagai bahan pengetahuan dan penyuluhan untuk masyarakat 

dalam menurunkan prevalensi penyakit infeksi Salmonella sp yang disebarkan 

oleh lalat, misalnya demam tifoid. 

2. Memberi pengetahuan tentang pentingnya kebersihan dan sebagai bahan 

penyuluhan kesehatan lingkungan serta kesehatan masyarakat dalam upaya 

pencegahan penyakit oleh Salmonella sp yang berkaitan dengan keberadaan 

lalat Chrysomya megacephala. 

 


