
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

 

2.1. Soil Transmitted Helminth 

 

Soil transmitted helminth adalah cacing usus yang sebagian siklus hidupnya 

berada ditanah (Prevatt, 2011). Infeksi soil transmitted helminth (STH) 

terutama ditemukan pada tempat yang hangat dan kelembaban yang adekuat 

dan sanitasi yang buruk. Kurangnya hygiene perseorangan dan lingkungan, 

orang yang berjalan tanpa alas kaki, status imun dan nutrisi yang rendah 

mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan infeksi dari STH 

(Alelign et al., 2015). Soil transmitted helminth yang biasa menginfeksi 

manusia yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura¸ Necator 

americanus dan Ancylostoma duodenale (WHO, 2012). 

 

2.1.1. Ascaris lumbricoides (cacing gelang) 

Ascaris lumbricoides merupakan nematoda terbesar di usus manusia dengan 

panjang dapat mencapai 40 cm (Longo et al., 2012). Manusia merupakan 

satu-satunya hospes A. lumbricoides. Parasit ini menyebabkan penyakit 

yang disebut askariasis (Supali et al., 2008). Kebanyakan orang yang 

terinfeksi tidak menunjukkan gejala (asimptomatik). Gejala klinis muncul 
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dari migrasi larva ke paru-paru atau efek dari cacing dewasa di usus (Longo 

et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Telur A. lumbricoides inferrtil (CDC, 2013b) 

 

Askariasis merupakan helminthiasis pada manusia yang paling sering 

(Patel dan Kazura, 2012). Faktor kunci yang berhubungan dengan 

prevalensi tinggi dari infeksi yaitu kondisi sosioekonomi yang rendah, 

pengunaan tanah sebagai fertilizer, sanitasi yang buruk dan geofagia (Patel  

dan Kazura, 2012; Longo et al., 2012). Askariasis dapat terjadi pada 

semua umur, namun prevalensi yang lebih tinggi pada anak presekolah dan 

awal sekolah (umur 5-9 tahun) (Patel dan Kazura, 2012; Ghaffar, 2015). 

Transmisi yang tersering melalui tangan ke mulut, tetapi bisa juga dari 

ingesti buah atau sayur yang terkontaminasi (Patel dan Kazura, 2012).  

 

Telur A. lumbricoides terdiri dari dua bentuk yaitu telur infertil dan fertil. 

Telur infertil berbentuk persegi panjang, lebar 38-45 µm serta panjang 85-

95 µm. Telur A. Lumbricoides fertil lebih bulat dibandingkan telur infertil 

dan berukuran lebar 30-50 µm dan panjang 40-75 µm. Fertilisasi 

mengubah massa amorf dari protoplasma ke lapisan undeveloped embrio 
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uniseluler (Zeibig, 2013). Cacing A. lumbricoides dewasa jantan berukuran 

lebih kecil dari cacing betina. Panjang cacing jantan dewasa 15-30 cm dan 

cacing betina dewasa yaitu 20-35 cm (Supali et al., 2008). Karakteristik 

cacing jantan dewasa lebih ramping dan memiliki ekor membengkok, 

sedangkan cacing betina bentuknya yang seperti pensil (Zeibig, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Telur A. lumbricoides fertil (ASM Microbe Library, 2014) 

 

Siklus hidup A. lumbricoides dimulai sejak dikeluarkannya telur oleh 

cacing betina sekitar 200.000 telur per hari dan kemudian dikeluarkan 

bersama tinja. Telur fertil dapat membentuk embrio dan menjadi kondisi 

infektif (second-stage larva) setelah 10-14 hari pada 28-32 
o
C atau 45-55 

hari pada 16-18
o
C. Telur dapat bertahan hidup tergantung dengan kondisi 

yang menguntungkan seperti suhu (5-34
o
C), tanah yang lembab 

(kelembaban >4%) dan tanah yang terlindung matahari. Apabila manusia 

tertelan telur yang infektif, larva akan menetas di jejunum dan melepaskan 

larva stadium dua. Larva akan menembus dinding usus halus menuju ke 

venula mesenterika, masuk ke sirkulasi porta, kemudian ke jantung kanan 
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lalu mengikuti aliran darah ke paru (Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 

2012; Shoff dan Shoff, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus hidup Ascaris lumbricoides (CDC, 2015) 

 

Larva di paru menembus dinding pembuluh darah, lalu dinding alveolus 

dan masuk rongga alveolus. Larva akan menetas menjadi larva stadium 3 

dan larva stadium 4 dalam waktu 4-14 hari. Larva bermigrasi ke saluran 

nafas atas yaitu bronkiolus menuju bronkus lalu ke trakea. Larva dari 

trakea menuju  ke faring sehingga menimbulkan rangsangan pada faring. 

Penderita batuk karena rangsangan tersebut dan larva akan tertelan ke 

dalam esofagus, lalu menuju ke usus halus dan menjadi dewasa dalam 

waktu 14-20 hari. Siklus ini berlangsung sekitar 65-70 hari atau kurang 

lebih 2-3 bulan (Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012; Shoff dan 

Shoff, 2015). 
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Gejala klinis penyakit yang disebabkan oleh A. lumbricoides tergantung 

dari intensitas infeksi dan organ yang terkena (Patel dan Kazura, 2012). 

Gejala yang biasanya timbul pada penderita dapat disebabkan oleh migrasi 

larva dan cacing dewasa (Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012). Pada 

infeksi ringan, trauma yang terjadi berupa perdarahan (petechial 

hemorrhage) dan pada infeksi berat kerusakan jaringan paru dapat terjadi. 

Gangguan yang disebabkan oleh adanya cacing dewasa dalam jumlah 

banyak di usus berupa distensi abdomen dan kram perut (Bethony et al., 

2006; Patel dan Kazura, 2012). Cacing dewasa juga dapat menyebabkan 

kegagalan pertumbuhan (Bethony et al., 2006). Cacing Ascaris dapat 

bermigrasi ke duktus biliaris dan pankreatikus  menyebabkan kolestitis dan 

pankreatitis. Cacing yang mati dapat menjadi nidus untuk pembentukan 

batu (Patel dan Kazura, 2012).  

