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Hubungan Teknik Pencucian  Hartono, Jensevenson 

 

HUBUNGAN TEKNIK PENCUCIAN METODE AIR MENGALIR DENGAN 

KANDUNGAN TELUR CACING PADA SELADA DI WARUNG 

MAKAN SEKITAR JALAN SETIA BUDI MEDAN 

 

Hartono
1
, Jansevenson Situmorang

2 

(Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia
1,2

) 

 

ABSTRACT  
At this time in Indonesia infectious disease prevalence caused by a worm is 

still high. This is evidenced by the results of a study conducted by the researcherof 

the method of hygiening techniques of flowing water and the existence of worm eggs 

on lettuce in the field of food stalls on Jalan Setiabudi  in 2014. 

This study aims to determine the relationship between running water washing 

technique method and worm eggs existence on lettuce meal at some food stalls on 

Jalan Setiabudi in 2014. Samples were taken from 17 food stalls on Jalan Setiabudi. 

Samples were taken for examination in the laboratory BTKL (Center for 

Environmental Health) Medan using the method of deposition. This research was 

conducted using a descriptive survey, where the researcher conducted direct 

observation to the field with the aid of the observation sheet. 

The results showed that of the 17 food stalls, 14 stalls (82.4%) used a good 

washing technique and 3 stalls (17.6%) used a poor leaching technique, and from 17 

food stalls at the food stalls, 2 stalls (11.8%) were contaminated with helminthes eggs 

on lettuce on his vegetables. 

 In conclusion,  there is a relationship between washing technique and  the 

worm eggs existence or lettuce served at food stalls. Researchers suggests that  all 

respondents who provide the food stalls lettuce as vegetables wash vegetables with 

running water and use a good washing technique, so that the content of the eggs 

contained in the vegetables can go out and no longer sticky to the vegetables. 

  

Keywords : Washing Technique, Lettuce, worm eggs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia masih banyak 

penyakit yang merupakan masalah 

kesehatan, salah satu diantaranya 

adalah cacing perut yang ditularkan 

melalui tanah. Cacing ini dapat 

mengakibatkan menurunya kebutuhan 

gizi, kecerdasan dan produktifitas 

penderita, sehingga secara ekonomi 

banyak menimbulkan kerugian karena 

mengakibatkan kehilangan karbohidrat 

dan protein dalam darah (Depkes RI, 

2006). 

Infeksi cacing dapat di tularkan 

dari kotoran manusia maupun hewan  

yang terdapat pada tanah, masalah ini 

banyak terjadi pada wilayah dengan 

sanitasi yang buruk. Infeksi 

kecacingan merupakan salah satu 

masalah yang paling umum atau sering 

di jumpain di seluruh dunia dan yang 

paling sering terdapat pada masyarakat 

yang miskin (WHO, 2011). 

Kecacingan merupakan salah 

satu penyakit berbasis lingkungan 

yang masih menjadi masalah bagi 

kesehatan masyarakat di Indonesia 

hingga saat ini. Hal ini disebabkan 

karena prevalensi kecacingan di 

Indonesia masih tinggi terutama 

kecacingan yang disebabkan oleh 

sejumlah cacing perut yang ditularkan 

melalui tanah atau yang disebut Soil 

Transmitted Helminths. Diantara 

cacing tersebut yang terpenting adalah 

cacing gelang (Ascarislumbricoides), 

cacing tambang (Ancylostoma 

duodenale dan Necatoramericanus) 

dan cacing cambuk  

(Trichuristrichura). 

 Indonesia sebagai Negara 

tropis banyak terdapat berbagai jenis 

sayuran yang menjadi bahan pangan 

masyarakat. Dalam produksi sayuran 

di pertanian banyak menggunakan air 

dan pupuk kandang yang berasal dari 

kotoran hewan dan manusia, sehingga 

kemungkinan terdapat telur dan larva 

cacing pada sayuran yang dihasilkan. 

Selada banyak digemari penduduk 

Indonesia, umumnya selada dimakan 

sebagai lalapan. Selada ini baik 

dikonsumsi karena dapat mencegah 

sembelit, selain banyak mengandung 

mineral dan vitamin (Pracaya, 2006). 

Lalapan yang tersedia pada 

warung makan maupun restoran 

hendaknya menggunakan selada yang 

bersih dan higienis oleh karena 

kemungkinan masih terdapat telur dan 

larva cacing. Masalah ini dapat 

diketahui dari penyiraman oleh petani 

pada sayuran selada dengan 

menggunakaan air septic tank untuk 

kesuburan selada tersebut dan melihat 

apakah air tersebut layak untuk 

disiram pada tanaman (Pracaya, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Haijami tahun 2013 tentang tingkat 

kontaminasi telur cacing pada sayuran 

tahun 2013 di Maroko, dari 63 sampel 

sayur yang di peroleh dari berbagai 

rumah makan, 50% dari sampel sayur 

tersebut positip mengandung telur 

cacing. 

