
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Infeksi Kecacingan 

2.1.1 Definisi Kecacingan 

Helmintiasis (kecacingan) menurut WHO adalah infestasi satu atau lebih 

cacing parasit usus yang terdiri dari golongan nematoda usus (WHO, 

2013). Diantara nematoda usus ada sejumlah spesies yang penularannya 

melalui tanah atau biasa disebut dengan cacing jenis soil transmitted 

helminths (STH) yaitu Ascaris lumbricoides, Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale dan Trichuris trichiura (Gandahusada, 2006). 

 

2.1.2 Cacing Gelang 

2.1.2.1 Morfologi dan Daur Hidup 

 

 

 

 

Gambar 1. Telur Ascaris lumbricoides (CDC, 2013a) 

 

Stadium infektif Ascaris Lumbricoides adalah telur yang berisi larva 

matang. Telur ini oval, lebar, mempunyai kulit yang tebal dengan penutup 
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sebelah luar mamillated dan berukuran sekitar 40 x 60 um. Telur lewat 

bersama tinja individu yang terinfeksi dan matang dalam 5-10 hari pada 

keadaan lingkungan yang baik untuk menjadi infektif. Sesudah tertelan 

oleh hospes manusia, larva dilepaskan dari telur dan menembus dinding 

usus sebelum migrasi ke paru-paru melalui sirkulasi vena. Mereka 

kemudian masuk ke dalam ruang alveolus, naik cabang-cabang bronkus 

dan trakea dan ditelan kembali. Sesudah sampai di usus kecil, larva 

berkembang menjadi cacing dewasa (jantan berukuran 15-25 cm x 3 mm 

dan betina 25-35 cm x 4 mm). Setiap betina mempunyai masa hidup 1-2 

tahun dan mampu menghasilkan 200.000 telur/hari (Behrman, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Daur Hidup Ascaris lumbricoides (CDC, 2013a) 

 

2.1.2.2 Epidemiologi 

Di daerah tropis, infeksi cacing ini mengenai hampir seluruh lapisan 

masyarakat dan anak lebih sering terinfeksi. Pencemaran tanah oleh telur 
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cacing lebih sering disebabkan oleh tinja anak. Perbedaan insidensi dan 

intensitas infeksi pada anak dan orang dewasa kemungkinan disebabkan 

oleh karena berbeda dalam kebiasaan, aktivitas dan perkembangan 

imunitas yang didapat. Penelitian di Kenya menunjukkan bahwa infeksi 

Ascaris lumbricoides mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Prevalensi 

tertinggi askariasis di daerah tropis pada usia 3-8 tahun (Soedarmo et al, 

2012). 

 

2.1.2.3 Patofisiologi 

Gangguan yang ditimbulkan dapat disebabkan oleh larva yang masuk ke 

paru-paru sehingga dapat menyebabkan perdarahan pada dinding alveolus 

yang disebut Sindroma loeffler. Gangguan yang disebabkan oleh cacing 

dewasa biasanya ringan. Kadang-kadang penderita mengalami gangguan 

usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare dan konstipasi 

(Depkes, 2006). 

 

2.1.2.4 Gejala Klinis  

Gejala klinik tergantung dari beberapa hal, antara lain beratnya infeksi, 

keadaan umum penderita, daya tahan, dan kerentanan penderita terhadap 

infeksi cacing. Pada infeksi biasa, penderita mengandung 10-20 ekor 

cacing, sering tidak ada gejala yang dirasakan oleh hospes, baru diketahui 

setelah pemeriksaan tinja rutin atau karena cacing dewasa keluar bersama 

tinja. Gejala klinik pada ascaris, dapat ditimbulkan oleh cacing dewasa 

ataupun oleh stadium larva. Cacing dewasa, tinggal di antara lipatan 
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mukosa usus halus, dapat menimbulkan iritasi sehingga tidak enak di perut 

berupa mual serta sakit perut yang tidak jelas (Natadisastra, 2009). 

 

2.1.2.5 Diagnosis 

Metode standar untuk mendiagnosis ascariasis adalah dengan 

mengidentifikasi telur Ascaris dalam sampel tinja menggunakan 

mikroskop. Karena telur mungkin sulit untuk ditemukan pada infeksi 

ringan, maka dapat dianjurkan menggunakan prosedur konsentrasi (CDC, 

2013a).  

