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ABSTRAK 
 

Background. Elementary School Students  are vulnerable groups suffered of 
anemia.  Anemia can determine  by  worm infection. The objective of these study  is 
to analyze the relationship infected ascariasis and  trichuriasis with Hb  at 
elementary school students in slum area of Makassar. 
 
Method. Research design by cross sectional study. Sample size are  of  3 183 
schools by Sistematic Random Sampling. Blood Hemoglobin levels are measured by  
Hemocue Test, Worm infection status are measure by Kato Kat Examination  in 
South Sulawesi Health Laboratory. 
 
Result.  There are 90.7% of worm infected school children and  53%  anemia. There 
is a relationship between worm infection with Hemoglobin levels (p = 0.0001). 
 
Conclusion. Status of anemia is associated with worm infection, and  worms 
infection can be loss of nutritious by human digest. 
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LATAR BELAKANG 

Di Indonesia, masalah anemia 
kekurangan besi merupakan salah satu 
masalah gizi utama, disamping masalah 
kekurangan energi protein (KEP), gangguan 
akibat kekurangan yodium (GAKY), dan 
kekurangan vitamin A (KVA). Menurut data 
Depkes, total penderita anemia pada tahun 
2000 mencapai 100.296.688 penduduk 
(Soekirman, 2003). Anak usia sekolah 
merupakan salah satu kelompok yang 
banyak ditemukan menderita masalah gizi 
tersebut, disamping ibu hamil dan anak-anak 
prasekolah. 

Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan 
Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, 
prevalensi anemia pada anak sekolah 
mencapai 47,3%, yaitu 46,4% pada anak laki-
laki dan 48% pada anak perempuan (Thaha 
A.R.,dkk,1999). Beberapa hasil studi di 
Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa angka 
anemia pada anak sekolah di Maros 
mencapai 44,6% pada murid laki-laki dan 
55,4% pada murid perempuan (Haryati, 
2001). Di Kabupaten Bantaeng, jumlahnya 
mencapai 49,36% pada murid laki-laki dan 
51,56% pada murid perempuan (Windiarso 
A., 2000), dan pada tahun 2003 yang 

menderita anemia pada anak sekolah adalah 
45% dan 55% masing-masing pada murid 
laki-laki dan perempuan (Fanny L, 2003), 
sedangkan untuk Kota Makassar mencapai 
38,5% (Hadju,1997). 

Departemen Kesehatan menetapkan 
Cut of Point prevalensi anemia pada anak 
sekolah sebagai batas masalah kesehatan 
masyarakat di Indonesia yaitu > 15% 
(Depkes RI, 1996). Prevalensi anemia 
mencapai 40%  maka tergolong masalah 
berat, prevalensi 10-39% tergolong sedang 
dan kurang dari 10% tergolong masalah 
ringan (WHO,2000). Dengan demikian, 
masalah anemia pada anak sekolah di 
Sulawesi Selatan tergolong berat. Hal ini 
perlu mendapat perhatian yang serius 
mengingat dampaknya yang dapat 
mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh 
(Saloojee H, 2001), meningkatnya morbiditas 
akibat penyakit infeksi (Sungthon, 2001), 
terdapatnya gangguan perkembangan dan 
koordinasi alat gerak pada bayi dan anak-
anak, terhambatnya kemajuan belajar dan 
berbahasa, menurunnya  kapasitas kerja 
(Kornelia B.S, 1999), dan gangguan 
perkembangan tingkah laku dan kognitif 
(Saloojee H,2001; Grantham,2003). 
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   Di wilayah kumuh kota Makassar 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
bahwa berdasarkan pemeriksaan hemoglobin 
pada 130 anak ditemukan murid yang 
menderita anemia sebanyak 38,5% (Hadju, 
1997). Tingginya angka anemia pada murid 
SD di wilayah kumuh Kota Makassar tersebut 
juga diduga sangat terkait dengan prevalensi 
kecacingan yang sangat tinggi pada wilayah 
tersebut. Hasil studi Esse (2003) di salah 
satu SD di wilayah kumuh Karuwisi 
Kecamatan Makassar Kota Makassar 
melaporkan bahwa dari 117 murid yang 
diperiksa terdapat 56,41% yang positif 
terinfeksi cacing. Hasil pemeriksaan 
kecacingan yang dilakukan Iqbal (2002) pada 
150 siswa SD di Kelurahan Pannampu 
Kecamatan Kaluku Bodoa melaporkan bahwa 
sebanyak 87% siswa di wilayah tersebut 
menderita cacingan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara status 
kecacingan dengan kadar Hemoglobin pada 
anak sekolah dasar tersebut di Pemukiman 
kumuh Kota Makassar. 

