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ABSTRAK 
 

Arinna Fiola Dwi Kieswari, 2009, Hubungan Antara Kebersihan Perorangan dan 
Sanitasi Tempat Kerja dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminth 
pada Pengrajin Genteng di Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten 
Jepara tahun 2009, Skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas 
Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. 
Henny Setyowaati, M.Si, Pembimbing II : Dra. E.R. Rustiana, M.Si.  

 
Kata kunci : Kebersihan Perorangan, Sanitasi Tempat Kerja, Infeksi Soil 
Transmitted Helminth 
 

Infeksi Soil Transmitted Helminth dapat terjadi pada pekerja genteng 
apabila kebersihan perorangan dan sanitasi tempat kerja tidak dijaga, kurangnya 
dalam menjaga kebersihan perorangan dapat mengakibatkan mudahnya telur atau 
larva cacing masuk kedalam tubuh dan kurangnya sanitasi tempat kerja dapat 
mempermudah cacing untuk berkembangbiak. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah adakah hubungan antara kebersihan perorangan dan sanitasi tempat kerja 
dengan kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminth pada pekerja genteng di Desa 
Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2009. 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian survey analitik 
dengan pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Simple Random Sampling ( Sampel Acak Sederhana ) sehingga sampel berjumlah 
60 responden dari 154 orang jumlah populasi, instrument dalam penelitian ini 
adalah angket, mikroskop. Analisis data menggunakan analisis Univariat dan 
Bivariat, dengan uji Chi Square dengan taraf signifikansi 95 % 

Hasil penelitian ini diperoleh: Ada hubungan yang signifikan antara 
kebersihan perorangan dengan Infeksi Soil Transmitted Helminth, dengan analisis 
bivariat ( ρ = 0,001 < 0,05 ), ada hubungan yang signifikan antara sanitasi tempat 
kerja dengan Infeksi Soil Transmitted Helminth, dengan analisis bivariat ( ρ = 
0,005 < 0,05 ). 

Simpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara kebersihan perorangan 
dengan Infeksi Soil Transmitted Helminth, saran yang dianjurkan adalah menjaga 
kebersihan perorangan, ada hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan Infeksi 
Soil Transmitted Helminth, saran yang dianjurkan adalah menjaga kebersihan 
lingkungan kerja. 
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ABSTRACT 
 

Arinna Fiola Dwi Kieswari, 2009, The Relation Between Personal Hygiene and 
Sanitation Workplace with Occurence of Infection Soil Transmitted 
Helminth at Tile Worker in Countryside Singorojo District of Mayong 
Sub-Province Jepara year 2009, Research Paper, Health Society Science 
Department, Faculty Science Sportmanship, Semarang State University. 
The First Counsellor  : Dra. Henny Setyowaati, M.Si, The Second 
Counsellor : Dra. E.R. Rustiana, M.Si.  

 
Keyword : Personal Hygiene, Sanitation Workplace, Infection of Soil Transmitted 
Helminth 

The Infection of Soil Transmitted Helminth earn happened at tile worker 
if personal hygiene and workplace sanitation do not be taken care of, lack of in 
individual keep cleaning can result worm larva or worm egg enter into body and 
lack of workplace sanitation can make worm easily to reproduce. Problem of this 
research is, is there any relation between personal hygiene and workplace 
sanitation with occurrence of  Infection Soil Transmitted Helminth at tile worker 
in Countryside Singorojo District of Mayong Sub-Province Jepara Year 2009. 

 The type of this Research is use analytical survey research method with 
approach of Cross Sectional. The Technical intake of the sample is use Simple 
Random Sampling so that sample amount to 60 responder from 154 people of is 
amount of population, instrument in this research is questioner, microscope. Data 
analysis use Univariat and Bivariate analysis, with Chi Square test with significant 
level 95 %.  

 Result of this research is: There is significant relation between personal 
hygiene with Infection of Soil Transmitted Helminth, with bivariate analysis ( ρ = 
0,001 < 0,05 ), There is significant relation between workplace sanitation with 
Infection of Soil Transmitted Helminth, with bivariate analysis (ρ = 0,005 < 0,05).  

The conclution of this research is : there is relation between personal 
hygiene with Infection Soil Transmitted Helminth,The suggestion is to taking care 
of individual cleaning, there is relation between workplace sanitation with 
Infection of Soil Transmitted Helminth, The suggestion is to taking care of 
workplace cleaning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia pada saat ini sedang giat membangun dalam segala bidang. 

Salah satu tujuan pembangunaan tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Manusia adalah kunci sumber daya kesuksesan suatu 

pembangunan, sehingga berhasilnya suatu pembangunan dijalankan tergantung 

pada kualitas sumber daya manusia tersebut. 

Banyak kendala yang menghambat mutu sumber daya manusia di 

Indonesia antara lain status sosial ekonomi, penyakit kronis, kurang gizi, dan 

masalah lingkungan. Masalah kesehatan penduduk di Indonesia masih ditandai 

dengan tingginya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rendahnya tingkat 

sosial ekonomi penduduk. Salah satu penyakit yang insidennya masih 

tinggi,dengan prevalensi berkisar antara 57 – 80%  adalah infeksi cacing (AA 

Depary, 1987:1194) 

Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan 

kerja, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja seperti perlakuan yang 

sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pemerintah membina 

perlindungan kerja yang mencakup norma kesehatan kerja, norma keselamatan 

kerja, pemberian ganti rugi kerugian, perawatan dan rehabilitas dalam kecelakaan 

kerja (Suma’mur P.K, 1994:54). Untuk keamanan dalam melakukan pekerjaannya 

dan meningkatkan produktivitas sehari – hari maka tenaga kerja harus dilindungi 

dari berbagai masalah sekitarnya yang dapat menimpa dan mengganggu pekerja 
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serta pelaksaan pekerjaannya. Oleh karena itu hak atas perlindungan harus 

diberikan kepada para pekerja. 

Terjaminnya kesehatan tenaga kerja dapat mencapai produktifitas yang 

memadai perlu adanya keseimbangan faktor-faktor seperti beban kerja, beban 

tambahan, dan kapasitas kerja. Ketidakserasian antara ketiga faktor tersebut dapat 

menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit akibat kerja, gangguan 

faal, atau kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan 

produktifitas kerja (A.M Sugeng Budiono, 2003:99). 

Salah satu beban tambahan dari kerja yaitu adanya faktor biologi. 

Masalah yang sering timbul dari beban tambahan yang berupa faktor biologi pada 

pekerja adalah kecacingan, terutama pada pekerja pertanian, perkebunan, 

perhutanan, dan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tanah seperti 

pengrajin genteng, pengrajin gerabah, pengrajin batu-bata (Suma’mur P.K, 

1994:55). 

Kecacingan yang ditularkan melalui perantara tanah (Soil Transmitted 

Helminth) disebabkan oleh cacing yang untuk menyelesaikan siklus hidupnya 

perlu hidup ditanah yang sesuai untuk tempat berkembang ini menimbulkan 

infeksi bagi manusia. Di Indonesia parasit ini mempunyai nama umum nematoda 

usus atau lebih sering disebut dengan cacing perut. Ada empat spesies nematoda 

usus yang menginfeksi manusia, yaitu : Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuira, 

Necator americanus, Ancylostoma duodenale. Keempat cacing ini prevalensinya 

cukup tinggi di daerah pedesaan dan daerah semi urban maupun urban (B 

Rukmono, 1980:129). 
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Penelitian yang telah dilakukan diberbagai tempat di Indonesia sebagian 

besar menunjukkan prevalensi cukup tinggi untuk keempat cacing tersebut. 

Penelitian Bakta (1995: 435) di Bali mendapatkan prevalensi Ascaris 

lumbricoides 77,8 %, Trichuris trichuira 21,57 %, cacing tambang 13,70 %, dan 

infeksi campuran 21,57 %. 

Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah termasuk infeksi kronis 

yang dapat menurunkan keadaan kesehatan, gizi, kecerdasan dan produktifitas 

penderitanya. Dengan demikian secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian, 

karena menyebabkan kehilangan karbohidrat, protein dan kehilangan darah. 

Akibatnya dapat  menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pekerja yang 

berhubungan langsung dengan tanah mempunyai peluang besar terkena infeksi 

cacing ini. Akibat infeksi cacing yang berat dapat langsung berkaitan antara lain 

dengan gangguan pencernaan, anemia, dan sindroma paru. Apabila dikaitkan 

dengan kerja, kejadiaan infeksi ini  akan menurunkan produktifitas kerja. 

Pada industri genteng dan bata dimana digunakan tanah lempung basah 

dan proses pembuatannya dengan masa lembek (Soft Mud Proses), sering kali 

tanah galian langsung diaduk dengan tangan dengan tenaga manusia, dibiarkan 

setengah hari, kemudian dicetak dan dikeringkan, disusun baru dibakar. 

Tanah liat merupakan media yang sesuai untuk pertumbuhan telur 

Ascaris lumbricoides dan Trichuri trichura. Untuk pertumbuhan yang baik bagi 

cacing tambang diperlukan tanah pasir, karena diantara butir-butir tanah pasir ini 

larva dapat leluasa mengambil O2 maupun zat pembangun (Srisasi Gandahusada, 

1992:7). 
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Penularan dan penyebaran penyakit cacing sangat mudah dan sederhana, 

apabila didorong oleh keadaan sosial ekonomi yang kurang, tingkat pendidikan 

terutama pengetahuan tentang kesehatan yang kurang dan perilaku dari 

masyarakat yang kurang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan baik 

perorangan maupun lingkungan (Hadi Wartono, 1993:5). Berdasarkan survei 

awal, dalam melakukan pekerjaannya pengrajin ada yang tidak memakai alas kaki 

dan semua pengarajin tidak memakai sarung tangan. Kebersihan perorangan dan 

sanitasi lingkungan tempat kerja masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan pekerja yang setelah bekerja tidak mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum makan serta jenis lantai pada tempat kerja yang masih terbuat dari tanah 

dan kurangnya kebersihan tempat kerja. Keadaan yang seperti itu dapat 

mempermudah timbulnya kecacingan pada pengrajin. 

Epidemiologi penyakit cacing selalu berhubungan erat dengan 

keterbelakangan dalam pembangunan sosial ekonomi dan erat kaitannya dengan 

sindroma kemiskinan. Tanda-tanda dari sindroma ini antara lain berupa 

penghasilan yang sangat rendah. Keadaan ini menyebabkan tidak dapat 

mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan, kuantitas dan kualitas 

makanan yang rendah, sanitasi lingkungan yang jelek dan sumber air bersih yang 

kurang, pelayanan kesehatan yang terbatas, jumlah anggota keluarga yang besar. 

Pendekatan infeksi cacing tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan 

pendekatan medis. Dibutuhkan juga dukungan pendekatan kesehatan masyarakat 

seperti penataan kesehatan lingkungan, status gizi, higiene, perilaku, sanitasi dan 

sosial ekonomi keluarga (AA Depary, 1991:206). 
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Hasil penelitian Soeripto dkk (1989: 250), menunjukkan bahwa 

prevalensi infeksi cacing di Kasongan Bantul dan Godean Sleman dalah Ascaris 

lumbricoides 50,8 % dan 11,5 %, Trichuri trichuira 82,6 % dan 36,6 %, dan 

Necator americanus 76,2 % dan 25,3 %. Intensitas infeksi Ascaris lumbricoides di 

Kasongan lebih tinggi pada laki – laki dari pada wanita, sedangkan di Godean 

lebih tinggi pada wanita dari pada laki – laki.     