 

2.1.2.6 Pengobatan 

Pada saat sekarang ini pemberian obat-obatan telah dapat mengeluarkan 

cacing dari dalam usus. Obat-obatan yang dapat digunakan adalah : 

a. Pirantel pamoat, dosis 1m mg/kgBB/hari, dosis tunggal, memberikan 

hasil yang memuaskan. 

b. Mebendazol, dosis 100 mg, dua kali sehari, diberikan selama tiga hari 

berturut-turut.  

c. Oksantel-pirantel pamoat, dosis 10 mg/kgBB, dosis tunggal 

memberikan hasil yang baik. 

d. Albendazol, pada anak di atas 2 tahun dapat diberikan 2 tablet 

Albendazol (400 mg) atau 20 ml suspensi, berupa dosis tunggal 

(Soedarmo et al, 2012). 
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2.1.3 Cacing Tambang 

2.1.3.1 Morfologi dan Daur Hidup 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Telur Hookworm (CDC, 2013b) 

 

Penyakit cacing tambang pada manusia (Ankilostomiasis) disebabkan oleh 

Necator americanus dan  Ancylostoma duodenale. Cacing dewasa kecil, 

silinder. 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. N. Americanus dapat menghasilkan 10.000-

20.000 telur setiap harinya, sedangkan A. Duodenale 10.000-25.000 telur 

per hari. Ukuran telur N. Americanus adalah 64-76 mm x 36-40 mm dan A. 

Duodenale 56-60 mm x 36-40 mm. Telur cacing tambang terdiri dari satu 

lapis dinding yang tipis dan adanya ruangan yang jelas antara dinding dan 

sel didalamnya. Telur cacing tambang dikeluarkan bersama tinja dan 

berkembang di tanah (Soedarmo et al, 2012). 

 

Dalam kondisi kelembapan dan temperatur yang optimal (23-33 derajat 

Celcius), telus akan menetas dalam 1-2 hari dan melepaskan larva 

rhabditiform yang berukuran 250-300 um. Setelah 2 kali mengalami 

perubahan, akan terbentuk larva filariform. Perkembangan dari telur ke 
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larva filariform adalah 5-10 hari. Kemudian larva menembus kulit manusia 

dan masuk ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah vena dan sampai ke 

alveoli. Setelah itu larva bermigrasi ke saluran nafas atas yaitu dari 

bronkhiolus ke bronkhus, trakea, faring, kemudian tertelan, turun ke 

esofagus dan menjadi dewasa di usus halus (Soedarmo et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daur hidup cacing tambang (hookworm) (CDC, 2013b) 

 

2.1.3.2 Epidemiologi 

Manusia adalah hospes primer untuk spesies cacing tambang. Endemisitas 

infeksi pada setiap lokasi spesifik tergantung pada kecocokan keadaan 

lingkungan untuk penetasan telur dan pematangan larva, pada kontaminasi 

tanah oleh tinja, dan pada kontak manusia dengan tanah yang 

terkontaminasi. Kondisi tanah optimal ditemukan pada banyak bagian 

negara agraria tropis dan juga pada bagian tenggara Amerika Serikat 

(Behrman, 2000). 
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2.1.3.3 Gejala klinis 

Efek yang paling serius dari infeksi cacing tambang adalah anemia dan 

defisiensi protein disebabkan oleh kehilangan darah di lokasi cacing 

dewasa melekat di usus. Ketika anak-anak terus terinfeksi oleh banyak 

cacing, hilangnya besi dan protein dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan mental (CDC, 2013b). 

 

2.1.3.4 Patofisiologi 

Cacing tambang hidup dalam rongga usus halus tapi melekat dengan 

giginya pada dinding usus dan menghisap darah. Infeksi cacing tambang 

menyebabkan kehilangan darah secara perlahan-lahan sehingga penderita 

mengalami kekurangan darah (anemia) akibatnya dapat menurunkan 

gairah kerja serta menurunkan produktifitas. Tetapi kekurangan darah 

(anemia) ini biasanya tidak dianggap sebagai cacingan karena kekurangan 

darah bisa terjadi oleh banyak sebab (Depkes RI, 2006). 