 
 
METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
survey analitik dengan pendekatan potong 
lintang (cross sectional study), Penelitian ini 
dilaksanakan di beberapa sekolah dasar 
yang berada di salah satu wilayah 
perkumuhan Kota Makassar. Penelitian ini 
dilaksanakan di 3 (tiga) sekolah dasar yang 
berada di wilayah perkumuhan Kelurahan 
Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
Penentuan sampel wilayah atau areal 
penelitian dilakukan secara multistage 
sampling (sampel yang ditarik secara 
bertingkat) dengan mengacu pada kriteria 
wilayah penelitian, yaitu daerah perkumuhan 
yang ada di Kota Makassar. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua anak sekolah 
dasar kelas 3-5 yang berumur 7 – 12 thn 
yang ada di lokasi penelitian.Sampel dalam 
penelitian ini adalah anak sekolah dasar 
kelas 3-5 yang terpilih menjadi sampel 
penelitian. Besar sampel ditentukan secara 
estimasi proporsi dengan presisi mutlak. 

Dalam memilih sampel penelitian pada 3 
sekolah dasar ini dipilh 3 kelas, yaitu kelas 
3,4, dan 5 dengan pertimbangan kelas 1 dan 
2 belum dapat menerima instruksi dengan 
baik, sedangkan untuk kelas 6 sibuk 
menghadapi ujian akhir. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan cara Sistematic Random 
Sampling. Diketahui jumlah populasi siswa 
sebanyak 342 orang dan jumlah sampel 
sebanyak 183 orang. Data yang diperoleh 
adalah data kadar Hb dan status kecacingan. 
Data kadar Hb dinilai dengan metode 
Hemocue dan data status kecacingan 
ditentukan dengan cara pemeriksaan Kato-
Katz. Pengolahan data menggunakan 
program computer, yaitu Program Epi Info 
versi 6 dan program SPSS versi 11 for 
Windows.  
HASIL PENELITIAN  
 
Tabel 1. 
Karakteristik subjek penelitian 
 

Variabel n % 

Umur  
• 7-9 tahun 
• 10-12 tahun 

 
63 

121 

 
34,2 
65,8 

 
Riwayat sakit 

• Pernah sakit 
• Tidak pernah 

sakit 

 
132 
51 

 
72,1 
27,9 

 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 
siswa yang menjadi subjek penelitian ini 
berumur 10-12 tahun. Tabel 1 di atas juga 
menunjukkan bahwa kabanyakan  (72.1%) 
siswa pernah mengalami sakit. Durasi 
penyakit yang dikeluhkan siswa yang sakit 
tersebut sebagian mencapai 3 hari atau lebih 
48,1 % dari total 72,1% yang mengalami 
kesakitan. Gejala penyakit yang banyak 
dialami oleh siswa-siswa tersebut adalah 
demam 43%,batuk-batuk 29,5%, diare 
16,4%, dan sakit beringus 29,5% dari total 
72,1% yang mengalami angka kesakitan.  
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Tabel 2. Pekerjaan dan pendidikan orang tua siswa 
 

Pekerjaan dan 
Pendidikan  

Ayah Ibu 

Pekerjaan: 
• PNS/POLRI 
• Karyawan swasta 
• Wiraswasta 
• Buruh 
• Nelayan/tani 
• Tukang jahit 
• Sopir 
• Tukang becak 
• IRT 

