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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian kecacingan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Lebih

dari satu miliar orang terinfeksi oleh Soil Transmitted Helminth (STH)

(Freeman et al, 2015). Data dari World Health Organization (WHO) pada

tahun 2015 menyebutkan bahwa lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari

populasi dunia terinfeksi oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Angka

kejadian terbesar terdapat di Sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina dan Asia

Timur. Di Indonesia pun prevalensi penyakit kecacingan masih tinggi, yaitu

45-65%. Di wilayah-wilayah tertentu dengan sanitasi yang buruk, prevalensi

kecacingan dapat mencapai 80% (Chadijah, 2014). Akan tetapi, tidak

terdapat data pasti mengenai prevalensi kecacingan di Provinsi Lampung,

khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

Spesies cacing utama yang menginfeksi manusia adalah cacing gelang

(Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing kait

(Necator americanus dan Ancylostoma duodenale). Lebih dari 270 juta anak

usia prasekolah dan lebih dari 600 juta anak usia sekolah tinggal di daerah

yang banyak terdapat parasit ini (WHO, 2015). Cacing lain yang juga dapat
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menginfeksi manusia diantaranya Strongyloides stercoralis, beberapa

spesies Trichostrongylus, Oxyuris vermicularis, dan Trichinella spiralis

(Sutanto, 2011). Keadaan sosial ekonomi yang rendah, lingkungan dengan

sanitasi yang buruk, tidak memperhatikan kebersihan makanan atau

minuman, bermain di tanah, tidak mencuci tangan sebelum makan, BAB di

sembarang tempat, dan pemanfaatan feses sebagai pupuk tanaman menjadi

faktor risiko infeksi cacing (Rahayu, 2013).

Infeksi STH ditularkan melalui telur cacing yang terdapat dalam feses

manusia yang terinfeksi. Cacing dewasa yang tinggal di usus dapat

menghasilkan ribuan telur setiap hari. Di daerah yang sanitasinya tidak

memadai, telur-telur ini akan mencemari tanah dengan berbagai cara. Telur

dapat melekat pada sayuran yang kemudian tertelan tanpa dicuci, dikupas

dan dimasak dengan baik. Telur dapat tertelan dari sumber air yang

terkontaminasi, dan telur tertelan oleh anak-anak yang bermain tanah yang

terkontaminasi kemudian meletakkan tangan dimulut tanpa mencuci tangan.

Selain itu, penularan cacing kait dapat menembus kulit yang terjadi pada

orang-orang yang berjalan tanpa menggunakan alas kaki pada tanah yang

terkontaminasi (WHO, 2015).

Kejadian kecacingan banyak pada anak-anak dan orang-orang miskin

(Freeman et al, 2015). Anak-anak sering menderita kecacingan karena

kurangnya kebersihan diri dan lingkungan, rendahnya pendidikan,

beraktivitas tanpa menggunakan alas kaki, kesehatan dan status gizi yang
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buruk, serta sering bermain tanah (Alelign et al, 2015). Chadijah (2014)

dalam penelitiannya mengatakan bahwa anak usia Sekolah Dasar (SD) lebih

sering diserang oleh infeksi cacing dikarenakan aktivitas mereka yang lebih

banyak berhubungan dengan tanah. Selain itu, Kattula (2014) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah kumuh

memiliki risiko tinggi infeksi STH daripada anak-anak yang tinggal di kota.

Pencemaran tanah oleh feses yang terinfeksi merupakan media penularan

yang baik bagi penularan STH. Samad (2009) dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa terdapat korelasi bermakna antara jumlah telur cacing

di tanah dengan intensitas infeksi Ascaris lumbricoides. Semakin banyak

telur di tanah semakin bertambah tingkat intensitas infeksi cacing.

Perbedaan terdapat pada Trichuris trichiura. Jumlah telur Trichuris

trichiura di tanah tidak mempunyai korelasi yang bermakna dengan

intensitas infeksi Trichuris trichiura. Anak-anak yang menderita infeksi

STH namun tinggal di lingkungan yang tidak tercemar kemungkinan

mendapatkan infeksi dari tempat bermain yang lingkungannya tercemar

oleh feses yang mengandung telur cacing. Oleh karena itu, pengendalian

lingkungan dari STH dapat menjadi upaya yang efektif untuk mencegah

infeksi cacing (Freeman et al, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa kejadian

kecacingan masih banyak di Indonesia dan berkaitan dengan pencemaran

tanah oleh telur cacing, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai



4

hubungan pencemaran tanah oleh telur STH dengan kejadian kecacingan

pada siswa SDN 01 Krawangsari Natar. SDN 01 Krawangsari Natar

merupakan sekolah dasar yang lingkungannya masih berupa tanah. Halaman

rumah siswa-siswi pun masih berupa tanah. Saat bermain di lingkungan

rumah dan sekolah, siswa-siswi ini sering tidak menggunakan alas kaki dan

bermain tanah sehingga pada kuku kaki dan tangan siswa-siswi ini terdapat

banyak kotoran yang dapat menjadi sumber penularan infeksi cacing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Berapakah prevalensi kecacingan pada anak SDN 01 Krawangsari

Natar?

2. Berapakah prevalensi pencemaran tanah oleh telur STH di halaman

rumah anak SDN 01 Krawangsari Natar?

3. Bagaimanakah distribusi pemetaan kejadian kecacingan pada anak di

Desa Krawangsari Natar?

4. Bagaimanakah distribusi pemetaan pencemaran tanah oleh telur STH di

sekitar tempat tinggal siswa SDN 01 Krawangsari Natar?

5. Apakah terdapat hubungan pencemaran tanah oleh telur STH di sekitar

tempat tinggal siswa dengan kejadian kecacingan pada anak SDN 01

Krawangsari Natar?



5

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

antara pencemaran tanah oleh telur STH dengan kejadian kecacingan

pada anak SDN 01 Krawangsari Natar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prevalensi kecacingan pada anak SDN 01 Krawangsari

Natar.

2. Mengetahui prevalensi pencemaran tanah oleh telur STH di

halaman rumah anak SDN 01 Krawangsari Natar.

3. Mengetahui distribusi pemetaan kejadian kecacingan pada anak

SDN 01 Krawangsari Natar.

4. Mengetahui distribusi pemetaan pencemaran tanah oleh telur STH

di sekitar tempat tinggal siswa SDN 01 Krawangsari Natar.

5. Mengetahui hubungan pencemaran tanah oleh telur STH di sekitar

tempat tinggal siswa dengan kejadian kecacingan pada anak SDN

01 Krawangsari Natar.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan parasitologi dan

epidemiologi tentang kejadian kecacingan dan pencemaran tanah oleh

telur STH.

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah

dipelajari selama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk

penelitian selanjutnya tentang kecacingan pada anak agar dilakukan

penyempurnaan atas kelemahan yang terdapat pada penelitian ini.

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya

masyarakat di SDN 01 Krawangsari Natar mengenai faktor-faktor

yang dapat meningkatkan kejadian kecacingan serta bahayanya bagi

kesehatan.


