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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia adalah penyakit cacing 

hati atau Fasciolosis (Meritha, 2019). Prevalensi Fasciolosis tergolong cukup tinggi di 

Indonesia yaitu sekitar 60-90%, sedangkan Ascariasis merupakan nematoda terbesar 

yang dapat menginfeksi hewan sehingga menyebabkan penyumbatan serta obstruksi 

usus (Dirkeswan, 2012). Menurut Dirkeswan (2012), baik Fasciolosis maupun 

Askariasis, keduanya merupakan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).  

 Penelitian mengenai terapi Fasciolosis dan Ascariasis penting untuk dilakukan 

mengingat selama ini penggunaan anthelmintika kimia di masyarakat masih cukup 

tinggi. Penggunaan anthelmintika kimia secara terus menerus dan diulang-ulang 

menurunkan efektifitas dari anthelmintika tersebut (Putra dkk., 2014). Alternatif 

pengganti anthelmintik kimia yaitu dengan anthelmintik yang berasal dari tanaman 

perlu dipertimbangkan untuk menyediakan anthelmintik yang terjangkau bagi 

masyarakat (Noviana, 2015). Salah satu kekurangan obat-obatan anthelmintika 

sintetik adalah dapat menimbulkan efek samping yaitu alopecia dan disfungsi hati 

(Rahman et al., 2014). Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah buah 

gambas (Luffa acutangula). Penelitian mengenai daya anthelmintika ekstrak 

methanol buah gambas sebagai terapi pada kasus Fasciolosis dan Askariasis belum 

pernah dilakukan. 
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 Fasciolosis  menjadi salah satu penyakit yang sangat penting yang dapat 

menyerang manusia maupun hewan (Wibisono dkk., 2015). Menurut World Health 

Organization (2011), Fasciolosis dikategorikan sebagai  emerging disease yang telah 

menginfeksi 2,4 juta manusia. Tingkat prevalensi cacing hati (Fasciola spp) pada 

hewan menunjukkan angka yang cukup tinggi terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia (Kardena dkk.¸ 2016). Di Indonesia, kerugian akibat 

Fasciolosis ditaksir hingga Rp 513,6 miliar/tahun (Purwaningsih dkk., 2017). 

Kejadian Fasciolosis di Indonesia bersifat kronis yang disebabkan oleh Fasciola 

gigantica (Astuti dkk., 2017).  

 Eksistensi ternak babi di Indonesia tidak kalah dengan ternak sapi maupun hewan 

lain. Ternak babi merupakan salah satu komoditi unggulan yang dapat menunjang 

perekonomian (Suryani dkk., 2018). Terlepas dari keunggulan tersebut, ternak babi 

juga memiliki risiko gangguan penyakit yang mungkin muncul. Ternak babi 

mempunyai berbagai masalah kesehatan salah satunya serangan penyakit cacing 

(Niasono, 2002). Ascaris suum dapat dengan mudah ditemukan pada Rumah Potong 

Hewan (RPH), secara morfologi dan fisiologi mirip dengan Ascaris lumbricoides 

pada manusia serta berpotensi zoonosis (Andiarsa, 2014). Cacing ini biasa ditemukan 

pada babi, namun tidak menutup kemungkinan cacing ini juga menyerang manusia, 

kambing, domba, dan anjing (Muyasaroh, 2011). 

  Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh cacing menggunakan senyawa 

anthelmintik. Senyawa anthelmintik adalah senyawa atau sediaan baik berbahan 

alami atau sintetis yang digunakan untuk melawan infeksi cacing. Kekhawatiran 
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mengenai efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh obat-obatan antihelmintik 

kimia membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Obat anthelmintik kimia 

seperti Albendazole yang sering digunakan sering menimbulkan masalah resistensi 

(Ardana dkk., 2012). Selain itu, harga Albendazole yang mahal menjadikan obat ini 

tidak terjangkau bagi peternak di pedesaan (Ardana dkk., 2012). Penggunaan obat 

yang berasal dari tanaman adalah salah satu alternatif yang baik untuk mengatasi 

berbagai macam penyakit (Mhya and Mankilik, 2014). Tumbuhan yang dapat 

digunakan salah satunya adalah buah gambas. 

  Buah gambas memiliki kandungan tannin, fenol, dan alkaloid (Manikandaselvi et 

al., 2014). Dari penelitian sebelumnya, Dashora et al. (2013) melaporkan bahwa buah 

gambas memiliki khasiat anti-diabetes, immunomodulator, antimikroba, supresi 

tumor, hepatoproteksi, dan lain-lain. Selanjutnya, Manikandaselvi et al. (2016) 

menegaskan bahwa buah gambas dapat digunakan untuk membunuh cacing yang 

menyerang sistem pencernaan. Beberapa kandungan yang ada pada buah gambas 

seperti saponin, flavonoid, dan tannin juga terdapat pada tanaman lain seperti 

tanaman kumis kucing. Berdasarkan penelitian Ulya, dkk. (2014) tannin pada 

tanaman kumis kucing bekerja dengan cara langsung masuk ke dalam saluran 

pencernaan dan mempengaruhi proses pembentukan protein yang dibutuhkan untuk 

aktivitas cacing. Selain itu, kandungan juga terdapat pada air rebusan daun ketepeng. 

