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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

     Ascaris lumbricoides termasuk dalam kelompok soil transmitted helminth 

dalam usus manusia yang masih menjadi masalah di Indonesia terutama di Jawa 

Timur, prevalensi infeksi cacing yang terjadi melalui media tanah adalah sebesar 

8,7 – 80% (BPS, 2011).  Ascaris lumbricoides ditemukan di daerah beriklim 

panas dengan kelembaban yang tinggi, sanitasi yang jelek dan dapat ditemukan 

pada semua umur tetapi lebih sering pada anak-anak usia 5 sampai 10 tahun 

(Onggowaluyo, 2001). Prevalensi  Ascaris lumbricoides pada kuku jari tangan 

siswa SD di Kota Malang adalah sebesar 65,22 % (Rahayu, 2016) 

     Terdapatnya cacing Ascaris dewasa dalam jumlah yang besar di usus halus 

dapat menyebabkan abdominal distension dan rasa sakit. Keadaan ini dapat 

menyebabkan lactose intolerance, malabsorpsi dari vitamin A dan nutrisi lainnya 

serta kehilangan darah sehingga menurunkan kualitas sumber daya 

manusia.(Crompton, 2001). 

     Upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit kecacingan di Indonesia 

secara nasional di mulai pada tahun 1975, melalui program pengendalian 

kecacingan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung (P2PML), hingga tahun 2015 sudah lebih dari 200 kota telah 

melaksanakan pemberian obat cacing tetapi kecacingan masih merupakan 

penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Target 

program penanggulangan kecacingan adalah penurunan prevalensi kecacingan 

sampai dengan dibawah 10  di setiap kabupaten/ kota dan meningkatkan 
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cakupan pemberian obat pencegahan masal (POPM) kecacingan minimal 75% 

(Permenkes, 2017). 

   Lalat Musca domestica bersifat kosmopolitan dan merupakan spesies 

lalat yang banyak berperan sebagai vektor (penular) secara mekanis yang 

menyebarkan berbagai jenis penyakit (Kardinan, 2007). Musca domestica 

memiliki rambut-rambut yang berada di bagian kaki, badan, dan mulut (Hastutiek 

dan Loeki, 2007). Di pasar tradisional terdapat sampah yang ditumpuk di tempat 

terbuka dan mengandung zat-zat organik yang merupakan medium pembiakan 

lalat Musca domestica (Tri, 2013). 

     Dibedakan Pasar Gadang dengan Pasar Mergan karena Pasar Gadang 

merupakan pasar induk dan pusat distribusi dari barang-barang konsumsi yang 

tersebar di kota Malang. Pasar Gadang yang jumlah kiosnya mencapai 2540 unit 

menyebabkan aktivitas dan kepadatan penduduk yang lebih besar sehingga 

limbah yang dihasilkan lebih banyak (Dhesinta, 2014). Pemilihan Pasar Mergan 

sebagai lokasi penelitian kedua karena Pasar Mergan memiliki luas lebih sempit 

dan jumlah kios lebih sedikit yaitu 297 unit yang masih beralaskan tanah sehingga 

menjadikan tempat tersebut sesuai untuk perkembangan telur Ascaris 

lumbricoides sebagai salah satu jenis Soil Transmitted Helminth (BPS, 2011). 

Oleh karena itu, telah dilakukan penelitian dengan judul perbedaan jumlah telur 

Ascaris lumbricoides pada bagian luar tubuh lalat Musca domestica di Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Gadang dan Pasar Mergan Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Apakah terdapat perbedaan jumlah telur Ascaris lumbricoides pada bagian 

luar tubuh lalat Musca domestica di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

Pasar Gadang dan Pasar Mergan Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Mengetahui perbedaan jumlah telur Ascaris lumbricoides yang ada pada 

bagian luar tubuh Lalat Musca domestica di tempat pembuangan sementara 

(TPS) Pasar Gadang dan Pasar Mergan Malang. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

 
1. Mengetahui jumlah telur Ascaris lumbricoides yang ada pada bagian luar 

tubuh Lalat Musca domestica di pasar Gadang, Kota Malang.  

2. Mengetahui jumlah telur Ascaris lumbricoides yang ada pada bagian luar 

tubuh Lalat Musca domestica di pasar Mergan, Kota Malang. 

3. Mengetahui jumlah Lalat Musca domestica di Pasar Gadang dan Pasar 

Mergan Kota Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

 1. Sebagai sarana penerapan ilmu di bidang Parasitologi dan Kesehatan 

Masyarakat yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan dokter. 

 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi referensi, serta studi pendahuluan untuk mengembangkan 
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penelitian mikroorganisme lain yang dibawa oleh Musca domestica, 

misalnya kista protozoa, bakteri, dan lain – lain. 

 
1.4.2 Manfaat Klinis 

 

     Memberi informasi bahwa Lalat Musca domestica berperan sebagai 

vektor mekanis telur cacing Ascaris lumbricoides sehingga dapat 

menurunkan angka kejadian kecacingan. 

 
1.4.3 Manfaat Masyarakat 

 

1. Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa kecacingan 

merupakan penyakit menular yang dapat mengakibatkan 

menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan 

produktifitas 

2. Parasit yang ditemukan di lalat Musca domestica dapat menjadi 

acuan bagi Dinas Pasar dalam perbaikan lingkungan pasar di 

Kota Malang. 

3. Dapat menjadi bahan pertimbangan menteri kesehatan dalam 

upaya mereduksi kecacingan pada masyarakat terutama 

kelompok anak balita dan anak usia sekolah. 


