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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara berkembang dan memiliki iklim tropis, 

Indoesia juga masih menangani kasus kesehatan yang berkaitan dengan 

kondisi higiene dan kebersihan lingkungan seperti negara bekembang 

lainnya. Salah satunya adalah masalah tingginya tingkat prevalensi infeksi 

parasit usus dikalangan masyarakat, terutama pada anak. 

Tingkat infeksi parasit usus pada anak masih tergolong tinggi, terutama 

parasit yang cara penularannya melalui tanah (Soil Transmitted Helminth 

atau STH). Hal ini dibuktikan dengan prevalensi yang masih tinggi pada 

beberapa negara di bagian tropik dan subtropik, terutama di bagian sub-

sahara Afrika, Amerika, Cina, dan Asia Timur (WHO, 2013). Menurut 

(WHO, 2016) terdapat lebih dari 2 miliar orang terinfeksi penyakit cacingan 

dan menurut (DEPKES RI, 2004), angka nasional prevalensi cacingan pada 

anak pada tahun 2003 sebesar 33, dan pada tahun 2004, prevalensi cacingan 

meningkat menjadi 46,8 % (DEPKES RI, 2006). Prevelansi kecacingan di 

Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi yaitu sebesar 60%-80%. Hasil 

survei kecacingan pada siswa sekolah dasar di Indonesia tahun 2013 di 175 

kabupaten/kota menunjukkan bahwa angka kecacingan tertinggi yakni 

85,9% dengan ratarata prevalensi 28,12%. Beberapa penelitian juga 

menemukan bahwa kejadian enterobiasis di beberapa daerah di Indonesia 
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masih cukup tinggi. Sekitar 60%-80% anak usia sekolah di Indonesia 

mengalami cacingan. Selanjutnya ditahun 2015, angka infeksi cacing pada 

anak usia 1-6 tahun meningkat menjadi sekitar 60% sampai 80% dari 23 

juta total anak umur 1-6 tahun di Indonesia (DEPKES RI, 2015). Di 

Indonesia tingkat prevalensi penyebaran infeksi parasit usus terjadi terutama 

pada masyarakat yang kurang mampu dengan sanitasi kebersihan yang 

kurang baik (Kementerian Kesehatan, 2017). 

Berdasarkan hasil survey, angka prevalensi infeksi parasit usus pada 

anak di Kota Surabaya masih tercatat cukup tinggi yaitu sekitar 36% 

(Yudhasturi, 2012). Pola hidup juga dapat menjadi salah satu faktor 

penularan infeksi parasit usus dimana kebiasaan tidak mencuci tangan 

sebelum makan, tidak memakai alas kaki, tidak memotong kuku, menggigit 

kuku atau menghisap jari pada anak. Juga dapat melalui makanan atau 

minuman yang terkontaminasi dengan telur infektif parasit tersebut. Telur 

infektif cacing yang berada dibawah kuku akan masuk kedalam mulut serta 

larva cacing yang menempel dipermukaan kulit juga dapat menembus kulit 

masuk kedalam tubuh.  

Faktor lain yang dapat meningkatkan prevalensi infeksi parasit usus 

adalah adanya peningkatan jumlah penduduk dan tingginya urbanisasi di 

kota besar yang menyebabkan kawasan pemukiman padat penduduk dan 

tidak layak huni. 

Dampak yang bisa disebabkan oleh adanya infeksi parasit usus adalah 

pengahambatan pertumbuhan dan perkembangan anak, penurunan gizi, 
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hingga jika jangka panjang dapat menyebabkan penurunan produktifitas dan 

daya pikir (Utami, 2014). Maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi 

pengetahuan pola hidup sehat dan kejadian infeksi parasit usus kepada 

masyarakat khususnya yang rentan terkena infeksi parasit usus. Sehubungan 

dengan hal ini, peneliti melakukan observasi, penelitian, dan pemeriksaan 

kecacingan dan enterobiasis pada anak sekolah dasar di daerah Cumpat RT 

002 RW 002, Kecamatan Bulak, Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui angka prevalensi infeksi parasit usus, sehingga dapat dilakukan 

evaluasi, pengobatan, dan pencegahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa prevalensi infeksi parasit usus pada anak di daerah Cumpat RT 002 

RW 002, Kecamatan Bulak, Surabaya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat prevalensi infeksi parasit usus pada anak di 

daerah Cumpat RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bulak, Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk megetahui berapa tingkat prevalensi infeksi parasit usus pada 

anak di daerah Cumpat RT. 002 RW. 002 yang meliputi parasit apa 

yang paling banyak menyebabkan infeksi parasit usus. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Mengetahui tingkat prevalensi infeksi parasit usus pada anak di 

daerah Cumpat, Kenjeran, Surabaya.  

2. Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai infeksi parasit 

usus secara umum meliputi bagaimana cara penularannya, jenis 

parasit yang paling banyak menyebabkan infeksi usus, dan upaya 

pencegahan. 

3. Memberikan pengalaman untuk menerapkan dan memperluas  

wawasan  penerapan  teori  dan  pengetahuan  yang  telah  diterima  

di  dalam perkuliahan, dan sebagai  sarana  pelatihan  serta  

pembelajaran  untuk  mahasiswa Program  Studi  D3  Teknologi 

Laboratorium Medis  Fakultas  Vokasi  Universitas Airlangga 

dalam melakukan penelitian di bidang Parasitologi. 

1.4.2 Bagi Akademik 

Untuk menambah kepustakaan bagi akademisis dan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat untuk memperbaiki kebiasaan dan keadaan kesehatan diri, 

lingkungan, dan masyarakat sekitar serta mengetahui informasi tentang 

jenis parasit usus yang paling banyak menyebabkan infeksi usus 
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sebagai upaya tindakan preventif guna menekan peningkatan infeksi 

parasit usus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