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Mayong, prevalensi 

infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah, untuk Ascaris lumbricoides 11,5 %, 

Trichuri trichuira 36,6 % dan cacing tambang 25,3 %. Intensitas infeksi Soil 

Transmitted Helminth lebih tinggi laki-laki dibandingkan pada wanita. 

Berdsarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Antara Kebersihan Perorangan dan Sanitasi Tempat Kerja  dengan 

Kejadian Infeksi ‘Soil Transmitted Helminth’ pada Pengrajin Genteng di Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong  Kabupaten Jepara”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Salah satu resiko bagi orang yang tiap hari bekerja dengan menggunakan 

tanah adalah terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth, karena tanah 

merupakan media untuk pertumbuhan cacing sehingga menjadi infeksi terhadap 

manusia. Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, telur dan larva cacing 

merupakan beban tambahan bagi para pengrajin genteng yang mempunyai 

peluang mempengaruhi kesehatan pekerja karena kegiatan pekerja sehari hari 

yang selalu kontak dengan tanah. Terkena infeksi cacing, apabila dikaitkan 

dengan kerja, akan menurunkan produktifitas.  
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Melihat uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahannya 

adalah ”Adakah hubungan antara kebersihan perorangan dan sanitasi tempat kerja 

dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth di Desa Singorojo Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum:  

Mengetahui hubungan antara kebersihan perorangan dan sanitasi tempat 

kerja dengan kejadian infeksi ‘Soil Transmitted Helminth’ pada pengrajin genteng 

di Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. 

1.3.2. Tujuan Khusus:          

1) Mengetahui angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada 

pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara. 

2) Mengetahui hubungan antara kebersihan perorangan dengan angka 

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng 

Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

3) Mengetahui hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan angka 

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng 

Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Pekerja  

Diharapkan dengan penelitian ini pengrajin dapat menambah pengetahuan 

tentang kontaminasi telur cacing melalui tanah, dan menimbulkan kesadaran 

dalam peningkatan sosial ekonomi, kebersihan perorangan, dan sanitasi 

rumah dan lingkungan kerja untuk kepentingan pencegahan. 

1.4.2. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam merancang dan 

melaksanakan penelitian tentang infeksi Soil Transmitted Helminth. 

1.4.3. Bagi Instansi Terkait 

Memberikan informasi sebagai masukan bagi pengelola program dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat berkaitan dengan infeksi 

Soil Transmitted Helminth. 
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1.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
peneliti 

Tahun dan 
Tempat 
Penelitian 

Jenis dan 
Rancanagan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Hubungan 

Antara 
Status 
Sosial 
Ekonomi 
dengan 
Kejadian 
Kecacingan 
pada Anak 
Sekolah 
Dasar Di 
Desa Suka 
Kecamatan 
Tiga Panah 
Kabupaten 
Karo 
Propinsi 
Sumatera 
Utara 

Sri 
Elemina 
Ginting 

Tahun 
2002, 
tempat di 
Desa Suka 
Kecamata
n Tiga 
Panah 
Kabupaten 
Karo 

Penelitian 
dilakukan 
secara sekat 
lintang, 
secara 
kualitatif 
dengan kai 
kuadrat 

Status 
sosial 
ekonomi 

Dari 120 
anak yang 
diperiksa 
84 anak 
(70 %) 
menderita 
kecacingan
, dan 36 
anak (30 
%) tidak 
menderita 
kecacingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
peneliti 

Tahun dan 
Tempat 
Penelitian 

Jenis dan 
Rancanagan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Hubungan 

Antara 
Higiene 
Pribadi Dan 
Sanitasi 
Lingkungan 
Dengan 
Kejadian 
Infeksi Soil 
Transmitted 
Helminth 
Pada Siswa 
SDN 
Keburuhan 
Kecamatan 
Ngombol 
Kabupaten 
Purworejo 
Tahun 2004 

Umi 
Wisnu 
Ningsih 

Tahun 
2004. 
Tempat 
SDN 
Keburuhan 
Kecamatan 
Ngrombol 
Kabupaten 
Purworeja 

Jenis 
penelitian Ex 
Planatori 
Survey. 
Rancangan 
desain cross 
sectional 
study. 
Pemilihan 
sampel 
menggunaka
n total 
population 

Faktor 
Higiene: 
kebiasaan 
memakai 
alas kaki, 
cuci 
tangan, 
potong 
kuku, 
makanan 
mentah. 
Faktor 
Sanitasi: 
kepemilika
n jamban, 
lantai 
rumah, 
ketersediaa
n air bersih  

Hasil 
Penelitiaan: 
Alas kaki 
(P-
value:0,728 
C:0,041) 
tidak ada 
hubungan. 
Kebiasaan 
mencuci 
tangan (p-
value:0,011 
C:0,288) 
ada 
hubungan 
lemah. 
Potong 
kuku (p-
value:0,482 
C:0,083) 
tidak ada 
hubungan. 
Makanan 
mentah (p- 
value:0,158 
C:0,164) 
tidak ada 
hubungan. 
Jamban (p-
value:0,675 
C:0,049) 
tidak ada 
hubungan. 
Lantai 
rumah (p-
value:0,002 
C:0,338) 
ada 
hubungan 
lemah 
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Perbedaan penelitian  

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah: 

1) Tahun dan tempat penelitiaan: Penelitian ini dilaksanakan di Desa Singorojo 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2009, sedangkan pada penelitian 

Sri Elemina Ginting dilaksanakan di Desa Suka Kecamatan Tiga Panah 

Kabupaten Karo pada tahun 2002 dan penelitian Umi Wisnu Ningsih 

dilaksanakan di SDN Keburuhan Kecamatan Ngrombol Kabupaten Purworejo 

pada tahun 2004. 

2) Variabel penelitian: variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebersihan 

perorangan dan sanitasi tempat kerja sedangkan variabel terikat adalah infeksi 

Soil Transmitted Helminth, variabel bebas dalam penelitian Sri Elemina 

Ginting adalah status sosial ekonomi sedangkan variabel terikat adalah 

kejadian kecacingan, variabel bebas pada penelitian  Umi Wisnu Ningsih 

adalah faktor Higiene pribadi dan faktor sanitasi lingkungan sedangkan 

variabel terikat adalah infeksi Soil Transmitted Helminth.  

3) Jenis dan rancangan penelitian: jenis dan rancangan penelitian ini adalah 

survai analitik dengan pendekatan cross sectional, sedangkan jenis dan 

penelitian  Sri Elemina Ginting adalah sekat lintang secara kualitatif dengan 

kai kuadrat dan jenis dan rancangan penelitian Umi Wisnu Ningsih adalah Ex 

planatory survey dengan pendekatan cross sectional study. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan diadakan di Desa Singorojo Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret 2009 

1.6.3. Ruang Lingkup Materi 

Berdasarkan penelitian ini, penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian 

atau materi Ilmu Kesehatan Masyarakat bidang keselamatan dan kesehatan kerja 

dan epidemiologi lingkungan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Infeksi Cacing Yang Ditularkan Melalui Tanah 

Angka kesakitan karena cacing perut (intestinal helminth) di Indonesia 

masih cukup tinggi trutama didaerah pedesaan dan penduduk dengan tingkat 

sosial ekonomi yang rendah. Tingginya infeksi cacing perut berkaitan dengan 

keadaan sanitasi lingkungan, kebiasaan penduduk dalam membuang tinja, dan 

kurangnya pengertian tentang cara-cara hidup sehat. 

Soil Transmitted Helminth atau cacing yang ditularkan melalui tanah 

adalah cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan stadium hidup di tanah 

yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk infeksi bagi manusia (Sutanto, 

1988:5). Tanah yang terkontaminasi oleh telur cacing semakin meluas terutama di 

sekitar rumah pada penduduk yang mempunyai kebiasaan membung tinja di 

sembarang tempat. Hal ini akan memudahkan terjadinya penularan pada 

masyarakat. Tanah merupakan hospes perantara atau tuan rumah sementara 

tempat perkembangan telur-telur atau larva cacing sebelum dapat menular dari 

seorang terhadap orang lain. 

Nematoda usus yang menginfeksi manusia mencakup empat spesies 

utama, yaitu: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale (S Nurhayati, 1986: 726). Di dalam epidemiologi siklus 

hidup cacing penting untuk diketahui guna keperluan pemberantasan dan 
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demikian pula dampak dari akibat terinfeksi cacing perlu diketahui untuk 

menentukan besarnya masalah pemberantasan. 

2.1.1.1. Ascaris Lumbricoides (Cacing Gelang)  

1. Epidemiologi 

Infeksi yang disebabkan oleh cacing ini disebut Ascariasis. Ascaris 

lumbricoides merupakan nematoda usus terbesar. Di Indonesia prevalensi 

askariasis tinggi, frekuensinya antara 60–90%. Keadaan tanah dan iklim yang 

sesuai dapat menjadikan tempat perkembangan yang baik untuk cacing ini. Telur 

Ascaris lumbricoides yang telah dibuahi dan jatuh pada tanah yang sesuai menjadi 

infektif dalam waktu tiga minggu pada suhu optimum kira-kira 25 – 30 oC (S 

Gandahusada, 1992: 11).  

Manusia dapat terinfeksi dengan cara menelan telur Ascaris 

lumbricoides yang infektif (telur yang mengandung larva). Semakin banyak telur 

yang ditemukan dari sumber kontaminasi, maka semakin tinggi derajat endemi di 

suatu daerah. Telur Ascaris lumbricoides lebih kuat dan lebih tahan pada berbagai 

variasi lingkungan. 

2. Morfologi  

Ascaris lumbricoides merupakan cacing gelang berwarna merah muda. 

Cacing ini dapat langsung diidentifikasikan karena ukurannya yang terlalu besar, 

yaitu cacing betina dengan panjang antara 200-400 mm dengan diameter 3-6 mm, 

sedangkan cacing jantan dengan panjang 150-300 mm dengan diameter 2-4 mm. 

Ujung pasteriornya melengkung ke ventral dan sepasang spikulum terdapat dalam 

sebuah kantong. Pada kepala terdapat tiga bibir, satu yang lebar di medio dorsal 
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dan sepasang di ventro lateral, bagian anterior tubuh mempunyai tentakel-tentakel 

halus   (S Gandahusada,1992: 8).  

Telur cacing berbentuk lonjong dengan ukuran 45-75 mikron x 35-50 

mikron, berbenjol-benjol, kasar, mempunyai lapisan albumoid dan hialin yang 

tebal dan jernih. Telur yang tidak di buahi dihasilkan oleh cacing betina yang 

tidak di buahi atau cacing yang masih muda dan belum lama mengeluarkan telur. 

Dinding telur lebih tipis dari dinding telur yang dibuahi (S Gandahusada, 1992: 

10).  

3. Siklus Hidup 

Siklus hidup cacing Ascaris lumbricoides dimulai dari telur yang 

dihasilkan oleh cacing betina dewasa didalam usus manusia, dan dikeluarkan 

melalui feses. Manusia merupakan hospes defenitif. Seekor cacing betina dapat 

mengeluarkan telur sebanyak 100.000 - 200.000 butir perhari, yang terdiri dari 

telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi. Bila keadaan lingkungan 

menguntungkan seperti udara yang hangat, lembab, tanah yang terlindung dari 

matahari, maka telur yang dibuahi berkembang menjadi bentuk infektif dan dapat 

bertahan dalam waktu yang lama. Embrio akan berubah menjadi larva di dalam 

telur dalam waktu kurang lebih 3 minggu (S Gandahusada, 1992: 9).  

