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ABSTRACT
Introduction: In modern global development, there are still many
worm infections in children. This worm infection is also related to
the nutritional status of children. Some research also mentions that
personal hygiene in children is very influential with the occurrence
of worm infections such as hand washing behavior, cutting nails,
cleanliness that is consumed, and many more. This study aims to
determine the prevalence of worm infections, and also the relationship
of nutritional status and personal hygiene in elementary school children
in Elementary School 1 Padangbulia, Sukasada, Buleleng Regency.
Method: This study was a descriptive study with a total sampling
study with a total sample of 127 people. The instrument used was a
questionnaire about personal hygiene to get good and bad categories,

as well as calculating body weight and height using scales and
microtoise.
Results: From all the 127 students, 20 students were categorized as
thin, 84 students were categorized as normal and 11 were categorized
as fat. Most of the student hygiene is very good by diligently washing
hands, cutting nails, eating clean food, and playing with footwear. In
addition there were 6 cases with ascariasis infection and trichuriasis.
Conclusion: In this study the cleanliness of elementary school
students was good as well as nutritional status. In the future, further
research is expected with better research designs on worm infections,
nutritional status, and personal hygiene. The prevalence of worms in
this study was 0.04%.
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Latar Belakang: Pada perkembangan global yang sudah modern
ternyata masih banyak kejadian infeksi cacing pada anak-anak. Infeksi
cacing ini juga berhubungan dengan status gizi anak-anak. Beberapa
penelitian juga menyebutkan bahwa kebersihan diri pada anak-anak
sangat berpengaruh dengan terjadi nya infeksi cacing seperti perilaku
mencuci tangan, memotong kuku, kebersihan yang dikonsumsi,
dan masih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
prevalensi infeksi cacing, dan juga hubungan status gizi serta
kebersihan diri pada anak sekolah dasar di SD Negeri 1 Padangbulia
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi
total sampling dengan jumlah sampel 127 orang. Instrumen
yang digunakan adalah kuesioner tentang kebersihan diri untuk

mendapatkan katagori baik dan buruk, serta perhitungan berat badan
dan tinggi badan menggunakan timbangan dan microtoise.
Hasil: Dari 127 siswa, 20 siswa dikatagorikan kurus, 84 siswa
dikatagorikan normal dan 11 orang dikatagorikan gemuk. Hampir
sebagian besar kebersihan siswa sangat baik dengan rajin mencuci
tangan, memotong kuku, makan makananan yang bersih, dan
bermain dengan menggunakan alas kaki. Selain itu ditemukan 6 kasus
dengan infeksi askariasis dan trikuriasis.
Simpulan: Pada penelitian ini kebersihan pada siswa sekolah dasar
sudah baik begitu pula status gizinya. Kedepannya diharapkan adanya
penelitian lebih lanjut dengan design penelitian yang lebih baik
tentang infeksi cacing, status gizi, dan kebersihan diri. Prevalensi
cacingan pada penelitian ini adalah 0,04%.
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PENDAHULUAN
Pada perkembangan global yang sudah modern
ternyata masih banyak kejadian infeksi cacing
pada anak-anak. Infeksi STH (Soil Transmitted
Helminth) merupakan infeksi yang disebabkan
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oleh kelompok cacing yang siklus hidupnya melalui
tanah. Soil Transmited Helmith ini memiliki habitat hidup didalam usus yang meliputi 5 spesies
yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura,
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Necator americanus, Ancylostoma duodenale, dan
Strongyloides stercoralis.1
Infeksi cacing ini sangat berpengaruh dengan
status gizi pada anak-anak di SD Negeri 1
Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten
Buleleng. Kebanyakan masyarakat disana bekerja
sebagai petani. Status gizi merupakan salah satu
faktor yang menentukan sumber daya manusia
dan kualitas hidup. Selain berpengaruh terhadap
status gizi, infeksi cacing juga berpengaruh pada
kejadian anemia dan bisa juga menimbulkan gangguan penyerapan zat gizi, gangguan kecerdasan dan
kesehatan terutama pada masa pertumbuhan.2,3
Pada suatu penelitian angka prevalensi infeksi
cacing yang terjadi di sekolah dasar pada 27
provinsi menurut jenis cacing tahun 2002–2006
didapatkan bahwa pada tahun 2002 prevalensinya yaitu; Ascaris lumbricoides 22,0%, Trichuris
trichiura 19,9% dan Ancylostoma duodenale
2,4%. Tahun 2003 prevalensi Ascaris lumbricoides
21,7%, Trichuris trichiura 21,0%, dan Ancylostoma
duodenale 0,6%. Tahun 2004 prevalensi Ascaris
lumbricoides 16,1%, Trichuris trichiura 17,2% dan
Ancylostoma duodenale 5,1%. Tahun 2005 prevalensi Ascaris lumbricoides 12,5%, Trichuris trichiura
20,2% dan Ancylostoma duodenale 1,6% dan pada
tahun 2006 prevalensi Ascaris lumbricoides 17,8%,
Trichuris trichiura 24,2% dan Ancylostoma duodenale 1,0%.4-8
Berdasarkan survei cacingan di Sekolah Dasar
di beberapa propinsi, di SD Negeri 1 Padangbulia
Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tersebut
masih cukup tinggi. Tingginya angka kecacingan tersebut pada usia anak sekolah dikarenakan
mereka sering bermain atau kontak dengan tanah
yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya cacing-cacing perut dan kebiasaan yang kurang
higienis.4 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi cacingan di SD Negeri 1 Padangbulia