 
 4 (2,2%) 

    5 (2,7%) 
    93 (50,8%) 
    39 (21,3%) 

    3 (1,6%) 
  13 (7,1%) 
  10 (5,5%) 
  10 (5,5%) 

- 

 
- 
- 

64 (35%) 
   7 (3,8%) 

- 
   6 (3,3%) 

- 
- 
- 

102 (55,7%) 
Pendidikan: 
• Tidak pernah SD 
• Tidak tamat SD 
• Tamat SD 
• Tidak tamat SMP 
• Tamat SMP 
• Tidak tamat SMA 
• Tamat SMA 
• PT 

 
6 (3,3%) 

30 (16,4%) 
57 (31,1%) 
11 (6,0%) 

28 (15,3%) 
5 (2,7%) 

35 (19,1%) 
5 (2,7%) 

 
8 (4,4%) 
53 (29%) 

45 (24,6%) 
8 (4,4%) 

28 (15,3%) 
9 (4,9%) 

28 (15,3%) 
- 
 

 
Dilihat dari pekerjaan orang tua (tabel 2), 
tampak bahwa pekerjaan ayah kabanyakan 
adalah wiraswasta (50,8%), disusul sebagai 
buruh (21.3%). Sedangkan pekerjaan ibu, 
sebagian besar adalah sebagai ibu rumah 
tangga (55,7%), disusul sebagai wiraswasta 
(35%). Dilihat dari tingkat pendidikan orang 
tua sebagaimana disajikan pada tabel 2 

menunjukkan  pendidikan terakhir ayah yang 
terbanyak adalah hanya  tamat SD  (31.1%), 
menyusul tidak tamat SMA (19,1%) dan tidak 
tamat SD (16,4%). Sedangkan pendidikan ibu 
yang terbanyak adalah tidak tamat SD (29%) 
disusul tamat SD (24,6%). 
 

Keadaan kecacingan dan kadar Hb siswa 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar (70,7%) siswa menderita 
kecacingan. Jumlah siswa yang menderita 
anemia mencapai (53%). Dari 90 orang 
(92,7%) yang menderita cacingan dan 
anemia dan 7 orang (7,22%) yang tidak 
cacingan namun menderita anemia dari total 
97 orang siswa yang menderita anemia. 
Sedangkan yang berkadar Hb normal namun 
menderita kecacingan sebesar 76 orang 

(88,3%), dan sebanyak 10 orang (11,7%) 
saja yang tidak menderita kecacingan dan 
berkadar Hb normal dari total 86 orang siswa 
yang mempunyai kadar Hb normal. Data ini 
menunjukkan bahwa terdapat 90% lebih 
siswa yang berada di lokasi penelitian 
menderita kecacingan. Hasil uji statistic 
menunjukkan tidak ada hubungan yang 
bermakna antara kecacingan dengan kadar 
Hb siswa (p = 0,305). 
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Tabel 3. Hubungan Keadaan Kecacingan dengan Kadar Hb 
 

Keadaan Kecacingan 
Kadar Hb (g/100 ml) 

Total 

 
Nilai p 

 Anemia (<12 g/100 
ml) 

Normal (> 12 g/100 
ml) 

Cacingan  90 (54,2%) 76 (45,8%) 166 (90,7%) 

0,305 Normal 7 (41,2 %) 10 (58,8%) 17 (9,3 %) 

Total 97 (53 %) 86 (47 %) 183 (100 %) 

 
 

Tabel 4. Hubungan Status Kecacingan dengan Kadar Hb 
 

Status Kecacingan 
Kadar Hb (g/100 ml) 

Total 

 
Nilai p  

Anemia (<12 g/100 
ml) 

Normal (> 12 g/100 
ml) 

Berat 27 (81,8%) 6 (18,2%) 33 (18,03%) 

0,001 
Ringan 63 (47,4 %) 70 (52,6%) 133 (72,68%) 

Normal 7 (41,2%) 10 (58,8%) 17 (9,29%) 

Total 97 (53 %) 86 (47 %) 183 (100 %) 

 
 

Status Ascariasis dengan Kadar Hb  
 
Jumlah siswa yang menderita 

ascariasis ringan lebih besar jumlahnya 
daripada yang menderita ascariasis berat. 
Namun keadaan ini tidak bisa diabaikan 

sebab penderita ascariasis ringan dapat 
menjadi ascariasis berat jika infeksi yang 
diderita tidak segera diatasi dengan 
pemberian obat cacing. 

