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Abstract. Nutritional problems in particular problems of malnutrition and over nutrition in Indonesian society is 

still unresolved. Worm infection is one factor that can affect a person's nutritional status. In the body, the worm 

infection will affect income, digestion, absorption and metabolism of food. Besides the worm also can inhibit 

physical development and intelligence of children. This study aimed to analyze the relationship between worm 

infection and nutritional status in elementary school children in the Village Bunaken Manado City. 

 The research method used is observational analytic cross sectional.Sample research design in this study 

were all 4th and 5th graders who meet the study criteria as many as 75 people. Data obtained by taking samples 

of worm feces on the subject in the laboratory and check the data on the nutritional status of anthropometric 

measurements using digital instruments and microtoisse scales underfoot. Statistical analysis using univariate 

descriptive analysis and bivariate analysis with the Fisher exact test. 

 Based on the results obtained 1 positive person and of the worm in the bivariate test results did not find 

an association between worm infection and nutritional status. The conclusion from this study is that there is no 

significant relationship between worm infection and nutritional status in elementary school children in the 

Village Bunaken Manado City. 
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Abstrak. Masalah gizi khususnya masalah gizi kurang dan gizi lebih pada masyakat Indonesia hingga kini masih 

belum terselesaikan. Kecacingan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. 

Didalam tubuh, infeksi cacing akan mempengaruhi pemasukan, pencernaan, penyerapan dan metabolisme 

makanan. Selain itu kecacingan juga dapat menghambat perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecacingan dengan status gizi pada anak sekolah dasar di 

Kelurahan Bunaken Kota Manado. 

Metode penelitian yang di gunakan yaitu observasional analitik dengan desain penelitian cross 

sectional.Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh murid kelas 4 dan 5 yang memenuhi Kriteria penelitian 

yaitu sebanyak 75 orang. Data kecacingan diperoleh dengan mengambil sampel feses pada subjek lalu di periksa 

dilaboratorium dan data status gizi di perloleh dari pengukuran antropometri dengan menggunakan instrument 

timbangan injak digital dan microtoisse. Analisis statistik menggunakan analisis deskriptif univariat dan analisis 

bivariat dengan Fisher exact test. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan 1 orang yang positif kecacingan dan dari hasil uji bivariat 

di temukan tidak terdapat hubungan antara kecacingan dengan status gizi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kecacingan dengan status gizi pada anak SD di Kelurahan 

Bunaken Kota Manado 

 

Kata kunci: kecacingan, status gizi, Bunaken  
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Pendahuluan 

Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan 

dalam mempengaruhi kualitas sumberdaya 

manusia adalah gizi. Pentingnya gizi dalam 

pembangunan kualitas hidup didasarkan pada 

beberapa hal yaitu: pertama keadaan gizi erat 

hubungannya dengan tingginya angka 

kesakitan dan angka kematian; kedua 

meningkatnya keadaan gizi penduduk 

merupakan sumbangan yang besar dalam 

mencerdaskan bangsa; ketiga lebih baiknya 

status gizi dan kesehatan akan memperbaiki 

tingkat produktifitas kerja penduduk 

(Rasmaliah, 2004). 

 Masalah gizi pada hakekatnya adalah 

masalah kesehatan masyarakat. Masalah gizi di 

Indonesia pada umumnya masih di dominasi 

oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), 

masalah anemia besi, masalah Gangguan 

Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah 

kurang Vitamin A (KVA) dan masalah 

obesitas. Prevalensi nasional status gizi anak 

usia sekolah berdasarkan Riskesdas 2010 

ditinjau dari indikator indeks massa tubuh 

menurut umur, status gizi kurang 12,2%. 

Sementara dilihat dari jenis kelamin, anak laki-

laki usia sekolah kurus adalah 13,2% 

sedangkan anak perempuan 11,2%. Di 

Sulawesi Utara prevalensi gizi buruk balita 

(BB/U) 3,8%, gizi kurang (BB/U) 6,8% dan 

sangat pendek (TB/U) 12,7 %, Pendek (TB/U) 

15,1% (Kemenkes, 2012). Usia 6-14 tahun , 

prevalensi anak laki-laki kurus 9,8%, anak 

perempuan kurus 8,0% (Depkes RI, 2008). Jika 

melihat data yang ada terutama pada indikator 

TB/U di Sulawesi Utara hal ini masih perlu 

menjadi pokok perhatian bersama. Masalah 

gizi kurang dan masalah gizi lebih pada 

masyarakat di Indonesia hingga kini masih 

belum dapat terselesaikan (Supariasa dkk, 

2002). 

