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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Infeksi kecacingan Soil Transmitted Helminths (STH) di dunia masih tinggi 

yaitu 1 milyar orang terinfeksi cacing Ascaris Lumbricoides, 795 juta orang 

terinfeksi cacing Trichuris Trichiura dan 740 juta orang terinfeksi cacing tambang 

(WHO, 2011). Prevalensi kecacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat 

tinggi, terutama pada golongan penduduk kurang mampu yang mempunyai risiko 

tinggi terjangkit penyakit ini yaitu sekitar 40-60%. Hasil penelitian di Indonesia 

didapatkan prevalensi Ascaris lumbricoides 22,0%, Trichuris trichiura 19,9% dan 

cacing tambang 2,4% (Fetritura dkk., 2013).	  

Hasil penelitian dari beberapa peneliti, menunjukkan bahwa golongan usia 

anak sekolah dasar di Indonesia memiliki angka prevalensi kecacingan cukup tinggi 

yakni berkisar 60-80%, sedangkan untuk semua umur berkisar antara 40-60% 

(Hairani dkk., 2014). Pemeriksaan tinja yang dilakukan di sekolah dasar pada 27 

provinsi di Indonesia menunjukkan rata-rata prevalensi kecacingan sebesar 35,5% 

dengan infeksi disebabkan oleh Ascaris lumbricoides 17,4%, Trichuris trichiura 

20,5% dan cacing tambang 2,3% (Rahayu dan Ramdani, 2013). Tahun 2008, 

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).	   Angka prevalensi STH Jawa Barat adalah Ascaris lumbricoides 30,4%, 

Trichuris trichiura 21,25% dan cacing tambang 6,5%. Hasil penelitian pada anak 

sekolah dasar di Cikarang Bekasi Jawa Barat menunjukkan 95,5% positif Ascaris 

lumbricoides, 11,11% positif Trichuris trichiura dan 8,88% positif cacing tambang 

dan 4,44% negatif. Penelitian di daerah rural (pedesaan) dan semi-urban (pinggiran 

kota) didapatkan prevalensi infeksi kecacingan tertinggi adalah pada anak-anak di 

pedesaan (Dananjaya dkk., 2015).	  

Golongan anak sekolah dasar merupakan kelompok usia yang rentan 

terhadap infeksi kecacingan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan bermain pada anak 

yang tidak memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya. Cacingan 
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merupakan penyakit endemik dan kronik yang akhirnya dapat menurunkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Penderita kecacingan akan mengalami kekurangan 

gizi, anemia, keluhan saluran pencernaan, penurunan daya tahan tubuh, penurunan 

kemampuan dan penurunan produktifitas kerja. Jika terjadi pada anak-anak dapat 

menimbulkan gangguan absorbsi zat gizi dan anemia yang berdampak terhadap 

gangguan mental, terhambatnya pertumbuhan fisik, gangguan kognitif dan 

kemunduran intelektual (Chadijjah, 2013). 	  

Berdasarkan uraian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian prevalensi 

dan tingkat infeksi STH pada anak sekolah dasar. Peneliti memilih lokasi penelitian 

di SDN Cikedokan 01 Kabupaten Bekasi. SD terletak di sekitar lahan kosong yang 

banyak di tumbuhi pepohonan dan semak serta tanah lapang dengan mayoritas 

anak-anak bermain di lokasi tersebut. Sifat tanah mempunyai pengaruh besar 

terhadap perkembangan STH, tanah yang lembab dan teduh bercampur humus 

sehingga memungkinkan lingkungan ini merupakan tempat yang cocok untuk 

perkembangan STH. 

Infeksi kecacingan tidak disebutkan secara khusus baik di dalam Al-qur’an 

dan hadits, tetapi Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga 

kebersihan perseorangan dan lingkungan untuk kepentingan ibadah maupun 

pencegahan penularan berbagai penyakit terutama infeksi kecacingan. Kebersihan, 

kesucian dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita 

melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT akan mendapatkan nilai 

dihadapan-Nya, yakni berpahala. Infeksi kecacingan merupakan masalah yang 

perlu diperhatikan bagi kesehatan masyarakat di Indonesia (Irviani, 2014). Oleh 

karena itu, peneliti akan membahas lebih lanjut prevalensi dan tingkat infeksi STH 

dihubungkan dengan umur dan jenis kelamin pada anak-anak SDN Cikedokan 01 

Kecamatan Cikarang Barat Bekasi dalam sudut pandang Islam. 

 

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 sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bekasi. 
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I.3. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: 

a)  Bagaimana prevalensi cacing STH pada anak-anak SDN Cikedokan 01 

Kecamatan Cikarang Barat Bekasi? 

b)  Bagaimanakah tingkat infeksi cacing STH pada anak-anak SDN Cikedokan 01 

Kecamatan Cikarang Barat Bekasi? 

c)  Apakah ada hubungan umur dengan prevalensi dan tingkat Infeksi cacing STH 

pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat Bekasi? 

d)  Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan tingkat infeksi 

cacing STH pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat 

Bekasi? 

e)  Bagaimana prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur dan 

jenis kelamin pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat 

Bekasi dalam sudut pandang Islam? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

I.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui infeksi kecacingan STH di SDN Cikedokan 01 Kecamatan 

Cikarang Barat Bekasi 

I.4.2. Tujuan Khusus 

a)  Mengetahui prevalensi cacing STH pada anak-anak SDN Cikedokan 01 

Kecamatan Cikarang Barat Bekasi 

b)  Mengetahui tingkat infeksi cacing STH pada SDN Cikedokan 01 Kecamatan 

Cikarang Barat Bekasi 

c)  Mengetahui hubungan umur dengan prevalensi dan tingkat infeksi cacing STH 

pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat Bekasi 

d)  Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan prevalensi dan tingkat infeksi 

cacing STH pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat 

Bekasi 
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e)  Mengetahui prevalensi dan tingkat infeksi STH dihubungkan dengan umur dan 

jenis kelamin pada anak-anak SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat 

Bekasi dalam sudut pandang Islam.  

 

I.5. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritik  

Pengembangan substansi Ilmu Kedokteran khususnya prevalensi dan tingkat 

infeksi STH dihubungkan dengan umur dan jenis kelamin di SDN Cikedokan 01 

Kecamatan Cikarang Barat Bekasi 

2.   Manfaat Metodologik 

Mempelajari dan mempraktekkan ilmu metodologi dalam sebuah penelitian 

“Prevalensi dan Intensitas Infeksi STH Dihubungkan Dengan Umur dan Jenis 

Kelamin di SDN Cikedokan 01 Kecamatan Cikarang Barat Bekasi”. 

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.   Perguruan Tinggi  

Sebagai referensi di perpustakaan dan dimanfaatkan untuk seluruh mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI sebagai tolak ukur untuk penelitian 

selanjutnya. 

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. 

 

 

 

 

 


