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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada warung lalapan di wilayah kerja Puskesmas 

Abinasemal I. Lokasi Puskesmas Abiansemal I ini terletak di Desa Blahkiuh 

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Wilayah kerja Puskesmas 

Abiansemal I meliputi 5 desa yaitu: Desa Abiansemal, Desa Abiansemal Dauh 

Yeh Cani, Desa Blahkiuh, Desa Ayunan, dan Desa Sangeh. Batas – batas wilayah 

Puskesmas Abiansemal I : 

a. Batas utara : Desa Carangsari (Petang I) 

b. Batas timur : Desa Bongkasa (Abinasemal IV) 

c. Batas selatan : Desa Mambal (Abiansemal II) 

d. Batas barat : Desa Baha dan Penarungan ( Mengwi I dan III) 

2. Karakteristik subyek penelitian 

Adapun karakteristik pedagang berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya 

berjualan, perilaku mencuci sayuran kubis dan lokasi berjualan  pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Umur 

Adapun hasil karakteristik pedagang berdasarkan umur adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3 

Karakteristik Pedagang Lalapan berdasarkan Umur di Wilayah Kerja Puskesmas 

Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

  

No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 20 – 30  8 40,00 

2 30 – 40  5 25,00 

3 40 – 50  7 35,00 

Jumlah 20 100 

 

Pedagang  dengan frekuensi umur tertinggi adalah umur 20 – 30 tahun yaitu 8 

pedagang (40,00%). 

 

b. Jenis kelamin 

Adapun hasil karakteristik pedagang berdasarkan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4 

Karakteristik Pedagang Lalapan berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja 

Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Perempuan 3 15,00 

2 Laki – laki 17 85,00 

Jumlah  20 100 

 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan jumlah pedagang dengan jenis 

kelamin terbanyak adalah laki – laki yaitu 17 pedagang (85,00%). 

c. Lamanya berjualan 

Adapun hasil karakteristik pedagang berdasarkan lamanya berjualan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Karakteristik Pedagang Lalapan berdasarkan Lamanya Berjualan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

 

No Lamanya berjualan (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 < 5 13 65,00 

2 5 – 10  3 15,00 

3 > 10 4 20,00 

Jumlah 20 100 

Pedagang  dengan frekuensi tertinggi berdasarkan lamanya berjualan adalah 

< 5 tahun yaitu 13 pedagang (65,00%). 

d. Perilaku mencuci sayuran kubis 

Tabel 6 

Frekuensi Pedagang Berdasarkan Perilaku Mencuci Sayuran Kubis Warung 

Lalapan di Wilayah Kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

 

Perilaku Mencuci Sayur Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Baik 11 55,00 

Baik 9 45,00 

Pada tabel 6 terlihat bahwa dari 20 sampel yang diteliti, terdapat 11 pedagang 

(55,00%) memiliki perilaku mencuci sayuran kubis tidak baik dan yang memiliki 

perilaku mencuci sayuran dengan baik sebanyak 9 pedagang (45,00%). 

e. Lokasi  

Adapun hasil karakteristik pedagang berdasarkan lokasi warung lalapan 

adalah sebagai berikut: 

 



27 
 

Tabel 7 

Frekuensi Pedagang Berdasarkan Lokasi Warung Lalapan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

 

Lokasi Berjualan Frekuensi Persentase (%) 

Desa Abiansemal 6 30,00 

Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani 1 5,00 

Desa Blahkiuh 9 45,00 

Desa Ayunan 3 15,00 

Desa Sangeh 1 5,00 

Jumlah 20 100 

Frekuensi tertinggi berdasarkan lokasi warung lalapan di wilayah kerja 

Puskesmas Abiansemal  1 yaitu di Desa Blahkiuh sebanyak 9 warung lalapan 

(45,00%). 

f. Sumber Air 

Tabel 8 

Frekuensi Pedagang Berdasarkan Sumber Air yang Digunakan untuk Mencuci 

Sayur Lalapan di Wilayah Kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Tahun 2018 