 

Cara penegakkan diagnosis penyakit adalah pemeriksaan mikroskopik 

feses secara langsung untuk menemukan telur ( Supali et al., 2008; Patel 

dan Kazura, 2012; Longo et al., 2012). Selain itu, diagnosis dapat 

ditegakkan bila didapatkan cacing dewasa keluar melalui anus lewat tinja 

dan mulut atau hidung karena muntah (Supali et al., 2008; Ridley, 2012). 

Terapi pilihan untuk askariasis gastrointestinal adalah albendazole (400 

mg PO dosis tunggal), mebendazole (100 mg 2x/hari PO selama 3 hari 

atau 500 mg PO 1x/hari) atau pirantel pamoat (11 mg/kgBB PO dosis 

tunggal, maksimum 1 g). Efek samping dari albendazole berupa migrasi 

dari A. lumbricoides melewati mulut, gejala gastrointestinal, gejala sistem 
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saraf pusat dan reaksi alergi (Albonico et al., 2008). Pencegahan dapat 

dilakukan dengan fasilitas sanitari untuk defekasi, mencuci tangan dan 

mencuci bahan makanan yang berasal dari tanah (Ridley, 2012).  

 

2.1.2. Trichuris trichiura ( cacing cambuk) 

Trichuris trichiura adalah infeksi cacing yang terbanyak pada manusia 

setelah infeksi A. Lumbricoides (Soedarmo et. al., 2012). Infeksi dari T. 

trichiura pada usus besar menyebabkan penyakit trichuriasis (Zeibig, 

2013). Cacing ini bersifat kosmopolit terutama ditemukan di daerah panas 

dan lembab. Pada saat ini infeksi sering dijumpai pada anak usia sekolah 

(Supali et al., 2008). Umur yang paling rentan untuk mendapat infeksi 

cacing adalah 5-15 tahun (Kazura dan Dent, 2011). 

 

Telur T. trichiura berbentuk seperti tempayan dengan semacam 

penonjolan yang jernih pada kedua kutub dan berukuran 50-55 µm x 25 

µm (Supali et al., 2008; Ridley, 2012). Telur akan dikeluarkan dari hospes 

bersama tinja dan akan mengalami maturasi kurang lebih 2-6 minggu dan 

dapat bertahan sampai beberapa bulan. Telur dapat rusak bila terpapar 

sinar matahari langsung lebih dari 12 jam dan pada temperatur kurang dari 

8
o
C atau >40

o
C selama satu jam (Supali et al., 2008; Gupta dan Ang, 

2015). 

 

Manusia mendapat infeksi dengan menelan telur yang inefektif (telur yang 

mengandung larva) atau kontak dengan yang terkontaminasi. Setelah 
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tertelan, larva keluar melalui dinding telur, menembus dan berkembang di 

mukosa usus halus. Setelah menjadi dewasa (±1 minggu), cacing turun ke 

usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon (sekum). Cacing betina di 

sekum setelah 3 bulan dari infeksi dapat menghasilkan 3000-20000 telur 

setiap harinya dan akan dikeluarkan bersama tinja (Soedarmo et al., 2012; 

Gupta dan Ang, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                   (b) 

 

Gambar 4. (a) Telur Trichuris trichiura  (b) Cacing T. Trichiura dewasa 

jantan dan betina (Bethony et al., 2006) 

 

 

 

Panjang cacing betina kira-kira 35-50 mm, sedangkan cacing jantan lebih 

kecil kira-kira 30-45 mm. Bagian anterior langsing seperti cambuk, 

panjangnya kira-kira 3/5 dari panjang seluruh tubuh dan mengandung 

esofagus. Bagian posterior mengandung organ reproduksi serta intestinal 

dan berbentuk lebih gemuk serta pada cacing betina berbentuk membulat 

tumpul (Supali et al., 2008; Zeibig, 2013). Masa hidup dari cacing ini 

adalah 1-3 tahun (Gupta dan Ang, 2015). 
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Gambar 5. Siklus hidup T. Trichiura (CDC, 2013c) 

 

 

 

Trauma (kerusakan) pada dinding usus yang menimbulkan iritasi dan 

peradangan pada mukosa usus (kolitis) terjadi karena cacing Trichuris 

memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus. Kolitis yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan inflammatory bowel disease seperti 

nyeri abdomen kronik, diare dan gejala sisa (kegagalan pertumbuhan, 

anemia penyakit kronik dan clubbing finger) (Bethony et al., 2006). Gejala 

pada infeksi ringan dan sedang adalah anak menjadi gugup, susah tidur, 

nafsu makan menurun, kadang ditemui nyeri epigastrik atau nyeri perut, 

muntah atau konstipasi, perut kembung dan buang angin. Pada infeksi 

berat dijumpai mencret yang mengandung darah serta lendir, nyeri perut, 

tenesmus, anoreksia, anemia dan penurunan berat badan. Pada infeksi yang 

sangat berat mukosa rektum dapat terjadi prolapsus akibat mengejan 

penderita pada waktu defekasi (Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012). 
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Diagnosis dibuat dengan menemukan telur dalam feses dan mukosa rektal 

yang mengalami prolapsus atau menemukan cacing dewasa (Supali et al, 

2008; Soedarmo et al., 2012). Mebendazole (100 mg 2x/hari selama 3 hari 

atau 500 mg dosis tunggal) adalah obat yang aman dan efektif untuk 

infeksi T. trichiura serta dapat mengurangi telur sebesar 90-99%. 

Albendazole (400 mg dosis tunggal) merupakan terapi alternatif, akan 

tetapi pada infeksi berat albedanzole harus diberikan selama tiga hari 

(Kazura dan Dent, 2011). Pencegahan adalah pilihan terbaik untuk 

menghindari infeksi cacing ini dengan cara menjaga personal hygiene dan 

menghindari makanan dan air yang terkontaminasi (Ridley, 2012). 

