
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Toxoplasmosis 

2.1.1 Definisi 

Toxoplasmosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Toxoplasma 

gondii, yang merupakan parasit obligat intraselular yang dapat menginfeksi manusia dan 

mamalia lainnya termasuk hewan peliharaan seperti kucing, anjing, sapi kambing, domba, 

babi serta unggas (Sroka dkk., 2010; Zemere dkk., 2012). Toxoplasmosis umumnya bersifat 

asimtomatis dan dapat sembuh tanpa pengobatan khusus bagi individu dengan sistem imun 

yang baik, namun pada individu dengan sistem imun yang buruk seperti wanita hamil atau 

individu dengan imunitas rendah maka akan berakibat (Neves, 2009; Weissa, 2009). T. gondii 

menginfeksi semua sel berinti, termasuk makrofag yang seharusnya berfungsi 

memfagositosis dan mengeliminasi patogen (Neves, 2009; Pohan, 2009). 

 

2.1.2 Toxoplasma Gondii 

2.1.2.1 Morfologi 

Toxoplasmosis disebabkan oleh parasit T. gondii, dimana kucing merupakan inang 

definitif dari parasit tersebut. Secara morfologi T. gondii terdapat dalam 3 bentuk yaitu 

ookista, trakizoit dan bradizoit. Ookista merupakan hasil dari perkembangbiakan seksual T. 

gondii yang hanya berlangsung dalam usus bangsa kucing yang merupakan inang definitif 

dari parasit tersebut. Ookista selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses dan akan bertahan 

selama bertahun-tahun pada kondisi lingkungan yang lembab. Dalam lingkungan tersebut 

ookista akan menjadi infektif dengan mengalami meiosis dan menghasilkan sporozoit 

(Dubey, 2008; Pohan, 2009; Lilly dkk, 2013). Ookista akan menjadi matang dalam waktu 1-5 



hari. Ookista memiliki bentuk lonjong dengan ukuran 12,5 mikron dan menghasilkan 

sporokista yang mengandung 4 sporozoit (Pohan, 2009). 

Takizoit merupakan bentuk dari T. gondii yang mampu bereplikasi dengan cepat di 

seluruh sel pada tubuh inangnya kecuali sel darah merah karena takizoit hanya menyerang sel 

berinti saja. Takizoit memiliki bentuk menyerupai bulan sabit dengan satu ujung yang 

runcing dan ujung lainnya agak membulat. Panjang takizoit sekitar 4-8 mikron dan memiliki 

satu inti yang letaknya ditengah. (Pohan, 2009). 

 
Gambar 2.1 Morfologi T. gondii (A) Takizoit pada hasil smear paru, (B) 

Kista jaringan pada otot (Hill dkk., 2002) 

 

Bradizoit adalah stadium T. gondii yang merupakan perubahan dari takizoit yang 

membelah dan berada didalam suatu kista sehingga sering disebut kista jaringan. Jumlah 

bradizoit yang terdapat didalam kista bervairiasi tergantung ukuran dari kista. Kista dapat 

bertahan di sel inang seumur hidup terutama di jaringan otak, otot jantung, dan otot bergaris. 

Di otak bentuk kista lonjong atau bulat, sedangkan di dalam otot bentuk kista mengikuti 

bentuk sel otot (Pohan, 2009; Bresciani dkk., 2013). 

2.1.2.2 Siklus Hidup 

T. gondii dapat masuk ke tubuh manusia dalam bentuk ookista yang berasal dari feses 

kucing maupun dalam bentuk kista yang terdapat pada danging hewan yang telah terinfeksi 

oleh toxoplasma. Apabila tertelan oleh manusia atau inang perantara lainnya ookista yang 

terbawa bersama makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan berubah bentuk 

menjadi takizoit di dalam tubuh manusia. Ookista juga dapat tertelan oleh inang definitif dan 

akan berkembang biak kembali secara seksual maupun aseksual dengan membentuk takizoit 



(Dubey, 2008; Pohan, 2009). Takizoit akan bereplikasi dengan cepat dan menyebar ke 

sirkulasi. Takizoit umumnya ditemukan di tubuh manusia pada saat infeksi akut (Pohan, 

2009). 

