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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1. Latar Belakang 

Infeksi kecacingan Soil Transmitted Helminths (STH) masih merupakan 

masalah kesehatan di dunia terutama di negara yang sedang berkembang. Infeksi 

kecacingan ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang higiene 

dan sanitasinya buruk (Winita dkk., 2012). Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% 

dari populasi dunia terinfeksi cacing akibat kontak langsung dengan tanah. Infeksi 

cacing STH di Asia Tenggara mencapai 500 juta orang dan 11 negara 

dikategorikan sebagai endemis dan Indonesia merupakan salah satu dari 11 negara 

tersebut. Lebih dari 270 juta anak-anak usia prasekolah dan lebih dari 600 juta 

anak usia sekolah tinggal di daerah dengan reinfeksi tinggi serta membutuhkan 

pengobatan dan intervensi pencegahan (WHO, 2014). 

Prevalensi STH di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi yaitu 

sebesar 76,67%, terutama pada golongan penduduk kurang mampu yang 

mempunyai risiko tinggi terjangkit penyakit ini dan 60%-80% anak Sekolah Dasar 

(SD) menderita kecacingan (Martila dkk., 2015). Infeksi terbanyak disebabkan 

oleh Ascaris lumbricoides yakni sebesar 807 juta–1,12 miliyar, Trichuris trichiura 

sebesar 604 –795 juta dan cacing tambang 576– 740 juta (CDC, 2013). 

Beberapa penelitian kecacingan yang dilakukan di Jakarta antara lain 

menunjukkan infeksi askariasis 62,2% dan 48% untuk trikuriasis serta 0,72% 

untuk cacing tambang. Anak-anak SD di daerah kumuh Jakarta 24,3% terinfeksi 

cacingan dengan 87,6% terinfeksi askariasis (Winita dkk., 2012). Demikian juga 

pada penelitian tahun 2008 terhadap anak SD WGT-Taskin pada daerah kumuh di 

empat wilayah DKI Jakarta didapatkan prevalensi askariasis dan trikuriasis di 

Jakarta Utara sebesar 80% dan 20%, Jakarta Selatan sebesar 68,42% dan 31,58%, 

Jakarta Barat sebesar 74,70% dan 25,30%, sedangkan Jakarta Timur sebesar 

58,33% dan 41,67% (Mardiana dan Djarismawati, 2008).  

Dampak infeksi STH antara lain kehilangan zat gizi, berupa kalori, protein 

dan darah. Infeksi kecacingan dapat terjadi pada berbagai golongan umur. Anak 
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usia sekolah dasar merupakan golongan yang paling sering terkena infeksi cacing 

STH, sehingga menyebabkan gangguan pada perkembangan fisik, kecerdasan dan 

produktifitas kerja, dapat juga menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah 

terkena penyakit lainnya (Sungkar dan Surya, 2013). 

Cacing STH adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori 

al-Hasyarãt. Infeksi kecacingan STH dapat dicegah dengan cara menjaga 

kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Menurut pandangan Islam 

kebersihan adalah sesuatu yang harus dijaga (MUI, 2016). Sebagai seorang dokter 

muslim, memberikan penyuluhan yang benar tentang kebersihan untuk kesehatan 

masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kita dan dijelaskan dengan 

bahasa yang mudah dimengerti. Mengingat sasaran kita adalah masyarakat 

golongan menengah ke bawah yang rentan terhadap infeksi kecacingan. 

Berbagai penyuluhan dan pendekatan sebagai seorang dokter muslim 

harus dikedepankan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang 

pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tentang pola hidup yang sesuai 

dengan pandangan Islam yang dapat mencegah atau menanggulangi infeksi 

kecacingan. 

Berdasarkan data-data tersebut di atas dan mengingat dari sudut pandang 

Islam kesehatan dan kebersihan merupakan sesuatu yang penting, maka perlu 

dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui prevalensi dan tingkat infeksi 

STH pada anak sekolah dasar dalam pandangan Islam dan peneliti mengambil 

sampel SDN Tanah Tinggi 01 Pagi di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang 

berlokasi di daerah bantaran rel kereta api yang merupakan pemukiman padat 

penduduk dan kumuh serta di sekitar daerah tumpukan sampah dan merupakan 

lingkungan potensial untuk perkembangan cacing STH. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Data prevalensi dan infeksi penting untuk tindakan pencegahan dan 

eliminasi kecacingan, namun belum diketahui prevalensi dan tingkat infeksi STH 

untuk anak-anak usia sekolah dasar di wilayah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. 
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I.3. Pertanyaan Penelitian 

 Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana prevalensi STH pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi? 

2.  Bagaimana tingkat infeksi STH pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi? 

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

anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi? 

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

pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi? 

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

jenis kelamin pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi dalam sudut pandang 

Islam?  

 

I.4. Tujuan Penelitian 

I.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui infeksi kecacingan STH di SDN Tanah Tinggi 01 Pagi 

wilayah Jakarta Pusat. 

 

I.4.2. Tujuan Khusus 

1.  Mengetahui prevalensi STH pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi. 

2.  Mengetahui tingkat infeksi STH pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi. 

3.  Mengetahui hubungan umur dengan prevalensi dan tingkat infeksi pada anak-

anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi. 

4.  Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan tingkat infeksi 

pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi. 

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

jenis kelamin pada anak-anak SDN Tanah Tinggi 01 Pagi dalam sudut pandang 

Islam.  
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I.5. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritik 

Pengembangan bidang ilmu parasitologi khususnya helmintologi dalam hal 

prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur dan jenis 

kelamin. 

2.  Manfaat Metodologik 

Mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari metodologik 

sebuah penelitian prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan 

umur dan jenis kelamin.  

3.  Manfaat Aplikatif 

a.   Peneliti 

Sebagai syarat kelulusan sarjana kedokteran serta mengetahui informasi dan 

pengetahuan mengenai prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan 

dengan umur dan jenis kelamin. 

b.  Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

Mendukung realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. 

c.  Masyarakat 

Mendapatkan informasi tentang status infeksi kecacingan sehingga dapat 

melakukan tindakan pencegahan serta melakukan tindakan medis bagi anak-

anak yang sudah terjangkit infeksi kecacingan. 


