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Abstrak 

Pemeliharaan hewan seperti anjing di Cakranegara tidak diimbangi dengan pemahaman yang 

baik tentang  penyebaran penyakit dapat meningkatkan resiko penularan penyakit dari hewan 

ke hewan lain atau dari hewan ke manusia. Anjing yang hidup liar mempunyai resiko 

penularan penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan anjing yang dipelihara. Salah satu 

penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (zoonosis) adalah kecacingan, seperti 

infeksi oleh Hookworm.  yang dapat menyebabkan creeping eruption. Penelitian ini bersifat 

observasional deskriptif, dengan tujuan untuk menentukan prevalensi Zoonotic Hookworm 

pada anjing yang berpotensi menyebabkan  creeping eruption  di  Cakranegara. Pengambilan 

sampel secara purposive sampling sebanyak 30 sampel dengan pemeriksaan metode cat basah 

dan Berrman. Hasil penelitian didapatkan Prevalensi  zoonotic hook worm adalah  14 dari 30 

sampel tinja anjing (46%).  

Kata kunci : Prevalensi, Zoonotic Hookworm, creeping eruption. 

Abstract 

Maintenance of animals like dogs in Cakranegara not matched with a good understanding of 

the spread of the disease. That Causes increase the risk of disease transmission from animal to 

animal or from animal to human. A wild dog that lives at risk of disease transmission is 

higher than the breed. One of the animal diseases that can be transmitted to humans 

(zoonoses) is a Hookworm. which can cause creeping eruption. This study was an 

observational descriptive, with the aim to determine the prevalence of Zoonotic Hookworm in 

dogs that could potentially cause creeping eruption in Cakranegara. Sampling was purposive 

sampling as many as 30 samples with wet paint (direct) and Berrman methods. Results, the 

prevalence of zoonotic hook worm was 14 of 30 samples of dog feces (46%).  

Keywords: Prevalence, Zoonotic Hookworm, Creeping eruption. 
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Latar Belakang 

Kesehatan manusia dihadapkan dengan 

berbagai macam permasalahan yang 

kompleks, Salah satunya adalah penyakit 

kecacingan yang disebabkan oleh parasit 

berupa cacing, yang  beraneka ragam 

jenisnya. Kecacingan berkaitan erat 

dengan sanitasi lingkungan yang buruk. 

Disamping itu juga kebersihan pribadi 

yang tidak terjaga, mengkonsumsi 

makanan yang diduga terkontaminasi 

dengan telur cacing, tingkat pengetahuan 

aspek sosial ekonomi yang masih rendah 

serta kontak dengan tanah yang diduga 

terkontaminasi dengan telur cacing 

(Onggowaluyo, 2002).   

Penyakit kecacingan tersebar luas, 

baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

Hasil survei Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia di beberapa provinsi di 

Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan 

prevalensi kecacingan untuk semua umur 

berkisar antara 40-60 % (Supari S.F., 

2006). 

Sekurang-kurangnya sejak abad 23 

SM, orang telah mulai menyadari adanya 

penyakit menular pada hewan yang dapat 

ditularkan  kepada manusia,  yang disebut 

zoonosis. Sejak saat itu mulai disadari pula 

bahwa pengendalian penyakit tersebut baru 

dapat berhasil bila dalam pelaksanaannya 

diarahkan pada rantai penularan yang 

bukan saja pada lingkungan hewan dan 

habitatnya, tetapi juga pada manusia 

(Soeharsono, 2006). 

Anjing dan kucing merupakan hewan 

sosial sama seperti halnya manusia. 

Kedekatan pola perilaku anjing dengan 

manusia menjadikan anjing bisa dilatih, 

diajak bermain, tinggal bersama manusia, 

dan diajak bersosialiasi  dengan manusia. 

Anjing memiliki banyak peran dalam 

masyarakat manusia dan sering dilatih 

sebagai anjing pekerja. Berbagai anjing 

pekerja dari segala jenis banyak bekerja 

sebagai anjing penggembala dan pekerjaan 

baru seperti anjing pelacak dan anjing 

penuntun tuna netra atau anjing pelayanan. 

Peran anjing yang paling umum dan paling 

penting di banyak negara adalah sebagai 

binatang peliharaan. Anjing telah bekerja 

dan tinggal bersama manusia dengan 

banyak peran yang membuat mereka 

digelari "teman terbaik manusia" (Budiana 

NS., 2007). 

Zoonosis yang disebabkan oleh 

anjing antara lain creeping eruption. 