Masalah gizi sebenarnya tidak lepas 

juga dari konsep dasar timbulnya penyakit, 

yaitu karena tidak seimbangnya berbagai 

faktor, baik dari sumber penyakit (agent), 

pejamu (host) dan lingkungan (environment). 

Faktor dari sumber agent dapat dibagi dalam 

delapan faktor, salah satunya faktor biologis 

dan parasit. 

Cacingan secara kumulatif pada 

manusia dapat menimbulkan kehilangan zat 

gizi berupa karbohidrat dan protein serta 

kehilangan darah, sehingga dapat menurunkan 

produktivitas kerja. Kecacingan juga dapat 

menghambat perkembangan fisik dan 

kecerdasan pada anak-anak yang sedang dalam 

masa pertumbuhan. Kecacingan pada anak juga 

menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah 

terkena penyakit lainnya. Pada anak-anak 

sekolah dasar kecacingan akan menghambat 

dalam mengikuti pelajaran dikarenakan anak 

akan merasa cepat lelah, menurunnya daya 

konsentrasi, malas belajar dan pusing 

(Wibowo, 2008). Beberapa jenis cacing bulat 

(nematoda), terutama yang termasuk dalam 

kelompok cacing usus, prevalensinya dapat 

mencapai 70-80% di beberapa daerah 

(Purnomo, dkk 2005). 

Secara global angka kesakitan akibat 

penyakit infeksi cacing usus 22 juta orang 

untuk cacing tambang, 10 juta untuk ascaris 

lumbricoides, 6 juta untuk trichuris trichiuria 

dan 39 juta orang untuk kombinasi dari 3 jenis 

infeksi tersebut. (Sthephenson, Latham and 

Ottesen, 2001). Infeksi cacing dapat ditemukan 

pada berbagai golongan usia. Penelitian 

epidemiologi telah dilakukan di seluruh 

provinsi di Indonesia terutama pada anak 

sekolah dan umumnya didapatkan angka 

prevalensi tinggi yang bervariasi. Namun, 

prevalensi tertinggi tetap didapatkan pada 

golongan anak usia sekolah dasar. Dari hasil 

penelitian pada SD di Semarang didapatkan 

prevalensi siswa yang terinfeksi sebesar 

10,71% dari 56 sampel siswa (Texanto, 2008). 

Bunaken merupakan salah satu desa 

yang terletak di Pulau Bunaken dan berada di 

wilayah kota Manado. Daerah kepulauan dan 

pesisir sebagaimana dalam penelitian-

penelitian terdahulu biasanya memiliki 

keadaan penyakit infeksi yang masih tinggi dan 

prevalensi status gizi buruk maupun prevalensi 

gizi kurang  yang tinggi (Bitjoli, Haluan & 

Simbolon, 2010). Kota Manado memiliki visi 

tahun 2015 untuk menjadikan “Manado Kota 

Model Ekowisata”. Bunaken merupakan salah 

satu tempat pariwisata yang sudah cukup 

terkenal secara global. Untuk mencapai itu 

salah satunya diperlukan pembangunan 

sumberdaya manusia yang baik dan produktif 

untuk mengelolanya. Data Prevalensi penyakit 

kecacingan pada masyarakat di Desa Bunaken 



3 
 

belum diketahui karena belum pernah 

dilakukan survei sebelumnya. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kecacingan dengan status gizi di kelurahan 

Bunaken Kota Manado. Serta mengetahui 

prevalensi kecacingan dan status gizi di daerah 

tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dengan desain penelitian 

cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di 

sekolah dasar yang ada di Kelurahan Bunaken 

yaitu, SD Negeri 1 Bunaken dan SD INPRES 

Bunaken, pada bulan Februari - Maret 2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  

murid kelas 4 dan 5 sekolah dasar di SD Negeri 

1 Bunaken  dan SD INPRES  Bunaken yang 

berjumlah 96 orang. Sampel dalam penelitian 

ini adalah 75 orang yang memenuhi kriteria 

penelitian.Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kecacingan (variable bebas) 