Telur yang infektif bila tertelan oleh manusia, akan menetas diusus 

halus. Larva yang menembus dinding usus halus menuju ke pembuluh darah atau 

saluran limfe, lalu dialirkan melalui vena vorta masuk ke hepar, kemudian ke 

jantung kanan dan paru. Di paru larva menembus dinding pembuluh darah dan 
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dinding alveolus, masuk kerongga alveolus kemudian naik ke trakea melalui 

bronkiolus dan bronkus. 

Didalam trakea dengan bantuan bulu-bulu getar dalam saluran 

pernafasan, larva mencapai epiglotis kemudian tertelan kembali ke dalam 

lambung, lalu menuju usus halus. Di dalam usus halus larva berubah menjadi 

cacing dewasa. Setelah kopulasi cacing betina mereproduksi telur dan telur akan 

keluar bersama feses penderita. Bila telur ini jatuh ke tanah yang sesuai untuk 

pertumbuhannya, telur akan menjadi infektif bagi manusia setelah 3 minggu. 

Sejak telur infektif sampai cacing dewasa diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan, 

cacing dewasa dapat hidup di usus halus selama 1 tahun di dalam usus halus. 

4. Gejala Klinis  

Gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh larva dan 

cacing dewasa.Bila jumlahnya sedikit biasanya tidak menunjukkan adanya gejala 

klinis dan baru diketahui sebagai penderita setelah dilakukan pemeriksaan feses 

atau bila cacing dewasa keluar bersama feses. Terdapatnya cacing dewasa pada 

usus biasanya tidak menyebabkan kelainan kecuali bila jumlahnya banyak. 

Terkadang penderita mengalami gangguan usus ringan seperti mual-mual, nafsu 

makan kurang, diare, atau konstipasi (S Margono, 1998:69)  

Gangguan karena larva biasanya terjadi pada saat berada di paru. 

Penderita yang rentan terhadap pendarahan yang kecil pada dinding alveolus dan 

timbul gangguan pada paru yang disertai dengan batuk, demam, dan eosinofolia. 

Pada foto toraks tampak infitrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu, keadaan 

ini disebut sindrom loeffler (S Gandahusada, 1992:10).  
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Cacing ini mempunyai cairan tubuh yang dapat menyebabkan reaksi 

toksik sehingga terjadi gejala demam yang disertai dengan gatal-gatal, oedema 

diwajah, konjungtifitas, dan iritasi saluran pernafasan bagian atas. Cacing dewasa 

juga dapat menimbulkan berbagai akibat yang bersifat mekanik seperti, obstruksi 

usus, intusupepsi, dan perforasi usus. Migrasi cacing dapat terjadi karena 

rangsangan seperti demam, penggunaan anestesi umum. Migrasi ini dapat 

menimbulkan obtuksi usus masuk kesaluran empedu, saluran pankreas. 

 

2.1.1.2 . Trichuris Trichuira (Cacing Cambuk) 

1. Epidemiologi 

Infeksi oleh cacing ini disebut trichuriasis. Banyak di jumpai di daerah 

dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban tinggi. Telur yang infektif dalam 

keadaan terlindung dari sinar matahari langsung akan tetap bertahan dalam waktu 

lama. Akan tetapi dalam suhu yang tinggi dan kekeringan Trichuris trichuira 

lebih lemah. Penularan terjadi melalui kontaminasi tangan, makanan atau 

minuman. Telur tumbuh di tanah liat, tempat lembab dan teduh dengan suhu 

optimum kira – kira 30oC. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya 

berkisar antara 30%–90% (Depkes R.I, 2004: 18).  

2. Morfologi 

Cacing dewasa berwarna merah muda, berbentuk cambuk dengan 

anterior berbentuk ujung cambuk, sedangkan bagian posterior tebal  sebagai 

pegangan cambuk. Melekat pada dinding sekum dan pada dinding apendiks, kolon 

atau bagian posterior ileum. Pada waktu melekat pada dinding usus, seluruh 

bagian anterior tubuh cacing yang seperti mata cambuk terbenam masuk ke dalam 
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mukosa usus. Cacing jantan berukuran 30-45 mm dengan bagian posterior 

melingkar. Cacing betina berukuran 35-50 mm dan ujung posteriornya membulat. 

Telur cacing cambuk berwarna coklat, mempunyai dua katup, berbentuk 

seperti tempayan (gentong) dengan semacam tutup yang jernih dan menonjol pada 

kedua katupnya. Telur cacing cambuk berukuran 30-54 x 23 mikron. Sel telur 

yang dibuahi pada waktu dikeluarkan dari cacing betina dan terbawa feses keluar 

tubuh, telur fertil tersebut belum bersegmen. Sekurang-kurangnya 3-4 minggu 

telur didalam tanah menjadi embrio. Cacing betina dapat mengeluarkan telur 

kurang lebih 4000 telur per hari. Keadaan udara yang lembab perlu untuk 

perkembangannya. 

3. Siklus Hidup  

Cacing cambuk ini mempunyai siklus hidup yang sederhana. Telur yang 

telah dibuahi keluar dari hospes bersama dengan feses. Telur tersebut berisi larva 

dan merupakan bentuk infektif. Infeksi pada manusia terjadi karena tertelan telur 

yang infektif yang mencemari makanan dan minuman mentah, sedangkan pada 

anak-anak biasanya terinfeksi langsung melalui tangan yang kotor tercemar tanah 

yang mengandung telur infektif. 

Dinding telur akan tercerna didalam usus halus dan larva muda yang 

keluar bergerak turun menuju dasar dari kripta usus. Didalam usus dapat menetap 

selama 3-10 hari. Setelah menjadi dewasa cacing turun kebawah kedaerah sekum 

dan kolon bagian proksimal kemudian melekatkan diri dengan menembus mukosa 

usus. Di mukosa usus itulah cacing mengambil makanannya. Masa pertumbuhan 
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mulai dari telur tertelan sampai menjadi dewasa kurang lebih 30-90 hari (S 

Gandahusada, 1998: 19).  

4. Gejala Klinik 

Pada umumnya Trichuris trichuira dapat menimbulkan efek traumatik 

dan efek toksik pada penderita. Trauma pada dinding usus terjadi karena cacing 

ini membenamkan kepalanya pada dinding usus, cacing ini biasanya menetap 

pada sekum. Pada infeksi yang ringan kerusakan dinding mukosa usus hanya 

sedikit. Sedangkan pada infeksi yang berat akan terjadi pembuntuan appendiks 

dan proses peradangan pada sekum, kolon, dan appendiks tersebut. Cacing yang 

menghasilkan lytic subtance ini juga menghisap darah penderita. Ultikaria dan 

gejala-gejala alergi lain dapat pula dijumpai pada penderita trichuriasis.  

Gejala pada infeksi ringan dan sedang seperti, susah tidur, gugup, nafsu 

makan menurun, bisa juga dijumpai nyeri epigastrik, muntah, kontipasi, perut 

kembung. Pada infeksi berat dengan gejala seperti, diare berdarah, nyeri perut, 

tenesmus, anoreksia, anemia dan penurunan berat badan. Pada infeksi sangat berat 

bisa terjadi prolapsus rekti. 

Anemia yang terjadi pada penderita trichuriasis dapat disebabkan oleh 

dua hal, yaitu karena kemampuan cacing cambuk menghisap darah hospes (0,005 

ml/hr/ekor) dan karena pendarahan yang terjadi pada tempat perlekatan cacing di 

rongga usus.  
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2.1.1.3. Necator americanus, Ancylostoma duodenale (Cacing Tambang) 

1. Epidemiologi  

Necator americanus dan Ancylostoma duodenale ditemukan di daerah 

tropis dan sub tropis. Manusia merupakan penjamu primer untuk cacing ini. 

Kondisi yang optimal untuk daya tahan larva adalah kelembaban sedang dengan 

suhu berkisar 28 °C – 32 oC (Srisasi Gandahusada, 2000: 15). Infeksi yang terjadi 

pada manusia karena tertelannya larva filariform ataupun dengan cara larva 

filariform menembus kulit. Pada Necator americanus infeksi melalui kulit lebih 

sering terjadi, sedangkan pada Ancylostoma duodenale infeksi lebih sering terjadi 

dengan tertelan larva.  

2. Morfologi 

Cacing dewasa berbentuk silindris, berwarna putih keabu-abuan, cacing 

betina berukuran 9 – 13 mm x 0,35 – 0,6 mm dan cacing jantan berukuran 5 – 11 

mm x 0,3 – 0,45 mm (Indan Entjang, 2001 : 237) 

Perbedaan morfologi kedua cacing ini terletak pada, bentuk gigi, badan 

ukuran rongga mulut, dan bursa pada jantan. Ukuran Ancylostoma duodenale 

lebih besar dari pada Necator americanus. Necator americanus bentuk larva 

setelah mati biasanya menyerupai huruf S, sedangkan pada Acylostoma duodenale 

setelah mati larva berbentuk huruf C. Rongga mulut kedua cacing ini besar, pada 

Necator americanus gigi berbentuk dari kitin, sedangkan pada Ancylostoma 

duodenale mempunyai dua pasang gigi yang berbetuk kerucut. 

Telur cacing tambang berbentuk oval yang terdiri dari satu lapis dinding 

yang tipis dan adanya ruangan yang jelas antara dinding dan sel di dalamnya. 
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Bentuk telur Necator americanus dengan Ancylostoma duodenale sulit dibedakan, 

perbedaan terletak pada ukuranya. Telur Necator americanus berukuran 64–76 

mikron, menghasilkan telur 10.000–20.000 telur tiap hari. Telur Ancylostoma 

duodenale berukuran 56–60 mikron, menghasilkan telur 10.000–25.000 telur per 

hari.  

3. Siklus Hidup 

Manusia merupakan satu-satunya hospes definitif pada ke dua cacing 

tambang. Cacing tambang melekat pada mukosa usus halus dengan rongga 

mulutnya. Telur yang dikeluarkan bersama tinja pada lingkungan yang sesuai 

akan menjadi matang dan mengeluarkan larva rhabditiform dalam waktu 1–2 hari 

pada suhu optimum. Suhu optimum untuk perkembangan larva antara lain 

terlindung dari sinar matahari yang kuat terletak pada tanah dengan ukuran 

partikel dan stuktur yang sesuai, dan temperatur antara 28–32 oC untuk Necator 

americanus dan antara 23– 25oC untuk Ancylostoma duodenale. Dalam waktu 3–4 

hari larva rhabdiftiform menjadi larva filariform yang infektif dan dapat 

menembus kulit manusia (S. Gandahusada, 2000: 15). 

Infeksi pada manusia terjadi ketika larva filariform menembus kulit kaki. 