 
Gambar 2.2 Siklus Hidup T. gondii (Hill dkk., 2002) 

Penularan T. gondii ke tubuh manusia dalam bentuk ookista  umumnya didapat saat 

mengkonsumsi makanan, termasuk sayuran dan buah-buahan, atau air minum yang telah 

terkontaminasi oleh ookista yang berada di lingkungan ataupun yang terbawa oleh kucing itu 

sendiri. Penularan dalam bentuk bradizoit terjadi ketika individu mengkonsumsi daging 

hewan yang telah terinfeksi oleh T. gondii dan tidak dimasak secara matang. T. gondii juga 

dapat menular melalui transplantasi organ, pendonoran darah, atau kongenital (Elmore dkk., 

2010; Lilly dkk., 2013).  

Beberapa pekerjaan juga meningkatkan risiko tertular toxoplasmosis seperti tukang 

kebun yang sering berinteraksi dengan tanah, ataupun pekerja laboratorium yang tidak 

sengaja terkontaminasi oleh T. gondii melalui jarum suntik atau alat laboratorium yang 

terkontaminasi dengan T. gondii (Elmore dkk., 2010). Pada wanita hamil yang terinfeksi 

toxoplasmosis, T. gondii dalam bentuk takizoit akan menyebar ke fetus yang dikandungngya 



melalui jaringan plasenta. Keparahan dari infeksi tersebut tergantung virulensi dari parasit 

dan respon imun dari wanita yang sedang hamil (Bresciani dkk., 2013).   

Penularan melalui ookista sangat berpengaruh dalam meningkatnya prevalensi 

toxoplasmosis. Bagi inang perantara lain hanya dengan menelan 1 ookista akan mengalami 

toxoplasmosis. Sedangkan bagi seeokor kucing harus menelan 1000 ookista untuk menjadi 

terinfeksi atau hanya dengan menelan satu bradizoit dengan memakan inang perantara lain 

yang telah terinfeksi T. gondii maka kucing tersebut akan terinfeksi toxoplasmosis. Dari 

tubuh kucing yang telah terinfeksi T. gondii akan melepaskan ookista hingga 10 juta butir 

dalam sehari selama 2 minggu (Elmore dkk., 2010). 

 

2.1.3 Patogenesis 

T. gondii masuk kedalam tubuh melaui 3 tahap proses perkembangan penyakit yaitu 

parasitemia, akut dan kronik. Ookista yang tertelan oleh manusia akan memasuki saluran 

pencernaan. Dinding dari ookista akan dihancurkan oleh enzim pencernaan setelah sampai di 

ileum dan sporozoit yang ada didalamnya akan menyebar dan melakukan replikasi serta 

diferensiasi menjadi takizoit. Takizoit akan berkembang biak dalam sel secara endodiogeni 

dan apabila sel penuh dengan takizoit maka akan pecah dan memasuki sel lain disekitarnya 

atau difagositosis oleh makrofag. Parasit akan menyebar dari saluran pencernaan ke berbagai 

organ, terutama jaringan limfatik, otot lurik, miokardium, retina, plasenta dan sistem saraf 

pusat. Tahap ini merupakan tahap parasitemia. Takizoit juga akan menginduksi respon 

inflamasi sehingga akan menimbulkan manifestasi klinis yang merupakan gejala akut dari 

toxoplasmosis (Dubey, 2008; Pohan, 2009). 