METODE
Rancangan penelitian ini adalah cross sectional
deskriptif yaitu peneliti melakukan observasi atau
pengukuran terhadap variabel bebas (Status Gizi)
dan variabel tergantung (Infeksi Cacing). Sampel
dalam penelitian ini dicari melalui metode konsekutif, sampel yang bersedia ikut dalam penelitian dan
bersedia mengumpulkan sampel tinja maka akan
menjadi sampel dalam penelitian ini. Pemeriksaan
tinja dilakukan menggunakan metode hapusa feses
untuk mencari telur cacing guna mengetahui prevalensi cacingan. Selain dari pada itu maka dilakukan
pengukuran terhadap status gizi dari anak sekolah
dasar dan serta penilaian personal hygiene. Analisis
dilakukan melalui metode deskriptif dalam bentuk
grafik dan tabel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini indeks masa tubuh di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kurus, normal,
dan gemuk. Terdapat 127 orang siswa sekolah dasar
yang dilakukan pengukuran IMT. Hasil dari data
tersebut dapat dilihat pada gambar 1.
Berdasarkan grafik diatas didapatkan dari siswa
kelas 1 terdapat 10 orang kurus, 13 orang normal,
dan 4 orang gemuk. Dari siswa kelas 2 didapatkan 2
orang kurus, 14 orang normal, dan 2 orang gemuk.
Dari siswa kelas 3 didapatkan 2 orang kurus, 16
orang normal, dan 1 orang gemuk. Dari siswa kelas
4 didapatkan 4 orang kurus, 1 orang gemuk, dan
12 orang normal. Dari siswa kelas 5 didapatkan 4
orang kurus, 1 orang gemuk, dan 14 orang normal.
Dari siswa kelas 6 didapatkan 7 orang kurus, 15
orang normal, dan 2 orang gemuk.
Kebersihan diri pada penelitian ini diukur
melalui kuesioner oleh siswa sendiri, terdapat
sembilan pertanyaan dalam kuesioner tersebut
dan dilakukan sistem skoring. Apabila nilai skor
lebih dari atau sama dengan enam maka siswa
dikelompokkan menjadi kebersihan baik. Data
kebersihan diri siswa sekolah dasar dapat dilihat
pada gambar 2.
Berdasarkan gambar 2 menunjukkan seluruh
siswa kelas 1, 2, 3, dan 4 memiliki tingkat kebersihan baik dan dari siswa kelas 5 terdapat 15 orang
dengan tingkat kebersihan baik dan 4 orang
dengan tingkat kebersihan buruk. Dari siswa kelas
6 didapatkan 23 orang dengan tingkat kebersihan
baik dan 1 orang dengan tingkat kebersihan buruk.
Perilaku yang tidak bersih akan menyebabkan
terjadinya infeksi cacingan pada anak-anak sekolah dasar dimana perilaku mencuci tangan amat
penting pada tangan yang telah terkontaminasi
dengan STH dapat menyebabkan infeksi cacingan.6
Terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku
yang suka bermain tanah dengan hasil identifikasi
telur cacing pada kuku tangan siswa.4 Penelitian
lain oleh Gangguly di India mengenai prevalensi
cacingan pada anak sekolah dasar di Pradesh India
menemukan bahwa 50% dari total anak sekolah
memiliki kebersihan yang baik dan selalu mencuci
tangan menggunakan sabun.7
Berdasarkan tabel 1, terdapat 127 orang sampel
pada penelitian ini. Infeksi cacing diperiksa
melalui pengambilan feses dari 127 orang sampel
dan dilakukan dengan pembuatan preparat feses
untuk menemukan telor cacing. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan infeksi ascariasis
sejumlah 3 orang yaitu pada anak kelas 1 dan kelas
3. Sedangkan infeksi trikuriasis ditemukan pada
anak kelas 2 sebanyak 2 orang dan anak kelas 4
sebanyak 1 orang. Sehingga prevalensi cacingan
pada keseluruhan siswa adalah 0,04%. Penelitian
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cacing tambang. Prevalensi cacingan yang tinggi
pada penelitian tersebut dikarenakan oleh karena
hygiene personal yang sangat buruk yang menjadi
faktor risiko dari terjadinya infeksi cacing.5,9,10

SIMPULAN
Pada penelitian ini prevalensi cacingan pada
Sekolah Dasar Negeri 1 Padangbulia adalah 0,04%,
sedangkan sebagian besar anak telah memiliki
kebersihan diri yang baik, status gizi anak dalam
penelitian ini sangat beragam dengan dominasi
kategori normal dan gemuk.
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Infeksi Cacing
Kelas

Ascaris

Trichuris

N. americanus

Strongyloides

Total

I

1

0

0

0

1

II

0

2

0

0

2

III

2

0

0

0

2

IV

0

1

0

0

1

V

0

0

0

0

0

VI

0

0

0

0

0

lain oleh Greenland mengenai prevalensi cacingan
di Bihar, India menemukan bahwa dari keseluruhan 1157 anak sekolah yang diperiksa tinjanya,
menemukan 600 orang (51,9%) mengalami
askariasis, 54 orang (4,7%) mengalami trikuriasis, dan 483 orang (41,8%) mengalami infeksi
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