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ABSTRACT 

Helminthiasis is an infectious disease caused by parasitic worms. The soil transmitted helminths 

are often infect human being. One of them is the intestinal nemathode. Helminthiasis infect most 

elementary school children, due to lack of knowledge in maintaining personal hygiene. The 

purpose of this research were to study, identify and determine the prevalence of STH in 

elementary school children  of Kabul village. The number of samples was calculated by the 

Slovin formula, the samples were collected by random sampling, and examination of samples 

were using floatation and sedimentation methods. The research data were descriptive analysis 

from the identification and prevalence calculation of worm eggs. The identification carried out 

on 124 samples obtained 11 species of worms, 5 species of STH worms (Ascaris lumricoides, 

Trichuris trichiura, Strongyloides sp., Ancylostoma duodenale and Necator americanus), 2 

species of non STH groups (Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana) and 4 species of the an 

identified worm. The prevalence of STH infection for all elementary school children in Kabul 

Village is 7.57%. The highest prevalence is in Pampang elementary school at 18.75%. 
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IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI SOIL TRANSMITTED HELMINTH PADA ANAK 

SEKOLAH DASAR DI DESA KABUL LOMBOK TENGAH 

ABSTRAK 

Kecacingan adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit cacing. Infeksi 

kecacingan yang sering menyerang manusia adalah infeksi Soil Transmitted Helminth (STH), 

yang merupakan nematoda usus yang ditularkan melalui tanah.  Kecacingan paling banyak 

menyerang Anak Sekolah Dasar, karena kurangnya pengetahuan dalam menjaga kebersihan diri. 

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari, mengidentifikasi dan menentukan prevalensi STH 

pada anak Sekolah Dasar di Desa Kabul. Jenis penelitian ini ialah deskriptif eksploratif. Jumlah 

sampel ditentukan dengan rumus Slovin, penentuan individu sampel dilakukan secara random 

sampling dan pemeriksaan sampel menggunakan metode apung dan sedimentasi. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif dari hasil identifikasi telur cacing serta dilakukan perhitungan 

prevalensi. Hasil identifikasi dari 124 sampel ditemukan 11 jenis telur cacing, terdiri dari 5 jenis 

telur cacing STH ( Ascaris lumricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides sp., Ancylostoma 

duodenale dan Necator americanus), dua jenis dari golongan non STH (Enterobius vermicularis, 

Hymenolepis nana) dan 4 jenis telur cacing tidak teridentifikasi. Prevalensi STH seluruh anak 

Sekolah Dasar di Desa Kabul sebesar 7,57%. Prevalensi tertinggi STH terdapat di SDN Pampang 

sebesar 18,75%. 

 

Kata kunci: Kecacingan, Soil Transmitted Helminth, Anak Sekolah Dasar, Prevalensi. 



Pendahuluan 

Kecacingan adalah suatu penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh parasit cacing. 

Penyakit ini banyak terjadi di dunia, 

termasuk di Indonesia. Sampai saat ini 

penyakit kecacingan masih tetap merupakan 

suatu masalah karena kondisi sosial dan 

ekonomi dibeberapa bagian dunia. Pada 

umumnya, cacing jarang menimbulkan 

penyakit serius tetapi dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan kronis (Mascarini-

Serra, 2011; Hadidjaja, 2011). 

Penyebab penyakit kecacingan 

termasuk golongan cacing yang ditularkan 

melalui tanah atau disebut juga Soil 

Transmitted Helminths. STH menginfeksi 

manusia dalam bentuk infektif yang 

ditemukan dan berkembang di tanah. 

Pencemaran tanah merupakan penyebab 

terjadinya transmisi telur cacing dari tanah 

kepada manusia melalui tangan atau kuku 

yang mengandung telur cacing, lalu masuk 

ke mulut bersama makanan. Tinggi 

rendahnya frekuensi tingkat kecacingan 

berhubungan dengan kebersihan diri dan 

sanitasi lingkungan yang menjadi sumber 

infeksi. Faktor penunjang keberadaan cacing 

antara lain keadaan alam serta iklim, 

pendidikan, kepadatan penduduk serta masih 

berkembangnya kebiasaan yang kurang baik 

(Zulkoni, 2010).  