 

2.1.3.5 Diagnosis 

Pemeriksaan langsung pulasan tinja untuk telur cacing tambang 

memberikan penilaian kualitatif infeksi. Pulasan tebal Kato memberikan 

teknik sederhana untuk penentuan jumlah infeksi, tetapi karena telur 

cacing tambang menghilang dalam preparat setelah 1 jam, pemeriksaan 

segera pulasan ini merupakan keharusan (Behrman, 2000). 
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2.1.3.6 Pengobatan 

Pemberian krioterapi dengan liquid nitrogen atau kloretilen spray, 

tiabendazol topikal selama 1 minggu untuk mengatasi creeping eruption. 

Pengobatan terhadap cacing dewasa yang digunakan adalah gabungan 

pirantel-pamoat dengan mebendazol, dengan cara pirantel pamoat dosis 

tunggal 10 mg/kgBB diberikan pada pagi harinya diikuti dengan 

pemberian mebendazol 100 mg dua kali sehari selama 3 hari berturut-turut 

(Soedarmo et al, 2012). Pada anak dengan anemia berat (kadar 

hemoglobin dibawah 5 g/dL), terapi besi harus diberikan sebelum obat-

obat anthelmintik. Besi elemental diberikan secara per oral dengan dosis 2 

mg/kg 3 kali/hari sampai anemia terkoreksi (Behrman, 2000). 

 

2.1.4 Cacing Cambuk 

2.1.4.1 Morfologi dan Daur Hidup 

 

 

 

Gambar 5. Telur Trichuris trichiura (CDC, 2013c) 

Cacing dewasa menyerupai cambuk sehingga disebut cacing cambuk. 

Cacing jantan memiliki panjang 30-45 mm, bagian posterior melengkung 

kedepan sehingga membentuk suatu lingkaran penuh. Pada bagian 

posterior ini terdapat satu spikulum yang menonjol keluar melalui selaput 

retraksi. Cacing betina panjangnya 30-50 mm, ujung posterior tubuhnya 

membulat tumpul. Organ kelamin tidak berpasangan dan berakhir di vulva 

yang terletak pada tempat tubuhnya mulai menebal (Natadisastra, 2009). 
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Telur berukuran 50x25 mm, memiliki bentuk seperti tempayan, pada 

kedua kutubnya terdapat operkulum, yaitu semacam penutup yang jernih 

dan menonjol. Dindingnya terdiri atas dua lapis, bagian dalam jernih, 

bagian luar berwarna kecoklat-coklatan. Setiap hari telur cacing betina 

menghasilkan 3.000-4.000 telur, telur ini terapung dalam larutan garam 

jenuh (Natadisastra, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Daur hidup Trichuris trichuria (CDC, 2013c) 

 

2.1.4.2 Epidemiologi 

Penularan telur yang mengandung embrio terjadi melalui tangan, makanan 

atau minuman yang terkontaminasi. Telur juga dapat dibawa oleh lalat 

atau insekta lain (Behrman, 2000). Di seluruh dunia, infeksi terjadi lebih 

sering di daerah dengan cuaca tropis dan sanitasi yang buruk, dan di antara 
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anak-anak. Pada tahun 2002, perkiraan jumlah orang yang terinfeksi 

dengan cacing cambuk adalah 1 miliar (CDC, 2013c). 

 

2.1.4.3 Patofisiologi 

Cacing cambuk pada manusia terutama hidup di sekum dapat juga 

ditemukan di dalam kolon asendens. Pada infeksi berat, terutama pada 

anak cacing ini tersebar diseluruh kolon dan rektum, kadang-kadang 

terlihat pada mukosa rektum yang mengalami prolaps akibat mengejannya 

penderita sewaktu defekasi. Cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam 

mukosa usus hingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan 

peradangan mukosa usus. Pada tempat pelekatannya dapat menimbulkan 

perdarahan. Disamping itu cacing ini menghisap darah hospesnya 

sehingga dapat menyebabkan anemia (Depkes RI, 2006). 

 

2.1.4.4 Gejala Klinis 

Orang yang terinfeksi cacing cambuk dapat menderita infeksi ringan atau 

infeksi berat. Orang dengan infeksi ringan biasanya tidak memiliki gejala. 

Orang-orang dengan gejala yang berat dapat sering mengalami nyeri saat 

mengeluarkan  tinja yang mengandung campuran lendir, air, dan darah. 