Creeping eruption merupakan suatu 

kondisi di mana   larva filariform dari 

Ancylostoma braziliensis dan Ancylostoma 

caninum yang berasal dari anjing 

menembus kedalam lapisan kulit manusia 

dan melakukan migrasi secara terbatas 

pada kulit, yang dapat menimbulkan 

gangguan antara lain, peradangan kulit 

yang kemudian terjadi penebalan secara 

lokal yag disertai rasa gatal dan nyeri, 

infeksi sekunder, susah tidur, dan 

kehilangan konsentrasi dalam melakukan 

aktifitas (Soeharsono, 2006).  

Anjing yang tidak terpelihara dengan 

baik, hidup di lingkungan yang tidak 

bersih dan memakan makanan yang 

terkontaminasi larva atau telur cacing akan 

menyebabkan kecacingan nematoda usus 

(Hookworm) yaitu Ancylostoma caninum 

dan Ancylostoma braziliensis dan 

berpotensi menyebabkan creeping eruption 

pada manusia. 

Infeksi pada anjing terjadi bila telur 

dan larva cacing yang hidup di kotoran 

termakan oleh anjing, Kemudian cacing 

masuk kedalam saluran pencernaan di 

tubuh anjing. Anak anjing tertular cacing 

saat mengonsumsi air susu dari induk 

anjing. Anjing (yang terinfeksi) membuang 

kotoran sembarang tempat, selanjutnya 

manusia mendapat infeksi bila larva atau 

telur cacing tertelan, atau menginjak tinja 

anijng yang mengandung larva atau telur 

cacing.  Prevalensi  kecacingan 

Ancylostoma braziliensis  pada anjing di 

Indonesia yang telah tercatat  sebesar 18% 

dan Ancylostoma caninum sebesar 68% 

(Gandahusada dkk., 2006). 

Lingkungan Kecamatan Cakranegara 

merupakan salah satu wilayah di Kota 

Mataram masih banyak warga yang 

menjadikan anjing sebagai hewan 

peliharaan, namun sebagian besar anjing 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hewan_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hewan_sosial&action=edit&redlink=1


26 

 

yang dipelihara di daerah tersebut tidak 

terawat dengan baik dan tidak terjaga 

kesehatannya. Data prevalensi Nematoda 

usus (Hookworm) di Lingkungan Karang 

Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan 

Cakranegara pada tinja anjing yang 

berpotensi menyebabkan creeping eruption 

belum ada, Oleh karena itu perlu di 

lakukan penelitian mengenai prevalensi 

Zoonotic Hookworm pada tinja anjing yang 

berpotensi menyebabkan creeping eruption 

di Kecamatan Cakranegara dengan tujuan 

mendapat data mengenai infeksi zoonotic 

hookworm,  yang nantinya menjadi dasar 

sebagai informasi tambahan bagi instansi 

terkait dan juga sebagai informasi bagi 

masyarakat akan pentingnya pengetahuan 

dan pemahaman mengenai pemeliharaan 

hewan sehingga trhindar dari infeksi 

zoonotic hookworm. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan desain  cross 

sectional, dalam penelitian ini digunakan 

30 sampel tinja anjing di sekitar 

Cakranegara, dengan ciri sampel adalah 

masih baru. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara mengambil sedikit 

tinja anjing dengan menggunakan lidi, lalu 

dimasukkan kedalam wadah copok dengan 

penutup mencegah agar sampel tinja tidak 

kering. Penentuan infeksi zoonotic 

hookworm  ditegakkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan mikroskopis Tinja langsung 

menggunakan cat eosin, Sedimentasi dan 

dilanjutkan dengan meode biakan Beerman 

untuk mengidentifikasi, melihat 

perkembangan telur menjadi larva 

rabditiform - filariform. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah 

terdapatnya telur dan larva cacing 

hookworm  yang dapaqt memnyebabkan 

creeping eruption. 

Hasil  

Berdasarkan hasil pemeriksaan nematoda 

usus yang berpotensi menyebabkan 

creeping eruption (Ancylostoma 

braziliensis dan Ancylostoma caninum) 

pada tinja anjing di Lingkungan Karang 

Jasi Kelurahan Cilinaya Kecamatan 

Cakranegara adalah sebagai  berikut: 

Gambar  Hasil pemeriksaan nematoda usus 

pada tinja anjing   yang berpotensi 

menyebabkan creeping eruption. 

 

 
 

 

Gambar menunjukkan telur hookworm 

fertile dengan ciri bagian tepi bening 

dengan bagian dalam terdapat lobus lobus 

tejadinya pembelahan untuk menjadi fertile  

 

 

 
 

 

Gambar  menunjukan telur infektif dan 

terdapat  larva didalamnya. 
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Gambar menunjukan larva rabditiform dari 

Ancylostoma spp. 

