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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi parasit usus merupakan salah satu masalah kesehatan bagi 

masyarakat negara berkembang khususnya daerah tropis dan subtropis, 

termasuk Indonesia (Surya, 2011). Kondisi ini menjadikan Indonesia 

sebagai tempat endemik berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit 

dengan prevalensi yang masih tinggi yaitu infeksi parasit usus (Soedarto, 

2010). 

Prevalensi infeksi parasit usus di Indonesia tergolong tinggi terutama 

pada penduduk sosial menengah kebawah yang hidup di lingkungan padat 

penghuni dengan kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi 

lingkungan, dan higiene perorangan yang buruk. Hal tersebut sangat 

mendukung bagi kelangsungan hidup dari berbagai jenis parasit usus 

(Supali, 2008). Hasil survei Departemen Kesehatan Republik Indonesia di 

beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan prevalensi infeksi parasit usus 

untuk semua umur di Indonesia berkisar antara 40-60%. Sedangkan 

prevalensi infeksi parasit usus pada anak di seluruh Indonesia pada usia 1-12 

tahun berada pada tingkat yang tinggi, yakni 30% hingga 90% (Depkes RI, 

2015). 

Di Indonesia, infeksi parasit usus yang paling banyak dijumpai pada 

manusia adalah Enterobius vermicularis dan Soil Transmitted Helminths 

(STH) yakni cacing yang menginfeksi dan ditularkan melalui media tanah 

yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan Hookworm (cacing 

tambang) (Djarismawati, 2008). 

Enterobiasis adalah penyakit infeksi parasit usus yang diakibatkan 

oleh cacing Enterobius vermicularis dan banyak menyerang anak-anak. 

Cacing Enterobuis vermicularis tumbuh dan berkembang di dalam usus. 

Penyakit ini ditemukan kosmopolit dan tersebar luas di negara berkembang, 

dan di Indonesia kejadian Enterobiasis menjadi salah satu penyebab infeksi 

parasit usus yang paling sering menyerang pada anak – anak. Prevalensi 
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Enterobiasis cenderung lebih tinggi pada anak usia 6-8 tahun dan masih 

menjadi masalah kesehatan yang penting pada anak-anak usia sekolah dasar 

(Al-Shadood, 2015).  

Kasus STH banyak terjadi pada anak usia 3-8 tahun. Berdasarkan data 

dari World Health Organization (WHO) tahun 2012 diketahui bahwa 212 

juta anak usia sekolah telah terinfeksi STH. Selanjutnya, menurut 

kementrian kesehatan tahun 2006 diketahui bahwa pada Pelita V tahun 

1989-1994 dan Pelita VI tahun 1994-1999, program pemberantasan penyakit 

cacing di Indonesia lebih memprioritaskan pada anak-anak karena pada 

periode ini lebih memperhatikan peningkatan perkembangan dan kualitas 

hidup anak. Upaya tersebut telah berhasil menurunkan prevalensi infeksi 

parasit usus dari 78,6% tahun 1987 menjadi 8,9% pada tahun 2003 (Depkes, 

2006). 

Berkembangnya penyakit infeksi parasit usus ini dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk, meningkatnya 

pertumbuhan penduduk, dan tingginya arus urbanisasi menjadi penyebab 

terjadinya fenomena tersebut. Begitu juga yang terjadi di kota besar seperti 

Surabaya, banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi untuk mencari 

pekerjaan atau menimba ilmu sehingga tingkat kepadatan penduduk di 

Surabaya terus meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik Surabaya, 

2016). Kawasan permukiman padat tersebut akhirnya berkembang menjadi 

kawasan permukiman tidak layak huni atau permukiman kumuh. Di 

Surabaya, permukiman kumuh ini bisa kita dapati di wilayah-wilayah 

dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut beresiko 

meningkatnya penularan infeksi parasit usus.  

Prevalensi infeksi parasit usus di Surabaya masih tercatat cukup tinggi 

yaitu sekitar 36% dan mayoritas terjadi pada anak (Yudhasturi, 2012). 

Tingginya angka prevalensi infeksi parasit usus di wilayah Surabaya 

menjadi perhatian dalam penelitian ini. Sehingga, fokus penanggulangan 

infeksi parasit usus sangat berperan dalam kesehatan anak usia dini. 

Beberapa cara ditempuh guna preventif mengenai infeksi parasit usus, antara 
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lain menambah wawasan tentang cara infeksi parasit usus, pola hidup sehat 

dan pemeliharaan lingkungan bersih, dan sehat. 

Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui pravelensi penyebabkan 

infeksi parasit usus pada anak. Oleh karena itu, fokus penelitian dilakukan di 

Tambak Wedi Baru Gang XIII RT.01 RW.04, Kecamatan Kenjeran, 

Surabaya. Pada penelitian ini, spesimen yang digunakan berupa tinja dan 

anal swab. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi Ruang 

MKP Teknologi Laboratorium Medis Universitas Airlangga. Di samping 

melakukan penelitian, dilakukan juga  penyuluhan kesehatan kepada warga 

setempat, diharapkan warga mempunyai pengetahuan mengenai infeksi 

parasit usus dan lebih meningkatkan pola hidup sehat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa prevalensi infeksi parasit usus pada anak di Tambak Wedi Baru 

Gang XIII RT.01 RW.04, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pravelensi infeksi parasit usus pada anak di Tambak Wedi Baru 

Gang XIII RT.01 RW.04, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penyebab dan faktor 

resiko infeksi parasit usus kepada masyrakat setempat 

1.4.2 Memberikan wawasan mengenai pola hidup sehat, serta menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan sebagai upaya pencegahan infeksi 

parasit usus  

1.4.3 Meningkatkan keterampilan mahasiswa Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam 

melakukan penelitian dan pemeriksaan spesimen di Laboratorium 

Parasitologi. 
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