Prolaps rektum juga dapat terjadi. Infeksi berat pada anak-anak dapat 

menyebabkan anemia berat, retardasi pertumbuhan, dan perkembangan 

kognitif (CDC, 2013c). 
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2.1.4.5 Diagnosis 

Diagnosis berdasarkan ditemukannya telur cacing Trichuris trichiura 

dalam tinja atau menemukan cacing dewasa pada anus atau prolaps rekti 

(Natadisastra, 2009). Pemeriksaan pulasan tinja menunjukkan telur 

Trichuris trichiura yang khas (Behrman, 2000).  

 

2.1.4.6 Pengobatan 

Mebendazole merupakan obat pilihan untuk trichuriasis dengan dosis 100 

mg dua kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Albendazol untuk anak 

usia di atas 2 tahun diberikan dosis 400 mg (2 tablet) atau 20 ml suspensi 

berupa dosis tunggal. Sedangkan anak di bawah 2 tahun diberikan 

separuhnya (Soedarmo et al, 2012). Pirantel pamoat diberikan dengan 

dosis 10 mg/kgBB dan Oksantel pamoat 10-20 mg/kgBB/hari dalam 

bentuk dosis tunggal (Supali T, 2008).  

 

2.2 Status Gizi 

Status gizi merupakan kondisi kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok 

orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan (absorpsi), dan 

penggunaan (utilisasi) zat gizi makanan (Almatsier, 2009). Dapat 

disebutkan pula bahwa status gizi seseorang pada dasarnya merupakan 

gambaran kesehatan sebagai refleksi dari konsumsi pangan dan 

penggunaannya oleh tubuh (Anwar & Riyadi, 2009). Tinggi rendahnya 

IMT mencerminkan besarnya cadangan energi di dalam tubuh. Cadangan 

tersebut berasal dari kelebihan energi yang didapat dari makanan 
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(Susilowati, 2007). Keadaan ini berhubungan dengan berat badan sebagai 

penentu IMT yang merupakan indikator status gizi (Marliyati et al, 2010).  

 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi terdiri dari penyebab 

langsung dan tidak langsung 

1. Penyebab langsung 

a. Asupan makanan 

b. Penyakit infeksi yang mungkin diderita 

2. Penyebab tidak langsung 

a. Ketahanan pangan keluarga  

b. Pola pengasuhan anak  

c. Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan (Alatas, 2011). 

 

2.2.2 Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi merupakan suatu proses pemeriksaan keadaan gizi 

seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang objektif 

maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah 

tersedia (Arisman, 2010). Penilaian status gizi dilakukan untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai metode penilaian status 

gizi dan gambaran singkat mengenai pengumpulan data, perencanaan dan 

implementasi, serta memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan 

kelemahan dari tiap metode (Hartriyanti dan Triyanti, 2009). Penilaian 

status gizi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 
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1. Secara langsung: 

a. Antropometri 

b. Biokimia 

c. Klinis 

d. Biofisika 

2. Secara tidak langsung: 

a. Survei konsumsi 

b. Status vital 

c. Faktor ekologi (Supariasa, 2002) 

 

2.2.3 Pengukuran Antropometri 

Pengukuran antropometri merupakan cara yang paling sering digunakan 

untuk menilai status gizi termasuk untuk menilai dan memantau status gizi 

anak. Antropometri juga sangat umum digunakan untuk menilai status gizi 

akibat ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi (Supriasa, 

2002). Terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam pengukuran 

antropometri: 

1. Umur merupakan parameter vital yang sangat penting dalam penilaian 

status gizi. 

2. Berat badan merupakan parameter yang baik dalam menilai status gizi, 

dikarenakan sifatnya yang mudah mengalami perubahan akibat tingkat 

konsumsi makanan dan kesehatan. 
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3. Tinggi badan merupakan parameter yang digunakan untuk 

menggambarkan keadaan masa lalu dan sekarang jika umur tidak 

diketahui dengan tepat (Supariasa, 2002). 

Pengukuran antropometri memiliki beberapa kelebihan, antara lain 

(Gibson, 2005 dan Hartriyanti dan Triyanti, 2009): 

1. Alatnya murah, tahan lama, mudah didapat, digunakan dan dibawa 

2. Prosedurnya aman, sederhana dan dapat mencakup jumlah sampel 

yang besar 

3. Tidak membutuhkan tenaga ahli, cukup dilakukan oleh tenaga yang 

telah dilatih secara singkat sebelumnya (kader posyandu) 

4. Metodenya tepat dan akurat karena sudah dibakukan 

5. Dapat digunakan untuk mendeteksi dan menggambarkan riwayat gizi 

di masa lampau serta mengevaluasi perubahan status gizi pada periode 

tertentu. 