 

2.1.3.  Ancylostoma duodenale dan Necator americanus (cacing kait) 

Cacing kait terdiri dari dua spesies yaitu Ancylostoma duodenale dan 

Necator americanus menyebabkan penyakit ancylostomiasis. Infeksi oleh 

N. americanus lebih sering dibandingkan infeksi oleh A. duodenale di 

Indonesia (Soedarmo et al., 2012). Penyakit cacing kait terbentuk dari 

kombinasi faktor-faktor seperti infeksi cacing berat, lamanya durasi infeksi 

dan tidak adekuat intake besi yang menyebabkan anemia defisiensi besi 

dan hipoproteinemia (Longo et al., 2012). Penyebaran cacing ini di seluruh 

daerah khatulistiwa dan di tempat dengan keadaan yang sesuai misalnya di 

daerah pertambangan dan perkebunan (Supali et al., 2008). Morbiditas dan 

mortalitas infeksi cacing kait terutama terjadi pada anak-anak (50% telah 

terinfeksi sebelum usia 5 tahun dan 90% terinfeksi pada usia 9 tahun. 
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Intensitas infeksi meningkat sampai usia 6-7 tahun dan kemudian menjadi 

stabil (Soedarmo et al., 2012).  

 

Cacing dewasa hidup dan melekat di rongga mukosa usus halus dengan 

mulut yang besar (Supali et al., 2008). Cacing jantan berukuran 5-11 mm x 

0,3-0,45 mm dan cacing betina 9-13 mm x 0,35-0,6 mm, sedangkan A. 

duodenale sedikit lebih besar dari N. americanus (Soedarmo et al., 2012). 

N. americanus mempunyai badan kitin dan A. duodenale terdapat dua 

pasang gigi. Cacing jantan mempunyai bursa kopulatriks (Supali et al., 

2008). Cacing betina N. americanus dapat menghasilkan 9000-10000 

butir, sedangkan A. duodenale menghasilkan 25000-30000 butir (Bethony 

et al., 2006).  

 

Telur cacing kait dikeluarkan bersama feses dan berkembang di tanah. 

Pada kondisi kelembaban dan temperatur yang optimal (20-30
o
C), telur 

akan menetas dalam 1-2 hari dan mengeluarkan larva rabditiform (L1) 

(Soedarmo et al., 2012; Haburchak dan Dhawan, 2014). Telur A. 

duodenale berukuran 56-60 mm x 36-40 mm dan telur N. americanus 

berukuran 64-76 mm x 36-40 mm (Soedarmo et al.,2012). Telur cacing 

kait berbentuk bujur dan mempunyai satu lapis dinding tipis. Larva 

rabditiform (panjang ±250 µm) dalam waktu 5- 10 hari akan mengalami 

dua kali perubahan dan akan menjadi larva filariform/ L3 (panjang 

600µm) dan dapat bertahan hidup sampai 2 tahun di tanah yang lembab 

(Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012; Haburchak dan Dhawan, 
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2014). Larva akan menembus kulit manusia (bisa juga termakan) dan 

masuk ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah vena sampai ke jantung 

lalu ke alveoli paru dalam waktu 10 hari. Larva akan bermigrasi ke saluran 

nafas atas yaitu bronkiolus ke bronkus, trakea dan faring. Larva akan 

tertelan serta turun ke esofagus dan menjadi dewasa di usus halus 

(Soedarmo et al., 2012).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siklus hidup hookworm (CDC, 2013d) 

 

 

 

Gejala dari nekatoriasis dan ankilostomiasis terbagi berdasarkan stadium 

yaitu stadium larva dan stadium dewasa. Stadium larva yaitu pada saat larva 

filariform menembus kulit, bakteri piogenik dapat ikut masuk menimbulkan 

rasa gatal pada kulit (ground itch). Creeping eruption (cutaneous larva 

migrans) umumnya disebabkan larva cacing kait yang berasal dari hewan 

seperti kucing dan anjing, tetapi terkadang disebabkan oleh larva N. 

americanus  dan A. duodenale. Sewaktu larva melewati paru dapat terjadi 
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pneumositis (Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012). Cacing stadium 

dewasa dapat menyebabkan gejala tergantung pada spesies serta jumlah 

cacing, berat ringannya infeksi dan keadaan gizi penderita (Fe dan protein) 

(Supali et al., 2008; Soedarmo et al., 2012). Pada fase intestinal awal , orang 

yang terinfeksi akan mengalami nyeri epigastrik, diare inflamasi atau gejala 

abdominal lainnya diikuti oleh eosinofilia (Longo et al., 2012). Infeksi 

cacing N. americanus menyebabkan kehilangan darah 0,03-0,05 

ml/darah/cacing/hari, sedangkan A. duodenale 0,16-0,34 ml/ darah/ cacing/ 

hari. Bila penyakit berlangsung kronis akan timbul gejala anemia defisiensi 

zat besi, kehilangan protein (hipoprotenemia dan anarsaka) (Suriptiastuti, 

2006). 

 

Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur dan cacing dewasa dalam 

feses segar (Supali et al., 2008). Pada feses yang tidak segar mungkin telur 

sudah berubah menjadi larva rhabditiform (Longo et al., 2012). Telur N. 

americanus dan A. duodenale sulit dibedakan pada pemeriksaan 

mikroskopik (Hotez, 2011; Longo et al., 2012). Pengobatan bertujuan untuk 

menghilangkan cacing dewasa dengan obat anti helminth dan nutrisi 

tambahan untuk anak dengan defisiensi besi dan malnutrisi protein akibat 

infeksi cacing. Anti helminth seperti benzimidazole, mebendazole (100 mg 

2x/hari selama 3 hari atau 500 mg dosis tunggal) dan albendazole (400 mg 

dosis tunggal) sangat efektif untuk menghilangkan cacing dari usus. 

Preparasi besi dibutuhkan untuk mengkoreksi defisiensi besi yang 

berhubungan dengan infeksi cacing (Hotez, 2011).  
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2.2. Respon Imun Tubuh terhadap Infeksi cacing 

 

Cacing merupakan parasit multiselular, memiliki masa hidup yang panjang 

dan tidak bisa ditelan oleh fagosit sehingga respon host terhadap infeksi 

cacing biasanya lebih kompleks dan kuat (Joprang dan Supali, 2008; 

Baratawidjaja dan Rengganis, 2014). Reaksi tubuh untuk melawan infeksi 

helminth ditandai peningkatan IgE, eosinofil jaringan, mastosit dan sel 

CD4+ yang memproduksi sel Th2 (Sitcharungsi dan Sirivichayakul, 2013). 