2. Status gizi (variable terikat) 

Data kecacingan diperoleh dengan mengambil 

sampel feses pada subjek lalu di periksa 

dilaboratorium dan data status gizi di perloleh 

dari pengukuran antropometri.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1. Kuesioner yang berisi identitas subjek 

penelitian 

2. Alat tulis menulis  

3. Timbangan injak digital merek seca dengan 

tingkat ketelitian 0,1 kg untuk penimbangan 

berat badan. 

4. Microtoisse/pengukur tinggi badan dengan 

tingkat ketelitian 0,1 cm dengan kapasitas 

panjang 200 cm. 

5. Alat dan bahan untuk keperluan 

pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan 

feses) 

a. Lidi 

b. Kaca benda 

c. wadah kecil tertutup (untuk tempat tinja) 

d. Tinja yang diperiksa 

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa 

tahap yaitu: editing, coding, processing, dan 

cleaning. Analisis data dan uji statistic dibuat 

dengan bantuan computer melalui program 

Microsoft Excel 2007 dan SPSS version 20 for 

windows. Data yang terkumpulkan kemudian 

di olah dan di sajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi disertai penjelasannya. 

Untuk melihat hubungan antara kecacingan 

dengan status gizi digunakan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji Chi square dan jika 

persyaratan uji tidak memenuhi syarat (nilai 

ekspetasi <5) maka uji tersebut dilihat 

menggunakan uji alternatif fisher exact test. 

  

Hasil dan Bahasan 

 

Karakteristik Subjek Penelitian 

Sebagian besar responden berumur 10 tahun 

(46,7%). Berumur 9 tahun (37,3%) 11 tahun 

(16%). Jumlah antara laki-laki dan perempuan 

hampir seimbang. Laki-aki (50,7%) dan 

perempuan (49,3%).Pendidikan orang tua rata-

rata paling banyak adalah SMP. Dimana 

pendidikan SMP ayah  (49,33%) dan ibu 

(53,3%). 

 

Analisis Univariat 

Kecacingan 

Pada penelitian yang dilakukan telah di 

kumpulkan sampel feses anak berjumlah 75 

sampel dari kedua sekolah yaitu SD Inpres 

Bunaken dan SD Negeri 1 Bunaken murid 

kelas 4 dan 5 dari masing-masing sekolah. 

Kemudian sampel feces tersebut di bawa untuk 

di periksa secara melalui pemeriksaan 

mikroskopis di laboratorium. Dari hasil 

pemeriksaan diperoleh hasil 1,33% prevalensi 

orang yang positif kecacingan dan 98,66% di 

nyatakan negative. Prevalensi kecacingan dapat 

dilihat  pada tabel 1. 

Tabel1. Distribusi Kecacingan Responden  
Kecacingan n % 

   
Positif 1 1,33 

Negatif 74 98,66 

Total 75 100 

Dari 75 sampel yang diperiksa di 

laboratorium oleh para analisis kesehatan 

hanya 1 yang positif terinfeksi cacing 

selebihnya 74 orang (98,66%) dinyatakan 

negative. Hasil ini sangat berbeda dengan yang 

didapat oleh penelitian Anggarini (2011) di 

Minahasa yang pervalensinya mencapai 12,2%. 

Hasil yang ada berarti menunjukkan 

kecacingan didaerah kelurahan Bunaken 
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bukanlah merupakan masalah utama yang 

harus diselesaikan. 

Selain itu kondisi kering dan struktur 

tanah yang berpasir menjadi salah satu factor 

yang membuat cacing tidak dapat berkembang 

dengan baik. Cacing Soil Transmitted Helminth 

(STH) dalam siklus hidupnya akan 

membutuhkan tanah yang lembab dengan 

cuaca panas sebelum menginfeksi manusia 

(Bethony, Brooker & Albonico et al, 2006). 

Kondisilah yang mungkin mempengaruhi 

sehingga prevalensi kecacingan di daerah ini 

tidak tinggi, akan tetapi faktor-faktor tersebut 

perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut lagi. 