Selain kelebihan, pengukuran antropometri juga memiliki bebrapa 

kelemahan yang dapat mempengaruhi presisi, akurasi dan validitas 

pengukuran. Berikut beberapa kelemahan dari pengukuran antropometri 

(Gibson, 2005 dan Hartriyanti dan Triyanti, 2009): 

1. Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat disebabkan 

peralatan yang belum dikalibrasi, petugas yang salah dalam mengukur, 

membaca dan mencatat hasil ukur 

2. Pengukuran antropometri tidak dapat memberikan informasi mengenai 

data kekurangan atau kelebihan zat gizi mikro 
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3. Faktor-faktor diluar aspek gizi (penyakit dan genetik) dapat 

menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri 

4. Membutuhkan data referensi yang relevan 

 

2.2.3.1 Indikator Antropometri 

Indikator antropometri merupakan kombinasi dari parameter yang 

dijadikan dasar dalam penilaian status gizi. Indikator antropometri yang 

umum digunakan antara lain Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi 

Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan 

(BB/TB). Perbedaan penggunaan indikator antropometri akan 

mempengaruhi gambaran penilaian status gizi (Gibson, 2005) : 

a. Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Kemenkes (2010) menyebutkan bahwa BB/U memberikan indikasi 

masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi 

tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat 

badan berkolerasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata 

lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya 

pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). 

 

b. Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 

Kemenkes (2010) menyebutkan bahwa TB/U memberikan indikasi 

masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang 

berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan 
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pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak 

dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. 

 

c. Lingkar Lengan Atas menurut Umur (LLA/U) 

Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan 

otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi 

dengan indeks BB/U maupun BB/TB. Lingkar lengan atas 

sebagaimana dengan berat badan merupakan parameter yang labil, 

dapat berubah-ubah dengan cepat (Supariasa, 2002). 

 

d. Berat Badan Menurut Tinggi Badan dan IMT/U 

Kemenkes (2010) menyebutkan bahwa BB/TB memberikan indikasi 

masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang 

terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat), misalnya: terjadi wabah 

penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak 

menjadi kurus. Disamping untuk identifikasi masalah kekurusan, 

indikator BB/TB juga dapat memberikan indikasi kegemukan. Selain 

itu, indikator IMT/U juga dapat memberikan indikasi kekurusan dan 

kegemukan. Penggunaan indikator IMT/U digunakan untuk anak usia 

5-18 tahun. 

 

2.2.3.2 Klasifikasi Status Gizi 

Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang 

sering disebut reference. Baku antropometri yang sekarang digunakan di 
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Indonesia adalah WHO-NCHS. Untuk menentukan klasifikasi status gizi 

diperlukan ada batasan-batsan yang disebut dengan ambang batas. Batasan 

ini di setiap negara relatif berbeda, hal ini tergantung dari kesepakatan 

para ahli gizi di negara tersebut (Supariasa, 2002). Kategori dan ambang 

batas status gizi anak adalah sebagai mana terdapat pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 1. Klasifikasi Status Gizi 

No Indeks Antropometri 
Batas Pengelompokan 

Standar Deviasi (SD) 
Status Gizi 

1. BB/U 

Anak umur 0 – 60 bulan 

< -3 SD 

≥ -3 SD - < -2 SD 

-2 SD - 2 SD 

>2 SD 

Gizi Buruk 

Gizi Kurang 

Gizi Baik 

Gizi Lebih 

2. TB/U 

Anak umur 0 – 60 bulan 

< -3 SD 

 -3 SD - < -2 SD 

≥ -2 SD 

Sangat Pendek 

Pendek 

Normal 

3. BB/TB 

Anak umur 0 – 60 bulan 

< -3 SD 

-3 SD - < -2 SD 

-2 SD -  2 SD 

>2 SD 

Sangat Kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

4. IMT/U 

Anak umur 5-18 tahun 

< -3 SD 

-3 SD - < -2 SD  

-2 SD - 1 SD 

>1 SD - 2 SD 

>2 SD 

Sangat Kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Obesitas 
(Kemenkes, 2010) 

Cara pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dihitung berdasarkan rumus: 

IMT =   Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan
2
 (m

2
) 

 

2.3 Personal Hygiene 

2.3.1 Definisi 

Menurut Azwar (1993), hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, 
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upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan 

kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa 

sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan. 