Ancylostoma duodenale dapat menginfeksi manusia melalui mulut. Setelah larva 

menembus kulit manusia maka larva akan mengikuti aliran limfe atau pembuluh 

kapiler dan dapat mencapai paru. Larva akan naik ke bronkus dan trakea, dan 

akhirnya masuk ke usus dan menjadi dewasa. Migrasi melalui darah dan paru 

berlangsung selama satu minggu, sedangkan siklus dari larva menjadi dewasa 

berlangsung selama 7–8 minggu.    
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4. Gejala Klinik 

Gejala klinik dapat ditimbulkan oleh cacing dewasa dan larva. Bila larva 

infektif menembus kulit dapat terjadi gatal-gatal, bila jumlah larva infektif yang 

masuk banyak, maka dalam beberapa jam saja akan terjadi reaksi alergi terhadap 

cacing yang menimbulkan warna kemerahan yang disebut juga ground itc.  

Larva Ancylostoma duodenale yang tertelan, sebagian akan masuk ke 

usus dan tumbuh menjadi dewasa, sebagian lagi akan menembus mukosa mulut, 

faring, dan melewati paru seperti larva menembus kulit. Seekor cacing Necator 

americanus menyebabkan penderita kehilangan darah 0,005–0,1 cc sehari, 

sedangkan Ancylostoma duodenale menyebabkan penderita kehilangan darah 

0,08–0,34 cc sehari. Biasanya terjadi anemia hipokrom mikrositer dan eosinofilia 

pada penderita. Akibat anemia ini menyebabkan penderita tampak pucat, perut 

buncit, dan rambut kering serta mudah lepas. 

 

2.1.2. Diagnosis Cacingan 

Diagnosis kecacingan yang lazim digunakan adalah dengan pemeriksaan 

feses segar. Telur dapat ditemukan dalam sediaan apus feses, akan tetapi pada 

infeksi ringan akan perlu digunakan cara konsentrasi. Metode Kato-Katz 

merupakan metode kuantitatif yang disarankan untuk diagnosis penyakit infeksi 

cacing yang disebabkan oleh Soil Transmitted Helminth.  

Pemeriksaan tinja dengan cara konsentrasi, pengendapan dan 

pengapungan lebih teliti daripada pemeriksaan dengan cara langsung. Hal ini 



22 

 

karena dengan cara konsentrasi akan lebih mudah dan lebih cepat ditemukan telur 

cacing pada sediaan, karena telur cacing tersebut telah terkonsentrasi.  

Menurut ketentuan WHO evaluasi intensitas infeksi cacing berdasarkan 

pada hasil perhitungan telur per gram tinja. 

Tabel 2.1: Klasifikasi Intensitas Cacing ( Ankilomiasis, Askariasis, Trichuriasis ) 

Berdasarkan Hitung Per Gram Tinja(TPG) Menurut WHO. 

Klasifikasi Klinik Ankilostomiasis Askariasis Trichuriasis 

Negatif 0 0 0 

Ringan 1-699 1-9.999 1-99 

Sedang 700-24.999 10.000-299.999 100-99.999 

Berat ≥ 25.000 ≥ 3.00.000 ≥ 100.000 

 

2.1.3. Kebersihan Perorangan 

Kebersihan perorangan atau hygiene perorangan disebut juga personal 

hygiene, yang berarti kebersihan. Hygiene perorangan adalah suatu upaya 

kesehatan perorangan untuk memelihara kesehatan diri sendiri guna membentuk 

sumber daya yang handal dan berkualitas.  

Entjang (1991), menguraikan usaha kesehatan pribadi sebagai daya 

upaya dari seseorang demi seseorang untuk memelihara dan mempertinggi 

kesehatan sendiri. Kebersihan diri adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang, 

sehingga perlu diusahakan agar dalam kehidupan sehari-hari memiliki wawasan 

Perilaku Hidup Sehat (PHBS). 

Menurut departemen kesehatan RI (2001:100), usaha pencegahan 

penyakit cacingan antara lain: menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan 
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lingkungan dengan baik, menjaga makanan dan minuman yang baik dan bersih, 

memakai alas kaki, membuang air besar dijamban (kakus), menjaga kebersihan 

diri dengan baik seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan.  

Kebersihan seseorang sebagai upaya preventif terhadap kejadian 

kecacingan. Kebersihan perorangan ini antara lain :  

2.1.3.1. Kebersihan Kulit 

Kulit merupakan penerima berbagai macam rangsangan (stimuli) 

dariluar. Disamping sebagai penerima stimuli kulit juga merupakan pintu tempat 

masuknya kuman penyakit kedalam tubuh. Ancylostomiasis merupakan penyakit 

kecacingan yang penularannya berlangsung melalui kulit. 

Jenis organisme yang ditemukan dikulit adalah transien dan residen. 

Organisme residen merupakan flora normal individual, tumbuh dan 

berkembangbiak dikulit, akan tetapi jarang menyebabkan infeksi, kecuali bila 

masuk kedalam tubuh. Organisme ini tidak mudah disingkirkan hanya dengan 

menggosok, biasanya merupakan organisme aerob dan gram positif. 

Organisme transien berlawanan dengan organisme residen. Organisme 

transien hidup kurang dari 24 jam pada kulit, dapat dengan mudah disingkirkan 

dengan cara mencuci atau menggosok, biasanya merupakan organisme anoerob, 

gram negatif. Organisme ini penularannya melalui tangan, apabila mereka masuk 

ketubuh maka dengan cepat dapat menginfeksi tubuh hospes. Organisme seperti 

ini dapat dihilangkan dengan cara mencuci tangan, melalui gesekan mekanik serta 

dengan bantuan sabun dan air yang mengalir. 
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Menjaga dan memelihara kebersihan kulit perlu dilakukan. Penggunaan 

sabun untuk membersihkan kulit berguna untuk menghilangkan bau, kotoran yang 

mengandung kuman, merangsang peredaran darah dan syaraf, melemaskan otot 

dan memberikan kesegaran pada kulit. 

2.1.3.2. Kebersihan Tangan 

Tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering kontak dengan 

mikroorganisme. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum makan dan 

sesudah makan, atau mengambil makanan dan bila tangan kotor. Mencuci tangan 

sebaiknya menggunakan sabun dan air yang mengalir, kalau perlu dapat 

menggunakan sikat dengan menggosok sela-sela tangan dan lipatan kulit kuku.  

Kuku merupakan bagian lanjutan dari pada kulit. Susunan kuku licin dan 

tertanam kokoh dalam daging. Ujung kuku berbentuk garis cembung sesuai 

dengan ujung jari. Pemotongan kuku sebaiknya dilakukan seminggu sekali. Kuku 

sebaiknya selalu dipotong pendek untuk menghindari penularan cacing dari 

tangan ke mulut (S Gandahusada, 2000:30) 

2.1.3.3. Kebersihan Kaki 

Kaki berfungsi sebagai alat penyokong kekuatan tubuh, menjaga 

keseimbangan badan dan untuk berjalan. Apabila kebersihan dan pemeliharaan 

kaki tidak diperhatikan maka dapat menjadi sarang atau tempat masuknya kuman 

penyakit kedalam tubuh. 
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Perawatan dan pemeliharaan kaki diantaranya meliputi :  

1. Mencuci kaki sehabis mandi atau pada waktu mandi sebaiknya 

diperhatikan untuk mencuci kaki, terutama pada sela - sela kaki. Mencuci 

kaki dapat menggunakan air garam atau air sabun hangat, ini berguna 

untuk merangsang otot dan pembuluh darah dikaki. 

2. Selalu memakai alas kaki untuk menghindari atau mencegah penularan 

penyakit yang masuk melalui perantara kulit, seperti pada penularan 

penyakit cacing pada cacing tambang. Selain itu juga dapat menghindari 

kecelakaan pada kaki akibat tertusuk benda – benda tajam. 

3. Kuku jari kaki harus dipotong dengan memperhatikan sudut – sudutnya. 

4. Latihan kaki untuk memperkuat otot guna menghindari kelelahan. 

Penyakit cacingan dapat disebabkan oleh pencemaran tanah melalui 

kotoran manusia. Penularan penyakit yang disebarkan oleh kotoran manusia 

(tinja) dapat dilihat pada skema penyebaran penyakit melalui tinja dibawah ini: 

 

 

 

  

 

 

  

Gambar 2.1: Penyebaran penyakit melalui tinja 

(Sumber: Soekidjo Notoadmojo, 1997: 159) 
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Dari skema tersebut nampak jelas bahwa peranan tinja dalam penyebaran 

penyakit sangat besar. Disamping dapat langsung mengkontaminasi makanan, 

minuman, sayuran, air, tanah, serangga (lalat, kecoa dan sebagainya) dan bagian-

bagian tubuh dapat terkontaminasi oleh tinja dari seseorang yang sudah menderita 

suatu penyakit tertentu merupakan penyebab penyakit bagi orang lain. Kurangnya 

perhatiaan terhadap pengelolaan tinja disertai dengan cepatnya pertambahan 

penduduk, akan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan 

lewat tinja. Penyakit yang ditularkan oleh tinja manusia antara lain: tipus, disentri, 

kolera, bermacam-macam cacing (cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, 

cacing pita), schistosomiasis dan sebagainya (Soekidjo Notoadmojo, 1997:159). 

Menurut Depkes RI (1995:49), pemeliharaan jamban dengan baik adalah: 

lantai jamban hendaknya selalu bersih dan kering, tidak ada sampah berserakan, 

rumah jamban keadaan baik, lantai selalu bersih tidak ada kotoran yang terlihat, 

lalat dan kecoa tidak ada, tersedia alat pembersih dan bila ada bagian yang rusak 

segera diperbaiki atau diganti. 

Pencegahan penularan penyakit yang ditularkan melalui kotoran manusia 

dapat dilakukan dengan memutuskan rantai penularannya. Pemutusan rantai 

penularan dapat dilakukan dengan cara : 

1. Cuci tangan sebelum makan, sehabis bekerja dan sehabis BAB untuk 

memotong rantai terkontaminasinya tangan dengan kotoran manusia. 

2. Tersedianya samijaga yang sehat (sarana air minum dan jamban yang 

sehat), untuk memotong rantai penularan terhadap air, makanan (sayur – 

sayuran), minuman dan pencemaran tanah oleh kotoran manusia. 
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3. Perlindungan terhadap pencemaran sumber mata air, makanan dan 

minuman dilakukan dengan pemberdayaan perilaku sehat pemakai air dan 

melindungi atau memberantas sumber pencemaran. 

2.1.4. Sanitasi Tempat Kerja 

Tempat kerja merupakan tempat tinggal kedua, sama halnya dengan 

perumahan ditempat kerja manusia juga membutuhkan kenyamanan, keselamatan, 

dan juga terhindar dari segala macam penyakit. Sanitasi lingkungan adalah prinsip 

usaha untuk meniadakan atau setidak – tidaknya menguasai lingkungan yang 

dapat menimbulkan penyakit, melalui kegiatan – kegiatan yang ditujukan untuk 

pengendalian.  

Menurut Budioro. B (1997: 85) sanitasi adalah usaha kesehatan 

masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor 

lingkungan yang mempengaruhi derajat  kesehatan manusia.  

Sanitasi tempat kerja merupakan usaha dari kesehatan masyarakat yang 

ditujukan pada masyarakat pekerja. Sanitasi tempat kerja sama halnya dengan 

sanitasi lingkungan perumahan untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, seperti 

ruang kerja, WC atau kamar kecil, pembuangan sampah, sumber atau penyediaan 

air, sarana cuci, sarana makan dan sarana kesehatan. 