Status Gizi 

Distribusi status gizi responden dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2 Distribusi Status Gizi Responden 
         Status Gizi n % 

IMT/U   

  Kurus 

    Normal 

8 

67 

10,7 

89,3 

Total 75 100 

TB/U   

    Pendek 

    Normal 

6 

69 

8 

92 

Total 75 100 

BB/TB   

  Kurus 

    Normal 

2 

73 

2,7 

97,3 

Total 75 100 

BB/U   

      Gizi Kurang 

  Gizi Baik 

8 

67 

10,7 

89,3 

Total 75 100 

 

Dalam penelitian ini penilaian status gizi 

menggunakan ukuran 4 Indeks antropometri 

yaitu Indeks Massa Tubuh/Umur (IMT/U), 

Tinggi Badan/Umur (TB/U), Berat 

badan/Tinggi Badan (BB/TB) dan Berat 

Badan/Umur (BB/U). 

Berdasarkan IMT/U responden dengan 

status gizi kurus sebanyak 8 orang (10,7%), 

dan responden dengan status gizi normal 

sebanyak 67 (89,3%). Berdasarkan indikator 

status gizi (TB/U) di dapati sebanyak 6 orang 

(8%) pendek dan normal 69 orang (92%). 

Berdasarkan (BB/TB) didapatkan 2 orang 

berstatus gizi kurus (2,7%) dan selebihnya 73 

orang dinyatakan normal (97,3%). Berdasarkan 

indeks (BB/U) didapatkan jumlah responden 

dengan status gizi kurang sebanyak 8 orang 

(10,7%) dan 67 orang (89,3%) berstatus gizi 

baik. 

Berbeda dengan variable kecacingan, status 

gizi pada anak SD di kelurahan Bunaken perlu 

diperhatikan. Walaupun sebenarnya Sulawesi 

Utara termasuk daerah yang mempunyai 

prevalensi kecil dalam masalah status gizi 

kurang di bandingkan beberapa provinsi lain di 

Indonesia (Depkes,2010). 

Status gizi anak merupakan hal yang 

penting diperhatikan terutama pada anak usia 

sekolah dan dalam masa pertumbuhan. Sebab 

status gizi yang kurang akan memberikan 

dampak yang buruk terhadap kesehatan, 

kecerdasan dan tumbuh kembang anak baik 

secara fisik dan mental. 

 

Analisis Bivariat 

Tabel 3. Hubungan antara Kecacingan dengan 

Status Gizi 

Kecacingan 

Status gizi 

(IMT/U) Total 

(%) 
P 

Kurus 

n (%) 

Normal 

n (%) 

Positif 

 

Negatif 

0 

(0,0%) 

8 

(10,8%) 

1 

(100%) 

66 

(89,2%) 

1 

(100%) 

74 

(100%) 

1,000 

 

 (TB/U) 

  Pendek 

 

Normal  

 

Positif 

 

Negatif 

0 

(0,0%) 

6 

(8,1%) 

1 

(100%) 

68 

(91,9%) 

1 

(100%) 

74 

(100%) 

1,000 

 

(BB/TB) 

  Kurus 

 

Normal  

 

Positif 

 

Negatif 

0 

(0,0%) 

2 

(2,7%) 

1 

(100%) 

72 

(97,3%) 

1 

(100%) 

74 

(100%) 

1,000 

 

 (BB/U) 

  Kurus 

 

Normal  

 

Positif 

 

Negatif 

0 

(0,0%) 

8 

(10,8%) 

1 

(100%) 

66 

(89,2%) 

1 

(100%) 

74 

(100%) 

1,000 
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Hubungan antara kecacingan dengan status 

gizi berdasarkan IMT/U 

Dari hasil analisis statistik di temukan tidak 

terdapat hubungan antara kecacingan dan status 

gizi anak berdasarkan indeks IMT/U 

(p=1,000). Berdasarkan hasil yang ada tidak 

ada siswa yang yang berstatus gizi kurus yang 

positif cacing. Hanya terdapat 1 orang yang 

berstatus gizi normal yang positif terinfeksi 

cacing. 

