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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya  mencapai  eliminasi  penyakit  kusta  di Indonesia masih terus 

dilakukan hingga  bulan Juni tahun  2000. Namun  demikian,  penyakit  

infeksi  ini  masih  saja  menjadi  permasalahan  kesehatan masyarakat  yang  

berarti,  terbukti  dengan  adanya  kecenderungan  peningkatan  angka 

prevalensi kusta selama periode 2006/ 2007 sebesar 50%, sedangkan pada 

periode 2007/ 2008 sebesar 65%. Bahkan pada tataran global, Indonesia 

menjadi negara  penyumbang  kusta  terbesar  ketiga  setelah  India  dan  

Brasil (Depkes: 2008). 

   Penyakit lepra di Jawa Tengah masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Jumlah  kasus baru yang ditemukan tiap tahunnya mengalami 

peningkatan hal tersebut disebabkan oleh karena penemuan penderita baru 

(case finding) secara tepat melalui intensive contacy tracing, baik kontak 

serumah, lingkungan,  maupun kontak sosial. Sepanjang tahun 1999- 2006 

tercatat 12.587 penderita baru yang ditemukan. Peningkatan jumlah 

penderita baru setiap tahunnya pada kisaran 10- 15 % (Dinkes Jateng: 2005). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, di 

Puskesmas Kecamatan Gatak tahun 2009, tercatat ada 47.512 penduduk 

yang terdiri dari 14 Desa, yaitu : Geneng (3.386 jiwa), Krajan (4.872 jiwa), 

Jati (2.513), Trosemi (2.599 jiwa), Blimbing (5.215 jiwa), Mayang (4.022 



 
 

jiwa), Trangsan (6.497 jiwa), Sanggung (2.502 jiwa), Kagokan (1.616 jiwa), 

Luwang (3.357 jiwa), Klaseman (1.738 jiwa), Tempel (1.586 jiwa), Sraten 

(2.942 jiwa). Dari hasil wawancara dengan petugas lapangan di Puskesmas 

Gatak, sekitar 5-15 orang di 5 desa positif mengidap penyakit lepra pada 

tahun 2009. Pada tahun sebelumnya (2006-2008), tercatat 10 orang di 5 desa 

mengidap lepra dan 2 di antaranya meninggal dunia karena penyakit 

tersebut. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penderita lepra di 

Kecamatan Gatak. Dari tahun 2008 sebanyak 10 orang , pada tahun 2009 

menjadi  98 orang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh rantai penularan 

dari keluarga yang sudah mengidap lepra terhadap orang di anggota 

keluarga mereka. 

 Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas 

lapangan, dapat dipastikan bahwa tidak kurang dari  1-2 orang yang tinggal 

1 rumah atau tinggal di lingkungan sekitarnya  akan tertular penyakit lepra 

dan gejala ini baru akan terlihat 5 tahun sesudah pasien kontak dengan 

penderita. Pendidikan kesehatan mengenai penyakit dan cara pencegahan 

penularan penyakit lepra sudah pernah diberikan oleh kader Puskesmas 

Gatak sepanjang tahun 2008 / 2009 namun kader belum mampu menjamin 

pendidikan kesehatan tersebut dapat merubah  perilaku penderita lepra 

dalam pencegahan penularan lepra. Pengetahuan penderita lepra tentang 

penyakit lepra rata- rata cukup (80%) berdasarkan hasil post test pendidikan 

kesehatan pada tahun 2009. Pengetahuan penderita lepra tentang penyakit 



 
 

lepra diperoleh dari pendidikan  kesehatan tersebut dan pengalaman tetangga 

yang memiliki keluarga yang menderita lepra. 

Walaupun pengetahuan penderita lepra dalam kategori cukup, tetapi 

upaya pencegahan penularan penyakit lepra masih sangat minim.  Contohnya 

dengan memisahkan peralatan mandi anggota keluarga yang mengidap lepra 

dari peralatan  mandi anggota keluarga lain yang tidak terkena lepra, tetapi 

untuk menghindari kontak langsung misalnya misalnya menghindari kontak 

yang erat dengan anggota keluarga atau orang lain tidak dilakukan. Mereka 

juga masih sering meludah di sembarang tempat. Masih banyak penderita 

lepra dan masih banyak pula yang tertular, terutama anggota keluarga mereka 

sendiri. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara pengetahuan tentang penyakit lepra dengan 

sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan penularan lepra di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gatak.” 