 
Tabel 5.  Hubungan Status Ascariasis dengan Kadar Hb 

 

Status Ascariasis  
Kadar Hb (g/100 ml) 

Total 

 
Nilai p 

 Anemia (<12 g/100 
ml) 

Normal (> 12 
g/100 ml) 

Berat 22 (84,6%) 4 (15,4%) 26 (18,06%) 

0,001 Ringan 56 (47,5 %) 62 (52,5%) 118 (81,94 %) 

Total 78 (54,3%) 66 (45,8 %) 144 (100 %) 

 
Status Ascariasis dan  Kadar Hb 

 
Cacing Ascaris lumbricoides hidup 

dalam rongga usus rakyat Indonesia. Cacing 
ini mengambil makanan dari dalam usus 

manusia, dan jumlah makanan yang hilang 
cukup besar ditinjau dari segi ekonomi dan 
merugikan Negara. Apabila hal ini 
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berlangsung dalam waktu lama, maka 
seseorang dapat terserang anemia karena 
asupan makanan yang seharusnya dapat 
dipakai untuk mencegah terjadinya anemia 
dimakan oleh cacing yang hidup dalam usus 
manusia. 

Infeksi Ascaris lumbricoides berkisar 
antara 70-90%. Sebagai contoh di daerah 
kumuh di kelurahan Baraya Kec. Bontoala, 
Ujung Pandang, prevalensi cacing Ascaris 
lumbricoides sangat tinggi terutama pada 
anak sekolah. Penelitian yang dilakukan di 
lingkungan kumuh Kodya Ujung Pandang 
melaporkan bahwa infeksi Ascaris 

lumbricoides merupakan infeksi yang paling 
banyak ditemukan pada anak sekolah di 
daerah tersebut, yaitu 92% (Hadju,1997). 

Dihasilkan nilai p=0,001 pada hasil 
analisis chi square yang dilakukan pada 
kedua variabel tersebut, artinya terdapat 
hubungan yang bermakna antara berat 
ringannya infeksi ascariasis dengan kadar 
Hb. Semakin banyak telur cacing ascaris 
(cacing gelang) dalam tubuh penderita, 
semakin rendah kadar Hb yang dihasilkan 
dengan kata lain beratnya infeksi ascariasis 
akan menjadi salah satu penentu kejadian 
anemia pada penderita.  

 
Status Trichiuriasis dan  kadar Hb  

 
Seperti halnya infeksi ascariasis, 

jumlah siswa yang menderita infeksi 
trichuriasis juga banyak yang ringan, namun 
dapat berbahaya apabila tidak segera diatasi 
karena dapat menyebabkan anemia berat 

pada penderita yang akhirnya akan 
mengakibatkan penurunan intelektual dan 
gangguan lainnya pada anak sekolah dasar 
sebagai sampel pada penelitian ini.  

 
 
 

Tabel 6. Hubungan Status Trichuriasis dengan Kadar Hb 
 

Status Trichuriasis  
Kadar Hb (g/100 ml) 

Total 

 
Nilai p 

Anemia (<12 g/100 
ml) 

Normal (> 12 g/100 
ml) 

Berat 14 (82,4%) 3 (17,6%) 17 (100%) 

0,005 Ringan 37 (44,6 %) 46 (55,4%) 83 (100 %) 

Total 51 (51%) 49 (49 %) 100 (100 %) 

 
Status Trichuriasis dan Kadar Hb 

 
Trichiuris trichiura dapat 

menimbulkan efek traumatic dan toksik pada 
penderita. Infeksi cacing tersebut dapat 
memberi gejala nyeri epigastrum, nyeri perut, 
nyeri punggung, muntah, konstipasi, perut 
kembung, dan vertigo. Penderita (terutama 
anak ) dengan trichiuriasis berat dan 
menahun dapat mengalami diare berdarah 
yang sering diselingi dengan sindrom disentri, 
anemia berat, berat badan menurun, 
sedangkan Hb bisa turun 30% dari normal.  