 

Hubungan antara kecacingan dengan status 

gizi berdasarkan TB/U 

Berdasarkan hasil analisis data di temukan 

tidak terdapat hubungan antara kecacingan dan 

status gizi anak berdasarkan indeks  TB/U 

(p=1,000). Berdasarkan hasil yang ada tidak 

ada siswa yang yang berstatus pendek yang 

positif cacing. Hanya terdapat 1 orang yang 

berstatus gizi normal yang positif terinfeksi 

cacing. Selebihnya yang berstatus gizi pendek 

dan negative kecacingan berjumlah 6 orang 

(8,1%), negatif kecacingan dan mempunyai 

status gizi normal berjumlah 68 orang (91,9%). 

 

Hubungan Antara Kecacingan Dengan 

Status Gizi Berdasarkan BB/TB 

Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan 

bahwa tidak ada hubungan antara kecacingan 

dengan status gizi berdasarkan BB/TB 

(p=1,000). Dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

anak yang berstatus gizi kurus yang positif 

kecacingan hanya di dapatkan 1 orang (100%) 

anak yang berstatus gizi normal yang positif 

kecacingan. 

 

Hubungan Antara Kecacingan Dengan 

Status Gizi Berdasarkan BB/U 

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara 

kecacingan dengan status gizi berdasarkan 

BB/U pada anak SD di kelurahan Bunaken 

dapat dilihat juga bahwa tidak terdapat anak 

yang kurus positif kecacingan. Didapati anak 1 

orang anak yang berstatus gizi normal yang 

positif kecacingan. 

 Dalam penelitian ini didapatkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara kecacingan dan 

status gizi pada anak SD di kelurahan 

Bunaken. Ini membuktikan bahwa didaerah 

Bunaken kecacingan bukanlah faktor yang 

berpengaruh terhadap status gizi anak. Hal ini 

searah dengan penelitian Anggarini (2011) 

tentang hubungan infestasi cacing dengan 

status gizi pada anak SD di Minahasa yang 

menyatakan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara infestasi cacing dengan status 

gizi. 

Masih banyak variable-variabel lain yang perlu 

diteliti dalam penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berpengaruh terhadap status gizi anak. 

Seperti social ekonomi, perilaku gizi ibu, 

pengetahuan ibu tentang gizi, pola makan anak, 

dan pendapatan keluarga. Sebagaimana 

penelitian Riyadi H, dkk (2011) di Nusa 

Tenggara Timur yang menunjukan bahwa 

faktor-faktor tersebut sebagai penyebab utama 

terjadinya gizi kurang pada anak. 

 

Kesimpulan 
1. Prevalensi kecacingan pada anak SD di 

Kelurahan Bunaken kota Manado sebesar 

1,33%. 

2. Status gizi pada anak SD di Kelurahan 

Bunaken berdasarkan indeks IMT/U 

didapatkan 10,7% anak yang kurus dan 

selebihnya 89,3% berstatus gizi normal. 

Berdasarkan indeks TB/U didapati 8,0% 

anak SD yang pendek dan 92,0% normal. 

Berdasarkan indeks BB/TB terdapat anak 

yang kurus 2,7% dan normal 97,3% untuk 

indeks BB/U didapatkan prevalensi 10,7% 

anak yang berstatus gizi kurang dan yang 

berstatus gizi baik 89,3%. 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara kecacingan dengan status gizi pada 

anak SD di Kelurahan Bunaken 

Kecamatan Bunaken kota Manado. 

 

Saran 

1. Sekalipun angka kecacingan yang 

termasuk rendah di Kelurahan Bunaken 

tetapi kegiatan preventif dan edukasi 

tentang kecacingan hendaknya terus 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan 

instansi kesehatan setempat terutama pada 

kelompok-kelompok yang rentan. 

2. Perlu adanya pengukuran status gizi 

secara berkala sehingga dapat dideteksi 

secara dini jika adanya masalah gizi dan 

pertumbuhan pada anak sekolah. 
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3. Optimalkan peran sekolah dalam 

membentuk pengetahuan dasar anak 

tentang pentingnya mengkonsumsi 

makanan yang bergizi dan seimbang 

setiap hari.  
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