Takizoit akan mengaktifkan respon imun selular dan respon imun humoral. Pada 

individu yang imunokompeten, respon imun terhadap takizoit dapat bermacam-macam, 

seperti induksi antibodi parasit, aktivasi makrofag dengan perantara radikal bebas, produksi 

interferon gama, dan menstimuli limfosit T sitotoksik. Respon imun akan membatasi 



replikasi dari takizoit dan membunuh parasit tersebut. Pada individu yang sistem imunnya 

menurun, takizoit akan terus bereplikasi dan berkembang menjadi kista yang mengandung 

bradizoit (Pohan, 2009). Kista umumnya berkembang 7-10 hari setelah infeksi sistemik oleh 

takizoit. Kista jaringan akan ditemukan di berbagai organ, namum umumnya akan menetap di 

sistem saraf pusat dan otot (Pohan, 2009; Bresciani dkk., 2013). 

T. gondii yang tertelan oleh manusia dalam bentuk kista akan melepas bradizoit dari 

kista akibat lisis oleh karena proses pencernaan. Bradizoit berbeda dengan takizoit, dimana 

bradizoit lebih resisten terhadap efek dari pepsin sehingga dapat lebih cepat menyebar ke 

organ lain (Pohan, 2009). Sistem imum memegang peranan penting dalam penyebaran T. 

gondii ke organ-organ lain, bila terjadi defisiensi imun makan penyakit ini akan berkembang 

ke fase laten/kronik (Dubey, 2008; Pohan, 2009). 

 

2.1.4 Gejala Klinis 

Sebagian besar kasus infeksi toxoplasmosis pada manusia bersifat asimptomatis, 

bersifat jinak dan dapat sembuh dengan sendirinya tergantung sistem imun individu tersebut. 

Pada saat fase akut dimana T. gondii dalam tubuh berbentuk takizoit, tubuh akan merespon 

dengan melepas berbagai mediator inflamasi sehingga muncul berbagai gejala. Gejala yang 

umum terjadi pada saat fase akut yaitu limfadenopati yang merupakan gejala paling sering 

terjadi pada pasien toxoplasmosis. Limfadenopati akan muncul didaerah leher (cervical area) 

yang kemudian juga akan menyebar ke daerah axila. Limfadenopati akibat T. gondii 

umumnya bersifat non-fix (dapat digerakkan), memiliki bentuk yang khas, tidak bernanah, 

dan tidak ada nyeri tekan (Neves dkk., 2009; Weissa dkk.,2009). 

Gejala lain yang dapat ditemukan pada pasien toxoplasmosis yaitu demam, keringat 

malam, sakit kepala, mialgia, malaise, nyeri tengorokan, nyeri perut, hepatosplenomegali dan 

maculopapular ras. Gangguan neurologi dan korioretinitis juga sering terjadi pada gejala 

yang lebih serius, umumnya terjadi pada dekade kedua atau ketiga kehidupan (Neves dkk., 



2009; Weissa dkk., 2009). Gejala fatal yang juga dapat terjadi yaitu pneumonitis, myositis, 

hepatitis, encephalitis, miokarditis atau polimiositis. Umumnya bila gejala tersebut terjadi 

pada individu dengan sistem imun yang baik maka gejala akan hilang dalam beberapa bulan 

dan jarang melebihi 12 bulan (Weissa dkk.,2009). 

Secara umum toksoplasmosis dapat menimbulkan gejala akut yang kemudian akan 

menjadi kronis apabila sistem imun individu tersebut menurun. Infeksi toxoplasma kronis 

akan berisiko mengalami schizophrenia atau kelainan tingkah laku lainnya. Infeksi serebral 

yang kronis juga berperan penting dalam perkembangan degenerasi neurologis, seperti 

penyakit Alzheimer dan sindrom down (Weissa dkk., 2009; Lilly dkk., 2013). 

