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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kecacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia karena ditemukan di sebagian besar wilayah 

Indonesia dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, 

kecerdasan, dan produktifitas (Permenkes RI, 2017). Meskipun terlihat mudah 

diantisipasi, namun Indonesia termasuk dalam sepuluh besar Negara yang 

memerlukan penanganan khusus terhadap kecacingan. Kecacingan masih menjadi 

masalah kesehatan. Penyakit ini terutama diderita oleh anak. Pada kondisi 

kecacingan ringan dan tidak menimbulkan gejala, pada kondisi berat dapat 

menimbulkan manifestasi usus, malaise, gangguan perkembangan kognitif, 

tergangguanya perkembangan fisik dan anemia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dan factor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian kecacingan Soil Transmitted Helminth (STH) yaitu 

kebisaan mencuci tangan, kebersihan kuku, ketersediaan jamban, jenis lantai 

rumah, ketersediaan air bersih di rumah, ketersediaan tempat sampah, kebiasaan 

bermain di tanah, kebiasaan menggunakan alas kaki, ketersediaan Sarana 

Pembuangan Air Limbah (SPAL), pekerjaan ibu, pekerjaan ayah, jenis kelamin 

dan minum obat cacing (Sri Kartini, 2016). 

Menurut data dari World Health Organization (WHO) 2013 Infeksi cacing 

STH banyak terdapat pada anak usia Sekolah Dasar (SD). Anak dengan infeksi 

kecacingan ringan biasanya tidak menimbulkan gejala. Akan tetapi infeksi berat 

dapat menimbulkan manifestasi usus (diare dan sakit pert), malaise umum, 
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perkembangan kognitif yang lemah, terganggunya perkembangan fisik dan 

anemia. Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi cacing 

STH dan lebih dari 880 juta anak membutuhkan pengobatan penyakit akibat 

parasit ini. Hasil data menurut Depkes Republik Indonesia (2010), di Indonesia 

angka kejadian infeksi cacing pada anak Sekolah Dasar berkisar antara 2,7- 

60,7%. Hasil pemeriksaan tinja oleh Dinkes Provinsi Riau tahun 2011 pada siswa 

SD di Kabupaten Siak dari 201 siswa ditemukan sebanyak 19 sampel (9,5%) 

positif terinfeksi cacing STH. Di Kota Dumai dari 200 siswa yang sampel tinjanya 

diperiksa sebanyak 33 sampel (16,5%) positif terinfeksi cacing STH. Di Indonesia 

masih banyak penyakit yang merupakan masalah kesehatan, salah satu 

diantaranya ialah cacing perut yang ditularkan melalui tanah. Cacing ini dapat 

mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktivitas 

penderitanya sehingga secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian, sehingga 

menurunkan kualitas sumber daya manusia. Diantara cacing perut terdapat 

sejumlah spesies yang ditularkan melalui tanah (Soil Transmitted Helminth). 

Namun yang terpenting adalah cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing 

cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing tambang (Necator americanus dan 

Ancylostoma duodenale) karena jenis cacing ini yang paling banyak menginfeksi 

manusia. 

Salah satu penyakit kecacingan yang banyak ditemukan adalah penyakit cacing 

usus yang ditularkan melalui tanah atau sering disebut Soil Transmitted 

Helmanthis (STH) yang banyak dijumpai pada anak Sekolah Dasar dimana pada 

usia ini daya tahan tubuh anak masih lemah dan anak masih sering kontak dengan 

tanah (Depkes, 2004). Kurang pedulinya orangtua tentang penyakit kecacingan 
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menjadi contoh faktor penyebab infeksi cacing dapat menular dari anak yang 

terjangkit ke anak lain. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan 

lingkungan dapat menyebabkan penyakit ini dapat tersebar luas. 

Berdasarkan laporan hasil survei prevalensi infeksi kekecacingan pada 10 

propinsi di tahun 2006, kasus kecacingan di Sumatera Utara menempati posisi 

tertinggi ketiga setelah Nusa Tenggara Barat (83,6%) dan Sumatera Barat (83, 

3%) sebesar 60,4 % (Depkes RI,2004), sedangkan untuk angka nasional adalah 

30,35% dengan rincian prevalensi cacing gelang 17,75%, cacing cambuk 17,74% 

dan cacing tambang 6,46%. Di Medan sendiri,tercatat sekitar 60%-70% anak usia 

sekolah dasar yang terkena infeksi STH (Daulay, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Safar (2009) bahwa faktor 

yang berhubungan dengan infeksi cacing pada anak erat hubungannya dengan 

hygiene dan sanitasi (Safar, 2009). Faktor tersebut diantaranya meliputi 

ketersediaan air bersih, jamban, SPAL, jenis lantai, tempat sampah, kebersihan 

kuku, penggunaan alas kaki, kebiasaan bermain di tanah dan kebiasaan mencuci 

tangan. Selain itu pekerjaan ibu, pekerjaan ayah, jenis kelamin dan minum obat 

cacing juga mempengaruhi kejadian infeksi cacing pada anak sekolah dasar. 