Infeksi cacing akan menstimuli antigen presenting cell (APC) yang akan 

merangsang Th0 sehingga respons imun berkembang ke arah Th2. Aktivasi 

dari Th2 menyebabkan peningkatan sitokin seperti interleukin-4 (IL-4 ), IL-

5, IL-9, IL-10 dan IL-13 (Joprang dan Supali, 2008; Andiarsa et al., 2012; 

Baratawidjaja dan Rengganis, 2014; Rusjdi, 2015). IgE diproduksi oleh sel 

B yang dirangsang oleh IL-4. Sitokin IL-5 merangsang perkembangan, 

diferensiasi dan aktivasi eosinofil (Joprang dan Supali, 2008; Baratawidjaja 

dan Rengganis, 2014). 

 

Induksi poligonal IgE akan menghambat pengikatan antigen cacing dengan 

IgE spesifik ke sel mast atau basofil (Andiarsa et al., 2012). IgE yang akan 

berikatan dengan permukaan cacing diikat oleh eosinofil (Baratawidjaja dan 

Rengganis, 2014). Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya jumlah IgE yang 

berdampak pada reseptor pada permukaan sel mast menjadi jenuh (Andiarsa 

et al., 2013). Eosinofil yang sudah teraktivasi akan mensekresi granul, 

subtansi yang bersifat toksik untuk parasit (metabolit oksigen reaktif, 

protein alkilik, neurotoksin eosinofil, leukotrien, faktor pertumbuhan, 
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enzim) dapat merusak kutikula dari helminth (Zdravkovi et al., 2013). 

Infeksi cacing kronis menyebabkan modifikasi dari Th2 yang melibatkan 

Treg untuk menghasilkan IL-10 dan TGF-β yang berperan sebagai anti 

inflamasi dan menghambat imunitas selular (Joprang dan Supali, 2008; 

Andiarsa et al., 2013; Rusjdi, 2015). Aktivitas leukotrien yang biasa 

menginduksi asma dan aktivitas inflamasi lainnya dihambat oleh IL-10 

(Andiarsa et al., 2013). Infeksi dari parasit helminth dapat menyebabkan 

banyak efek pada vaksin, koinfeksi, alergen dan respon autoantigen pada 

manusia (Mcsorley dan Maizels, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Respon Imun Terhadap Infeksi Cacing (Joprang dan 

Supali, 2008) 

 

2.3. Teknik Pemeriksaan Tinja untuk Menegakkan Diagnosis Kecacingan 

 

Pemeriksaan mikroskopik dari tinja (feses) terdiri dari dua pemeriksaan 

yaitu pemeriksaan kualitatif dan kuantiatif. Pemeriksaan kualitatif dapat 
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dilakukan dengan berbagai cara seperti pemeriksaan secara natif (direct 

slide), pemeriksaan dengan metode apung, modifikasi merthiolat iodine 

formaldehyde (MIF), metode selotip (cellotape methode), metode 

konsentrasi, teknik sediaan tebal (cellophane covered thick smear technic/ 

teknik kato) dan metode sedimentasi formol ether (ritchie). Pemeriksaan 

kuantitatif dikenal dengan dua metode yaitu metode stoll dan metode kato 

katz (Rusmatini 2009). 

 

Pemeriksaan secara natif (direct slide) cocok digunakan untuk infeksi berat 

tetapi pada infeksi ringan telur-telur cacing sulit ditemukan. Pemeriksaan ini 

dilakukan mencampurkan feses dengan 1-2 tetes NaCl fisiologis 0,9% atau 

eosin 2% lalu diperiksa dibawah mikroskop dengan perbesaran 100x 

(Rusmatini, 2009). Metode ini bila dibandingkan dengan metode lain sangat 

cepat dipersiapkan dan murah. Namun, metode ini dapat tidak menemukan 

telur cacing kait bila konsentrasi terlalu sedikit, terlalu banyak debris atau 

terdapat lemak (Shahid et al., 2012). 

 

Metode apung (floatation methode) digunakan untuk mendeteksi telur A. 

duodenale, N. americanus (metode terbaik), A. lumbricoides, T. trichiura, 

H. nana dan Taenia spp. Prinsip kerja dari metode ini berat jenis (BJ) telur-

telur yang lebih ringan daripada BJ larutan yang digunakan sehingga telur-

telur terapung dipermukaan (Chairlan dan Lestari, 2011). Pemeriksaan ini 

dilakukan dengan mencampurkan 3 gram tinja dengan 50 mL larutan 

floatasi (400 g NaCl, air 100 mL, gula 500g) pada beaker lalu diaduk. Hasil 
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suspensi tinja disaring pada beaker lainnya dan dituangkan pada tabung 

reaksi (10x12 mm). Taruh cover slip pada tiap tabung selama 20 menit, 

kemudian pindahkan secara cepat pada objek glass dan lihat telur di 

mikroskop (Ibidapo dan Okwa, 2008). Sensitivitas dan spesifisitas metode 

apung dengan menggunakan garam jenuh untuk mendeteksi telur cacing  

sebesar 44,44% dan 97,2%, sedangkan untuk pemeriksaan telur Trichuris 

trichiura memiliki sensitivitas dan spesifisitas sebesar 75% dan 97,4% 

(Maharani dan Sofiana, 2014). 

 

Modifikasi metode merthiolat iodine formaldehyde (MIF) menyerupai 

metode sedimentasi. Metode ini digunakan untuk menemukan telur cacing 

nematoda, trematoda, cestoda dan amoeba di dalam tinja (Rusmatini 2009). 

Metode selotip (cellotape methode) digunakan untuk identifikasi cacing E. 

vermicularis. Metode ini menggunakan plester plastik yang bening dan tipis 

dan dipotong dengan ukuran 2 x 1,5 cm yang ditempelkan pada lubang anus 

dan ditekan dengan ujung jari. Hasil diplester kemudian ditempelkan ke 

kaca objek dan dilihat dibawah mikroskop untuk melihat telur cacing 

(Rusmatini, 2009). 