Berdasarkan penelitian Kuntari (2008) kandungan saponin pada air rebusan daun 

ketepeng bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga cacing 

mengalami paralisis otot hingga berujung pada kematian. Selain itu, Maulidiya dkk 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

4 

 

SKRIPSI DAYA ANTHELMINTIKA EKSTRAK... FIRDHA HANAN  

 

(2017) dalam penelitiannya mengenai anthelmintika ekstrak etanol daun kesum 

melaporkan adanya kandungan fenol (flavonoid) pada ekstrak etanol daun kesum 

memiliki daya anthelmintik yang bekerja dengan mengganggu produksi energi tubuh 

cacing. 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ekstrak methanol buah gambas  

memiliki daya anthelmintika terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum 

secara in vitro. Pada penelitian ini digunakan anthelmintik sintetik Albendazole 

sebagai kontrol untuk melihat efektivitas ekstrak methanol buah gambas. 

Albendazole digunakan karena memiliki spektrum yang luas (Noviastuti, 2015). 

Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan kadar konsentrasi ekstrak methanol 

buah gambas yang efektif terhadap cacing dan mengetahui waktu kematian cacing 

setelah terpapar ekstrak methanol buah gambas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1) Apakah ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) memiliki daya 

antihelmintik terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum? 

2) Berapakah konsentrasi ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) efektif 

dalam membunuh cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum secara in vitro? 

3) Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi ekstrak methanol buah gambas 

(Luffa acutangula) dan waktu kematian cacing Fasciola gigantica dan Ascaris 

suum? 
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4) Berapakah nilai LC50 dan LC90 dari ekstrak methanol buah gambas (Luffa 

acutangula) terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Untuk mengetahui ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) memiliki 

daya antihelmintik terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum secara in 

vitro. 

2) Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) 

yang efektif dalam membunuh cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum secara 

in vitro. 

3) Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi ekstrak methanol buah gambas 

(Luffa acutangula) dan waktu kematian cacing Fasciola gigantica dan Ascaris 

suum. 

4) Untuk mengetahui nilai LC50 dan LC90 dari ekstrak methanol buah gambas (Luffa 

acutangula) terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum. 

 

1.4 Manfaat  

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi pengobatan terhadap kejadian 

Fasciolosis dan Askariasis dengan memanfaatkan ekstrak methanol buah gambas 

(Luffa acutangula) sebagai antihelmintika. 
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1.5 Landasan Teori 

 Antihelmintika merupakan senyawa yang digunakan untuk mematikan cacing dan 

mengeluarkannya dari tubuh inang (Simamora, 2011). Obat anti parasit cacing 

banyak beredar di masyarakat dan dapat disesuaikan spektrumnya (Andiarsa, 2014). 

Antihelmintika sintetik yang digunakan untuk mengobati penyakit cacing memiliki 

efek samping seperti disfungsi hati dan alopecia (Rahman et al., 2014). Selain itu, 

obat cacing yang dijual di pasaran memiliki banyak efek samping diantaranya mual, 

muntah, dan diare (Utami, 2017).  

 Buah gambas memiliki kandungan glikosida, karbohidrat, saponin, flavonoid, dan 

triterpen (Abid et al., 2014; Kumar et al., 2016). Buah gambas juga memiliki 

kandungan tannin, fenol, dan alkaloid (Manikandaselvi et al., 2014). Keberadaan 

senyawa saponin akan menghambat kerja enzim asetilkolinesterase yang 

mengakibatkan paralisis cacing sehingga cacing akan mengalami kematian (Intannia 

dkk., 2015). Buah gambas dipilih karena memiliki kandungan saponin yang lebih 

daripada tanaman lain. Buah gambas memiliki kandungan saponin triterpenoid 

maupun saponin steroid (Suryani, 2007). Flavonoid dalam buah gambas diduga 

mendenaturasi protein dalam jaringan tubuh cacing sehingga menyebabkan kematian 

pada cacing, dan dapat mendegenerasi neuron pada tubuh cacing sehingga cacing 

mengalami kematian (Lasut dkk., 2012). Tannin sebagai antihelmintik bekerja 

dengan mendenaturasi protein pada tubuh cacing serta memutuskan ikatan fosforilasi 

oksidatif sehingga tubuh cacing mengalami gangguan homeostatis dan metabolisme 

(Jain et al., 2013). Tannin dapat mengikat protein bebas pada saluran pencernaan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

7 

 

SKRIPSI DAYA ANTHELMINTIKA EKSTRAK... FIRDHA HANAN  

 

cacing serta glikoprotein pada kutikula cacing sehingga mengganggu fungsi fisiologis 

seperti motilitas, penyerapan nutrisi, dan reproduksi (Hoste et al., 2006: Githiori et 

al., 2006). Fenol akan menyebabkan gangguan glikoprotein pada permukaan sel 

dengan cara memutuskan ikatan fosforilasi oksidatif (Jain et al., 2013). Alkaloid 

bersifat mengganggu homeostatis lokal dengan cara mengurangi nitrat yang akan 

digunakan untuk sintesis protein serta menekan penyaluran sukrosa ke dalam usus 

halus (Jain et al., 2013). Zat-zat aktif yang terdapat dalam buah gambas dengan 

mekanisme tersebut dapat membunuh cacing. 

1.6 Hipotesis 

1) Ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) memiliki daya anthelmintika 

terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum. 

2) Terdapat konsentrasi ekstrak methanol buah gambas (Luffa acutangula) yang 

efektif dalam membunuh cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum secara in 

vitro. 

3) Terdapat interaksi antara konsentrasi ekstrak methanol buah gambas (Luffa 

acutangula) dengan waktu kematian cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum 

secara in vitro. 

4) Terdapat nilai LC50 dan LC90 dari ekstrak methanol buah gambas (Luffa 

acutangula) terhadap cacing Fasciola gigantica dan Ascaris suum. 

 

 


