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1.1 Latar Belakang 

Anak adalah masa depan bangsa dan untuk menjadi bangsa yang besar 

diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor penting 

yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah asupan nutrisi pada 

anak. Gizi merupakan bagian terpenting dalam proses kehidupan dan proses 

tumbuh kembang anak (Festi, 2012). Anak yang berusia sekolah (6-12 

tahun) jika mendapatkan asupan gizi yang baik akan mengalami tumbuh 

kembang yang optimal. Sebaliknya anak-anak mengalami kecacatan 

permanen yang seharusnya bisa dicegah tidak mendapatkan asupan gizi 

yang memadai (Soetjiningsih, 2012).  

 

Malnutrisi pada anak secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap 60% dari 10,9 juta kematian anak dalam setiap tahunnya. Adapun 

dampak jangka pendek gizi kurang/ gizi buruk pada masa anak – anak 

adalah adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak, otot, 

komposisi tubuh dan metabolic programming glukosa, lemak dan protein. 

Dampak jangka panjang berupa rendahnya kemampuan nalar, prestasi 

pendidikan, kekebalan tubuh dan produktifitas kerja (Sjarif, 2011). Masalah 

gizi anak di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan 
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menjadi perhatian institusi, pemerintah maupun swasta yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia. Masalah gizi anak sekolah dasar penting 

untuk diatasi karena menyangkut masa depan dan kecerdasan anak (Depkes, 

2011).  

 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, status gizi anak usia 

5−12 tahun menurut IMT/U pada anak yang sangat kurus 4,0% dan 7,2% 

pada anak yang kurus. Prevalensi sangat kurus paling rendah di Bali 2,3% 

dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur 7,8%. Pada Provinsi Lampung 

prevalensi sangat kurus mencapai 3,0% dan  kurus mencapai 7,0% 

(Kemenkes, 2013). Hal ini masih jauh dari harapan karena masih banyaknya 

provinsi di Indonesia memiliki status gizi yang rendah. 

 

Terdapat beberapa faktor dalam rangka pemenuhan gizi yang adekuat, 

diantaranya adalah faktor personal hygiene anak, konsumsi makanan yang 

kurang dan penyakit penyerta seperti infeksi (Waryana, 2010). Kecacingan 

merupakan penyakit endemik dan kronik yang diakibatkan oleh cacing 

(parasit), dapat menggerogoti kesehatan tubuh manusia sehingga berakibat 

menurunnya kondisi gizi dan paling banyak menyerang balita dan anak-

anak usia sekolah dasar terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh 

perkotaan (Anthonie, 2013; Mardiana, 2008). Aneka permainan pada anak 

usia sekolah pada umumnya hampir selalu dilakukan di luar rumah atau 

tanah, merupakan media bagi perkembangan cacing. Kebiasaan buruk anak-

anak seperti tidak mencuci tangan setelah bermain di tanah, apalagi ketika 
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akan makan dan minum hanya akan mempermudah masuknya telur cacing 

ke dalam usus mereka (Sofiana, 2010). Selain itu, penyakit ini ditularkan 

melalui tempat tinggal yang tidak saniter dan cara hidup tidak bersih 

(Anthonie, 2013).  

 

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

terutama soil transmitted helminths (STH). Infeksi tersebar luas di daerah 

tropis dan subtropis, dengan angka terbesar terjadi di sub-Sahara Afrika, 

Amerika, Cina dan Asia Timur. Lebih dari 270 juta anak usia prasekolah 

dan lebih dari 600 juta anak usia sekolah tinggal di daerah yang terdapat 

parasit ini (WHO, 2013). Penelitian di Nigeria menemukan 50% siswa yang 

terinfestasi oleh STH (Ekpo, 2008). 

 

Di Indonesia prevalensi kecacingan masih relatif tinggi yaitu sebesar 32,6% 

dan di dominasi oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Hookworms, 

Necator americanus. Penyakit yang sering terjadi ini mengganggu tumbuh 

kembang anak (Depkes, 2007). Angka kecacingan di Indonesia tahun 2012 

adalah 22,6% sedangkan target Kementrian Kesehatan di 2015 angka 

kecacingan di Indonesia <20%. Di Indonesia terdapat 10 kabupaten yang 

prevalensi kecacingan di atas 20%. Prevalensi kecacingan seluruh Indonesia 

tertinggi berada di Kabupaten Gunung Mas (76,67%) dan Kabupaten Lebak 

(62%) sedangkan kabupaten terendah adalah kota Yogyakarta (0%), 

sedangkan prevalensi Kecacingan Provinsi Lampung tahun 2012 sebesar 

6,32% (Kemenkes RI, 2013). 
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Personal hygiene adalah kebersihan dan kesehatan perorangan yang 

bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun 

orang lain (Tarwoto dan Wartonah, 2006). Personal hygiene menjadi 

penting karena personal hygiene yang baik akan meminimalkan pintu masuk 

(portal of entry) mikroorganisme yang ada dimana-mana dan pada akhirnya 

mencegah seseorang terkena penyakit (Saryono, 2010). Personal hygiene 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi 

seseorang. Rendahnya personal hygiene seseorang dapat menyebabkan 

diare, typhoid, disentry, gastroenteritis, hepatitis A, infeksi kecacingan yang 

kesemuanya bisa menyebabkan malnutrisi pada anak.  

 

Berdasarkan uraian diatas didapatkan data bahwa status gizi anak di 

provinsi Lampung masih belum mencapai kriteria Depkes. Peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian di SD Negeri 1 Krawang Sari, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan karena lingkungan sekitar sekolah 

masih berupa tanah. Saat bermain di lingkungan sekolah siswa-siswi SD ini 

tidak menggunakan alas kaki. Selain itu belum ada data mengenai angka 

kejadian infeksi kecacingan serta personal hygiene pada SD ini dan 

kaitannya dengan status gizi anak. Dari permasalahan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

personal hygiene dan status gizi dengan infeksi kecacingan di SD Negeri 1 

Krawang Sari Natar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Tingkat infeksi kecacingan di Indonesia masih cukup tinggi dan masih 

banyak ditemukan. Faktor yang dapat mempengaruhi infeksi kecacingan 

adalah personal hygiene dan status gizi. Belum adanya data mengenai angka 

infeksi kecacingan, tingkat personal hygiene serta kaitannya dengan status 

gizi anak menjadi ketertarikan peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti menyusun rumusan masalah yaitu adakah hubungannya antara 

personal hygiene dan status gizi dengan infeksi kecacingan pada siswa 

sekolah dasar di SD Negeri 1 Karawang Sari Natar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara personal hygiene dan status gizi dengan infeksi kecacingan 

pada siswa SD Negeri 1 Karawang Sari Natar 

1.3.3 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran personal hygiene pada siswa SD Negeri 1 

Krawang Sari Natar. 

2. Mengetahui gambaran status gizi pada siswa SD Negeri 1 

Krawang Sari Natar. 

3. Mengetahui frekuensi kejadian infeksi kecacingan pada siswa 

SD Negeri 1 Krawang Sari Natar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

menyelesaikan program pendidikan sarjana (S1) dan meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan penelitian di bidang penelitian. 

2. Manfaat bagi institusi pemerintah, diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi Instansi Dinas Kesehatan maupun instansi lain dalam 

menentukan arah kebijakan gizi masyarakat khususnya dalam 

mengatasi personal hygiene dan status gizi dengan infeksi kecacingan. 

3. Manfaat bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan-

rekan mahasiswa khusunya para peneliti berikutnya mengenai personal 

hygiene dan status gizi dengan infeksi kecacingan. 