 

Metode konsentrasi sangat praktis dan sederhana. Prosedur pemeriksaan ini 

yaitu 1 gr tinja dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu tambahkan akuadest 

dan diaduk sampai homogen. Masukkan ke tabung sentrifusi dan sentrifusi 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Larutan dibuang, sedimennya 

diambil dengan menggunakkan pipet pasteur lalu diletakkan diatas kaca 
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objek kemudian ditutup dengan cover glass dan dilihat dibawah di 

mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sampai 2-3 kali (Rusmatini, 

2009). 

 

Metode sedimentasi formol ether (ritchie) yaitu metode dengan prinsip gaya 

sentrifugal dapat memisahkan supernatan dan suspensi sehingga parasit 

dapat terendapkan (Chairlan dan Lestari, 2011). Metode ini dilakukan 

dengan cara 1 gram tinja diemulsikan dengan 7 mL 10% formol saline dan 

diamkan selama 10 menit untuk fiksasi. Kemudian, disaring dengan kawat 

kasa, hasil filtrasi ditambahkan ke 3 mL eter dan sentrifusi 200 rpm selama 

2 menit. Hasil sentrifusi lalu diamkan, buang bagian supernatan dan 

sedimen diperiksa (Parameshwarappa et al., 2012). Metode sedimentasi 

kurang efisien dalam mencari macam telur cacing bila dibandingkan dengan 

metode floatasi (Rusmatini, 2009). 

 

Teknik harada mori atau metode kultur kertas saring dilakukan dengan cara 

menempatkan feses segar pada kertas saring yang sudah dibasahi dengan air 

dan di inkubasi selama 10 hari pada suhu 30
o
C. Endapan dari air dipantau 

tiap hari untuk melihat kehidupan dari larva (Requena-Méndez et al., 2013). 

Keuntungan dari metode ini adalah tidak membutuhkan material organik 

tambahan, sensitif, sederhana dan ekonomis. Kekurangan dari metode ini 

adalah kultur harus dipantau secara dekat untuk menghindari desikasi akibat 

evaporasi (Reiss et al., 2007; Shahid et al., 2012).   
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Pemeriksaan kuantitatif  terdiri dari metode stoll dan katokatz. Metode stoll 

menggunakan NaOH 0,1 N sebagai pelarut tinja. Cara ini cocok untuk 

pemeriksaan infeksi berat dan sedang (Rusmatini, 2009). Pemeriksaan ini 

kurang baik untuk infeksi ringan (Rusmatini, 2009). Metode katokatz thick 

smear direkomendasikan oleh WHO karena metode ini simple dan mudah 

digunakan (Levecke et al., 2011). Metode katokatz sangat sensitif untuk 

mendeteksi A. lumbricoides (Levecke et al., 2011). Sensitivitas dan 

spesifisitas metode katokatz untuk A. lumbricoides (96,9%, 96,1%), cacing 

kait (65,2%,93,8%) dan T. Trichiura (91,4%, 94,4%) (Tarafder et al., 2010). 

Rentang waktu dari pengambilan sampel sampai pemeriksaan mikroskopik 

adalah 24 jam-20 hari dengan rata-rata waktu 4 hari (Tarafder et al., 2010). 

Telur cacing kait akan menghilang jika rentang waktu dari pengambilan 

sampel dan pemeriksaan terlalu lama (> 30 menit) (Levecke et al., 2011). 

Telur cacing kait akan sulit dibedakan dengan telur Schistosoma jika feses 

tidak diperiksa selama 4 jam dari pengambilan sampel.  

 

2.4. Alergi 

 

Penyakit alergi seperti asma, rinitis alergi, dermatitis atopik dan alergi 

makanan merupakan penyakit yang umum dan prevalensi penyakit ini 

meningkat dalam 30 tahun terakhir (Leung, 2011). Penyakit atopik di 

definisikan sebagai penyakit yang diperantai Ig E yang timbul secara 

spontan pada orang dengan predisposisi herediter untuk menghasilkan 

antibodi Ig E berlebihan dan memiliki respon sistem saraf autonom yang 

abnormal (Williams, 2006).  
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Dermatitis atopik adalah penyakit inflamasi dari kulit bersifat kronik, 

berulang, pruritik dan mengenai 10% anak dan berhubungan dengan 

peningkatan serum Ig E (Yeung, 2011; Thomsen, 2014). Penyakit ini jarang 

timbul pada anak usia kurang dari 2 bulan , tetapi 60% timbul sebelum usia 

1 tahun dan 85% timbul sebelum usia 5 tahun. Dermatitis atopik lebih sering 

terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan rasio 3:2 (Williams, 

2006). Interaksi antara genetik, lingkungan dan faktor imunologi berperan 

terhadap patogenesis dermatitis atopik. Dermatitis atopik (DA) cenderung 

diturunkan dan lebih dari seperempat anak dari seorang ibu penderita atopi 

akan mengalami DA pada masa kehidupan tiga bulan pertama (Sularsito dan 

Djuanda, 2013). Kromosom yang berpengaruh adalah kromosom 5q31-33 

yang mengandung kumpulan famili gen sitokin seperti IL-3, IL-4, IL-5, IL-

13 dan GM-CSF yang diekspresikan oleh sel Th2. Ekspresi gen IL-4 

memainkan peranan penting dalam ekspresi DA (Yeung, 2011; Sularsito 

dan Djuanda, 2013).  

 

Pada kulit penderita dengan dermatitis atopik terjadi peningakatan T-helper 

2 (Th2) dibandingkan dengan kulit penderita tanpa dermatitis atopik. Pada 

lesi kulit dermatitis atopik akut terdapat peningkatan interleukin (IL)-4 dan 

IL-13 (sitokin Th2), sedangkan pada lesi dermatitis atopik kronik terdapat 

peningkatan ekspresi IL-5 (sitokin Th2), granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor (GM-CSF), IL-12 dan interferon (IFN)-γ (sitokin Th-1). 