Penyebaran infeksi Soil Transmitted Helminth dapat melalui 

terkontaminasinya tanah yang mengandung telur Trichuri trichuira, telur tumbuh 

dalam tanah liat yang lembab dan tanah dengan suhu optimal ± 30° C (Depkes R.I 

2004: 18). Tanah liat dengan kelembaban tinggi dan suhu yang berkisar antara 25° 

C – 30° C sangat baik untuk berkembangnya telur Ascaris lumbricoides sampai 
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menjadi bentuk infektif (S Gandahusada, 2000: 11). Sedangkan untuk 

pertumbuhan larva Necator americanus yaitu memerlukan suhu optimum 28°C – 

32°C pada tanah gembur seperti pasir atau humus, dan untuk Ancylostoma 

duodenale lebih rendah yaitu 23°C – 25°C tetapi umumnya lebih kuat (S 

Gandahusada, 2000: 15)  

Penanggulangan kecacingan khususnya pada pengrajin genteng sanitasi 

tempat kerja sangat penting, karena sebagian besar waktu mereka digunakan 

untuk bekerja dengan tanah liat yang merupakan media pertumbuhan telur atau 

larva cacing. Pengawasan sanitasi air dan makanan, pembuangan kotoran, air 

buangan dan sampah serta pemeliharaan lingkungan kerja berperan penting dalam 

penanggulangan kecacingan. Tujuan utama dari sanitasi tempat kerja adalah untuk 

pencegahan terhadap kecacingan pada pekerja dan meningkatkan produktifitas 

dan efisiensi kerja dengan pekerja yang sehat secara memadai sehingga tercipta 

produksi yang tinggi.  

Mengungkap tujuan dari kesehatan masyarakat untuk mencegah 

penyakit, memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kesehatan dan 

efisiensi masyarakat ada berbagai usaha yang dianggap penting agar mencapai 

tujuan antara lain menjaga sanitasi lingkungan dan kebersihan perorangan yang 

merupakan ruang lingkup dari hygiene sanitasi (Juli Soemirat Slamet, 2002:4). 

2.1.5. Tinjauan Umum Pengrajin Genteng 

Tanah lempung basah merupakan bahan yang digunakan untuk 

pembuatan genteng maupun batu bata pada industri kecil. Proses pembentukannya 

dengan masa lembek (Soft Mud Proses), tanah oleh penggalian langsung diaduk 
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atau diulet(diaduk dengan menggunakan tangan) dengan tenaga manusia 

kemudian dibiarkan setengah hari, baru dicetak dan dikeringkan, disusun lalu 

dibakar.  

Genteng yang dihasilkan oleh salah satu pengrajin genteng di Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ada dua macam yaitu, genteng 

yang proses pembuatannya menggunakan mesin press dan genteng yang 

dihasilkan secara manual atau tradisional. Proses pembuatan secara press dan 

tradisional hampir sama, terdiri dari pencampuran bahan, penyelepan, dipadatkan, 

percetakan awal(dilemper), percetakan genteng. Untuk genteng press setelah 

dipadatkan langsung dicetak menggunakan mesin press jadi tidak melalui proses 

percetakan awal atau nglemir. 

Pembuatan genteng tradisional hampir pada keseluruhan proses 

percetakannya dilakukan secara manual, kecuali pada penyelepan bahan yang 

sudah dipergunakan alat selep dan biasanya dikerjakan oleh tenaga kerja laki – 

laki sedangkan tenaga kerja wanita lebih banyak bekerja pada percetakan awal 

(nglemir). Percetakan awal atau nglemir yaitu adonan yang sudah diselep dan 

dipadatkan ditempatkan pada cetakan yang berbentuk segi empat kemudian 

diinjak-injak setelah merata lalu diambil kemudian dicetak menjadi genteng. 

Bahan dasar pembuatan genteng adalah tanah liat sehingga pada 

umumnya tempat kerja pengrajin genteng lantainya masih dari tanah, untuk 

mempermudah pengrajin genteng bekerja biasanya pengrajin bekerja tanpa 

memakai alas kaki. Letak antara sumber air bersih dengan air buangan dan 

sampah masih dalam satu lingkungan tempat kerja yang jaraknya masih 
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berdekatan, sehingga dapat mencemari sumber air bersih. Pada lingkungan yang 

kurang bersih dan lembab dapat mempercepat terjadinya infeksi Soil Transmitted 

Helminth. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah 

pada umumnya menunjukan tingkat kebersihan perorangan yang kurang baik 

sehingga mudah terinfeksi cacing. Hal ini disebabkan karena orang yang belum 

mempunyai pengetahuan terkadang melakukan kegiatan yang keliru tetapi tidak 

menyadari bahwa prilakunya salah, karena sudah menjadi kebiasaan maka merasa 

bahwa apa yang dilakukannya benar. 

Berdasarkan survei awal, dalam melakukan pekerjaannya pengrajin ada 

yang tidak memakai alas kaki dan semua pengarajin tidak memakai sarung 

tangan. Kebersihan perorangan dan sanitasi lingkungan tempat kerja masih 

kurang. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan pekerja yang setelah bekerja tidak 

mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan serta jenis lantai pada tempat 

kerja yang masih terbuat dari tanah dan kurangnya kebersihan tempat kerja. 

Keadaan yang seperti itu dapat mempermudah timbulnya kecacingan pada 

pengrajin. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Kerangka Teori 

 

Sumber: Brown H.W (1983), Budioro B (1997), Depkes R.I (2001), Depkes R.I 

(2004), dr. Indan Entjang (2003), Margono S (1998), Noerhayati S (1998), 

Rukmono B (1980), Soedarto (1991), Srisasi Gandahusada (1992) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep – 

konsep atau variabel – variabel yang akan diamati melalui penelitian yang 

dimaksud (soekidjo Notoatmojo, 2002: 44). 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka konsep 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara itu apakah betul – betul terjadi pada 

sample yang diteliti apa tidak (Sugiono, 2001:6) 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara kebersihan perorangan dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminth pada pengrajin genteng di Singorojo 

2. Ada hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminth pada pengrajin genteng di Singorojo. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebersihan perorangan dan 

sanitasi tempat kerja. 

3.3.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah infeksi Soil Trasmitted 

Helminth.  

3.3.3 Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi dan 

status gizi. Sosial ekonomi dikendalikan dengan penigkatan pendapatan dan satus 

gizi dikendalikan dengan meningkatan konsumsi makanan yang bergizi tinggi. 
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3.4. Definisi Operasional, Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1: Definisi Operasional, Skala Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Kategori Skala 
1 2 3 4 5 

Infeksi Soil 
Transmitted 
Helminth 

Masuk dan 
berkembangnya 
nematode usus 
didalam tubuh 
manusia baik 
melalui telur 
maupun larva yang 
menembus kulit 

Mikroskop 
dengan 
metode 
floatasi 

1. Terinfeksi: bila 
ditemukan larva 
maupun cacing 
pada feces 

2. Tidak terinfeksi: 
bila tidak 
ditemukan larva 
maupun telur 
dalam feces 

Nominal

Kebersihan 
perorangan 

Penilaian 
kebersihan 
pribadi yang 
berkaitan dengan 
kecacingan 
meliputi mencuci 
tangan dengan 
menggunakan 
sabun sebelum 
makan, sesudah 
BAB dan sehabis 
bekerja, 
memotong kuku, 
menggunakan 
sendok saat 
makan dan 
penggunaan 
jamban saat BAB 

Kuesioner  Berdasarkan 
jumlah nilai skor 
semua pertanyaan 
yang dicapai 
responden,skor 
jawabam antara 0- 
1, dimana 0: 
jawaban tidak, 1: 
jawaban ya 

1. Baik: apabila 
jumlah skor ≥ 8 

2. Tidak baik: 
apabila jumlah 
skor < 1 

Nominal  
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1 2 3 4 5 
Sanitasi 
tempat 
kerja 

Keadaan 
kebersihan 
lingkungan 
tempat kerja yang 
meliputi jenis 
lantai, 
ketersediaan 
jamban, 
ketersediaan air 
bersih dan 
kebersihan 
tempat kerja 

Kuesioner  Berdasarkan 
jumlah nilai skor 
semua pertanyaan. 
Skor jawaban 
antara 0- 1, dimana 
0: jawaban yang 
tidak sesuai dengan 
prinsip kesehatan, 
1: jawaban yang 
sesuai dengan 
prinsip kesehatan 
1. Baik: apabila 

jumlah skor ≥5 
2. Tidak baik: 

apabila jumlah 
skor < 1  

Nominal 

 

3.5. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Survai Analitik. Metode 

penelitian survai analitik adalah penelitian yang coba menggali bagaimana dan 

mengapa fenomena kesehatan ini terjadi, kemudian menganalisis korelasi antara 

fenomena tersebut, baik faktor resiko maupun faktor efek. 

Soekidjo Notoatmojo (2002:148), Metode survai analitik ini 

menggunakan desain cross sectional. Desain cross sectional adalah suatu 

penelitian dimana variabel – variabel termasuk faktor resiko dan variabel–variabel 

yang termasuk efek observasi diukur pada waktu yang bersamaan. 
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3.6. Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti (Soekidjo Notoatmojo, 2002:79). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengrajin genteng di desa 

Singorojo kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang seluruhnya berjumlah 154 

orang. 

3.6.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmojo, 2002:79). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Simple Random Sampling 

(Sampel Acak Sederhana) dimana suatu sampel dipilih dari suatu populasi dengan 

cara acak sehingga setiap sampel yang mungkin dari populasi itu memilikim 

peluang atau kesempatan yang sama untuk terpilih. 

Sampel dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan perhitungan sebagai 

berikut :  
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n = 59,9 ≈ 60 

Keterangan : n   = besar sampel 

   N  = Jumlah total populasi 

   P  = Proporsi ciri yang diamati yaitu 0,5 

   d = Presisi sebesar 10% (0,1) 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Wawancara 

Dalam penelitian teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

primer yaitu dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. 

3.7.2 Pemeriksaan Laboratorium 

3.7.2.1 Pemeriksaan Tinja Metode Floatasi 

3.7.2.1.1 Prinsip Pemeriksaan 

Prinsip pemeriksaan ini dengan adanya perbedaan berat jenis antara telur 

dengan NaCl jenuh, maka telur cacing akan mengapung diatas permukaan NaCl 

jenuh. 

3.7.2.1.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada metode Floatasi adalah :  

1. Mikroskop 

2. Kaca benda 

3. Kaca penutup 

4. Gelas beker 

5. Tabung reaksi 

6. Rak tabung reaksi 
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7. Pengaduk 

8. Larutan NaCl jenuh ( larutan brine )  

9. Tinja 

3.7.2.1.3 Cara kerja 

Cara kerja metode floatasi adalah :  

1. Mencampur 1 bagian tinja dengan 20 bagian NaCl jenuh dalam gelas 

beker kecil. 

2. Menambah larutan NaCl sedikit demi sedikit diambil tinja tersebut 

diaduk hingga menjadi emulsi dan kemudian meletakkan kaca penutup 

diatas permukaan cairan. 

3. Setelah 15 – 45 menit kaca penutup diambil dan diletakkan diatas kaca 

benda. 

