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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.  Latar Belakang  

Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24 % populasi dunia terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH), baik di daerah tropis maupun subtropis. Prevalensi 

infeksi tinggi dijumpai di sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina, dan Asia Tenggara. 

STH ditularkan melalui bentuk telur pada tanah yang terkontaminasi tinja manusia 

terutama pada lingkungan dengan sanitasi yang buruk (WHO, 2015). Infeksi STH 

di Asia Tenggara mencapai 500 juta orang dan 11 negara dikategorikan sebagai 

endemis. Indonesia merupakan salah satu dari 11 negara tersebut (Reshka dkk., 

2015). 

Infeksi kecacingan merupakan penyakit infeksi dengan prevalensi yang masih 

cukup tinggi, terutama di negara berkembang (Andaruni dkk., 2010). Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti, sanitasi lingkungan yang buruk, kebersihan 

pribadi yang kurang, mengonsumsi makanan yang diduga terkontaminasi oleh telur 

cacing, dan tingkat pengetahuan serta tingkat ekonomi yang masih rendah. Kondisi 

alam seperti iklim tropis dan kelembaban yang tinggi juga menjadi penyebab 

tingginya infeksi kecacingan (Resnhaleksmana, 2014). 

Prevalensi Ascaris lumbricoides di Indonesia mencapai lebih dari 70% pada 

beberapa desa, diantaranya adalah desa di Sumatera (78%), Kalimantan (79%), 

Sulawesi (88%), Nusa Tenggara Barat (92%), dan Jawa Barat (90%). Prevalensi 

Trichuris trichiura juga memiliki prevalensi yang tinggi yaitu Sumatera (83%), 

Kalimantan (83%), Sulawesi (83%), Nusa Tenggara Barat (84%), dan Jawa Barat 

(91%). Sedangkan untuk cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator 

americanus) prevalensinya cenderung meningkat 30-50% dengan bertambahnya 

umur di berbagai daerah (Sutanto dkk., 2011).  

Prevalensi infeksi kecacingan pada anak-anak di Indonesia masih cukup tinggi, 

yaitu berkisar 60-90% (Resnhaleksmana, 2014) . Hasil survei kecacingan 2002 di 

Indonesia oleh Ditjen P2PL menyebutkan bahwa 31,8% siswa Sekolah Dasar (SD) 
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menderita kecacingan (Reshka dkk., 2015). Tahun 2008, prevalensi askariasis di 

SD WGT-Taskin Jakarta Utara sebesar 80% dan Jakarta Barat 74,70%. Sedangkan 

prevalensi trikuriasis di SD WGT-Taskin Jakarta Selatan 68,42%  dan Jakarta Barat 

25,30% (Mardiana dan Djarismawati, 2008) 

Infeksi kecacingan menyebabkan anemia, kekurangan gizi, gangguan 

pertumbuhan dan kecerdasan. Infeksi yang terjadi terus menerus akan menurunkan 

kualitas sumber daya manusia dan hal ini dapat terjadi pada semua umur, baik pada 

balita, anak-anak atau orang dewasa (Faridan dkk., 2013). 

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk 

kebersihan. Sebagai umat islam, sebelum melakukan sesuatu diharuskan 

mengetahui dasar hukumnya. Banyak hadits dan Al-Quran yang menyebutkan 

bagaimana pentingnya kebersihan, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kebersihan 

adalah sebagian dari iman (Zuhroni dkk., 2003). Kebersihan adalah sesuatu yang 

harus dijaga, karena Allah SWT sangat mencintai hambanya yang selalu menjaga 

kebersihan yaitu hambanya yang senantiasa hidup dalam keadaan bersih dan suci 

lahir batin (STBM, 2013). 

Berdasarkan informasi di atas dan mengingat dari sudut pandang Islam 

kesehatan dan kebersihan merupakan sesuatu yang penting,  maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai prevalensi dan tingkat infeksi STH pada tingkat 

sekolah dasar. Peneliti mengambil sampel dari salah satu sekolah dasar negeri di 

Provinsi Banten yaitu SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten. 

Sekolah tersebut terletak di sekitar sungai yang memiliki tanah gembur. Kondisi 

lingkungan seperti ini merupakan tempat yang potensial untuk perkembangan 

cacing STH.  

I.2. Rumusan Masalah 

Data prevalensi dan infeksi penting untuk tindakan pencegahan dan eliminasi 

kecacingan, namun belum diketahui prevalensi dan tingkat infeksi untuk murid-

murid sekolah dasar di wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten. 
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I.3. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana angka prevalensi STH di SDN Cakung Kecamatan Binuang 

Kabupaten Serang Banten? 

2. Bagaimana tingkat infeksi STH di SDN Cakung Kecamatan Binuang 

Kabupaten Serang Banten? 

3. Apakah ada hubungan umur dengan prevalensi dan tingkat infeksi STH pada 

murid di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten? 

4. Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan tingkat infeksi STH 

pada murid di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten? 

5. Bagaimana prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur dan 

jenis kelamin pada anak-anak SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten 

Serang Banten dalam sudut pandang Islam ?  

I.4. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui infeksi kecacingan STH pada murid-murid di SDN Cakung 

Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten . 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi STH di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten 

Serang Banten. 

b. Mengetahui tingkat infeksi STH di SDN Cakung Kecamatan Binuang 

Kabupaten Serang Banten. 

c. Mengetahui hubungan umur dengan prevalensi dan tingkat infeksi STH pada 

murid di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten. 

d. Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan tingkat infeksi 

STH pada murid di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang 

Banten. 

e. Mengetahui prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur 

dan jenis kelamin pada anak-anak SDN Cakung Kecamatan Binuang 

Kabupaten Serang Banten dalam sudut pandang Islam.  
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I.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Mengembangkan referensi dalam bidang ilmu kedokteran mengenai 

prevalensi dan tingkat infeksi STH khususnya pada anak tingkat sekolah dasar. 

2. Manfaat Metodologi 

Dapat mengaplikasikan ilmu mengenai infeksi kecacingan dalam sebuah 

penelitian “Prevalensi dan Tingkat Infeksi STH dihubungkan dengan umur dan 

jenis kelamin di SDN Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten 

dalam Pandangan Islam”. 

3. Manfaat Aplikatif 

a. Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prevalensi dan 

tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur dan jenis kelamin, serta dapat 

memenuhi syarat kelulusan sarjana kedokteran.  

b. FK Universitas YARSI 

Menambah referensi di perpustakaan Universitas YARSI yang dapat  

dimanfaatkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

YARSI sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

meningkatkan eksistensi Universitas YARSI di masyarakat. 

c. Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan mengenai infeksi kecacingan kepada 

masyarakat supaya dapat dilakukan pencegahan dan penanganan secara dini 

pada pasien yang terdeteksi menderita infeksi kecacingan. 

 