Lesi dermatitis atopik kronik juga terdapat infiltrasi eosinofil yang lebih 

besar dibandingkan dengan penderita tanpa dermatitis atopik (Yeung, 2011; 
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Sularsito dan Djuanda, 2013; Schwartz, 2015). Hygiene hypotesis juga 

berperan dalam pembentukan dermatitis atopik. Hubungan yang 

berkebalikan didapatkan diantara infeksi helminth dan dermatitis atopik 

(Schwartz, 2015).  

 

Lesi dermatitis atopik pada anak (usia 2 sampai 10 tahun) lebih kering, tidak 

begitu eksudatif, lebih banyak papul, likenifikasi dan sedikit skuama. Letak 

kelainan kulit dilipat siku, lipat lutut, pergelangan tangan bagian fleksor, 

kelopak mata, leher dan jarang dimuka. Rasa gatal menyebabkan penderita 

sering menggaruk dan dapat terjadi erosi, likenifikasi dan infeksi sekunder. 

Penderita sensitif terhadap wol, bulu kucing, ayam, anjing dan burung 

(Sularsito dan Djuanda, 2013). 

 

Rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh reaksi alergi 

pada pasien atopi yang sebelumnya sudah tersensitasi dengan alergen yang 

sama serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan 

ulangan dengan alergen spesifik tersebut (Irawati et al., 2012). Rinitis alergi 

biasanya terjadi pada anak-anak dan disebabkan oleh reaksi yang dimediasi 

IgE terhadap berbagai macam alergen di mukosa hidung. Sensitisasi 

terhadap alergen diluar ruangan dapat terjadi rhinitis alergi pada anak yang 

berumur lebih dari dua tahun. Sensitasi terhadap di dalam ruangan sering 

terjadi pada anak yang berumur kurang dari dua tahun. Alergen yang paling 

sering adalah debu, kecoa, jamur, bulu binatang dan pollen (Becker, 2015). 
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Rinitis alergi merupakan suatu penyakit inflamasi yang diawali dengan 

tahap sensitasi dan diikuti tahap provokasi atau reaksi alergi. Reaksi alergi 

terdiri dari dua fase yaitu reaksi alergi fase cepat (kontak alergen-1 jam 

setelah kontak) dan reaksi alergi fase lambat yang berlangsung 2-4 jam 

dengan puncak 6-8 jam (fase hiperreaktivitas) setelah pemaparan dan dapat 

berlangsung sampai 24-48 jam (Irawati et al., 2012). Jembatan molekul IgE 

dan alergen pada permukaan sel mast menginisiasi respon awal yang 

ditandai dengan degranulasi sel mast dan pelepasan mediator inflamasi 

seperti histamin, prostaglandin E2 dan leukotrien sistenil. Tempat inflamasi 

di mukosa nasal yaitu kelenjar mukus, saraf, pembuluh darah dan sinus 

venosus (Milgrom dan Leung, 2011). Histamin akan merangsang reseptor 

H1 pada ujung saraf vidianus sehingga menimbulkan rasa gatal pada hidung 

dan bersin-bersin. Histamin juga meningkatkan sekresi (hipersekresi) dari 

kelenjar mukosa dan sel goblet sehingga terjadi rinore (Irawati et al., 2012). 

Reaksi alergi fase lambat diikuti oleh infiltrasi cytokine-secreting dari sel T 

dan eosinofil dengan sekresi eosinofil-derived-mediator protein dasar 

utama, eosinofil, protein kationik dan leukotrien yang menyebabkan 

kerusakan epitel (Milgrom dan Leung, 2011). 

 

Asma adalah kondisi inflamasi kronik, hiperresponsif, perubahan struktural 

kronik (airway remodelling) dari jalan nafas menyebabkan obstruksi jalur 

udara (Liu et al., 2011; Papadopoulos et al., 2012). Penyebab utama dari 

inflamasi jalan nafas adalah alergen (debu, polen, hewan, udara dingin), 

stress, polusi, asap rokok , latihan, perubahan emosi tiba-tiba dan infeksi 
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virus (Mullin et al., 2007; Levin dan Weinberg, 2011; Papadopoulos et al., 

2012). Inflamasi, penyempitan dan hiperresponsif jalan nafas merupakan 

hasil dari interaksi sel inflamasi (sel mast, eosinofil, makrofag, limfosit, 

makrofag, sel dendritik) dan sel struktural (sel epitel dan sel otot polos) 

yang memproduksi sitokin, kemokin, leukotrin sistenil (Papadopoulos et al., 

2012). Inflamasi jalan nafas menyebabkan bronkospasme rekuren atau 

persisten dan menyebabkan gejala mengi, susah nafas, dada sesak dan batuk 

yang biasanya pada malam hari atau pada pagi hari (Sharma, 2014).  

 

Asma pada anak terbagi dalam dua tipe yaitu 1) recurrent wheezing pada 

anak yang lebih muda dan biasanya disebabkan oleh infeksi virus di saluran 

pernafasan dan 2) asma kronik yang biasanya pada anak yang lebih tua dan 

dewasa. Bentuk asma yang ketiga adalah emerging type yang biasa terjadi 

pada wanita obesitas dan pada masa awal pubertas (11 tahun) (Liu et al., 

2011). Recurrent wheeze pada anak terbagi dalam tiga bentuk yang berbeda 

yaitu: 1) transient wheezing yaitu anak yang memiliki wheeze pada 2-3 

tahun awal kehidupan, tetapi tidak ada gejala wheeze setelah usia 3 tahun, 2) 

non-atopic wheezing yang biasanya dicetuskan oleh infeksi virus dan 

berulang pada akhir masa kanak-kanak dan 3) asma persisten yaitu 

wheezing yang berhubungan dengan a) manifestasi klinis dari atopi (rinitis 

alergi, eksema, konjungtivitis, alergi makanan), eosinofilia darah dan 

peningkatan dari total immunoglobulin E (IgE), b) sensitasi dari mediasi IgE 

spesifik kepada makanan pada infant dan anak yang lebih muda, c) riwayat 

asma pada orang tua dan d) sensitisasi dari alergen inhalan sebelum umur 



30 

 

 

tiga tahun dan 4) severe intermitten wheezing yaitu episode wheezing akut 

infrekuen dengan morbiditas yang minimal dan karakterisitik atopi 

(Bacharier et al., 2008).  

