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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

     Beberapa spesies lalat berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, antara 

lain sebagai vektor mekanik untuk beberapa jenis mikro organisme yang patogen, 

berarti mikro organisme yang dibawa oleh lalat tidak mengalami perubahan 

bentuk atau perubahan jumlah atau tidak mengalami perubahan dalam jumlah 

maupun bentuk (Soebaktiningsih, 2011).  

     Arthropod borne disease adalah penyakit yang ditularkan dari satu orang ke 

orang yang lain oleh Arthropoda (Candra, 2006). Habitat lalat hijau banyak 

ditemukan di tempat sampah, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan. 

Chrysomya megacephala mempunyai peranan yang penting dalam kesehatan 

masyarakat terutama sebagai pembawa mikro organisme patogen (Simanjuntak, 

2001). Mikro organisme patogen tersebut antara lain telur Nematoda (Ascaris 

lumbricoides, Toxocara cati, Toxocara canis dan Trichuris trichuria), Cestoda 

(Taenia Solium, Heymenolepis nana, Echinococus granulosus), protozoa 

(Trichomonas hominis, Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Giardia lamblia, 

Toxoplasma gondii, dan Cryptosporidium parvum), Bakteri (Vibrio cholera, 

Escherechia coli, Salmonella typhi, Shigella spp) (Soebaktiningsih, 2011). 

      Soil Transmitted Helminths adalah Nematoda yang dalam siklus hidupnya 

membutuhkan tanah untuk menjadi bentuk infektif  (Soebaktiningsih, 2011). Di 

Indonesia prevalensi cacingan pada anak-anak masih tinggi antara 60-80%, 

sedangkan pada dewasa 40-60%. Hasil survei subdit diare tahun 2002 dan 2003 
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prevalensi cacingan sebesar 2,2-96,3% tergantung pada lokasi dan sanitasi 

lingkungan (Sardjono, 2009). Menurut Mahmudiono 2010, Data dari puskesmas 

Kabupaten Malang tentang STH pada tahun 2009 sebesar 25,2%, sedangkan tahun 

2010 sebesar 26,8%. 

     Menurut Hotez (2007) Soil Transmitted Helminths yang  sering menginfeksi 

manusia antara lain cacing gilig/roundworm (Ascaris lumbricoides), Toxocara 

cani(pada anjing), Toxocara cati (pada kucing) dan  cacing cambuk/whipworm 

(Trichuris trichiura). Dari telur-telur Soil Transmitted Helminth yang dibawa oleh 

lalat dan dapat ditularkan ke manusia adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Toxocara canis dan Toxocara cati  karena portal of entry ke manusia 

melalui oral (mulut manusia). 

     Pasar adalah tempat para pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan 

harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa (Ilmiyah, 2014). Pasar perlu 

adanya pengawasan  dan pemeriksaan terhadap sanitasi lingkungannya, sebab 

pasar dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia 

baik secara langsung atau tidak langsung. Di setiap pasar selalu terdapat 

tumpukan sampah, kadang-kadang terkumpul di TPS. 

     Sampah merupakan sumber penyakit, baik secara langsung maupun tak 

langsung, secara langsung sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai 

mikroorganisme, tak langsung sampah merupakan sarang berbagai vektor 

(pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, dan lalat. Sampah yang membusuk 

maupun yang tidak membusuk (kaleng, botol, dan plastik) merupakan sarang 

patogen. 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 “Prevelansi 

telur Soil Transmited Helminth (STH) pada bagian luar tubuh lalat hijau 

(Chrysomya megacephala) di TPS pasar Merjosari Malang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berapa prevalensi telur STH pada bagian luar tubuh lalat hijau (Chrysomya 

megacephala ) di TPS pasar Merjosari Malang? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

   Mengetahui jumlah lalat hijau (Chrysomya megacephala) jantan dan 

betina yang ditangkap dengan fly net di TPS pasar Merjosari Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

a. Mengetahui prevalensi telur STH pada bagian luar tubuh lalat hijau 

(Chrysomya megacephala)  di TPS pasar Merjosari Malang. 

b. Mengetahui jenis-jenis telur STH pada bagian luar tubuh lalat hijau 

(Chrysomya megacephala) di TPS pasar Merjosari Malang pada pagi 

hari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dinginkan dari penelitian ini adalah 

1. Akademik 

a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

pendidikan terutama dalam bidang Parasitologi Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi 

referensi penelitian selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 

 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi pendahuluan untuk 

mengembangkan penelitian lainnya terutama dalam upaya mencegah 

prevalensi infeksi oleh STH yang disebarkan oleh lalat. 

2. Masyarakat 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang 

disebabkan oleh lalat hijau (Chrysomya megacephala). 

b. Memberi informasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan 

agar tidak dihinggapi oleh lalat hijau (Chrysomya megacephala). 

 