Pada individu dengan sistem imun yang menurun, neonatus, dan individu yang 

terinfeksi pada kondisi hamil akan menimbulkan gejala yang lebih fatal seperti nekrosis 

meningoencephalitis dan aggrafasi sistemik. Limfadenopati tipe piringer kuchinka dan 

encephalitis juga terjadi pada beberapa pasien. Pada individu dengan penyakit AIDS, gejala 

umum yang sering terjadi adalah encephalitis yang terjadi apabila jumlah sel CD4+ dibawah 

200 sel/μL dan umumnya terjadi karena reaktivasi dari infeksi yang sudah lama. Gejala lain 

yang ditemukan yaitu penurunan status mental, kejang, gangguan nervus kranial, gangguan 

sensoris, gejala serebral, meningismus, gangguan gerak dan gejala neuropsikiatrik (Weissa 

dkk., 2009). 

Wanita hamil yang terinfeksi toxoplasma juga sangat berisiko untuk menularkan 

parasit tersebut pada fetus yang dikandungnya. Frekuensi penularan toxoplasmosis pada 

wanita hamil berkisar 15% pada trimester pertama, 30% pada trimester kedua, dan 60% pada 

trimester ketiga (Deji-Angbola dkk., 2011; Zemere dkk., 2012). Namun penyebaran infeksi 

pada minggu ke 10-24 akan menimbulkan gejala yang lebih fatal, sedangkan penyebaran 

pada  minggu ke 26-40 akan menimbulkan gejala subklinik dikemudian hari.  



Gejala yang umum ditemukan pada infeksi toxoplasma kongenital yaitu 

chorioretinitis, strabismus, kebutaan, epilepsi, retardasi mental, anemia, jaundice (penyakit 

kuning), ruam kulit, hidrosepalus, diare, hiporemia, dan gejala yang tidak spesifik lainnya. 

Kegagalan pertumbuhan anak juga dapat terjadi pada infeksi kongenital. Infeksi toxoplasma 

pada wanita hamil trimester pertama juga berisiko tinggi menyebabkan keguguran pada janin 

yang dikandungnya (Neves dkk., 2009; Weissa dkk., 2009). 

 

2.1.5 Pencegahan 

Berbagai tindakan dapat dilakukan untuk mencegah toxoplasmosis. Pencegahan dapat 

dilakukan oleh individu tersebut atau pada hewan yang dipeliharanya. Peranan kucing 

sebagai inang definitif merupakan peran terpenting dalam penyebaran toxoplasmosis. 

Penyebaran pada hewan peliharaan terutama kucing dapat dilakukan dengan cara menjaga 

hewan peliharaan di dalam rumah atau kandang yang telah disediakan, sehingga hewan 

peliharaan tidak berkeliaran dengan bebas. Makanan yang dikonsumsi oleh hewan peliharaan 

juga harus dijaga agar hewan tersebut tidak mengkonsumsi makanan atau feses yang telah 

terkontaminasi T. gondii. Pemilik hewan peliharaan juga harus menjaga kebersihan ketika 

membersihkan kotoran hewanya, terutama untuk wanita hamil diusahakan untuk tidak 

membersihkan kotoran kucing atau selalu menggunakan sarung tangan ketika membersihkan 

kotoran kucing (Dubey, 2008; Elmore dkk., 2010). 

Penyebaran juga dapat terjadi dari ookista yang terdapat di tanah yang lembab 

didaerah tropis. Untuk mencegah penyebaran tersebut maka diharuskan untuk mencuci 

tangan setelah terkontaminasi dengan tanah. Bagi pekerja tukang kebun yang memiliki risiko 

tinggi tertular melaui ookista ditanah maka disarankan untuk menggunakan sarung tangan 

saat bekerja dan mencuci tangan dengan bersih setelah pekerjaan selesai (Elmore dkk., 2010).  

Ookista juga dapat menginfeksi hewan lain, oleh karena itu pencegahan juga dapat 

dilakukan dengan cara memasak makanan minimal hingga suhu 60oC selama 1 menit atau 



didinginkan hingga suhu -12oC selama 24 jam. Mencuci sayur dan buah-buahan dengan 

bersih serta tidak meminum air yang belum disterilkan juga dapat mencegah penyebaran T. 

gondii melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi T. gondii (Elmore dkk., 

2010; Sroka dkk., 2010).  

