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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

 Askariasis adalah penyakit parasiter yang menyerang usus halus ternak 

meliputi : babi, sapi, kuda, kambing, domba dan unggas. Askariasis disebabkan 

oleh cacing Ascaris sp yang merupakan Kelas Nematoda. Pada babi Askariasis 

disebabkan oleh Ascaris lumbricoides varietas suum atau Ascaris suum yang telah 

tersebar luas diseluruh dunia. Cacing Ascaris suum dapat hidup dalam usus babi, 

dimana babi merupakan induk semang normal (Soulsby, 1986). Keberhasilan 

penanggulangan Askariasis di Indonesia masih sangat rendah, didukung dengan 

adanya kasus helminthiasis berulang. Salah satu faktor penyebab helminthiasis 

berulang pada ternak adalah iklim di Indonesia.  

 Temperatur dan kelembapan yang tinggi di Indonesia yaitu 22-32 ºC dan 

65-96 % merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi perkembangbiakan 

cacing, sehingga bahaya infeksi cacing hanya dapat dicegah atau dikurangi 

dengan sanitasi lingkungan dan manajemen yang baik serta pemberian 

anthelmintika (Ma’arif, 1995). Prevalensi penyakit infeksi cacing saluran 

pencernaan pada babi cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yasa 

dan Suprio (2004), dimana dari 29 sampel feses babi peranakan Landrace berumur 

2,5 bulan di Desa Sulahan Kecamatan Susut Bangli, Bali menunjukkan bahwa 

78,26% dari keseluruhan sampel tersebut terinfeksi cacing dan dari sampel positif 

39% terinfeksi cacing Ascaris suum. Yasa dkk., (2007) dalam penelitiannya 

terhadap 20 sampel feses induk babi Bali dan 20 sampel feses babi berumur satu 
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sampai dua bulan di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Buleleng Bali 

menyatakan bahwa babi yang terinfeksi cacing Ascaris suum sebesar 65%. 

 Pengobatan Askariasis dilakukan dengan pemberian anthelmintika 

sintetik, namun terdapat berbagai masalah seperti residu bahan kimia, resistensi 

parasit, toksin, tidak ekonomis, dan tidak tersedianya obat tersebut di daerah 

terpencil (Hussain, 2008). Diperlukan alternatif anthelmintika guna mengatasi 

masalah yang timbul yaitu dengan pemanfaatan tanaman obat. Menurut 

Purnamasari (2013) tanaman obat merupakan prioritas untuk diteliti karena kadar 

toksin rendah, mudah didapat, efek samping yang ditimbulkan juga relatif rendah 

serta memiliki khasiat penunjang disamping khasiat utama yang dapat berperan 

membantu proses penyembuhan. Berbagai macam tanaman obat telah dikenal dan 

digunakan sebagai obat tradisional salah satunya adalah daun sirih hijau (Piper 

betle Linn) (Agoes, 2010).  

 Daun sirih hijau memiliki kandungan senyawa alkaloid dan tannin 

(Sarwintyas dkk., 2004). Senyawa alkaloid mempunyai daya anthelmintika 

dengan cara menghambat sistem saraf pusat cacing yang dapat menyebabkan 

paralisa cacing. Senyawa tannin mempunyai daya anthelmintika dengan cara 

mengganggu pembentukan energi yaitu dengan menghambat fosforilasi oksidatif 

serta dapat mengikat protein bebas glikoprotein pada kutikula dan menyebabkan 

kematian (Parvathy et al., 2012). 

 Daun sirih hijau telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat 

tradisional. Daun sirih hijau berkhasiat sebagai antiseptik, anastesi lokal dan 

desinfektan. Mengunyah daun sirih hijau dapat memperkuat sistem pertahanan 
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mulut melawan mikroba. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa kebiasaan 

mengunyah daun sirih hijau dapat mengurangi resiko kanker mulut (Sarwintyas 

dkk., 2004). Penelitian in vitro untuk mengetahui khasiat tumbuhan sirih hijau 

sebagai anthelmintika sudah pernah dilakukan. Pallavi et al., (2012) yang 

menyatakan bahwa batang tumbuhan sirih hijau mempunyai daya anthelmintika 

terhadap Pheritima posthuma. Srinivas et al., (2013) juga melakukan penelitian 

tentang daun tumbuhan sirih hijau yang mempunyai daya anthelmintika terhadap 

Pheritima posthuma.  