Soil transmitted helminths yang 

penting dan menginfeksi manusia adalah 

Ascaris lumbroicoides, Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Trichuris tricura, 

Strongyloides stecoralis dan beberapa 

spesies Trichostrongylus. Nematoda usus 

lainnya, yang juga menginfeksi manusia 

adalah Oxyuris vermicularis  dan  

Trichinella spiralis (Safar, 2010). 

Resnhaleksmana et al. (2016), 

melakukan penelitian di Lingkungan Batu 

Dawe Kelurahan Tanjung Karang Ampenan 

dan di dapatkan prevalensi sebesar 32%. 

Dari 12 sampel positif didapatkan 5 spesies 

cacing usus, yaitu Ascaris lumbricoides 

sebanyak 6 (19%) sampel, Trichuris 

trichiura sebanyak 6 (19%) sampel, Cacing 

tambang 2 (6%) sampel, Hymenolepis nana 

sebanyak 4 (13%) sampel, Enterobius 

vemicularis sebanyak 1 (3%) sampel, dan 

infeksi campuran 5 (16%) sampel. 

Persentase infeksi tertinggi adalah Ascaris 

lumbricoides sebanyak 12 (32%) sampel dan 

Trichuris trichiura 12 (32%) sampel. 

Data desa tahun 2016 menunjukkan 

bahwa, Desa Kabul memiliki luas tanah 

sebesar 1.359,65 Ha. Sarana sanitasi di Desa 

Kabul masih kurang memadai, jumlah 

keluarga yang tidak memiliki WC/jamban 

sebesar 1.502 keluarga. Sumber air di Desa 

Kabul sebagian besar berasal dari sumur 



gali, air sungai dan sumber mata air. 

Penelitian atau pemeriksaan kecacingan di 

Desa Kabul masih sangat sedikit, serta 

kesadaran masyarakat yang masih rendah 

terhadap kebersihan berpengaruh besar 

terhadap kesehatan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian mengenai identifikasi 

dan prevalensi Soil Transmitted Helminth 

pada anak sekolah dasar di Desa Kabul 

Lombok Tengah.  

 

Metode 

Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif 

yang dilakukan di Desa Kabul, Lombok 

Tengah. Pada bulan Maret-April 2018. 

Sampel penelitian berupa feses dari anak 

sekolah dasar (SD).  Perhitungan jumlah 

sampel menggunakan rumus Slovin dengan 

hasil perhitungan sebagai berikut. 

  
 

     
 

  
   

           
            

                                   

Siswa SD di Desa Kabul merupakan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini. 

Penentuan individu sampel dilakukan secara 

random sampling. Jumlah sampel pada 

masing-masing SD ditentukan secara 

(proporsional random sampling). Sebelum 

pengambilan sampel siswa diberikan 

kuisioner dan lembar persetujuan. Sampel 

diambil berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi. Kriteria inklusi adalah siswa dan 

orangtua yang bersedia mengikuti penelitian 

dan telah mengisi lembar persetujuan, siswa 

berusia 6-12 tahun. Kriteria ekslusi siswa 

dan orangtua yang tidak bersedia mengikuti 

penelitian dan tidak mengisi lembar 

persetujuan, siswa yang tidak 

mengembalikan botol sampel. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara memberikan 

botol sampel yang berisi formalin 10% , 

sebelum pemberian botol sampel terlebih 

dahulu dilakukan penyuluhan. Ketentuan 

pengambilan feses diambil pada pagi hari, 

tidak boleh tercampur dengan air dan urin. 

Pemeriksaan sampel menggunakan metode 

apung dan metode sedimentasi. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif dari hasil 

identifikasi telur cacing dan dilakukan 

perhitungan prevalensi. Tingkat prevalensi 

dihitung menggunakan rumus (Anonim
c
, 

2006 dalam Hairani dan Indriyati, 2016): 

Prevalensi = 
 

 
      

Keterangan:   F = Jumlah Frekuensi setiap 

sampel dengan hasil 

positif    

N= Jumlah seluruh sampel 

yang diperiksa 

 

 

 



Hasil 

Sampel feses yang diperoleh dari 4 Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) di Desa Kabul, Kec. 

