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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) merupakan masalah kesehatan yang 

terjadi di daerah yang beriklim panas dan lembab dengan sanitasi dan higiene yang 

buruk (Pohan, 2009). Sangat disayangkan penyakit ini sudah semakin diabaikan. 

Penyakit kecacingan ini sering kali disebut sebagai penyakit tropik yang diabaikan 

(Negleted Tropical Diseases) (Sandy et al., 2015). Infeksi STH ditularkan melalui 

tanah dan disebabkan oleh cacing yang tergolong dalam Nematoda usus, yaitu 

Ascaris lumbricoides, cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma 

duodenale), dan Trichuris trichura (Kattula et al., 2014 dan Pohan, 2009). 

Diperkirakan 2 milyar orang terinfeksi cacing STH di dunia dengan angka 

kesakitan 300 juta orang. Askariasis menginfeksi 800 juta orang, trikuriasis 600 juta 

orang dan cacing tambang 600 juta orang. Infeksi STH pada anak usia sekolah dasar 

diperkirakan sebesar 600 juta anak (Sandy et al., 2015). Di Indonesia, prevalensi 

Ascaris dan Trichuris lebih tinggi dari 70 % ditemukan antara lain di beberapa 

daerah di Sumatera masing-masing sebesar 78% dan 83%, Kalimantan 79% dan 

83%, Sulawesi 88% dan 83%, Nusa Tenggara Barat 92% dan 84%, dan Jawa Barat 

90% dan 91% dan prevalensi cacing tambang berkisar 30-50% di berbagai daerah 

(Susanto et al., 2013). 

Gambaran prevalensi infeksi kecacingan yang ditularkan melalui tanah di 

beberapa negara antara lain penelitian yang dilakukan pada murid SD di Uganda 

menunjukkan infeksi askariasis sebesar 4,3%, cacing tambang sebesar 14,9% dan 

trikhuriasis sebesar 11,9% (Sandy et al., 2015). Tahun 2005, prevalensi askariasis 

di SD WGT-Taskin Jakarta Utara dan Jakarta Barat masing-masing sebesar 80% 

dan 74,70% dan prevalensi trikuriasis di SD WGT-Taskin Jakarta Selatan dan 

Jakarta Barat 68,42% dan 25,30% (Mardiana dan Djarismawati, 2008).  

Anak-anak berisiko lebih besar terinfeksi STH. Hal ini disebabkan karena anak-

anak belum bisa menjaga kebersihan dan aktifitas bermain anak-anak lebih banyak 

di tanah sehingga kemungkinan kontak dengan tanah yang terkontaminasi dengan 
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STH lebih besar (Sandy et al., 2015). Infeksi STH pada anak-anak dapat 

menimbulkan masalah kesehatan seperti lesu, anemia, malnutrisi, diare, gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak dan masalah non kesehatan seperti turunnya 

prestasi belajar (Chadijah et al., 2014). Anak-anak merupakan sumber daya 

manusia di masa depan. Kerugian atau masalah akibat infeksi STH pada anak-anak 

akan menimbulkan dampak yang bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.  

Kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan 

ibadah kepada Allah swt. dan bekerja serta aktivitas lainnya sehingga agama Islam 

memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan umat Muslim dan manusia 

juga berkaitan dengan lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Mulyanto, 2015; 

Monib dan Bahrawi, 2011). Jika seseorang tidak menjaga kesehatannya salah 

satunya tertular penyakit infeksi STH yang ditularkan melalui tanah dapat 

menimbulkan masalah kesehatan karena lingkungan yang kotor dan 

mengabaikannya, maka seseorang tersebut telah melakukan sesuatu yang 

membahayakan bagi dirinya. Hal tersebut bisa juga dikarenakan akibat perbuatan 

manusia yang tidak peduli dengan lingkungan mereka dan orang lain mendapatkan 

kerugian atau bahaya dari kesehatan mereka (Fiqhiyah, 2012). 