4. Dapat juga ditambah losin 2% atau lugol 

5. Memeriksa dibawah mikroskop dengan pembesaran kecil dan sedang 

untuk mengetahui ada tidaknya telur cacing 

3.7.2.2 Pemeriksaan Tanah Metode Floatasi 

3.7.2.2.1 Prinsip Pemeriksaan  

Prinsip kerja pemeriksaan ini dengan adanya perbedaan berat jenis antara 

telur dengan ZnSO4 jenuh, maka telur cacing akan mengapung diatas permukaan 

ZnSO4 jenuh. 
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3.7.2.2.2 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan pada pemeriksaan tanah dengan metode floatasi ini adalah  

1. Saringan kawat 

2. Tabung sentrifuge 

3. Kaca benda 

4. Kaca penutup  

5. Pengaduk  

6. Mikroskop 

7. 100 gr tanah 

8. Larutan ZnSO4 jenuh  

9. Larutan hipoklorit 30 % 

10. Aquadest 

3.7.2.2.3 Cara Kerja 

Cara kerja pemeriksaan tanah dengan metode floatasi adalah :  

1. menyaring 100 gr tanah dengan saringan kawat 

2. Mengambil 5 gr yang sudah disaring, masukkan kedalam sentrifuge 

3. menambahkan larutan hipoklorit 20ml dan diamkan selama 1 jam 

4. Diaduk dan sentrifuge 2000 rpm 2 – 3 menit 

5. Fitrat dibuang, tambahkan aquadest, diaduk dan sentrifuge lagi rpm 2 – 

3 menit 

6. Fitrat dibuang, menambahkan ZnSO4 jenuh, diaduk rata dan sentrifuge 

2000 rpm selama 5 menit 
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7. Diamkan supaya stabil dan tambahkan ZnSO4 jenuh hingga penuh 

dengan permukaan cembung  

8. Meletakkan  kaca penutup diatas tabung dan tunggu selama 1 jam 

9. Mengambil kaca penutup diletakkan diatas kaca benda, kemudian 

memeriksanya dibawah mikroskop ada tidaknya telur cacing 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.8.1 Angket 

Adalah suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai suatu 

masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum. Angket ini 

dilakukan dengan mengedarkan suatu pertanyaan yang berupa formulir–formulir, 

diajukan secara tertulis pada sejumlah subyek untuk mendapatkan tanggapan, 

informasi, jawaban dan sebagainya (Soekidjo Notoatmojo, 2002 : 112) 

Pertanyaan dalam kuesioner yang akan digunakan untuk penelitian tersebut 

diuji coba dulu untuk menentukan validitas dan reliabilitasnya. 
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3.8.1.1 Uji Validitas 

Soekidjo Notoatmojo (2002: 129), validitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang kita ukur tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak diukur, maka perlu diuji denagn uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap 

item (pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut. 

Teknik korelasi yang dipakai adalah tektik korelasi ”Product Moment” yang 

rumusnya sebagai berikut :  

})()}{({

).()(
2222 yynxxn

yxyxnR
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan:  x : pertanyaan 

   y : skor total 

   xy : skor pertanyaan 

pengukuran dinyatakan valid bila rxy yang didapatkan dari hasil pengukuran 

item soal lebih besar dari r tabel yang didapatkan dari r Product Moment. 

Hasil uji validitas angket menunjukkan bahwa 17 butir soal yang diuji 

cobakan kepada 20 responden, berdasarkan nilai r dengan α = 5%, nilai r tabel 

adalah 0,444, maka angket tersebut valid. 

3.8.1.2 Uji Reliabilitas 

Soekidjo Notoatmojo (2002: 133), Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu data pengukuran dapat dipercaya / dapat 

diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap 
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konsisten / tetap sama bila dilakukan pengukuran 2 x atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Sugiono (2005: 278), Pengujian reliabilitas dengan cara internal consistency 

dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian instrumen dilakukan dengan cara 

menggunakan rumus reliabilitas Alfa Cronbanch (Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

Rumus Alfa Cronbanch: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣
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σ
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2

1

2

11 1
)1(

b

k
kr  

keterangan:  r11      : reliabilitas instrumen 

                   σ 2

b
∑   : jumlah varians butir 

                     σ 2

1
    : varians total 

                      k        : banyakmya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Standar dalam menentukan reliabilitas instrumen penelitian dengan alfa 

cronbach rhitung diwakili oleh nilai alfa. Menurut Santoso yang dikutip oleh 

Tirton Purwa Budi (2003: 21 ) tingkat reliabilitas sebagai berikut 
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Tabel 3.2: Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Alfa Cronbach 

Kategori Keterangan 

1 2 

0,00 – 0,20 

>0,20 – 0,40  

>0,40 – 0,60 

>0,60 – 0,80 

>0,80 – 1,00 

Reliabilitas rendah 

Agak rendah 

Cukup 

Reliabel 

Sangat reliabel 

 
( Sumber : Tirton Purwa Budi, 2003: 248 ) 

Hasil uji reliabilitas angket menunjukkan menunjukkan bahwa 17 butir soal 

yang diuji cobakan kepada 20 responden, berdasarkan nilai r dengan α = 5%, nilai 

r tabel adalah 0,444, dengan tingkat reliabilitas adalah cukup reliabel. 

3.8.2 Mikroskop 

Alat yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang kecil, dimana 

bayangan makhluk hidup yang kecil yang ditangkap retina mata lebih diperbesar 

karena telah melewati system lensa yang terdiri atas lensa objektif dan lensa 

okuler. Lensa objektif yang diletakkan dekat objek akan memperbesar bayangan 

obyek. Sedangkan lensa okuler yang diletakkan dekat mata akan memperbesar 

bayangan tadi, sehingga obyek akan terlihat lebih besar lagi (Indan Entjang, 2003: 

6) 
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3.9 Pengolahan Data  

pengolahan data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

3.9.1 Editing 

Editing yaitu kegiatan meneliti  kembali kelengkapan data yang diperoleh 

sehingga apabila ada kekurangan dapat segera diperbaiki 

3.9.2 Coding 

Coding yaitu kegiatan mengubah data dalam bentuk kode – kode sehingga 

mempermudah pengelompokan data. 

3.9.3 Scoring 

Proses pemberian nilai atau angka pada jawaban untuk memperoleh data 

kuantitatif yang diperlukan pada pengujian hipotesis. 

3.9.4 Tabulating 

Tabulating yaitu kegiatan menyajikan data dalam bentuk tabel, baik tabel 

distribusi, tabel frekuensi maupun tabel silang 

(Eko Budiarto, 2002 : 29–30). 

3.10 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa 

univariat dan analisa bivariat, dimana data diolah secara statistik dengan 

menggunakan program SPSS for Windows versi 11. 

3.10.1 Analisis Univariat  

Data yang telah terkumpul diolah dengan analisis univariat, yaitu analisis 

dilakukan terhadap masing – masing variabel penelitian kemudian disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi dan persentasi dari tiap variabel. 
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3.10.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini untuk mencari hubungan variabel 

bebas dan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian dan skala data yang ada yaitu nominal dan ordinal. Uji statistik yang 

digunakan adalah Chi Square ( X2 ) pada taraf signifikan 95%.  

Rumus Chi Square:  

C = 2

2

xN
x
+
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN   

 

4.1  Analisis Univariat 

4.1.1. Deskripsi Umum 

4.1.1.1  Gambaran Umum Pengrajin Genteng 

Tanah lempung basah merupakan bahan yang digunakan untuk 

pembuatan genteng maupun batu bata pada industri kecil. Pada pembuatan 

genteng tradisionalhampir seluruh proses percetakan dilakukan secara manual, 

kecuali pada penyelepan bahan yang sudah dipergunakan alat selep dan biasanya 

dikerjakan oleh tenaga kerja laki-laki sedangkan tenaga kerja wanita lebih 

kepercetakan awal. Banyak pekerja yang tidak memperhatikan kebersihan diri dan 

kebersihan lingkungan kerja. 

Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui  hubungan antara kebersihan 

perorangan dan sanitasi tempat kerja  dengan kejadian infeksi ‘Soil Transmitted 

Helminth’ pada Pengrajin Genteng di Desa Singorojo Kecamatan Mayong  

Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret tahun 2009 di 

Desa Singorojo Kecamatan Mayong  Kabupaten Jepara dengan populasi sebanyak 

154 pekerja, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 

sampel dengan cara Simple Random Sampling ( Sampel Acak Sederhana). 

 

4.1.1.2.  Tingkat Kebersihan Persorangan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total skor kebersihan persorangan 

(personal hygene) pada  pengrajin  genteng di Desa Singorojo Kecamatan 



47 

 

Mayong  Kabupaten Jepara  berkisar antara 1 – 8  dengan rata-rata skor 3,37  

sedangkan standar deviasi sebesar 1,97.  Jika hasil dari skoring tersebut 

dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu  tidak baik dan baik  maka dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. Tingkat Kebersihan Perorangan 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kebersihan persorangan (personal hygiene)  

proporsi yang paling banyak adalah tidak baik sebanyak 43 responden 

(71,70%) dibandingkan dengan yang memiliki kebersihan perorangan (personal 

hygiene) yang baik sebanyak 17 responden (28,30%). Hasil selengkapnya dapat 

dilihat dalam grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.1: Tingkat Kebersihan Perorangan 
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Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kebersihan perorangan 

paling besar pada frekuensi tidak baik yaitu 43 responden, sedangkan frekuensi 

baik yaitu 17 responden. 

4.1.1.3  Sanitasi Tempat Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total skor sanitasi tempat kerja 

berkisar antara 1 – 5  dengan rata-rata skor 3,45 sedangkan standar deviasi sebesar 

1,40.  Jika hasil dari skoring tersebut dikelompokkan menjadi 1 kategori yaitu  

tidak baik dan baik  maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.2: Sanitasi Tempat Kerja 
 

Sanitasi Tempat Kerja Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Tidak Baik 

Baik 

28 

32 

46,70 

53,30 

Jumlah 60 100,00 

 

Tabel 4.2 tentang proporsi sanitasi tempat kerja yang baik sebanyak 32 

responden (53,30%) lebih banyak dibandingkan dengan sanitasi tempat kerja yang 

tidak baik  sebanyak 28 responden (46,70%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam grafik berikut ini.   
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Gambar 4.2: Sanitasi Tempat Kerja 
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa sanitasi tempat kerja paling 

besar pada frekuensi baik yaitu 32 responden, sedangkan frekuensi tidak baik 

yaitu 28 responden. 

4.1.1.4  Infeksi Soil Trasmitted Helminth 

 Berdasarkan hasil penelitian variabel Infeksi Soil Trasmitted Helminth 

dikategorikan menjadi dua yaitu negative dan positif yang  dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.3. Infeksi Soil Trasmitted Helminth 
 

Infeksi Soil Trasmitted Helminth Frekuensi (f) Prosentase (%) 

Negatif 

Positif 

22 

38 

36,70 

63,30 

Jumlah 60 100,00 

 

Tabel 4.3 tentang proporsi Infeksi Soil Trasmitted Helmint yang positif 

sebanyak 38 responden (63,30%) lebih banyak dibandingkan dengan yang 
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termasuk dalam kategori negative sebanyak 22 responden (36,70%). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 

 

 

Gambar 4.3: Infeksi Soil Trasmitted Helminth 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa infeksi Soil Transmitted 

Helminth paling besar pada frekuensi positif yaitu 38 responden, sedangkan 

frekuensi negatif yaitu 22 responden. 
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4.2 Analisis Bivariat 

4.2.1 Hubungan antara Kebersihan Perorangan dengan Angka Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Pengrajin Genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

Tabulasi silang antara kebersihan perorangan dengan angka kejadian infeksi 

Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut; 

 

Tabel 4.4. Hasil tabulasi Silang dan pengujian hubungan antara kebersihan 
perorangan dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth 
pada pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong 
Kabupaten Jepara 

 
Kebersihan 
Persorangan 

infeksi Soil Transmitted 
Helminth 

Total p  
value 

OR

Negatif (%) Positif (%) Jumlah (%)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak baik 
Baik 

8 
14 

18,60
82,40

35
3 

81,40
17,60 

43
17 

100 
100 

0,001 0,049

Jumlah 22 36,70 38 63,30 60 100   
Sumber : Data Penelitian 2009 
 
 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat 

kebersihan persorangan  yang tidak baik sebanyak 43 responden dengan kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif sebanyak 35 responden (81,40%) 

dibandingkan yang infeksi Soil Transmitted Helminth  yang negative sebanyak 8 

responden (18,60%). Responden yang mempunyai tingkat kebersihan perorangan 

yang baik dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang negatif 

sebanyak 14 responden (82,40%) lebih banyak dibandingkan dengan kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif  sebanyak 3 responden (17,60%). 
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Uji Chi square yang dilakukan terhadap hubungan antara kebersihan 

perorangan dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada 

pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

didapatkan p value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara kebersihan perorangan 

dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng 

Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.  