Praya Barat Daya, Lombok Tengah 

sebanyak 124 sampel. Berdasarkan hasil 

identifikasi dan jumlah jenis, ditemukan 

sebanyak 11 jenis terlur cacing (dapat dilihat 

pada table 1).  

 

Tabel 1. Jenis telur cacing dan distribusinya di 4 SDN di Desa Kabul. 

No Jenis telur cacing SDN Sape SDN Kangas SDN Pampang SDN Kabul 

1 Ascaris lumbricoides - - + - 

2 Necator americanus - + + - 

3 
Ancylostoma 

duodenale 
- + + - 

4 
Enterobius 

vermicularis 
- + - - 

5 Trichuris trichura - + + - 

6 Strongyloides sp. - + - - 

7 Hymenolepis nana - + - + 

8 sp.1 - + + - 

9 sp.2 - - + - 

10 sp.3 - - + - 

11 sp.4 - + - - 
 

Proporsi sampel berdasarkan jenis kelamin 

terdiri dari 67 siswa laki-laki ( 54,03%) dan 

57 siswa perempuan (45,96%). Berdasarkan 

kelompok umur, 6-10 tahun sebanyak 77 

siswa (62,09%), sedangkan umur ≥11 tahun 

sebanyak 47 siswa atau sekitar 37,90%. Data 

selengkapnya disajikan pada tabel 2.

 

Tabel 2. Prevalensi kecacingan menurut kelompok jenis kelamin dan umur 

Karakteristik Jumlah sampel 
Persentase sampel kelompok 

terhadap sampel total  

Persentase 

terinfeksi 

Jenis kelamin 
   

Laki-laki 67 54,03% 13,43% 

Perempuan 57 45,96% 17,54% 

Kelompok umur (Tahun) 
   

6-10 tahun 77 62,08% 15,58% 

≥11 tahun 47 37,90% 14,89% 

Total 
  

15,26% 



N.americanus lebih banyak menginfeksi 

kelompok umur 6-10 tahun sebesar 10,38%, 

dan pada umur tersebut N. americanus juga 

menginfeksi Jenis kelamin laki-laki (8,95%) 

dan perempuan (3,50%) (lihat table 3). 

 

Tabel 3. Prevalensi infeksi jenis cacing menurut kelompok jenis kelamin dan umur 

Infeksi Jenis 
Jenis Kelamin Kelompok Umur 

Laki-laki (N) Perempuan (N) 6-10 tahun (N) ≥11 tahun (N) 

Ascaris lumbricoides 1,49% - 1,29% - 

Necator americanus 8,95% 3,50% 10,38% - 

Ancylostoma 

duodenale 
1,49% 1,75% 2,59% - 

Trichuris trichura 1,49% 3,50% 2,59% 2,12% 

Enterobius 

vermicularis 
1,49% 1,75% 1,29% 2,12% 

Strongylus sp. 1,49% - - 2,12% 

Hymenolepis nana 1,49% 3,50% 1,29% 4,25% 

sp.1 1,49% 1,75% 2,59% - 

sp.2 - 1,75% 1,29% - 

sp.3 1,49% - - 2,12% 

sp.4 1,49% - 1,29% - 

 

jumlah telur cacing yang diperoleh 

dari masing-masing  SDN yaitu 9 siswa 

(17,30%) terinfeksi dari SDN Kangas, 8 

siswa (25%) SDN Pampang, 1 siswa 

(3,44%) dari SDN Kabul dan 0 (tidak ada) 

pada SDN Sape. Hasil perhitungan 

prevalensi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Prevalensi Telur Cacing pada SDN di Desa Kabul 