Hasil penelitian Munthe tahun 

2004 di 11 pedagang burger yang 

menyediakan selada sebagai lalapan di 

jalan jamin ginting terdapat 3 

pedagang yang positif pada telur dan 

larva cacing pada lalapan seladanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Sinukaban Tahun 2002  terhadap 

selada yang dipasar kan di 5 pasar 

terbesar dikota Medan yaitu: Pasar 

Sambu, Pasar Aksara, Pasar Pringgan, 

Pasar Padang Bulan, dan Pasar 

Karimata, ditemukan 1% telur cacing 



tambang (Ancylostomaduodenale) 

pada Pasar Peringgan, 3% telur cacing 

tambang pada Pasar Aksara, 2% telur 

cacing tambang pada Pasar Padang 

Bulan dan 10% telur cacing tambang 

pada Pasar Karimata. Penelitian 

dilakukan pada 100 gram selada untuk 

setiap pasar dengan menggunakan 3 

metode yaitu Metode NaCl, Celopan 

Kato, dan Metode Eosin. Metode yang 

Paling akurat dari ketiga metode 

tersebut adalah metode Eosin. 

Survei awal telah dilakukan 

peneliti pada warung makan di 

setiabudi yang menggunakan selada 

sebagai lalapan. Survei yang dilakukan 

pada pagi hari melihat bagaimana 

pedagang mempersiapkan daganganya 

terutama selada yang di jadikan 

lalapan pada warung makan, 

ditemukan pedagang lebih dominan 

hanya membasahi selada dengan air 

kran, tanpa menggosok dan 

mengkibas- kebaskan selada. Jika 

hendak mengonsumsi sayuran mentah 

seperti selada, sebaiknya cuci berulang 

kali hingga bersih. Sanitasi pedagang 

sebelum mencuci sayur juga 

merupakan salah satu masalah yang di 

temui pedagang dalam melakukan 

pencucian pada selada, ada beberapa 

pedagang langsung mencuci selada 

tanpa mencuci terlebih dahulu 

tanganya. Penelitian terbaru dalam 

Journal of Environmental Research 

and Public Health menemukan, saat 

seseorang mencuci tangannya dengan 

sabun dan air mengalir menghilangkan 

92% organisme (penyebab penyakit 

infeksi) di tangan. Dalam survey awal 

peneliti juga menemui selada yang 

telah berhari-hari di simpan, Penelitian 

yang dilakukan Femina tahun 2011 

tenteng penyimpanan selada, 

dijelaskan bahwa selada yang baik di 

konsumsi dan segar adalah selada yang 

di konsumsi paling lama 2 hari setelah 

di panen dari lahan pertanian. Selada 

sayur yang di konsumsi mentah 

merupakan salah satu wadah penularan 

cacing kepada manusia apabila tidak di 

cuci dengan bersih dan haigiene. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

jenis penelitian survei  bersifat  

deskriptif  yaitu untuk mengetahui 

hubungan pencucian metode air 

mengalir dengan kandungan telur 

cacing pada selada di warung makan 

sekitar Jalan Setiabudi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel 

yaitu warung makan yang 

menyediakan selada sebagai lalapan di 

sekitar Jalan Setiabudi Medan, yaitu 

sebanyak 17 warung makan. 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat

 

Tabel 1 Distribusi frekuensi teknik pencucian metode Air mengalir dengan 

kandungan telur cacing pada sayur selada di jalan Setiabudi Medan  

No Variabel Jumlah Persentase (%) 

1 

 

Teknik Pencucian metode air mengalir 

a. Baik 

b. Buruk 

 

14 

  3 

 

82,4 

17,6 

 Total 17 100 



2 Kandungan telur cacing 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

 2 

15 

 

11,8 

88,2 

 Total 17 100 

Berdasarkan table diatas 

diperoleh bahwa Teknik pencucian 

sayur selada yang dilakukan oleh 

pekerja warung makan mayoritas 

menggunakan teknik pencucian 

metode air mengalir yang baik 

sebanyak 14 responden ( 82,4%) dan 

minoritas menggunakan teknik 

pencucian metode air mengalir yang 

buruk yaitu sebanyak 3 responden 

(17,6%). Berdasarkan tabel 4.1 di atas 

diperoleh juga bahwa dari 17 sampel 

mayoritas tidak terkandung telur 

cacing pada selada yaitu 15 sampel 

(88,2%)  dan minoritas terkandung 

telur cacing yaitu sebanyak 2 sampel 

(11,8%). 