 

 
 

Grafik infeksi zoonotic hookworm yang 

diedentifikasi dari sampel tinja anjing di 

Cakranegara 

Garfik menunjukkan bahwa infeksi 

zoonotic hookworm yang disebabkan oleh 

Ancyloctoma spp. Positif  sebesar 46% (14 

dari 30 sampel tinja anjing). Sedangkan 

yang menunjukkan hasil negatif sebesar 

54% ( 16 dari 30 sampel tinja anjing). 

Pembahasan 

Penelitian ini menunjukkan adanya 

persentase zoonotic hookworm yang cukup 

tinggi pada anjing yang terdapat di 

Cakranegara, yaitu angka infeksi 46%. 

(54.8%). Pemeliharaan hewan kesayangan 

seperti anjing jika tidak diimbangi dengan 

pemahaman yang baik tentang penyebaran 

penyakit dapat meningkatkan resiko 

penularan penyakit dari hewan ke hewan 

lain atau dari hewan  ke manusia. 

Ditambah lagi dengan banyaknya anjing 

yang hidup liar dan tidak mempunyai 

majikan, sehingga angka penularan 

penyakit akan meningkat. Dalam kondisi 

ini menyebabkan anjing rentan terhadap 

penularan penyakit. Salah satunya adalah 

zoonotic hookworm.  

Sebagian besar populasi di dunia 

dicemari oleh anjing yang terinfeksi 

Ancylostoma spp., sehingga paparan 

Ancylostoma spp. pada anjing akan 

menyebar luas. Prevalensi infeksi 60% 

sampai 70% dilaporkan pada anjing liar di 

Amerika Serikat Timur dan Amerika 

tengah, sedangkan di Amerika Tenggara 

86% (43 dari 50 anjing diperiksa di rumah 

sakit hewan ditemukan terinfeksi 

Ancylostoma spp.) (schad,1994). Di 

Argentina dilaporkan dari total sebanyak 

400 sampel 50,78%  (204 dari 400 anjing) 

merupakan infeksi dari Ancylostoma spp 

(Andresuk, dkk 2007). Thailand dengan 78 

sampel tinja anjing yang di periksa pada 

tahun 2010 sebesar 64,1% (49 dari 78 

sampel tinja anjing) terinfeksi Ancylostoma 

spp. Prevalensi  kecacingan Ancylostoma 

braziliensis  pada anjing di Indonesia 

(Jakarta) yang telah tercatat  sebesar 18% 

dan Ancylostoma caninum sebesar 68% 

(Gandahusada, 2006). 

Cakranegara merupakan lingkungan  

dengan suhu berkisar antara 27
0
 - 30

0
C. 

Dimana biasanya terdapat pepohonan yang 

dibawahnya terdapat tanah berpasir di 

badan jalan. anjing-anjing yang berada di 

sekitarnya sering melakukan defekasi 

ditempat tersebut. Serta banyaknya tempat 

pembuangan sampah yang tidak terawat 

dengan baik sehingga biasanya selain 

memakan sisa makanan yang terdapat di 

tempat pembuangan sampah tersebut, 

anjing-anjing di wilayah ini juga sering 

menggunakannya sebagai tempat defekasi. 

Hal inilah yang menyebabkan mudahnya 

terjadinya penularan Ancylostoma spp. dari 

anjing ke anjing tersebut. Dengan 

banyaknya populasi anjing liar dan anjing 

yang tidak terpelihara dengan baik 

mempermudah pencemaran lingkungan 

oleh Ancylostoma spp., sehingga hal ini lah 

yang menyebabkan tingginya angka 

kecacingan Ancylostoma spp.   

Infeksi oleh cacing Ancylostoma spp. 

umumnya diperoleh melalui kontak larva 

yang berasal dari tanah yang lembab dan 
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berpasir, biasanya menjadi tempat anjing  

melakukan defekasi, sehingga 

memungkinkan terjadinya infeksi secara 

kebetulan oleh larva filariform. 

Telur dan larva cacing hidup ditinja 

yang termakan anjing, selanjutnya larva 

cacing tertelan kedalam saluran 

pencernaan ditubuh anjing. Kemudian 

Cacing masuk kedalam tubuh anjing 

diantaranya ke hati. Dalam migrasinya 

larva dapat mencapai uterus, menembus 

selaput janin hingga anak anjing yang baru 

dilahirkan pun telah mengandung larva di 

dalam tubuhnya. Larva tersebut dapat juga 

mencapai kelenjar susu dan dapat terlarut 

dalam air susu hingga anak anjing yang 

masih menyusu pun dapat terinfeksi 

melalui air susu yang diminum. Larva 

stadium ketiga dapat diisolasi dari kelenjar 

susu induk pada hari ke-20 pasca lahir. 