Hasil penelitian Hadju (1997) 
memperlihatkan hasil bahwa anak SD di 
lingkungan kumuh Kodya Ujung Pandang 
terinfeksi cacing Trichiuris Trichiura yaitu 
sebesar 98%. 

Seperti halnya infeksi ascariasis, 
hubungan infeksi trichuriasis dengan kadar 
Hb juga memperlihatkan keadaan yang 
bermakna dengan nilai p =0,005. Berarti 
beratnya infeksi trichiuriasis juga sebagai 
salah satu faktor penentu kejadian anemia 
pada anak sekolah. 

 
 

 
 

51 

52 
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PEMBAHASAN  
 
Hubungan Status kecacingan dengan Kadar 
Hb 

Jumlah siswa yang menderita 
kecacingan berat dengan kadar Hb dibawah 
12/100ml sebanyak 27 orang (27,8%),infeksi 
ringan dan menderita anemia 63 orang 
(64,9%), dan yang tidak terinfeksi namun 
anemia sebanyak 7 orang (7,21%) dari total 
jumlah 97 orang siswa yang menderita 
anemia. Berat ringannya infeksi kecacingan 
tergantung daripada jumlah telur dari kedua 
caing tersebut dimana apabila jumlah telur 
cacing Ascaris lumbricoides lebih dari 5000 
epg maka infeksi tersebut dikategorikan 
berat, sedangkan untuk cacing Trichiuris 
trichiura dikategorikan infeksi berat apabila 
jumlah telurnya lebih dari 7000 epg.  
Hubungan Status Kecacingan dengan Kadar 
Hb  

Meskipun zat gizi yang dikonsumsi 
sudah memenuhi kebutuhan, akan tetapi 
tidak banyak gunanya bagi tubuh jika terjadi 
gangguan penyerapan, salah satunya adalah 
karena kecacingan sehingga zat gizi 
terbuang percuma. Mekanisme terjadinya 
anemia pada penderita yang terinfeksi cacing 
yaitu bahwa cacing hidup dalam saluran 
pencernaan dan penyerapan makanan dalam 
usus cacing ini hidup dengan mengisap 
darah penderita. Pengisapan darah ini akan 
mengakibatkan terjadinya pengurangan 
sejumlah zat besi darah yang akan 
berdampak pada kejadian anemia (Suhardjo, 
1995). 

Kejadian anemia pada anak sekolah 
sangat terkait dengan prevalensi kecacingan 
yang tinggi pada anak usia sekolah yang 
mencapai 50-80%, karena cacing 
mengganggu penyerapan zat besi dalam 
tubuh (Utari DM,1998). Angka anemia pada 
anak sekolah yang sangat tinggi diduga 
sangat kuat berhubungan dengan prevalensi 
cacing tambang di daerah tersebut yang juga 
sangat tinggi yaitu 92,7% (Husaini,1989). 

Hasil uji analisis chi square, diperoleh 
nilai p=0,001. Artinya terdapat hubungan 
yang bermakna antara besarnya infeksi 
kecacingan dengan kadar Hb. Semakin berat 
infeksi kecacingan yang diderita semakin 
rendah pula kadar Hb yang dihasilkan. 