No Nama SDN Prevalensi Semua Jenis Telur Prevalensi STH 

1 SDN Kangas 17,30 % 11,53% 

2 SDN Pampang 28,12% 18,75% 

3 SDNKabul 3,44 % - 

4 SDN Sape - - 

Total  12,21% 7,57% 



Masing-masing SD memiliki 

persentase prevalensi jenis cacing yang 

berbeda-beda, prevalensi jenis telur cacing 

SDN Kangas terdiri dari Necator 

americanus 9,61%, Ancylostoma duodenale 

1,92%, Trichuris trichura 1,92%, 

Enterobius vermicularis 3,84%, 

Strongyloides sp. 1,92%, Hymenolepis nana 

3.84%, sp.1 1,29% dan sp.4 1,29%. SDN 

Pampang dari golongan  STH yaitu Ascaris 

lumbricoides 3,12%, Necator americanus 

9,37%, Trichuris trichura 6,25%, dan telur 

cacing yang tidak teridentifikasi sp.1, sp.2, 

sp.3 memiliki nilai prevalensi yang sama 

sebesar 3,12%. Prevalensi telur cacing 

Hymenolepis nana (Cestoda) sebesar 3,44% 

yang ditemukan di SDN Kabul.hal ini dapat 

dilihat pada tabel 5. 
 

 

Tabel 5 Prevalensi jenis cacing pada masing-masing SD 

Jenis telur cacing 
SDN 

Kangas 

SDN 

Pampang 

SDN 

Kabul 
SDN Sape 

Ascaris lumbricoides - 3,12% - - 

Necator americanus 9,61% 9,37% - - 

Ancylostoma duodenale 1,92% 3,12% - - 

Enterobius vermicularis 3,84% - - - 

Trichuris trichura 1,92% 6,25% - - 

Strongyloides sp. 1,92% - - - 

Hymenolepis nana 3,84% - 3,44% - 

sp.1 1,92% 3,12% - - 

sp.2 - 3,12% - - 

sp.3 - 3,12% - - 

sp.4 1,92% - - - 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil identifikasi dan 

jumlah jenis, ditemukan sebanyak 11 jenis 

terlur cacing. 11 jenis terbagi menjadi soil 

transmitted Helminth (STH) dan non STH. 

STH terdiri dari  Ascaris lumbricoides, 

Necator americanus, Ancylostoma 

duodenale, Trichuris trichiura, 

Strongyloides sp. dan termasuk ke dalam 

Kelas Nematoda (gambar a). Jenis non STH 

yaitu Enterobius vermicularis dari Kelas 

Nematoda, dan Hymenolepis nana yang 

termasuk ke dalam Kelas Cestoda (gambar 

b). Empat jenis lainnya belum dapat di 

identifikasi (gambar c). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar a. Golonga Soil Transmitted Helminth, 

(a) Ascaris lumbricoides, (b) Necator 

americanus, (c)  Ancyloatoma duodenale, (d)  

Trichuris trichiura, (e) Stronyloides sp. 

 

 

 

 

 

 

Gambar b. Golongan non STH, (a) 

Enterobius vermicularis, (b)  Hymenolepis 

nana. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar c. Belum teridentifikasi, (a)sp.1, 

(b)Sp.2, (c)Sp.3, (d)Sp.4. 

 

Infeksi kecacingan pada anak SD di 

Desa Kabul sebesar 15,26%. Perbandingan 

antara kelompok berdasarkan jenis kelamin, 

menunjukkan adanya perbedaan jumlah 

siswa laki-laki (54,03%) lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah siswa 

perempuan (45,96%). Diketahui bahwa 

proporsi kecacingan pada jenis kelamin laki-

laki sebesar 13,43% positif infeksi 

kecacingan, dan jenis kelamin perempuan 

17,54% terinfeksi kecacingan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Faridan et al., (2013) yang menyatakan 

infeksi kecacingan cendrung pada jenis 

kelamin perempuan dikarenakan aktivitas 

siswa perempuan lebih banyak kontak 

dengan tanah sesuai dengan jenis permainan. 

Siswa SD di Desa Kabul kebanyakan 

melakukan aktifitas di tanah, seperti bermain 

kelereng dan karet.   



