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1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Soil transmitted helminth (STH) merupakan cacing usus yang dapat 

menginfeksi manusia dengan empat spesies utama yaitu Ascaris 

lumbricoides (cacing gelang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), 

Ancyslotoma duodenale dan Necator americanus (cacing kait) (Brooker et 

al., 2006; Suchdev et al., 2014). Infeksi STH merupakan infeksi yang paling 

sering di daerah tropis terutama negara berkembang dengan sanitasi yang 

buruk (Brooker et al., 2006; WHO, 2015a). STH diperkirakan menginfeksi 

dua miliyar orang di dunia dengan 270 juta diantaranya menyerang anak 

usia prasekolah dan lebih dari 600 juta kasus menyerang anak usia sekolah 

(WHO, 2012; WHO, 2015b).  

 

Prevalensi kecacingan di 10 kabupaten Indonesia tahun 2012 menunjukkan 

angka diatas 20% dengan prevalensi tertinggi mencapai 76,67% (Direktorat 

Jenderal PP&PL Kemenkes RI, 2013). Infeksi terbanyak disebabkan oleh 

Ascaris lumbricoides yakni sebesar 807 juta-1,12 miliyar, Trichuris 

trichiura sebesar 604-795 juta dan Ancylostoma duodenale serta Necator 

americanus sebesar 576-740 juta (CDC, 2013a). Anak-anak sering 
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menderita infeksi STH dikarenakan aktivitas anak-anak yang banyak 

berkontak dengan tanah. Anak-anak sekolah dasar paling sering terpajan 

penyakit alergi dan infeksi cacing (Andiarsa et al., 2013). 

 

Alergi dan infeksi cacing sama-sama merupakan masalah di negara 

berkembang. Keduanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang 

baik, polusi dan sanitasi. Prevalensi penyakit alergi semakin meningkat di 

dunia dan ditemukan lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah 

perdesaan (Joprang dan Supali, 2008). Prevalensi penyakit asma, ekzema 

dan rinitis alergi di dunia berdasarkan kuesioner ISAAC yaitu 12%, 7,88% 

dan 12,66% (Pols et al., 2015). Prevalensi penyakit asma berdasarkan gejala 

klinis di Indonesia adalah 4% dan provinsi Lampung memiliki prevalensi 

asma terendah di Indonesia (1,6%) (Depkes RI, 2008; Kemenkes RI, 2014). 

Prevalensi nasional berdasarkan keluhan untuk penyakit dermatitis dan 

rinitis yaitu 6,8% dan 2,4% (Depkes RI, 2008). Prevalensi rinitis dan 

dermatitis di Lampung berdasarkan riwayat pernah mengalami yaitu 7,8% 

dan 40,3%, sedangkan prevalensi penyakit rinitis dan dermatitis di Lampung 

Selatan 11,5% dan 59,6% (Depkes RI, 2009). 

 

Penyakit alergi tidak mengancam jiwa namun dapat menimbulkan banyak 

kerugian seperti kerugian fisik, psikologis dan kerugian finansial (Nency, 

2005). Kerugian finansial akibat penyakit alergi di Australia pada tahun 

2007 adalah 7,8 miliyar dollar dan 72% diantaranya diakibatkan karena 

kehilangan produktivitas (Mullin et al., 2007). Infeksi soil transmitted 
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helminth (STH) jarang menyebabkan kematian, namun dapat menyebabkan 

morbiditas seperti malnutrisi, anemia, kegagalan pertumbuhan dan mental 

(Menzies et al., 2014; Cabada et al., 2015). Efek STH pada orang dewasa 

dapat mengurangi produktivitas dan menyebabkan kerugian ekonomi serta 

meningkatkan risiko anemia defisiensi besi pada wanita yang sedang 

menyusui (PATH, 2014). Anemia dan defisiensi mikronutrisi seperti 

vitamin, besi dan folat yang diakibatkan oleh STH sangat berpengaruh 

terhadap penurunan kapasitas kerja, fungsi kognitif yang buruk dan 

gangguan kehamilan (Ahmed et al., 2012). 