Usaha kesehatan pribadi (Hygiene perorangan) adalah upaya dari 

seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya 

sendiri meliputi: 

a. Memelihara kebersihan 

b. Makanan yang sehat 

c. Cara hidup yang teratur 

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani 

e. Menghindari terjadinya penyakit 

f. Meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah 

g. Melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup 

sehat 

h. Pemeriksaan kesehatan (Jalaludin, 2009). 

 

Menurut Perry (2005), personal hygiene adalah suatu tindakan untuk 

memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik 

dan psikis, kurang perawatan diri adalah kondisi dimana seseorang tidak 

mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene 

Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene adalah : 

a. Body image 
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b. Praktik sosial 

c. Status sosial ekonomi 

d. Pengetahuan 

e. Budaya 

f. Kebiasaan seseorang 

g. Kondisi fisik atau psikis (Jalaludin, 2009). 

 

2.3.3 Hal-Hal yang Mencakup Personal Hygiene 

Menurut Azwar (1993), pada prakteknya upaya higiene antara lain 

meminum air yang sudah direbus sampai mendidih dengan suhu 100 

derajat Celcius selama 5 menit, mandi dua kali sehari agar badan selalu 

bersih dan segar, mencuci tangan dengan sabun sebelum memegang 

makanan, mengambil makanan dengan memakai alat seperti sendok atau 

penjepit dan menjaga kebersihan kuku serta memotongnya apabila 

panjang. 

 

Onggowaluyo (2002), kuku yang terawat dan bersih juga merupakan 

cerminan kepribadian seseorang, kuku yang panjang dan tidak terawat 

akan menjadi tempat melekatnya berbagai kotoran yang mengandung 

berbagai bahan dan mikro organisme diantaranya bakteri dan telur cacing. 

Penularan kecacingan diantaranya melalui tangan yang kotor, kuku yang 

kotor yang kemungkinan terselip telur cacing akan tertelan ketika makan, 

hal ini diperparah lagi apabila tidak terbiasa mencuci tangan memakai 

sabun sebelum makan. 
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2.4 Hubungan Personal Hygiene dengan Infeksi Kecacingan 

Personal hygiene sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit infeksi 

terutama pada anak sekolah dasar yang masih senang bermain dengan tanah, 

sedangkan tanah merupakan tempat atau media bertelur dan 

berkembangbiaknya cacing (Depkes, 2007). Personal hygiene merupakan 

cerminan kepribadian seseorang, penularan kecacingan diantaranya melalui 

tangan yang kotor, kuku yang kotor, kuku yang kotor kemungkinan terselip 

telur cacing, sehingga akan tertelan bersama makanan, yang diperparah lagi 

dengan kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir. Perilaku pemakaian alas kaki setiap 

keluar rumah atau beraktifitas juga mempengaruhi kejadian infeksi 

kecacingan. Hal ini mengakibatkan anak terinfeksi cacing karena cacing 

atau telur cacing akan masuk melalui pori-pori kulit yang tidak memakai 

alas kaki (Jaya, 2013). 

 

2.5 Hubungan Status Gizi dengan Infeksi Kecacingan 

Rendahnya daya tahan tubuh akibat gizi buruk sangat memudahkan dan 

mempercepat berkembangnya bibit penyakit dalam tubuh. Antara gizi buruk 

dan penyakit infeksi sesungguhnya mempunyai hubungan timbal balik yang 

sangat erat, sehingga sering sukar untuk mengidentifikasi mana dari kedua 

keadaan itu yang datang lebih dulu. Dalam banyak kejadian terjadi 

synergisitas antara gizi buruk dan penyakit infeksi dan akibat yang terjadi 

tentu saja sangat fatal (Wijianingsih, 2010). 
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Penyakit infestasi seperti kecacingan yang menyerang anak menyebabkan 

gizi anak menjadi buruk. Memburuknya keadaan gizi anak akibat penyakit 

infestasi adalah akibat beberapa hal antara lain : Turunnya nafsu makan 

anak akibat rasa tidak nyaman yang dialami, sehingga masukan zat gizi 

berkurang padahal anak justru memerlukan zat gizi yang lebih banyak 

terutama untuk mengganti jaringan tubuhnya yang rusak akibat bibit 

penyakit itu, penyakit infeksi sering dibarengi oleh diare dan muntah yang 

menyebabkan penderita kehilangan cairan dan sepuluh zat gizi seperti 

berbagai mineral dan sebagainya, dan adanya diare menyebabkan 

penyerapan zat gizi dari makanan juga terganggu, sehingga keseluruhan 

mendorong terjadinya gizi buruk, naiknya metabolisme basal akibat demam 

dapat menyebabkan termobilisasinya cadangan energi dalam tubuh. 