Pada kategori umur infeksi 

kecacingan yang tinggi terjadi pada siswa 

umur 6-10 tahun (15,58%) dan mengalami 

penurunan pada umur ≥11 tahun (14,89%). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Sadjimin 

(2000), yang menyatakan bahwa secara 

epidemiologi, puncak terjadinya infeksi 

kecacingan adalah pada umur 5-10 tahun. 

Hal tersebut menunjukkan adanya risiko 

infeksi kecacingan lebih tinggi pada usia 

yang lebih rendah. Usia 5-10 tahun 

merupakan usia dimana anak-anak masih 

kurang memperhatikan kebersihan diri, 

sehingga mempermudah terjadinya infeksi 

kecacingan. Menurut Akpan dan Agida 

(2013) tingginya infeksi STH  pada usia 1-

10 tahun, karena penularannya mudah 

ditransmisikan ke anak-anak, sebab 

kebiasaan anak memakan tanah dan bermain 

tanpa alas kaki di tanah 

 Infeksi kecacingan berdasarkan jenis 

cacing pada kelompok jenis kelamin dan 

umur. N.americanus lebih banyak 

menginfeksi kelompok umur 6-10 tahun 

sebesar 10,38%, dan pada umur tersebut N. 

americanus juga menginfeksi Jenis kelamin 

laki-laki (8,95%) dan perempuan (3,50%). 

Menurut Behnke  et al., (2000) faktor yang 

paling penting yang mengakibatkan 

terjadinya infeksi adalah perilaku manusia. 

 Perilaku siswa SD yang ada di Desa 

Kabul kebanyakan melakukan aktivitas di 

tanah seperti bermain sepak bola bagi siswa 

laki-laki. Aktivitas lain yang dilakukan 

seperti bermain karet, kelereng dan berenang 

di sungai setelah pulang dari sekolah, 

dilakukan baik oleh siswa perempuan 

maupun laki-laki. Selain itu, sebagian besar 

pola perilaku masyarakat maupun anak-anak 

yang berada di Desa Kabul kurang menjaga 

kebersihan, seperti mencuci pakaian di 

genangan air sungai yang tersisa. 

 prevalensi keseluruhan SDN dan 

prevalensi tertinggi terdapat pada  SDN 

Pampang yaitu sebesar 28,12%, dan 

prevalensi terendah sebesar 3,44% pada 

SDN Kabul. Menurut Resnhaleksamana et 

al., (2016) faktor yang mempengaruhi angka 

kecacingan adalah sanitasi lingkungan yang 

kurang baik, rumah yang berdampingan 

dengan kandang ternak, tikus, sosial 

ekonomi yang masih rendah, tingkat 

pengetahuan yang masih rendah. 

 Prevalensi STH tertinggi sebesar 

18,75% pada SDN Pampang, sedangkan 

SDN Kangas sebesar 11,53%. Menurut 

Amalia dan Prasetya, (2017) faktor yang 

dapat menjadi penyebab Infeksi STH, yaitu 

sumber air yang digunakan tidak bersih, 

kondisi tanah di lingkungan tempat tinggal 



lembab, kurangnya pengetahuan tentang 

kesehatan dan perilaku. 

 

Kesimpulan 

Ditemukan sejumlah anak sekolah dasar 

(SD) yang ada di desa Kabul terinfeksi oleh 

Soil transmitted helminth. Lima jenis soil 

transmitted helminth yang teridentifikasi 

yaitu Ascaris lumbricoides, Necator 

americanus, Ancylostoma duodenale, 

Trichuris trichiura, Strongyloides sp. Dari 

golongan non STH, ditemukan Enterobius 

vermicularis dan Cestoda dari jenis 

Hymenolepis nana. Empat jenis telur cacing 

lainnya belum teridentifikasi. Prevalensi 

anak Sekolah Dasar (SD) di Desa Kabul 

yang terinfeksi Soil Transmitted Helminth 

sebesar 7,57%. Prevalensi total anak SD 

yang terinfeksi kecacingan dari semua jenis 

telur cacing adalah 12,21%. 
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