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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi cacing adalah salah satu infestasi satu atau lebih cacing parasit dari golongan 

nematoda. Salah satu jenis nematoda yang penularannya melalui tanah atau disebut Soil 

Transmited Helmint (STH)yaitu Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Trichuris 

trichiura dan Ancylostoma deudenale. Infeksi cacing umumnya ditemukan di daerah tropis 

dan subtropis dan beriklim basah dimana hygiene dan sanitasi buruk. Penyakit ini merupakan 

penyakit infeksi paling umum dan ditemukan berbagai golongan manusia. (Soedarto & Park, 

2011). 

Penyakitcacingberdasarkan data World Health Organization (WHO)dijumpai lebihdari 

24% populasi dunia terinfeksicacingSTH. Infeksitersebar di seluruh area tropis dan subtropis. 

Kejadian yang paling seringberada di Afrika, Amerika, China dan Asia timur. Pada anak-

anak dijumpai lebihdari 267 jutaanakusiabelumsekolah dan lebihdari 568 

jutaanakusiasekolah,hidup di daerahinfeksi dan merekamembutuhkanusahapengobatan dan 

pencegahan (WHO, 2018). 

Pada survey tahun 2013 yang dilakukan pada anak sekolah menunjukkan prevalensi 

cacingan antara 0-85,9% dan survey dilakukan di 175 kab/kota di Indonesia. Proporsi cacing 

yang ditemukan saat survey adalah sebagai berikut: cacing gelang 60%, cacing cambuk 

mencapai 16% dan cacing tambang mencapai 7% (Dinkes Kota Malang, 2015) 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa prevalensi A. lumbricoides pada kuku 

jari tangan siswa SD di kota malang adalah sebesar 65,22% (Rahayu, 2006). Demikian juga 
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dengan penelitian yang dilakukan didaerah jakarta bahwa anak SD di jakarta didapatkan 

prevalensi Ascariasis sebesar 70-80% (Djarismawati, 2008) 

Dari data Dinkes Kota Malang tahun 2009 penyakit yang diakibatkan cacing STH di 

Kota Malang sebesar 25,2%, sedangkan pada tahun 2010 diperoleh data sebesar 26,8% 

(Olivia, 2011). 

Beberapa faktor terjadinya ascariasis antara lain keadaan lingkungan yang kotor dan 

padat, banyak lalat yang merupakan salah satu vector A. lumbricoides, tidak memperhatikan 

kebersihan makan atau minuman, bermain          ditanah, personal hygiene yang buruk, 

bahkan pada daerah tertentu memanfaatkan tinja sebagai pupuk. (Soedarto & Park, 2011). 

Pada kelompok ekonomi lemah mempunyai resiko tinggi terjangkit penyakit kecacingan 

karena kurang adanya kemampuan dalam menjagahigiene dan sanitasi lingkungan. Faktor 

pendukung tingginya prevalensi kecacingan di indonesia meliputi sosiodemografi 

(pendidikan dan pendapatan), rendahnya perilaku personal hygiene maupun lingkungan di 

sekitar masyarakat (Faridawati, 2014). 

Kurangnya pengetahuan anak tentang infeksi kecacingan merupakan faktor dasar 

seseorang anak berperilaku. Prevalensi yang tinggi pada anak disebabkan oleh kebiasaan 

memasukkan jari-jari tangan yang kotor ke dalam mulut dan usia anak-anak masih sering 

kontak dengan tanah. Pada infeksi Ascariasis, prevalensi yang tinggi didapatkan pada anak 

dengan umur lebih tua, hal ini memungkinkan disebabkan oleh mobilitas anak yang 

meningkat (anwar, 2016). 

Pondok pesantren Bahrul Magfiroh merupakan salah satu pondok pesantren di Kota 

Malang yang dihuni oleh siswa dari anak-anak hingga remaja. Pada pagi hari, para siswa 
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mengikuti pembelajaran di SD, SMP dan SMA. Menjelang sore para siswa mengikuti 

pembelajaran agama di Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh hingga petang. Setelah sehari 

penuh belajar, para siswa menginap di kamar-kamar yang disediakan oleh pengurus pondok 

yang dihuni oleh beberapa anak sekaligus. Kamar-kamar tersebut dihuni oleh lebih dari 20 

siswa dengan fasilitas yang kurang dan kebersihan yang rendah. 

Atas dasar tersebut, akan dilakukan penelitian hubungan personal hygiene dengan 

kasus infeksi yang disebabkan oleh A. lumbricoides di anak-anak Pondok Pesantren Bahrul 

Maghfiroh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Adakahhubungan antara personal hygiene dan kejadian infeksi oleh A. lumbricoides pada anak 

SD Bahrul Maghfiroh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubunganantarapersonal hygiene dan kejadianinfeksi oleh A. 

lumbricoides. 

 

1.3.1 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui personal hygiene di SD BahrulMagfiroh Malang 

b. Mengetahui angka kejadian infeksi A, lumbricoides pada siswa SD Bahrul Magfiroh. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Memberikan informasi hubungan personal hygiene dengan kejadian infeksi A. 

lumbricoides yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Memberiinformasifaktor yang berpengaruh pada kejadianA. lumbricoides (Ascariasis) 

2. Memberi informasi populasi A. lumbricoides 

1.4.3 Manfaat Pada Masyarakat 

1.  Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dengan meningkatkan 

kepedulian pada personal hygiene dapat menurunkan resiko infeksi A. Lumbricoides 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