 

Cara penegakkan diagnosis asma yaitu dengan anamnesis, pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis tanyakan episode rekuren dari 

batuk, wheeze, susah bernafas, sesak nafas, pemicu seperti stimulus yang 

berbeda seperti iritan (dingin dan rokok), alergen (hewan, polen), infeksi 

respirasi, latihan, batuk setelah menangis dan tertawa yang biasanya timbul 

pada malam hari dan pagi hari. Tanyakan juga tentang frekuensi, keparahan, 

riwayat atopi, riwayat asma dalam keluarga, kelelahan, absensi sekolah dan 

pengurangan intensitas serta frekuensi aktivitas fisik (Bacharier et al., 2008; 

Papadopoulos et al., 2012). Pemeriksaan fisik yaitu berupa aukultasi dada 

dan melihat tanda dari penyakit atopi lainnya seperti rinitis dan eksema 

(Papadopoulos et al., 2012). Pemeriksaan lainnya yang dapat dilakukan 

adalah pemeriksaan fungsi paru seperti spirometri yang merupakan 

pemeriksaan baku emas untuk penyakit asma. Diagnosis asma juga dapat 

didukung dengan melihat respon dari pemberian bronkodilator inhalasi 

berupa perbaikan dari nilai FEV1 minimal 12%, 200 mL atau 10% dari 

prediksi (Papadopoulos et al., 2012; Nataprawira, 2013). 

 

2.5. Hubungan Infeksi Soil Transmitted Helminth dengan Alergi  

 

Penyakit alergi lebih sering ditemukan di negara industri dibandingkan 

negara tropis yang endemis penyakit cacing usus (Joprang dan Supali, 
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2008). Hal ini dapat dihubungkan dengan hygiene hypotesis yaitu kurangnya 

paparan tubuh terhadap agen infeksi termasuk infeksi parasit akan 

menyebabkan sistem imun tidak berkembang secara sempurna pada 

polarisasi Th1 dan terjadi peningkatan polarisasi Th2 yang menyebabkan 

peningkatan prevalensi alergi. Polarisasi Th2 pada infeksi cacing usus sama 

dengan polarisasi Th2 pada penyakit alergi (Sitcharungsi dan 

Sirivichayakul, 2013; Rusjdi, 2015).  

 

Infeksi cacing dapat memberikan efek proteksi terhadap alergi dengan 

beberapa mekanisme seperti saturasi sel mast, penghambatan oleh IgG4 dan 

modifikasi Th2 (Rusjdi, 2015). Pada mekanisme saturasi sel mast atau IgE 

blocking hypothesis yaitu ketika terdapat infeksi helminth maka terjadi 

peningkatan IgE poliklonal yang tidak spesifik dan menempel pada reseptor 

Fcϵ sel mast. Penempelan IgE poliklonal menyebabkan penghambatan 

penempelan IgE spesifik dari alergen pada sel mast,  degranulasi histamin 

dan reaksi immediate hypersensitivity (Yazdanbakhsh et al., 2002; Rusjdi, 

2015). 

 

Infeksi parasit dikenal sebagai infeksi asimptomatik yang berkorelasi 

dengan peningkatan jumlah IgG4 (isotipe dari Th-2 depedent). Antibodi 

IgG4 akan menghambat degranulasi IgE-mediated dari sel efektor sehingga 

menekan reaksi alergi. Antibodi ini menetralkan molekul alergen sebelum 

alergen tersebut berinteraksi dengan IgE yang terikat pada sel mast dan 

basofil (Yazdanbakhsh et al., 2002; Rusjdi, 2015). Pada infeksi cacing 
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kronis terjadi hiporesponsif sel T yang menyebabkan induksi antigen 

presenting cell (APC) untuk mengaktivasi sel Treg yang akan menghasilkan 

sitokin anti inflamasi yaitu IL-10 dan TGF-β. Sitokin anti inflamasi ini 

dapat menghambat inflamasi alergi dan imunitas seluler. Tingginya kadar 

IL-10 akan meredam proses inflamasi jaringan dan kontraksi otot polos 

yang berakibat penghambatan reaksi hipersensitivitas pada saluran nafas 

(Yazdanbakhsh et al, 2002; Joprang dan Supali, 2008; Rusjdi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perbedaan respon Th2 pada anak dengan paparan patogen 

rendah dan tinggi (Yazdanbakhsh et al., 2002; Rusjdi, 2015) 
 

Empat faktor yang dapat mempengaruhi efek kecacingan terhadap alergi 

yaitu waktu dan lama  infeksi, genetik, jenis cacing dan intensitas infeksi. 

Infeksi baru dan infeksi kronik akan menginduksi efek modulator imun 
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yang berperan dalam penekanan inflamasi alergi akibat alergen parasit 

atau non parasit. Infeksi cacing berat akan lebih memberikan efek proteksi 

terhadap alergi dibandingkan infeksi cacing ringan terutama pada infeksi 

helminth jaringan (Cooper, 2009; Smits et al., 2010; Rusjdi, 2015). Infeksi 

berat akan menginduksi supresi imun, sedangkan infeksi ringan akan 

menyebabkan penyakit alergi (Smits et al., 2010). Genetik dari masing-

masing individu juga sangat berperan misalnya individu yang secara 

genetik rentan terhadap penyakit atopik akan cenderung membentuk 

respon alergi terhadap alergen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengaruh helminth pada respon imun terhadap alergen (Fallon 

dan Mangan, 2007)  

 

Helminth yang berbeda juga akan memberikan efek yang berbeda pada 

penyakit alergi dan risiko atopi (Cooper, 2009; Smits et al., 2010; Rusjdi, 

2015). Hubungan soil transmitted helminth dengan penyakit asma berbeda 
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tiap spesies. Telur dari A. lumbricoides akan meningkatkan prevalensi asma, 

T.trichiura tidak memberikan efek terhadap asma dan telur dari cacing kait 

menurunkan prevalensi asma. Inflamasi langsung pada saluran nafas yang 

disebabkan oleh migrasi larva dan respon Th2 inflamatory pada saluran 

nafas menyebabkan peningkatan prevalensi asma akibat askariasis (Cooper, 

2009). 