Hasil perhitungan Odds Ratio di atas, pengelompokan tingkat kebersihan 

persorangan dikategorikan menjadi dua yaitu tidak baik dan baik. Nilai Odds 

Ratio yang diperoleh adalah  0,049 yang berarti bahwa pada tingkat kebersihan 

persorangan yang tidak baik dengan risiko kejadian 0.049 kali lebih besar 

dibandingkan tingkat kebersihan yang baik. 

 

4.2.2 Hubungan antara Sanitasi Tempat Kerja dengan Angka Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Pengrajin Genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

Tabulasi silang antara sanitasi tempat kerja dengan angka kejadian infeksi 

Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut; 
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Tabel 4.4. Hasil tabulasi Silang dan pengujian hubungan antara sanitasi tempat 
kerja dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada 
pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten 
Jepara 

 
  

Sanitasi tempat 
Kerja 

infeksi Soil Transmitted 
Helminth 

Total p  
value 

OR

Negatif (%) Positif (%) Jumlah (%)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak baik 
Baik 

5 
17 

17,90
53,10

23
15

82,10
46,90

28
32

100 
100 

0,005 0,192

Jumlah 22 36,70 38 63,30 60 100   
Sumber : Data Penelitian 2009 
 
 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai sanitasi 

tempat kerja yang tidak baik sebanyak 28 responden dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminth  yang positif sebanyak 23 responden (82,10%) 

dibandingkan yang infeksi Soil Transmitted Helminth  yang negative sebanyak 5 

responden (17,90%). Responden yang mempunyai tingkat sanitasi tempat kerja 

yang baik sebanyak 32 responden dengan kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminth  yang negative sebanyak 17 responden (53,10%) lebih banyak 

dibandingkan dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif  

sebanyak 15 responden (45,60%). 

Uji Chi square yang dilakukan terhadap hubungan antara sanitasi tempat 

kerja dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin 

genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara didapatkan p 

value sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05), sehingga Ha diterima. 

Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara sanitasi tempat kerja  dengan angka 

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.  
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Hasil perhitungan Odds Ratio di atas, pengelompokan sanitasi tempat 

kerja dikategorikan menjadi dua yaitu tidak baik dan baik. Nilai Odds Ratio yang 

diperoleh adalah  0,192 yang berarti bahwa pada sanitasi tempat kerja yang tidak 

baik dengan risiko kejadian 0.192 kali lebih besar dibandingkan sanitasi tempat 

kerja  yang baik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. Hubungan antara Kebersihan Perorangan dengan Angka Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Pengrajin Genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

Kebersihan perorangan atau hygiene perorangan disebut juga 

personal hygiene, yang berarti kebersihan. Hygiene perorangan adalah suatu 

upaya kesehatan perorangan untuk memelihara kesehatan diri sendiri guna 

membentuk sumber daya yang handal dan berkualitas. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh hasil bahwa dari 60 responden, yang mempunyai 

tingkat kebersihan persorangan  yang tidak baik sebanyak 43 responden 

dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif sebanyak 

35 responden (81,40%) dibandingkan yang infeksi Soil Transmitted 

Helminth  yang negative sebanyak 8 responden (18,60%). Hal ini 

memberikan gambaran bahwa kebersihan persorangan (personal Hygiene) 

mengakibatkan akan terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth.  

Penyebaran infeksi Soil Transmitted Helminth dapat melalui 

terkontaminasinya tanah yang mengandung telur Trichuri trichuira, telur 

tumbuh dalam tanah liat yang lembab dan tanah dengan suhu optimal ± 30° 

C (Depkes R.I 2004: 18). Tanah liat dengan kelembaban tinggi dan suhu 

yang berkisar antara 25° C–30° C sangat baik untuk berkembangnya telur 

Ascaris lumbricoides sampai menjadi bentuk infektif (S Gandahusada, 

2000: 11). 
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Responden yang mempunyai tingkat kebersihan perorangan yang 

baik dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang negative 

sebanyak 14 responden (82,40%) lebih banyak dibandingkan dengan 

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif  sebanyak 3 

responden (17,60%). Hal ini memberikan gambaran bahwa personal hygiene  

yang baik akan mengurangi terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth  

pada  tubuh orang. Maka untuk mengurangi terjadinya infeksi Soil 

Transmitted Helminth   maka dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga 

kebersihan perorangan dengan cara : (1) Cuci tangan sebelum makan, 

sehabis bekerja dan sehabis BAB untuk memotong rantai terkontaminasinya 

tangan dengan kotoran manusia. (2). Tersedianya samijaga yang sehat 

(sarana air minum dan jamban yang sehat), untuk memotong rantai 

penularan terhadap air, makanan (sayur – sayuran), minuman dan 

pencemaran tanah oleh kotoran manusia. (3). Perlindungan terhadap 

pencemaran sumber mata air, makanan dan minuman dilakukan dengan 

pemberdayaan perilaku sehat pemakai air dan melindungi atau memberantas 

sumber pencemaran. 

Hasil uji Chi square yang dilakukan terhadap hubungan antara 

kebersihan perorangan dengan angka kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara didapatkan p value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 

(0,001 < 0,05), sehingga Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 

antara kebersihan perorangan dengan angka kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo Kecamatan 
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Mayong Kabupaten Jepara.  Hasil perhitungan Odds Ratio di atas, 

pengelompokan tingkat kebersihan persorangan dikategorikan menjadi dua 

yaitu tidak baik dan baik. Nilai Odds Ratio yang diperoleh adalah  0,049 

yang berarti bahwa pada tingkat kebersihan persorangan yang tidak baik 

dengan risiko kejadian 0.049 kali lebih besar dibandingkan tingkat 

kebersihan yang baik. Dengan hasil tersebut dapat diperoleh gambaran 

bahwa dengan selalu menjaga kebersihan persorangan, maka akan dapat 

mengurangi resiko terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth  di dalam 

tubuh manusia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Entjang (1991) yang 

menyatakan bahwa usaha kesehatan pribadi sebagai daya upaya dari 

seseorang demi seseorang untuk memelihara dan mempertinggi kesehatan 

sendiri. Kebersihan diri adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang, sehingga 

perlu diusahakan agar dalam kehidupan sehari-hari memiliki wawasan 

Perilaku Hidup Sehat (PHBS). 

Adanya hubungan antara kebersihan perorangan dengan kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth memberikan gambaran yang konkrit 

bahwa perlunya menjaga kebersihan perorangan. Mencuci tangan sebelum 

makan, menggunakan sabun pada waktu mencuci tangan, memotong kuku 

serta mencuci tangan pada waktu selesai bekerja sangat penting guna 

menjaga kebersihan diri. 
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5.2. Hubungan antara Sanitasi Tempat Kerja dengan Angka Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Pengrajin Genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa responden yang 

mempunyai sanitasi tempat kerja yang tidak baik sebanyak 28 responden 

dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang positif sebanyak 

23 responden (82,10%) dibandingkan yang infeksi Soil Transmitted 

Helminth  yang negative sebanyak 5 responden (17,90%). Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan menjaga sanitasi tempat kerja yang 

baik akan dapat mengurangi terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth.  

Seseorang yang tidak dapat menjaga sanitasi tempat kerja dengan baik akan 

dapat memudahkan masukkan Soil Transmitted Helminth dalam tubuh. 

Sedangkan responden yang mempunyai tingkat sanitasi tempat kerja yang 

baik sebanyak 32 responden dengan kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminth  yang negative sebanyak 17 responden (53,10%) lebih banyak 

dibandingkan dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminth  yang 

positif  sebanyak 15 responden (45,60%).  Sanitasi tempat kerja merupakan 

usaha dari kesehatan masyarakat yang ditujukan pada masyarakat pekerja. 

Sanitasi tempat kerja sama halnya dengan sanitasi lingkungan perumahan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, seperti ruang kerja, WC atau 

kamar kecil, pembuangan sampah, sumber atau penyediaan air, sarana cuci, 

sarana makan dan sarana kesehatan 

Hasil analisis dengan menggunakan uji Chi square yang dilakukan 

terhadap hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan angka kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo 
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Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara didapatkan p value sebesar 0,005 

lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05), sehingga Ha diterima. Hal ini berarti 

bahwa ada hubungan antara sanitasi tempat kerja  dengan angka kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa Singorojo 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa kebersihan sanitasi tempat kerja yang baik akan dapat mengurangi 

resiko terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth dalm tubuh. Karena 

dengan sanitasi tempat kerja yang tidak baik akan memudahkan kuman-

kuman cacing yang ada akan mudah berkembang dengan cepat. Tempat 

kerja merupakan tempat tinggal kedua, sama halnya dengan perumahan 

ditempat kerja manusia juga membutuhkan kenyamanan, keselamatan, dan 

juga terhindar dari segala macam penyakit. Sanitasi lingkungan adalah 

prinsip usaha untuk meniadakan atau setidak – tidaknya menguasai 

lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit, melalui kegiatan – kegiatan 

yang ditujukan untuk pengendalian.  

Hasil perhitungan Odds Ratio di atas, pengelompokan sanitasi 

tempat kerja dikategorikan menjadi dua yaitu tidak baik dan baik. Nilai 

Odds Ratio yang diperoleh adalah  0,192 yang berarti bahwa pada sanitasi 

tempat kerja yang tidak baik dengan resiko kejadian 0.192 kali lebih besar 

dibandingkan sanitasi tempat kerja  yang baik. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa dengan selalu menjaga sanitasi tempat kerja yang baik, 

akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi Soil Transmitted Helminth. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Budioro. B ( 1997:85) 

yang menyatakan bahwa sanitasi tempat kerja merupakan usaha dari 

kesehatan masyarakat yang ditujukan pada masyarakat pekerja. Sanitasi 
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tempat kerja sama halnya dengan sanitasi lingkungan perumahan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok pekerja, seperti ruang kerja, WC atau kamar 

kecil, pembuangan sampah, sumber atau penyediaan air bersih, sarana cuci, 

sarana makan dan sarana kesehatan. 