 

Sumber Air Frekuensi Persentase (%) 

PDAM 16 80,00 

Sumur 4 20,00 

Jumlah 20 100 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa lebih dominan pedagang 

lalapan menggunakan air PDAM sebagai sumber air yang digunakan untuk 

mencuci sayur lalapan yaitu sebanyak 16 pedagang (80,00%). 
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3. Kualitas Parasitologi 

Hasil pemeriksaan mikroskopis terhadap sayuran kubis yang diperoleh dari 

warung makan lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I diketahui bahwa 

pada 20 sayuran kubis yang diperiksa tersebut ditemukan adanya kontaminasi 

telur cacing STH. 

 

Gambar. 7 

Grafik Frekuensi dan Persentase Kontaminasi Nematoda Usus 

 

Hasil pemeriksaan telur nematoda usus pada sayuran kubis menunjukkan 

sebanyak 3 sampel positif terdapat kontaminasi telur nematoda usus (15,00%) dan 

sebanyak 17 sampel (85,00%) tidak ditemukan adanya kontaminasi telur 

nematoda usus. 

4. Hasil pemeriksaan spesies telur nematoda usus 

Spesies telur nematoda usus yang ditemukan dari hasil pemeriksaan preparat 

sedimen yang diperiksa meliputi spesies Ascaris lumbricoides dan cacing 

tambang sedangkan spesies lainnya tidak ditemukan. 

3 15%

17 (85%)

Telur Cacing Sayuran Kubis pada Warung Makan Lalapan di Wilayah 
Kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal

Kabupaten Badung Tahun 2018 

Positif Negatif
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Gambar. 8 

Grafik Frekuensi dan Persentase Identifikasi Nematoda Usus 

 

Hasil pemeriksaan identifikasi telur nematoda usus pada sayuran kubis 

diketahui terdapat beberapa spesies telur nematoda usus. Spesies telur nematoda 

usus yang paling banyak ditemukan adalah telur Ascaris lumbricoides pada 2 

sampel (10%) yang diperiksa dan spesies telur cacing tambang pada 1 sampel 

(5%) yang diperiksa. 

B. Pembahasan 

1. Kontaminasi telur nematoda usus 

Hasil dari pemeriksaan 20 sampel sayuran kubis yang diperoleh dari 

pedagang lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I menunjukkan bahwa 

sayuran kubis yang positif terkontaminasi telur cacing sebesar 15,00% sedangkan 

sampel negatif sebesar 85,00%.  

2(10%)

1 (5%)

Persentase Identifikasi Telur Cacing Sayuran Kubis pada 

Warung Makan Lalapan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung 

Tahun 2018 

Ascaris lumbricoides Cacing tambang
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Kontaminasi telur cacing nematoda usus pada sayur kubis dapat disebabkan 

oleh petani sayuran menggunakan air yang tercemar telur cacing nematoda usus 

untuk menyiram tanaman, seperti menggunakan air sungai dan sungai tersebut 

dimanfaatkan oleh warga untuk membuang air besar. 

Selain itu kontaminasi juga dapat dipengaruhi oleh tempat atau wadah yang 

kurang bersih dan penyajian dari sampel tersebut. Dari sampel yang positif dapat 

dilihat dari perilaku pencucian yang tidak baik. Kebanyakan pedagang kurang 

mengerti kesehatan dan mencuci sayuran hanya di bagian luar saja. Selain itu 

pencucian tidak dilakukan di bawah air mengalir namun merendam sayuran kubis 

dalam bentuk utuh kedalam sebuah wadah yang berisi air. Proses pencucian sayur 

yang kurang baik ini memungkinkan masih tertinggalnya telur cacing STH pada 

sayuran yang akan disajikan. 

Kualitas air yang digunakan untuk membersihkan mutlak diperlukan. Karena 

air juga sangat mempengaruhi keberadaan telur cacing pada saat pencucian. 