 Penelitian yang dilakukan terhadap daun sirih hijau sebagai anthelmintika 

menggunakan metode infusa karena metode ini lebih mudah dilakukan dan sangat 

efisien serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Sampel cacing Ascaris suum 

digunakan sebagai penelitian percontohan dalam membunuh cacing kelas 

Nematoda. Spesies ini mudah didapat dan berukuran paling besar dalam kelasnya 

sehingga dapat diasumsikan spesies lain dalam kelas Nematoda akan mengalami 

kematian yang sama bahkan lebih cepat dibanding Ascaris suum. Pada penelitian 

ini Piperazine sitrat akan digunakan sebagai obat pilihan untuk pengobatan 

Askariasis sebagai pembanding karena Piperazine sitrat mempunyai batas 

keamanan yang lebar, sedangkan efek samping yang mungkin timbul adalah mual, 

muntah, sakit perut dan diare (Ma’arif, 1995). 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

a) Apakah infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) dapat membunuh cacing 

Ascaris suum secara in vitro ? 

b) Berapakah konsentrasi optimal infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) 

yang mempunyai aktivitas anthelmintika terhadap cacing Ascaris suum 

secara in vitro ? 

  

1.3    Landasan Teori 

Anthelmintika sintetik diketahui dapat bertidak sebagai anthelmintika 

dengan menyebabkan kelumpuhan atau paralisa cacing, merusak kutikula cacing 

serta mengganggu metabolisme cacing (Ekeanyanwu dan Etienajirhevwe, 2012). 

Piperazine sitrat digunakan sebagai drug of choice penyakit Askariasis (Syarif dan 

Elysabeth, 2007). Piperazine sitrat sangat efektif terhadap Ascaris lumbricoides 

yang menyebabkan cacing akan mati dalam keadaaan paralisa. Paralisa cacing 

disebabkan blokade respons otot cacing terhadap asetilkolin sehingga cacing 

mudah sekali dikeluarkan bersama gerakan peristaltik usus. Penyerapan 

Piperazine sitrat melalui saluran pencernaan cukup baik. Sebagian besar obat 

diserap di dalam tubuh dan diekskresikan bersama urin (Ma’arif, 1995). 

Cacing dewasa di dalam usus halus merusak mukosa usus. Cacing dewasa 

dalam jumlah besar akan membentuk anyaman seperti simpul yang dapat 

menyebabkan penyumbatan lumen usus dan mengganggu peristaltik usus. Pada 
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infeksi berat dapat menyebabkan perforasi usus dan dapat mengakibatkan 

peritonitis. Sifat cacing Ascaris suum adalah mengembara, sehingga cacing yang 

migrasi ke dalam lambung menyebabkan ulserasi yang mengakibatkan muntah. 

Cacing yang bermigrasi ke saluran empedu akan menyumbat duktus choledochus 

yang menunjukkan gejala ikterus (Subekti dkk., 2012). 

Daun sirih hijau memiliki kandungan senyawa alkaloid dan tannin 

(Sarwintyas dkk., 2004). Senyawa alkaloid mempunyai daya anthelmintika 

dengan cara menghambat sistem saraf pusat cacing yang dapat menyebabkan 

paralisa cacing. Senyawa tannin mempunyai daya anthelmintika dengan cara 

mengganggu pembentukan energi yaitu dengan menghambat fosforilasi oksidatif 

serta dapat mengikat protein bebas glikoprotein pada kutikula dan menyebabkan 

kematian (Parvathy et al., 2012). 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

a) Mengetahui aktivitas infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) dalam 

membunuh cacing Ascaris suum secara in vitro. 

b) Mengetahui konsentrasi optimal infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) 

yang mempunyai aktivitas anthelmintika terhadap cacing Ascaris suum 

secara in vitro. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau 

referensi pengobatan alternatif terhadap Askariasis pada ternak babi khususnya  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKTIVITAS ANTHELMINTIKA.... YOVITA RETNO PALUPI



6 

 

 

 

tentang pemanfaatan infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) sebagai 

anthelmintika sehingga akan meningkatkan efisiensi pengobatan. 

 

1.6    Hipotesis 

a) Infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) dapat membunuh cacing Ascaris 

suum secara in vitro. 

b) Didapat konsentrasi optimal infusa daun sirih hijau (Piper betle Linn.) yang 

mempunyai aktivitas anthelmintika terhadap cacing Ascaris suum secara in 

vitro. 
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