   

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, khususnya fenomena yang ada, peneliti 

merumuskan masalah “ Apakah Ada Hubungan  Antara Pengetahuan tentang 

Penyakit Lepra dengan Sikap Penderita Lepra dalam Upaya Pencegahan 

Penularan Lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 



 
 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara pengetahuan tentang penyakit lepra dengan sikap penderita lepra 

dalam upaya pencegahan penularan lepra di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gatak. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan penderita lepra tentang 

penyakit lepra. 

b. Untuk mengetahui  sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan 

penularan penyakit lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan penderita 

lepra tentang penyakit lepra dengan sikap penderita lepra dalam upaya 

pencegahan penularan lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan di bidang keperawatan  khususnya 

pengetahuan penderita lepra tentang penyakit lepra dan sikap dalam upaya 

pencegahan penularannya. 

2. Secara praktis : 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

Memberi uraian mengenai tingkat pengetahuan tentang penyakit lepra 

hubungannya dengan sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan 



 
 

penularan penyakit lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak yang 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan kesehatan dan perencanaan program pembangunan 

kesehatan. 

b. Penduduk Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 

Memberikan uraian tentang tingkat pengetahuan penderita lepra di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gatak tentang penyakit lepra kaitannya 

dengan upaya pencegahan penularan penyakit. 

c. Profesi keperawatan 

Memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai dasar bagi 

perawat komunitas dalam upaya peningkatan pengetahuan dan 

pencegahan penularan penyakit lepra. 

d. Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan 

penelitian sejenis terkait dengan penyakit dan pencegahan 

penularannya di masyarakat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang akan 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

1.Penelitian Dwi Kusrini (2008) “Hubungan Antara Pengetahuan Keluarga 

Dengan Perilaku Pencegahan Flu Burung Di Desa Kiping Kecamatan 

Sambung Macan Kabupaten Sragen”. Jenis penelitian ini adalah Analitik 



 
 

Observasional dengan rancangan penelitian cross sectional penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus samapai September 2008 Di Desa Kiping 

Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen. Hasil penelitian 

menunjukkan: 

a. Pengetahuan keluarga tentang flu burung di Desa Kiping Kecamatan 

Sambung Macan Kabupaten Sragen rata-rata dalam kategori cukup. 

b. Perilaku keluarga dalam pencegahan flu burung di Desa Kiping 

Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen rata-rata dalam kategori 

cukup. 

c. Hasil penelitian dengan uji Kendal Tau menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat pengetahuan keluarga tentang flu burung 

dengan perilaku keluarga dalam pencegahan flu burung di Desa Kiping 

Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen. 

2. Penelitian Irma Wahyu Kristiana (2007) “ Hubungan Antara Pengetahuan Dan 

Sikap Penderita Tuberkolusis Paru Dalam Upaya Pencegahan Penularan 

Penyakit Tuberkolusis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Giriwoyo II 

Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri”, Jenis Penelitian Survei Analitik, 

desain penelitian cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 

2007 di Wilayah Kerja Puskesmas Giriwoyo II Kecamatan Giriwoyo 

Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

a. Pengetahuan pasien tuberkolusis paru di Puskesmas Giriwoyo II 

sebagian   besar dalam kategori cukup yatu sebanyak 14 responden, 

selanjutnya baik sebanyak 4 responden, dan kurang 2 responden. 



 
 

b. Sikap pasien tuberkolusis paru di Puskesmas GiriwoyoII sebagian 

dalam kategori cukup yaitu sebanyak 13 responden, selanjutnya baik 

sebanyak 4 responden, dan buruk sebanyak 3 responden. 

b. Pengujian penelitian menggunakan uji Rank Spearman 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dengan sikap penderita tuberkolusis paru dalam upaya 

pencegahan penularan penyakit tuberkolusis di wilayah kerja 

Puskesmas Giriwoyo II. Sedangkan menurut kriteria korelasi 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap penderita dalam 

upaya pencegahan penularan penyakit tuberkolusis paru memiliki 

hubungan yang cukup erat, artinya semakin tinggi tingkat 

pengetahuan pasien tentang tuberkolusis, maka akan semakin baik 

sikap mereka terhadap upaya pencegahan penularan penyakit 

tuberkolusis paru. 

Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan di mana peneliti akan meneliti “ Hubungan antara 

pengetahuan dengan sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan penyakit 

lepra pada anggota keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak”. Perbedaan 

dengan penelitian terletak pada tempat penelitian, subyek penelitian, jenis 

penelitian, dan jenis penyakit. 

 

 

 