Pencucian yang benar adalah menggunakan air mengalir sehingga dapat 

membersihkan kotoran secara maksimal (Astawan, 2014). Maka dari itu untuk 

melakukan pencucian sayuran lebih baik menggunakan air mengalir.  

Makanan mempunyai peran sangat penting bagi kesehatan masyarakat. 

Makanan yang terlihat nikmat, menarik dan memiliki kandungan gizi yang tinggi 

akan tidak berarti sama sekali jika makanan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi 

karena makanan tersebut bertindak sebagai perantara pertumbuhan patogenetik 

dan organisme lain penyebab penyakit seperti cacingan. Hal ini sejalan dengan 

Permenkes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga. 
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2. Spesies telur cacing nematode usus 

Hasil pemeriksaan sayuran kubis yang memberikan hasil positif tersebut 

diketahui spesies telur yang tertinggi yaitu spesies telur Ascaris lumbricoides 

sebanyak 10% sedangkan spesies telur cacing tambang sebanyak 5%.  

Dominasi telur Ascaris lumbricoides pada penelitian ini disebabkan oleh sifat 

telur Ascaris lumbricoides yang mampu bertahan hidup pada suhu beku yang 

biasa terdapat pada musim dingin. Telur tahan terhadap desinfektans kimiawi dan 

terhadap rendaman sementara di dalam bahan kimia yang keras. Telur dapat hidup 

berbulan – bulan di dalam air selokan dan tinja (Brown, 1983). 

Kontaminasi telur nematoda usus yang ditularkan melalui tanah (STH) pada 

sayuran kubis dapat dikarenakan oleh berbagai macam faktor antara lain adalah 

faktor alam. Faktor alam meliputi tanah, suhu, iklim dan kelembaban. Keadaan 

tanah dapat menjadi media perkembangan telur dan kehidupan serta 

perkembangan larva. Tanah yang subur dan kaya akan bahan organik yang 

ditunjang dengan kelembaban dan iklim yang sesuai bagi pertumbuhan sayuran 

khususnya sayuran kubis juga merupakan faktor adanya kontaminasi telur 

nematoda usus. 

Selain itu faktor yang dapat mengkontaminasi sayuran kubis yaitu sanitasi 

yang buruk, tingkat pengetahuan yang masih kurang dan kebiasaan defekasi di 

sembarang tempat terutama di lahan pertanian/perkebunan dan di sungai, serta 

kurangnya  kebersihan dalam pengolahan sayuran sebelum di sajikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sampel positif didapat dari 

beberapa pedagang yang terlihat kurang menjaga sanitasi dari tempat penjualan, 
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tempat penyajian maupun dari kebersihan sayuran kubis yang akan disajikan. 

Karena teknik pencucian yang hanya menggunakan wadah berisi air dan 

digunakan berulang kali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari 

pedagang akan pentingnya menjaga kebersihan dari sayur yang akan digunakan 

sebagai lalapan.  

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyo Nugroho, 

dkk (2010) terdapat kontaminasi telur nematoda usus sebesar 38,89% pada 

sayuran kubis yang digunakan sebagai sayuran lalapan mentah pada warung 

makan lesehan di kota Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Spesies telur 

nematoda usus yang mengkontaminasi sayuran kubis meliputi spesies Ascaris 

lumbricoides (50%), cacing tambang (12,5%) dan Trichuris trichiura (37,5%).  

Cara untuk meminimalisir terjadinya penyebaran penyakit melalui telur 

nematoda usus ini dapat dilakukan dengan cara menjaga sanitasi lingkungan 

seperti tidak defekasi disembarang tempat terutama pada sungai yang nantinya air 

sungai tersebut akan di manfaatkan oleh petani untuk menyiram tanaman, dan 

mencuci sayuran dengan baik dan benar yaitu mencuci sayuran dengan air yang 

mengalir dan tidak tercemar oleh parasit. 

 