 
 

 
Hubungan Status Ascariasis dengan Kadar 
Hb 

Cacing Ascaris lumbricoides hidup 
dalam rongga usus rakyat Indonesia. Cacing 
ini mengambil makanan dari dalam usus 
manusia, dan jumlah makanan yang hilang 
cukup besar ditinjau dari segi ekonomi dan 
merugikan Negara. Apabila hal ini 
berlangsung dalam waktu lama, maka 
seseorang dapat terserang anemia karena 
asupan makanan yang seharusnya dapat 
dipakai untuk mencegah terjadinya anemia 
dimakan oleh cacing yang hidup dalam usus 
manusia. 

Infeksi Ascaris lumbricoides berkisar 
antara 70-90%. Sebagai contoh di daerah 
kumuh di kelurahan Baraya Kec. Bontoala, 
Ujung Pandang, prevalensi cacing Ascaris 
lumbricoides sangat tinggi terutama pada 
anak sekolah. Penelitian yang dilakukan di 
lingkungan kumuh Kodya Ujung Pandang 
melaporkan bahwa infeksi Ascaris 
lumbricoides merupakan infeksi yang paling 
banyak ditemukan pada anak sekolah di 
daerah tersebut, yaitu 92% (Hadju,1997). 

Dihasilkan nilai p=0,001 pada hasil 
analisis chi square yang dilakukan pada 
kedua variabel tersebut, artinya terdapat 
hubungan yang bermakna antara berat 
ringannya infeksi ascariasis dengan kadar 
Hb. Semakin banyak telur cacing ascaris 
(cacing gelang) dalam tubuh penderita, 
semakin rendah kadar Hb yang dihasilkan 
dengan kata lain beratnya infeksi ascariasis 
akan menjadi salah satu penentu kejadian 
anemia pada penderita.  
 
Hubungan Status Trichuriasis dengan Kadar 
Hb 

Trichiuris trichiura dapat 
menimbulkan efek traumatic dan toksik pada 
penderita. Infeksi cacing tersebut dapat 
memberi gejala nyeri epigastrum, nyeri perut, 
nyeri punggung, muntah, konstipasi, perut 
kembung, dan vertigo. Penderita (terutama 
anak ) dengan trichiuriasis berat dan 
menahun dapat mengalami diare berdarah 
yang sering diselingi dengan sindrom disentri, 
anemia berat, berat badan menurun, 
sedangkan Hb bisa turun 30% dari normal.  

Hasil penelitian Hadju (1997) 
memperlihatkan hasil bahwa anak SD di 

52   53 
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lingkungan kumuh Kodya Ujung Pandang 
terinfeksi cacing Trichiuris Trichiura yaitu 
sebesar 98%. 

Seperti halnya infeksi ascariasis, 
hubungan infeksi trichuriasis dengan kadar 
Hb juga memperlihatkan keadaan yang 

bermakna dengan nilai p =0,005. Berarti 
beratnya infeksi trichiuriasis juga sebagai 
salah satu faktor penentu kejadian anemia 
pada anak sekolah. 
 
 

 
KESIMPULAN 
 
1. Terdapat hubungan antara status 

kecacingan Ascariasis dengan kadar Hb 
dalam menentukan kejadian Anemia Gizi 
Besi 

2. Terdapat hubungan antara status 
kecacingan Trichuriasis dengan kadar Hb 
dalam menetukan kejadian Anemia Gizi 

Besi, semakin berat infeksi kecacingan 
yang terjadi pada seseorang maka 
semakin berat pula kejadian anemia yang 
dialaminya, yang ditandai dengan kadar 
Hb yang kurang dari normal (<12 
g/100ml). 

 

 
SARAN 

 
1.  Pemberian obat cacing pada sebagian 

besar anak sekolah yang menderita 
kecacingan untuk mengatasi dampak 
kecacingan yang dapat meningkatkan 
morbiditas dan mempengaruhi status gizi 
seseorang. 

2. Untuk memperoleh kadar hemoglobin 
yang normal, seseorang harus 

mempunyai asupan zat gizi yang cukup 
terutama asupan zat besi, vitamin A, dan 
vitamin C yang berperan dalam 
peningkatan kadar Hb, juga dalam status 
gizi yang baik dan tidak menderita 
kecacingan. 
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