 

2.6. Kuesioner ISAAC 

 

ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) 

merupakan organisasi dunia yang dibentuk tahun 1991 untuk memfasilitasi 

penelitian tentang asma, rinitis alergi dan eksema. Tujuan dari ISAAC 

adalah mendeskripsikan prevalensi dan keparahan dari asma, rinitis serta 

ekzema pada anak yang tinggal di daerah yang berbeda dan 

membandingkannya dengan negara lainnya, menyediakan langkah-langkah 

dasar untuk menilai prevalensi dan keparahan dari penyakit tersebut dan 

menyediakan kerangka untuk penelitian etiologi seperti genetik, gaya hidup, 

lingkungan dan faktor perawatan medik yang berpengaruh dalam penyakit 

ini (ISAAC Steering Comittee, 1993). Dalam pelaksanaanya, organisasi 

ISAAC melakukan tiga tahap. Tahap pertama digunakan untuk 

mendeskripsikan prevalensi dan keparahan dari penyakit asma, rinitis alergi 

dan eksema pada daerah yang berbeda dan membandingkannya.Tahap 

kedua digunakan untuk menyelidiki etiologi penyakit serta faktor protektif 

penyakit alergi yang ditemukan pada tahap pertama . Tahap ketiga adalah 

pengulangan dari tahap 1 (Ellwod, 2005; ISAAC, 2013).  
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      Tabel 1. Interpretasi hasil pemeriksaan ISAAC 

 

Pertanyaan Kuesioner Interpretasi 

Pernah mengalami gejala berbangkis-

bangkis (bersin), ingusan atau hidung 

mampet meskipun tidak sedang flu 

 

Pernah mengalami rinitis alergi 

Pernah mengalami gejala berbangkis-

bangkis (bersin), ingusan atau hidung 

mampet meskipun tidak sedang flu dalam 

12 bulan terakhir 

 

Sedang mengalami rinitis alergi 

Pernah mengalami mengi atau nafas 

berbunyi ngik 

 

Pernah mengalami Asma 

Pernah mengalami mengi atau nafas 

berbunyi ngik dalam 12 bulan terakhir 

 

Sedang mengalami Asma 

Pernah mengalami kemerahan yang gatal 

di kulit hilang timbul dalam jangka waktu 

6 bulan 

 

Pernah mengalami eksim 

Pernah mengalami kemerahan yang gatal 

di kulit hilang timbul dalam jangka waktu 

6 bulan 12 bulan terakhir 

Sedang mengalami eksim 

   

 Sumber : ( Phathammavong et al., 2008; Kholid, 2013) 

 

Populasi yang diteliti oleh ISAAC di bagi menjadi dua kelompok umur anak 

yaitu kelompok usia 13-14 tahun dan 6-7 tahun. Usia 6-7 tahun dipilih untuk 

memberikan refleksi dari anak dengan usia yang lebih muda ketika asma 

sering terjadi dan tingkat kejadian asma biasanya tinggi. Usia anak yang 

lebih tua juga dipilih untuk merefleksikan periode dimana tingkat mortalitas 

asma sering terjadi. Akan tetapi, pertanyaan yang terdapat pada kuesioner 

ISAAC dapat juga digunakan pada usia 5-19 tahun dengan nilai prediksi 

positif mencapai 80% dan sensitivitas berkisar 44-94% (ISAAC Steering 

Committee, 1993). Penelitian Karla Gorozave-Car et al. (2013) tentang 

kuesioner ISAAC versi meksiko menunjukkan bahwa kuesioner ISAAC 
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kurang sensitif (35,2%) dan lebih spesifik (93,3%) dibanding dengan gold 

standard, tetapi sangat berguna untuk penelitian epidemiologi (Gorozave-

Car et al., 2013). 

 

2.7. Kondisi Sanitasi Kabupaten Lampung Selatan 

 

Kondisi sanitasi Kabupaten Lampung Selatan digambarkan dalam beberapa 

aspek yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan promosi hygiene, 

pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan 

drainase lingkungan serta pengelolaan komponen terkait sanitasi (air bersih, 

air limbah industri rumah tangga dan limbah medis). Aspek PHBS dan 

promosi hygiene dalam tatanan rumah tangga adalah perilaku rumah tangga 

yang membuang air besar di jamban dan cuci tangan pakai sabun di lima 

waktu penting. Perilaku rumah tangga membuang air besar di jamban di 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 73%, sedangkan kesadaran ibu 

membuang tinja bayi ke dalam jamban masih sangat rendah yaitu hanya 

30% (70% sembarangan di kebun, sungai dan lain-lain). Perilaku cuci 

tangan pakai sabun di Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi 78%. 

Aspek PHBS dan promosi hygiene di dalam tatanan sekolah yang dinilai 

pada Kabupaten Lampung Selatan yaitu berupa kampanye cuci tangan pakai 

sabun. Kesadaran dan kemauan murid untuk cuci tangan sebelum jajan dan 

makan di Kabupaten Lampung Selatan masih sangat rendah dan hampir 

semua sekolah belum mempunyai sarana sanitasi yang memadai (Pemda 

Kabupaten Lampung Selatan, 2012). 
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2.8. Kerangka Teori 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dapat digambarkan kerangka teori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Menghambat 

 

Gambar 10. Kerangka Teori (Yazdanbakhsh et al., 2002; Joprang dan 

Supali, 2008; Rusjdi, 2015) 
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2.9. Kerangka Konsep 

 

Berdasarkan teori peneliti ingin menganalisis hubungan antara variabel 

bebas (Infeksi soil transmitted helminth) dengan variabel terikat (risiko 

kejadian alergi pada anak) yang digambarkan sebagai kerangka konsep pada 

gambar 11. 

 

 

 

 

         Variabel bebas                 Variabel  Antara  Variabel Terikat 

 

Gambar 11. Kerangka Konsep Penelitian 
 

2.10. Hipotesis 

 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara infeksi soil transmitted helminth (STH) 

dengan risiko kejadian alergi pada anak kelas 1-4 di SD Negeri 1 

Krawangsari Natar,  Lampung Selatan. 
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