Analisis Bivariat

Tabel 2 Hubungan Teknik Pencucian metode air mengalir dengan kandungan 

telur cacing pada selada diwarungmakan Jalan Setiabudi Medan  

NO Teknik Pencucian Kandungan Telur Cacing Total P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Tidak Ada 

n % n % N % 

1 Baik 0 0 14 82,4 14 82,4  

0.032 2 Buruk 2 11,8 1   5,6   3 17,6 

       

Berdasarkan table diatas di 

gambarkan bahwa dari 14 responden 

yang menggunakan teknik pencucian 

selada yang baik tidak ditemui 

kandungan telur cacing. Dan dari 3 

teknik pencucian selada yang buruk 

mayoritas mengandung telur cacing 

pada selada yaitu sebanyak 2 

responden (11,8%)  dan minoritas 

yang tidak terkandung telur cacing 

yaitu sebanyak 1 responden (5,6%). 

Hasil dari analisis bivariat dengan 

menggunakan uji fisher test  diperolen 

nilai probilitas 0,03 pada kemaknaan 

5% (α= 0,05),maka dapat disimpulkan 

bahwa bahwa nilai probilitas (0,03) < 

α (0,05) berararti di simpulkan bahwa 

terdapat hubungan teknik pencucian 

metode air mengalir dengan 

kandungan telur cacing pada selada 

diwarung makan  Jalan Setia budi 

Medan. 

PEMBAHASAN 

Hubungan Teknik Pencucian 

Metode Air Mengalir Dengan    

Kandungan Telur Cacing Pada 

Sayur Selada yang Disajikan    

Diwarung Makan Jalan Setiabudi 

Medan Tahun 2014 

Berdasarkan hasil uji statsistik 

dari penelitian di peroleh bahwa dari 

17 responden pedagang warung 

makan, mayoritas 14 responden 

menggunakan teknik pencucian tang 

baik (82,4%) dan minoritas 3 

pedagang (17,6) menggunakan teknik 

pencucian yang buruk. Dari 

kandungan telur yang diperoleh bahwa 

dari 17 sampel yang diperiksa 

mayoritas 15 responden (88,2%) tidak 



terdapat kandungan telur cacing pada 

selada, dan minoritas 2 responden 

(11,8%) yang terdapat telur cacing 

pada selada.  

Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh dewi munthe tentang 

analisis telur cacing pada selada yang 

terdapat pada makanan burger yang 

dijajakan disekitar kampus USU 

medan tahun 2012 bahwa  dari 11 

pedagang burger yang menyediakan 

selada sebagai lalapan ditemui 3 

sampel yang terkontaminasi oleh telur 

cacing. Asumsi peneliti berdasarkan 

hasil penelian diatas bahwa, masih 

minimnya kesadaran akan sanitasi dan 

haigine makanan pada warung-warung 

makan yang menyediakan selada 

sebagai lalapan, ini dibuktikan dengan 

masih terdapatnya kandungan telur 

cacing pada selada diwarung makan.  

Asumsi peneliti berdasarkan 

kasus diatas sangan dibutuhkan teknik 

pencucian yang baik untuk 

memperoleh selada yang bersih dan 

sehat. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa pencucian selada yang baik 

adalah dengan melepaskan daun satu 

persatu dari batangnya, mencucinya 

pada air mengalir menggosok 

menkibas dan mencelup sayur pada 

wadah tertentu sehingga telur dan 

larva cacing yang melekat dapat 

terbuang bersamaan dengan air 

mengalir tersebu. Pencucian dimaksud 

adalah untuk mengurangi dan 

menghilangkan kandungan pestisida 

dan mikrobiologi terutama cacing pada 

sayur, pencucian sebaiknya dilakukan 

pada air yang mengalir. Pracaya 

(2006) selada dicuci dengan air bersih 

dan mengalir agar terbebas dari tanah 

dan mikrobiologi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan teknik  
mencuci selda dengan 

menggunakan metode air mengalir 

terhadap kandungan telur cacing 

yang yang terdapat pada selada di 

warung makan Jalan Setiabudi 

Medan Tahun 2014. 

2. Teknik pencucian sayur yang 

dilakukan oleh pedagang 

mayoritas menggunakan teknik 

pencucian yang baik ya itu 

sebanyak 14 responden (82,4%)  

dan minoritas pedagang 

menggunakan teknik pencucian 

yang buruk yaitu sebanyak 3 

responden (17,6%) 

Saran 

1. Diharapkan kepada seluruh 

responden  warung makan yang 

menyediakan sayur selada sebagai 

lalapan, agar mencuci sayur 

dengan air mengalir dan 

menggunakan teknik pencucian 

yang baik, agar kandungan  telur 

yang terdapat pada sayur dapat 

keluar dan tidak lengket lagi pada 

sayur 

2.  Bagi Peneliti selanjutnya utntuk 

dapat menabahkan jenis 

kandungan telur cacing yang 

terdapat pada sayur selada. 
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