 

Hubungan penyakit alergi dan infeksi helminth tidak konsisten. Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa infeksi helminth akan menginduksi atau 

meningkatkan keparahan penyakit alergi. Penelitian lain melaporkan bahwa 

anak yang terinfeksi beberapa helminth memiliki prevalensi yang rendah 

dan gejala yang lebih ringan dari alergi (Sitcharungsi dan Sirivichayakul, 

2013). Penelitian Amarasekera et al. (2012) menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara infeksi helminth dengan penyakit alergi, 

tetapi terdapat kecenderungan efek protektif dari helminth terhadap 

pembentukan alergi. Pada anak yang terinfeksi helminth 68,1% diantaranya 

tidak memiliki penyakit alergi, sedangkan 31,9% mempunyai satu atau lebih 

penyakit alergi (Amarasekera et al., 2012) Hasil penelitian Dicky Andiarsa 

et al. pada tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase infeksi cacing dan 

terkena atopi (7,9%) lebih kecil dibandingkan persentase atopi namun tidak 

terinfeksi cacing (35,5%) (RR=0,660; CI=0,265-1,642) (Andiarsa et al., 
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2013). Pada penelitian yang dilakukan Hendri Wijaya et al. (2014) pada 84 

anak usia 7-13 tahun di Sumatera Utara didapatkan hasil bahwa infeksi STH 

berhubungan dengan peningkatan gejala asma (p=0,0049) dan eksema 

(p=0,0440), tetapi tidak berhubungan dengan gejala rinitis alergi (p=0,763) 

(Wijaya et al., 2014).  

 

Kuesioner ISAAC merupakan kuesioner yang akan mendiagnosis secara 

kasar prevalensi dan faktor risiko dari penyakit alergi pada anak (ISAAC 

Steering Committe, 2000). Penelitian mengenai hubungan infeksi soil 

transmitted helminth (STH) dengan risiko kejadian alergi pada anak di 

Indonesia masih sangat jarang serta banyak kesenjangan. Peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penilitian pada SD Negeri 1 Krawangsari, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan dikarenakan lapangan sekolah masih 

berupa tanah. Selain itu, siswa-siswi SD rata-rata berasal dari keluarga yang 

kurang mampu dilihat dari lantai rumah yang masih berupa tanah di 

keraskan dan jamban masih belum memadai. Siswa-siswi SD ini juga ketika 

bermain di lingkungan rumah dan sekolah tidak menggunakan alas kaki. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirasakan perlu untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan infeksi soil transmitted helminth (STH) dengan 

risiko kejadian alergi pada anak di SD Negeri 1 Krawangsari, Natar, 

Lampung Selatan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar berlakang tersebut maka peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah besar prevalensi anak kelas 1,2,3 dan 4 yang menderita 

infeksi soil transmitted helminth (STH) di SD Negeri 1 Krawangsari, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan? 

2. Berapakah besar prevalensi riwayat penyakit alergi di SD Negeri 1 

Krawangsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara infeksi soil transmitted helminth 

(STH) dengan risiko kejadian alergi pada anak kelas 1,2,3 dan 4 

berdasarkan kuesioner ISAAC di SD Negeri 1 Krawangsari, Kecamatan 

Natar, Lampung Selatan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan infeksi soil transmitted helminth (STH) dengan 

risiko kejadian alergi berdasarkan kuesioner ISAAC di SD Negeri 1 

Krawangsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi infeksi soil transmitted helminth (STH) pada 

anak kelas 1,2,3 dan 4 di SD Negeri 1 Krawangsari, Kecamatan Natar, 

Lampung Selatan. 
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b. Mengetahui prevalensi riwayat penyakit alergi pada anak kelas 1,2,3 

dan 4 berdasarkan kuesioner ISAAC di SD Negeri 1 Krawangsari, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

c. Mengetahui hubungan infeksi soil transmitted helminth (STH) dengan 

risiko kejadian alergi pada anak kelas 1,2,3 dan 4 berdasarkan 

kuesioner ISAAC di SD Negeri 1 Krawangsari, Kecamatan Natar, 

Lampung Selatan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Menambah, memperkaya data penelitian serta pengetahuan di bidang ilmu 

penyakit infeksi dan parasitologi tentang penyakit yang sering terjadi di 

daerah tropis dan negara berkembang khususnya penyakit yang disebabkan 

oleh soil transmitted helminth. Mendapat informasi mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan risiko kejadian alergi pada anak yang terinfeksi 

soil transmitted helminth (STH) sehingga dapat digunakan sebagai data 

pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2. Manfaat bagi peniliti 

1. Mendapat pengalaman langsung dalam merencanakan penelitian, 

melaksanakan penelitian dan menyusun hasil penelitian.  

2. Menambah pengetahuan tentang pencegahan dan tatalaksana penyakit 

kecacingan serta mengimplikasikannya ke masyarakat. 
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1.4.3. Manfaat bagi masyarakat  

Mendapatkan pengetahuan mengenai penyakit kecacingan serta 

pencegahannya dan penyakit alergi pada anak melalui penyuluhan yang 

diberikan. 