Berdasarkan informasi di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

infeksi STH di SD Negeri Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit di Wilayah 

Jakarta Timur. Lokasi penelitian terdapat di sekitar pemukiman yang kumuh dan 

terletak di tepi sungai menimbulkan sanitasi lingkungan yang buruk. Kondisi 

lingkungan seperti ini merupakan tempat yang sangat potensial untuk 

perkembangan cacing STH. Penelitian ini juga ditinjau dari sudut pandang Islam 

mengenai infeksi STH yang dapat merugikan kesehatan anak-anak dan 

mengganggu aktivitas mereka sehari-hari.  

I.2 Perumusan Masalah 

 Data prevalensi dan intensitas infeksi STH penting untuk tindakan pencegahan 

dan eliminasi kecacingan, namun belum diketahui prevalensi dan intensitas infeksi 

STH untuk anak-anak usia sekolah dasar di wilayah kecamatan Duren Sawit, 

Jakarta Timur.  
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I.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, ada pertanyaan untuk 

memperkuat hasil penelitian ini, yaitu 

1. Bagaimana prevalensi pada infeksi STH pada anak-anak SDN Pondok 

Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur? 

2. Bagaimana intensitas infeksi STH pada anak-anak SDN Pondok Bambu 04 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur? 

3. Apakah ada hubungan umur dengan prevalensi dan intensitas infeksi STH 

pada anak-anak SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 

Timur? 

4. Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan intensitas 

infeksi STH pada anak-anak SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren 

Sawit, Jakarta Timur? 

5. Bagaimana pandangan Islam terhadap prevalensi dan intensitas infeksi STH 

pada anak-anak SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 

Timur?  

I.4 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui infeksi kecacingan STH pada anak-anak di SDN Pondok Bambu 

04 Kecamatan Duren Sawit di wilayah Jakarta Timur tahun 2016 dan 

mengetahui infeksi STH terhadap kesehatan anak-anak ditinjau dari sudut 

pandang Islam.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi pada infeksi STH pada anak-anak di SDN Pondok 

Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

b. Mengetahui intensitas infeksi STH pada anak-anak di SDN Pondok 

Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 
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c. Mengetahui hubungan umur dengan prevalensi dan intensitas infeksi STH 

pada anak-anak di SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 

Timur. 

d. Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan intensitas 

infeksi STH pada anak-anak di SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren 

Sawit, Jakarta Timur. 

e. Mengetahui pandangan Islam terhadap prevalensi dan intensitas infeksi 

STH pada anak-anak SDN Pondok Bambu 04 Kecamatan Duren Sawit, 

Jakarta Timur 

I.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritik  

Pengembangan substansi Ilmu Kedokteran khususnya prevalensi dan intensitas 

infeksi STH dihubungkan dengan umur dan jenis kelamin di SDN 04 Pondok 

Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

2. Manfaat Metodologi 

Mempelajari dan mempraktekkan ilmu metodologi dalam sebuah penelitian 

“Prevalensi dan Intensitas Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) 

Dihubungkan Dengan Umur dan Jenis Kelamin di SDN 04 Pondok Bambu 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.” 

3. Manfaat Aplikatif 

a. Peneliti 

Peneliti dapat lebih memahami mengenai prevalensi dan intensitas infeksi 

STH dihubungkan dengan umur dan jenis kelamin di SDN 04 Pondok 

Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan mengaplikasikan secara 

langsung dengan ilmu metodologi penelitian serta memenuhi syarat 

kelulusan sarjana kedokteran.  

      b. FK Universitas YARSI 

Sebagai referensi di perpustakaan dan dimanfaatkan untuk seluruh 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI sebagai tolak ukur 

untuk penelitian selanjutnya. 
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      c. Masyarakat 

Untuk memberitahukan informasi mengenai prevalensi dan tingkat infeksi 

STH sehingga dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap kejadian 

penyakit infeksi STH terutama pada anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