Edukasi merupakan hal terpenting dalam mencegah penyebaran toxoplasmosis. 

Edukasi dapat dilakukan pada wanita hamil atau masyarakat lain yang memiliki risiko tinggi 

untuk terinfeksi toxoplasmosis. Edukasi yang diberikan dapat mencakup informasi mengenai 

penyebaran serta cara mencegah toxoplasmosis (Elmore dkk., 2010; Costa dkk., 2012). 

Skrining serologi atau pemeriksaan TORCH juga dapat dilakukan bagi wanita hamil untuk 

mengetahui adanya infeksi T. gondii pada tubuh. Dengan demikian maka pengobatan dini 

dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah terjadi pada janin 

yang dikandungnya (Dubey, 2008; Elmore dkk., 2010; Bresciani dkk., 2013). 

Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan untuk hewan peliharaan yang 

berisiko terhadap toxoplasmosis, yang tersedia dalam bentuk vaksin hidup. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pada domba, vaksinasi mampu mengurangi pertumbuhan kista di 

jaringanya, sedangkan pada kucing vaksinasi hanya mampu menghambat produksi ookista. 

Kelemahan yang mungkin didapatkan dari vaksinasi adalah masa aktif vaksin yang terbatas 

dan risiko terinfeksi bagi tim medis yang memberikan vaksin (Dubey, 2008; Elmore dkk., 

2010; Bresciani dkk., 2013). 

 

2.2 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang didapatkan dari penginderaan terhadap 

objek tertentu baik secara penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Namun 

sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif memiliki 6 tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, 



analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita 

sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas (Notoadmodjo, 2007). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut 

Notoatmojo (2007) yaitu 

1) Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman pribadi maupun 

pengalaman orang lain. Pengalaman dapat memperluas pengetahuan seseorang dan cara 

untuk memperoleh kebenaran dari suatu pengetahuan. 

2) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan seseorang. Orang 

dengan berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima informasi, dan pada akhirnya 

makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, orang dengan tingkat 

pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan. 

3) Keyakinan 

Keyakinan umumnya didapatkan secara turun menurun dan tanpa ada pembuktian terlebih 

dahulu. Keyakinan ini dapat berupa hal positif atau negatif, dimana keyakinan seseorang 

terhadap suatu hal akan berpengaruh terhadap pengetahuan yang ia miliki. 

4) Lingkungan sosial dan ekonomi 

Lingkungan sosial yang mendukung dapat menambah pengetahuan seseorang, dimana 

individu yang dapat berinteraksi lebih banyak dan lebih baik akan terpapar informasi lebih 

banyak dari individu yang tidak dapat berinteraksi dengan baik atau berada dalam 



lingkungan social yang jarang berinteraksi. Kondisi ekonomi seseorang juga dapat 

mempengaruhi pengetahuan yang mereka miliki. Keluarga dengan status ekonomi lebih 

baik akan lebih mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder termasuk 

kebutuhan akan informasi pendidikan. 

5) Fasilitas 

Fasilitas-fasilitas pendukung seperti radio, televisi, majalah, koran, buku dan lain 

sebagainya akan menambah informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga 

orang yang sering terpapar informasi dari fasilitas-fasilitas pendukung tersebut cendrung 

memiliki pengetahuan lebih luas dibandingkan orang yang jarang terpapar informasi dari 

fasilitas-fasilitas tersebut. 

Menurut Arikunto (2002) tingkat pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

berpengetahuan baik bila nilai akumulasi > 75 %, berpengetahuan sedang bila nilai akumulasi 

60-75 %, dan berpengetahuan rendah bila nilai akumulasi < 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