Larva tersebut tidak hanya dapat diisolasi 

dari kolostrum tetapi sudah diekskresikan 

sejak dua sampai dengan sepuluh hari 

pasca lahir (sampai periode laktasi 

berakhir). Periode prepaten cacing A. 

caninum yang lewat uterus atau kelenjar 

susu (kolostrum) biasanya 14-16 hari 

hingga anak anjing yang baru berumur 

beberapa hari telah dapat mengandung 

cacing dewasa dalam ususnya. 

Telur yang telah diletakkan di usus 

halus oleh cacing betina keluar bersamaan 

dengan tinja. Lingkungan yang 

mendukung (suhu 23 – 30 
0
C tanah 

berpasir dan basah, kelembaban tinggi) 

didalam telur akan terbentuk larva stadium 

satu. Setelah 12-36 jam, telur yang 

mengandung larva stadium satu akan 

segera menetas dan terbebaslah larva 

stadium satu yang mempunyai bentuk 

esofagus. larva rhabditiform berukuran 275 

mikron serta memanfaatkan sisa organik 

dan bakteri sebagai bahan makanan. Larva 

stadium satu akan segera memasuki fase 

lethargi (istirahat) dan selanjutnya berubah 

menjadi larva stadium dua yang 

esofagusnya sudah kelihatan lebih 

langsing, setelah 5-8 hari akan mengalami 

penyilihan lagi dan menjadi larva stadium 

tiga (infektif) dengan esofagus filariform. 

Baik larva stadium dua dan larva stadium 

tiga sumber makanan sama dengan larva 

stadium satu.  

Larva filariform bila menembus kulit 

manusia akan membentuk alur yang 

menjalar disertai respon peradangan atau 

migrasi ke jaringan yang lebih dalam dan 

siklus perjalanan larva terhenti bila larva 

mati di dalam jaringan atau disebut juga 

dengan creeping eruption. Bila larva 

filariform tadi menembus kulit anjing 

maka larva filariform dari Ancylostoma 

spp. ini akan bermigrasi kedalam aliran 

darah menuju ke jantung, selanjutnya 

masuk ke dalam alveoli paru-paru. Di 

dalam paru – paru larva merobek dinding 

paru – paru dan bermigrasi ke usus kecil 

melalui trakea selanjutnya larva filariform 

tadi menuju ke esofagus dan lambung, 

kemudian kembali menjadi cacing dewasa 

di dalam usus halus. 

Manusia mendapatkan infeksi 

apabila larva infektif dari tanah menembus 

kulit. Apabila larva menembus kulit, akan 

menimbulkan papula dengan rasa gatal; 

dan dalam beberapa hari akan terbentuk 

alur linier yang menimbul. Pergerakan 

larva dalam terowongan membuat alur 

tersebut bertambah beberapa milimeter 

setiap hari, garukan yang hebat dapat 

menimbulkan infeksi sekunder (Garcia, 

dkk 1996). 

Selain itu Infeksi oleh larva juga 

dapat juga melalui mulut. Larva stadium 

tiga yang infektif memasuki tubuh melalui 

mulut bersamaan dengan makanan atau 

cairan yang terkonsumsi. Larva tersebut 

bermigrasi kedalam lapisan atas dari 

mukosa usus halus dalam beberapa hari 

setelah tertelan, kemudian kembali 

kelumen usus halus. Di dalam lumen 

cacing akan berkembang menjadi stadium 

dewasa (Subronoto,2006)  

Anjing yang hidup di Cakranegara 

merupakan kebanyakan anjing yang 

dipelihara oleh masyarakat sekitarnya dan 

sisanya merupakan anjing liar. Sebagai 

penyebab utama adalah sebagian besar dari 

anjing tersebut tidak di rawat dengan baik, 

sehingga anjing-anjing tersebut memakan 
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kotoran heawan dan sisa makanan yang 

terdapat di tempat pembuangan sampah di 

sekitarnya. Diakibatkan kedekatan 

kehidupan anjing dengan manusia yang 

memanfaatkannya sebagai hewaan 

peliaharaan, sebagai hiburan, hobby 

maupun penjaga rumah inilah yang 

berakibat manusia dapat dengan mudah 

tertular oleh zoonotic hookworm. Sesuai 

dengan sebuah survei di Brisbane 

Australia menunjukkan bahwa anjing liar 

adalah salah satu sumber infeksi yang 

menyebabkan kontaminasi Ancylostoma 

spp. di tempat umum (McCarthy dan 

Moore, 2000). 

Kesimpulan  

Prevalensi zoonotic hookworm pada anjing 

di Cakranegara adalah 46%, dan 

disebabkan oleh Ancylostoma spp.  
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