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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Infeksi protozoa usus adalah salah satu bentuk infeksi parasit usus yang 

disebabkan oleh protozoa, seperti Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, 

Blastocystis hominis, Trichomonas hominis, Balantidium coli, dan Giardia 

lamblia. Infeksi ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan global 

terutama di negara berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi 

terjadinya infeksi ini seperti rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan, 

kebersihan lingkungan dan sanitasi makanan yang rendah, kurangnya akses 

air bersih dan iklim tropis (Bahmani, et al., 2017).  

Menurut World Health Organisation (WHO), infeksi parasit seperti 

protozoa menjadi beban kesehatan global dan menyebabkan 450 juta orang 

terinfeksi, terutama pada perempuan dan anak-anak usia sekolah dasar 

terutama di negara berkembang. Infeksi Entamoeba histolytica diperkirakan 

bisa mencapai 10% dari penduduk dunia dengan prevalensi tertinggi di 

negara berkembang. Berdasarkan statistik global, 90% dari individu yang 

terinfeksi menjadi karier yang asimptomatik, sementara 10% lainnya ada 

gejala infeksi. Akibat infeksi Entamoeba histolytica mengakibatkan 50-10 

juta kasus kolitis dan abses hati dengan mortalitas 100.000 kematian setiap 

tahunnya. Infeksi Giardia dilaporkan menjadi beban global di negara-negara 

berkembang khususnya pada anak-anak. Sebuah penelitian menunjukan 

18,2% anak pra sekolah di Ghana terinfeksi oleh Giardia. Prevalensi 

cryptosporidiosis di Asia dan Afrika berkisar 5-10% (Saputra, dkk., 2016). 

Infeksi protozoa usus umunnya tidak menimbulkan kematian, namun 

kondisi patologis itu secara bertahap dapat menyebabkan kelemahan yang 

bisa mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan 

produktivitas orang yang terinfeksi sehingga secara ekonomi banyak 

menyebabkan kerugian akibat hilangnya karbohidrat dan protein serta darah 
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yang akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (Nurjana, 

dkk., 2012). 

Anak usia Sekolah Dasar (SD) merupakan golongan yang rentan 

terhadap penyakit ini karena kebiasaan anak yang kurang memperhatikan 

kebersihan makanan yang dikonsumsinya sehari hari, baik itu makanan 

yang dibeli di luar rumah maupun makanan yang dimasak di rumah. Mereka 

cenderung tidak memperhatikan kebersihan makanan dari cara makannya, 

makanan dihinggapi lalat atau tidak, serta baik buruknya makanan tersebut. 

Selain itu, anak-anak terkadang lupa mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum makan, padahal itu semua merupakan faktor pencetus terjadinya 

infeksi protozoa usus. 

Kebersihan merupakan suatu hal yang penting dalam ajaran Islam, 

termasuk diantaranya kebersihan sanitasi makanan yang terkait dengan 

kesehatan jasmani dan rohani. Sebagai ketentuan, makanan hendaklah 

terdiri dari makanan yang halal dan baik, dan tempat makanan yang 

dihalalkan. Makanan dan tempat makanan yang tidak bersih dapat 

menimbulkan berbagai penyakit. Apabila anak-anak menderita penyakit 

protozoa usus maka ada anjuran untuk berobat karena Allah menciptakan 

penyakit dan juga obatnya. Sebagaimana sabda Rasullah : “Berobatlah, 

sebab, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, 

diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan dan tidak diketahui oleh 

orang yang tidak mengetahuinya.” (HR. Ahmad) 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan kebersihan dan sanitasi makanan dengan 

angka kejadian infeksi protozoa usus pada anak usia sekolah dasar di SDN 

016 Petang Johar Baru. 

 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Anak usia Sekolah Dasar (SD) umumnya kurang memperhatikan 

kebersihan dan sanitasi makanan yang dikonsumsinya. Anak usia sekolah 
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dasar adalah golongan yang rentan terinfeksi protozoa usus Alasan ini 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

kebersihan dan sanitasi makanan dengan angka kejadian infeksi protozoa 

usus pada anak usia sekolah dasar di SDN 016 Petang Johar Baru. 

 

1.3.   Pertanyaan Penelitian 

1. Berapa angka prevalensi infeksi protozoa usus pada anak usia sekolah 

dasar di SDN 016 Petang Johar Baru? 

2. Spesies protozoa usus apa saja yang mungkin ditemukan pada 

pemeriksaan feses anak usia sekolah dasar di SDN 016 Petang Johar 

Baru? 

3. Bagaimana gambaran kebersihan dan sanitasi makanan di lingkungan 

SDN 016 Petang Johar Baru? 

4. Bagaimana hubungan kebersihan dan sanitasi makanan dengan 

kemungkinan terjadinya infeksi protozoa usus pada anak usia sekolah 

dasar di SDN 016 Petang Johar Baru? 

5. Bagaimana hubungan kebersihan dan sanitasi makanan ditinjau dari 

sudut pandangan Islam? 

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

1.4.1.   Tujuan Umum 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kejadian dan jenis infeksi protozoa usus serta 

faktor risiko yang mempengaruhinya. 

 

 

1.4.2.   Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebersihan dan 

sanitasi makanan terhadap infeksi protozoa usus pada anak usia 

Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru. 
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1.5.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan mengenai kebersihan dan sanitasi 

makanan yang baik untuk menghindari infeksi protozoa usus 

dari bidang ilmu kedokteran dan pandangan Islam. 

b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis 

ilmiah, berpikir  logis, menganalisis data, dan memecahkan 

masalah ilmiah. 

c. Menambah pengetahuan tentang hukum Islam dalam 

penerapannya kedalam bidang kedokteran, sehingga mendukung 

tercapainya dokter muslim yang baik. 

d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai dokter muslim di 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

 

2.      Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang hubungan kebersihan dan kebiasaan makan 

terhadap infeksi protozoa usus, ditinjau dari bidang ilmu kedokteran 

dan pandangan Islam. 

 

 

 

 

 

3.      Bagi Universitas YARSI 

a. Diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi bahan 

rujukan serta masukan bagi civitas akademika Universitas 

YARSI. 

b. Diharapkan dapat menambah kepustakaan mengenai hubungan 

kebersihan dan sanitasi makanan terhadap infeksi parasit usus 

pada anak usia sekolah dasar 
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c. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah 

bagi Universitas YARSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