Penghancuran jaringan tubuh oleh bibit penyakit juga akan semakin banyak 

dan untuk menggantinya diperlukan masukan protein yang lebih banyak 

(Gandahusada, 2006). 

 

Parasit dalam usus seperti cacing gelang dan sebagainya bersaing dengan 

tubuh dalam memperoleh makanan dan dengan demikian menghalangi zat 

gizi ke dalam arus darah. Akibat penghisapan zat – zat makanan dan darah 

oleh cacing, semakin lama tubuh akan kekurangan zat – zat makanan yang 

diperlukan oleh tubuh sehingga menyebabkan tubuh penderita menjadi 

kurus dan status gizinya menurun (Wijianingsih, 2010). 
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2.6 Kerangka Teori 

Infeksi kecacingan dapat disebabkan oleh pejamu, lingkungan dan personal 

hygiene. Pada pejamu dilihat dari umur, jenis kelamin dan pendidikan. Pada 

lingkungan dilihat dari iklim dan sanitasi. Serta pada personal hygiene 

dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, menggunakan alas kaki dan 

kebersihan kuku. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

infeksi kecacingan yaitu personal hygiene. Jika personal hygiene seseorang 

buruk maka kuman atau telur cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan 

tubuh sehingga dapat terjadinya infeksi kecacingan. Banyak gejala yang 

ditimbulkan oleh infeksi kecacingan ini yaitu timbulnya gejala nyeri perut, 

mual, muntah, diare sehingga nafsu makan menjadi menurun dan asupan 

nutrisi menurun yang akhirnya aktifitas fisik menjadi berkurang. Selain itu 

kerusakan mukosa, kehilangan darah  dan penurunan simpanan zat besi 

menyebabkan terjadinya anemia. Infeksi kecacingan dapat menyebabkan 

gangguan absorbsi sehingga seseorang mengalami anoreksia yang 

mempengaruhi status gizi.  
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  : yang diamati dalam penelitian 

  : saling berhubungan 

  : menyebabkan 

Gambar 7. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

Infeksi Kecacingan 

Pejamu: 
1. Umur 
2. Jenis kelamin 
3. Pendidikan 

Lingkungan Personal Hygiene 

Gejala: 
Nyeri perut, mual, 
muntah,diare, 
demam, anoreksia 
 

Nafsu 

makan↓↓ 

Asupan nutrisi  ↓↓ 

seperti energi, 

protein, vitamin, zat 

besi 

Aktifitas fisik ↓↓ 

Gangguan 

absorbsi 

Anoreksia 

Status Gizi 

Kerusakan 

mukosa 

Obstruksi 

lumen 

Kehilangan 

darah 

Anemia 

Kehilangan 

nutrisi 

Penurunan 

simpanan 

zat besi 



30 
 

 

2.7 Kerangka Konsep 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka Konsep 

 

 

2.8 Hipotesis 

Ho : 

1. Tidak terdapat hubungan antara personal hygiene dengan infeksi 

kecacingan pada siswa SD Negeri 1 Krawang Sari Natar 

2. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan infeksi kecacingan 

pada siswa SD Negeri 1 Krawang Sari Natar 

Ha : 

1. Ada hubungan antara personal hygiene dengan infeksi kecacingan 

pada siswa SD Negeri 1 Krawang Sari Natar 

2. Ada hubungan antara status gizi dengan infeksi kecacingan pada siswa 

SD Negeri 1 Krawang Sari Natar 

 

Personal Hygiene 

1. Kebersihan kuku 

2. Pemakaian alas kaki 

3. Kebiasaan cuci 

tangan  

 

Infeksi Kecacingan 

1. Ascaris lumbricoides 

2. Necator americanus 

3. Ancylostoma 

duodenale 

4. Trichuris trichiura, 

Status Gizi 