Masalah lain anak usia sekolah dasar merupakan aset sumber daya manusia 

masa depan bangsa yang harus dijaga kualitasnya. Salah satu diantaranya anak 

harus dijaga dari penyakit infeksi kecacingan. Menurut Arimbi (2010) infeksi 

cacing berdampak buruk terhadap perkembangan kesehatan dan mental bahkan 

dapat menghambat tumbuh kembang anak, kecacatan dan kebutaan. Apabila hal 

ini terjadi pada anak sekolah dasar maka bangsa akan megalami kehilangan 
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sumber daya manusia yang berkualitas.Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya 

proporsi dan factor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi cacing STH 

pada siswa sekolah dasar Kecamatan Percut Sei Tuan. 

 Solusi atau peranan perawat adalah harus mampu memahami keperluan pasien 

dengan tetap menjaga keselamatannya. Selain itu, perawat harus dapat 

mengajarkan kepada pasien hal-hal apa saja yang dapat dilakukannya dengan 

keadaan status kesehatannya. Sekalipun insiden dilakukan sendiri oleh pasien, 

jadilah perawat yang cerdas dengan cara berpikir kritis terkait hal-hal yang terjadi 

di lapangan pekerjaan Hal ini dimulai dari saat perawat melakukan tindakan. 

Beritahu pasien tentang tindakan tersebut untuk menambah wawasan pasien 

tentang baik atau buruknya tindakan. Selanjutnya, jika pasien bertanya, jawab 

pertanyaannya dengan baik. Untuk beberapa hal yang tidak melanggar batasan 

kita, kita juga dapat melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien terkait hal-

hal yang dapat menjaga keselamatan pasien. 

Desa Cinta Rakyat termasuk Kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan yang 

terletak di daerah pinggir kota, dimana berdasarkan hasil pengamatan sekilas oleh 

peneliti masih banyak rumah dengan pekarangan yang tidak disemen secara 

merata sehingga sebagian pekarangan masih berupa tanah. Selain itu banyak anak-

anak yang sering bermain di sekitar halaman rumah bahkan di jalan tanpa 

memakai alas kaki. Kurangnya tingkat kebersihan yang dapat dilihat dari 

banyaknya sampah di daerah ini juga mendukung penulis untuk mengangkat judul 

penelitian dari lingkungan ini. Rendahnya tingkat pengetahuan ibu akan 

berdampak pada pola asuh ibu terhadap anak terutama pola asuh yang dapat 

menghindarkan anak dari infeksi kecacingan, karena itu peran orang tua khusunya 
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ibu merupakan hal yang penting dalam menanggulani kasus kecacingan, 

dikarenakan orang tua harus mampu melakukan tindakan swamedikasi kepada 

anaknya. Selain tindakan swamedikasi, Ibu juga harus mengetahui bagaimana 

infeksi cacing dapat terjadi, perkembangbiakan cacing dan bagaimana cara 

mencegahnya. 

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Obat Cacing Pada 

anak Usia Di bawah 10 Tahun Di Lingkungan VII Desa Cinta Rakyat Kecamatan 

Percut Sei Tuan”. 

  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Obat 

Cacing Pada Usia Dibawah 10 tahun di Lingkungan VII Kecamatan Percut Sei 

Tuan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Obat Cacing Pada 

Usia di Bawah 10 tahun. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pelayanan kesehatan 

Gambaran pengetahuan kepada ibu di Dusun VII Desa Cinta Rakyat tentang 

pemberian obat cacing pada anak usia 10 tahun. 

2. Bagi Responden 

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama responden 

dalam mengetahui tentang pemberian obat cacing pada anak usia di bawah 10 

tahun. serta termotivasi untuk melakukan tindakan pengendalian factor risiko 

demi menghindari komplikasi yang akan terjadi. 

3. Bagi peneliti 

Berharga dalam upaya menambah ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pemberian obat cacing pada anak usia di bawah 10 tahun. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi dalam meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan peran ibu terhadap ascariasis pada anak usia sekolah. 

 

 

 

 

 

 