Adanya hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helmith memberikan gambaran yang lebih konkrit 

bahwa sanitasi pada lingkungan kerja juga harus dijaga. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Singorojo Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara didapatkan hasil sebagai berikut: 

6.1.1 Ada hubungan antara kebersihan perorangan dengan angka kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

6.1.2 Ada hubungan antara sanitasi tempat kerja dengan angka kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth pada pengrajin genteng Desa 

Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

6.2.  Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

6.2.1 Untuk  mengurangi  resiko  terjadinya  infeksi  Soil  Transmitted  Helminth 

maka  sebaiknya masyarakat  dapat  selalu  menjaga  kebersihan  diri  dan 

lingkungan tempat kerjanya. 

6.2.1 Para  tenaga  kesehatan  selalu  memberikan  penyuluhan‐penyuluhan 

kepada masyarakat terjadi pentingnya selalu menjaga kesehatan diri dan 

lingkungan  sehingga  resiko  terjadinya  infeksi  Soil  Transmitted  Helminth 

dapat dikurangi. 
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HASIL PEMERIKSAAN TINJA RESPONDEN 
 

NO  JENIS 
KELAMIN 

JENIS CACING 

Ascaris 
Cumbricoldes 

Ancylostoma 
duedenale 

Tricuris 
Trichuira 

1  L  Positif  Negatif  Negatif 
2  L  Positif  Negatif  Negatif 
3  L  Negatif  Negatif  Negatif 
4  P  Negatif  Negatif  Negatif 
5  P  Negatif  Negatif  Negatif 
6  P  Negatif  Positif  Negatif 
7  P  Positif  Negatif  Negatif 
8  L  Positif  Negatif  Negatif 
9  L  Negatif  Negatif  Negatif 
10  L  Negatif  Negatif  Negatif 
11  L  Negatif  Negatif  Positif 
12  L  Negatif  Negatif  Negatif 
13  P  Positif  Negatif  Negatif 
14  L  Negatif  Positif  Negatif 
15  L  Negatif  Positif  Negatif 
16  L  Negatif  Positif  Negatif 
17  L  Positif  Negatif  Negatif 
18  P  Negatif  Negatif  Positif 
19  L  Negatif  Negatif  Positif 
20  L  Negatif  Negatif  Positif 
21  L  Negatif  Negatif  Positif 
22  L  Negatif  Negatif  Positif 
23  P  Positif  Negatif  Negatif 
24  P  Positif  Negatif  Negatif 
25  L  Negatif  Positif  Negatif 
26  L  Positif  Negatif  Negatif 
27  L  Positif  Negatif  Negatif 
28  L  Negatif  Negatif  Negatif 
29  L  Negatif  Positif  Negatif 
30  L  Positif  Negatif  Negatif 
31  L  Negatif  Negatif  Negatif 
32  L  Negatif  Negatif  Negatif 
33  L  Positif  Negatif  Negatif 
34  P  Negatif  Negatif  Negatif 
35  P  Negatif  Negatif  Negatif 
36  L  Positif  Negatif  Negatif 
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37  L  Positif  Negatif  Negatif 
38  L  Positif  Negatif  Negatif 
39  L  Negatif  Negatif  Negatif 
40  L  Negatif  Negatif  Positif 
41  L  Negatif  Positif  Negatif 
42  P  Negatif  Negatif  Negatif 
43  L  Negatif  Negatif  Positif 
44  L  Positif  Negatif  Negatif 
45  P  Negatif  Negatif  Negatif 
46  L  Negatif  Negatif  Negatif 
47  L  Negatif  Negatif  Negatif 
48  L  Negatif  Negatif  Negatif 
49  L  Negatif  Negatif  Negatif 
50  P  Positif  Negatif  Negatif 
51  P  Negatif  Negatif  Negatif 
52  L  Negatif  Negatif  Negatif 
53  L  Positif  Negatif  Negatif 
54  L  Positif  Negatif  Negatif 
55  L  Negatif  Positif  Negatif 
56  L  Negatif  Negatif  Positif 
57  L  Negatif  Positif  Negatif 
58  L  Negatif  Negatif  Negatif 
59  P  Positif  Negatif  Negatif 
60  L  Negatif  Negatif  Negatif 
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PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET 
Rumus : 
 

 

Kriteria 
Butir angket Valid jika rxy > rtabel 
Perhitungan : 
berikut ini perhitungan validitas angket pada butir nomor 1.     
                   
No. X Y X2 Y2 XY 

1 1 5 1 25 5 
2 1 5 1 25 5 
3 1 12 1 144 12 
4 1 11 1 121 11 
5 1 15 1 225 15 
6 1 15 1 225 15 
7 0 4 0 16 0 
8 1 9 1 81 9 
9 1 12 1 144 12 
10 1 14 1 196 14 
11 0 7 0 49 0 
12 1 7 1 49 7 
13 1 6 1 36 6 
14 1 5 1 25 5 
15 1 13 1 169 13 
16 0 2 0 4 0 
17 1 17 1 289 17 
18 0 3 0 9 0 
19 0 2 0 4 0 
20 0 6 0 36 0 
Σ 14 170 14 1872 146 

                   
Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :        

 
 

20 x 146 14 x 170 

rxy = 
20 x 14 - 14 2 20 x 1872 - 170 2 

rxy = 0.638 
Pada α = 5% dengan  N= 20    diperoleh rtabel = 0,444 
karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut Valid 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS  ANGKET 
 

Rumus : 
 

 

Kriteria 
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 
Perhitungan 
1. Varians Total 
 
 

 

1872 170 

σt
2 = 20 

20 

= 21.4 

2. Varians Butir 
 
 

14 
 
 

14 

σb1
2 =   20 = 0.21

20 
 
 

7 
 
 

7 

σb2
2 =   20 = 0.23

20 

 

 

7 
7 

σb17
2 = 

  20 = 0.24 
 

20 
 

  



72 

 

Σσb
2 = 3.92 

3. Koefisien reliabilitas 

 
 

 

r11  
 
= 

 

17 1
- 3.92 

17 - 1 21.350 

r11 = 0.867 

Pada  α = 5% dengan N = 20  diperoleh r tabel = 0.444 Karena r11 > r tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel 
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KUESIONER PENYARING 

 

Hubungan Antara Kebersihan Perorangan, dan Sanitasi Tempat Kerja 

dengan Kejadian Infeksi “Soil Transmitted Helminth” Pada Pengrajin 

Genteng Di Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

 

A. Identifikasi Responden 

1. Nama                     : 

2. Umur                     : 

3. Jenis Kelamin        : 

4. Pendidikan            : 

 

B. Informasi Kesehatan 

1. Apakah dalam satu bulan terakhir ini anda pernah mengalami kecacingan? 

a. ya                                                    b. tidak  

2. Bila ya, apakah anda memeriksakannya ke rumah sakit / puskesmas ? 

a. ya                                                    a. tidak 

      3. Apakah anda pernah minum obat cacing ? 

            a. ya                                                    b. tidak 

       4. Bila ya, kapan terakhir kali anda minum obat cacing ? 

            a. kurang dari 1 tahun yang lalu 

            b. 1 – 3 tahun yang lalu 

            c. lebih dari 3 tahun yang lalu   

            d. lupa 

 

C. Pengetahuan Responden Tentang Kecacingan 

1.Sebutkan berbagai cacing yang mengganggu kesehatan ? 

    a. Cacing tambang                         d. Cacing cambuk 

    b. Cacing gelang                            e. Cacing pita 

    c. Cacing kremi                              f. Cacing lain :…… 

1 
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2. Sebutkan tanda atau gejala penyakit cacing ?  

    a. Pucat                                         e. Kurang gairah kerja 

    b. Sering sakit perut                      f. Berak keras seperti batu 

    c. Mencret atau diare                    g. Kurang darah atau anemia 

    d. Mudah mengantuk                    h. lainnya…………… 

3. Sebutkan cara penularan penyakit cacing ? 

    a. Makan tidak cuci tangan 

    b. Tidak memakai sepatu atau alas kaki 

    c. Makan makanan yang kotor atau tidak dimasak terlebih dahulu 

    d. Suka garuk – garuk dubur 

    e. lainnya…………………….. 

4. Sebutkan cara pencegahan penyakit cacing ? 

    a. Memasak makanan dan minuman 

    b. Tidak memakan makanan kotor 

    c. Tidak berak disembarang tempat atau berak dikakus 

    d. Mencuci tangan dengan sabun 

    e. Memotong kuku 

    f. Memakai sarung tangan saat bekerja 

    g. Menjaga kebersihan lingkungan 

    h. Lainnya……………. 

5. Sebutkan cara mengobati penyakit cacing ? 

    a. Minum obat cacing 

    b. Periksa ke Puskesmas 

    c. Periksa kedokter 

    d. Minum jamu gendongan 

    e. Lainnya………………. 

6. Menurut saudara siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan atau 

penanggulangan penyakit cacing ? 

    a. Masyarakat 

    b. Pemerintah 

    c. Perorangan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Hubungan Antara Kebersihan Perorangan, dan Sanitasi Tempat Kerja 

dengan Kejadian Infeksi “Soil Transmitted Helminth” Pada Pengrajin 

Genteng Di Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

 

Nomer Penelitian                : 

Tanggal Wawancara           : 

 

A. Identifikasi Responden 

1. Nama      : 

2. Umur      : 

3. Jenis Kelamin     : 

4. Pendidikan      : 

5. Lama bekerja sebagai pengrajin genteng  : 

 

 

B. Kebersihan Perorangan 

1. Apakah anda mencuci tangan setiap istirahat atau setelah selesai bekerja ? 

          a. Ya 

          b. Tidak 

2. Apakah anda memakai sabun saat mencuci tangan setiap istirahat atau 

setelah selesai bekerja ? 

          a. Ya 

          b. Tidak 

      3. Apakah anda mencuci tangan setelah selesai BAB ? 

          a. Ya 

          b. Tidak 

 

 

6 
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      4. Apakah anda memakai sabun saat mencuci tangan setelah BAB ? 

          a. Ya 

          b. Tidak           

      5. Apakah anda mencuci tangan sebelum makan ? 

          a.Ya 

          b. Tidak 

     6. Apakah anda memakai sabun saat mencuci tangan sebelum makan ? 

         a.Ya 

         b. Tidak 

     7. Apakah anda menggunakan sendok setiap kali makan ?  

         a. Ya 

         b. Tidak 

    8. Apakah anda memotong kuku paling sedikit setiap seminggu sekali ? 

        a. Ya 

        b. Tidak 

    9. Apakah anda setiap kali Buang Air Besar (BAB) diWC ?  

        a. Ya 

        b. Tidak 

    10. Apakah anda menggunakan alas kaki tiap kali bekerja?  

         a.Ya 

         b. Tidak 

C. Sanitasi Tempat Kerja 

    1. Apakah lantai tempat kerja anda terbuat dari tanah? 

        a. Ya 

        b. Tidak 

    2. Apakah tempat kerja anda tidak bersih ? 

        a. Ya 

        b. Tidak 

    3. Apakah keadaan tempat kerja anda tidak kering ? 

         a.Ya 

         b. Tidak 
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     4. Apakah ditempat kerja saudara tidak tersedia air bersih ?  

         a. Ya 

         b. Tidak 

     5. Apakah sumber air bersih yang anda gunakan berasal dari air sumur ? 

         a. Ya 

         b. Tidak 

     6. Apakah tidak ada tempat cuci tangan ditempat kerja ? 

         a. Ya 

         b. Tidak 

      7. Apakah tidak ada tempat BAB ? 

         a. Ya  

         b. Tidak 

 

 


