
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Manusia perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar 

sehat,tidak bau, tidak menyebarkan kotoran atau menyebabkan penyakit 

bagi diri sendiri maupun orang lain. PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) 

adalahperwujudan paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, 

keluarga dan masyarakat yang berorientasi sehat, dengan tujuan untuk 

meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya baik fisik, 

mental spiritual maupun sosial.Salah satu indikator PHBS dalam tatanan 

rumah tangga adalah kebersihan perorangan atau kebersihan diri (Darsono, 

2003). 

Permasalahan mengenai kebersihan diri merupakan hal yang 

sehari-hari harus dilakukan, namun kadang masih dianggap kurang 

penting.Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang kebersihan diri, 

membuat perilaku hidup sehat ini sulit diterapkan di masyarakat.Faktor 

lain yang membuat kebersihan diri tidak diterapkan adalah praktek  sosial, 

status sosial ekonomi, budaya, kebiasaan seseorang dan kondisi fisik. 

Penerapan kebersihan diri yang kurang akan memudahkan timbulnya 

penyakit-penyakit menular (Santosa, 2002). 

Penyakit-penyakit menular di lingkungan yang sering terjadi akibat 

dari kurangnya kebersihan diantaranya tuberkulosis paru, infeksi saluran 

pernapasan atas, diare, cacingan, dan penyakit kulit (dermatitis dan 



skabies) masih merupakan masalah kesehatan yang juga dapat ditemukan 

di lingkungan-lingkungan yang kurang bersih (Santosa, 2002).  

Penyakit skabies dikenal juga dengan nama the itch, gudik, atau 

gatal agogo. Skabies ditemukan disemua negara dengan prevalensi yang 

bervariasi (Handoko, 2008). Faktor yang berperan dalam kejadian 

penyakit ini adalah sosial ekonomi yang rendah, hygiene perorangan yang 

jelek, lingkungan yang tidak saniter, perilaku yang tidak mendukung 

kesehatan, serta kepadatan penduduk. Prevalensi penyakit Skabies  di 

Indonesia adalah sekitar 6%-27% dari populasi umum dan cenderung lebih 

tinggi pada anak dan remaja (Sungkar, 1997).  

Skabies menular dengan dua cara yaitu secara kontak langsung dan 

tidak langsung. Kontak langsung terjadi ketika adanya kontak dengan kulit 

penderita misalnya berjabat tangan, tidur bersama dan hubungan seksual. 

Sedangkan kontak tidak langsung melalui benda yang telah dipakai oleh 

penderita seperti pakaian, handuk, bantal dan lain-lain (Djuanda, 2007).  

Insiden skabies di negara berkembang menunjukkan siklus 

fluktuasi yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Interval antara 

akhir dari suatu epidemi dan permulaan epidemi berikutnya kurang lebih 

10-15 tahun. Di Indonesia jumlah penderita skabies telah terdaftar pada 

tahun 2002 sebesar 4,6 -12,95% dan menduduki urutan ketiga dari 12 

penyakit tersering. Penelitian di RS Dr. Soetomo Surabaya, menemukan 

insiden skabies selama 1983-1984 adalah 2,7%. Sedangkan penelitian di 



RSU Ujung Pandang mendapatkan insiden skabies 0,67% pada tahun 1987 

– 1988 ( DepKes RI,2004 ). 

Skabies identik dengan penyakit anak pondok. Penyebabnya adalah 

kondisi kebersihan yang kurang terjaga, sanitasi yang buruk, kurang gizi, 

dan kondisi ruangan yang terlalu lembab dan kurang mendapat sinar 

matahari secara langsung. Penyakit kulit skabies menular dengan cepat 

pada suatu komunitas yang tinggal bersama sehingga dalam 

pengobatannya harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh pada 

semua orang dan lingkungan pada komunitas yang terserang skabies. Hal 

ini disebabkan apabila dilakukan secara individual maka akan mudah 

tertular kembali penyakit skabies (David, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian Nugrahaini (2008) diketahui, bahwa 

santri di Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta memiliki sikap yang buruk 

terhadap kebersihan diri, santri di Pon-Pes Al-Muayyad rata-rata positif 

terkena skabies, dan terdapat pengaruh sikap tentang kebersihan diri 

terhadap timbulnya skabies pada santri di Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian Riris (2010) diketahui bahwa ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan, bergantian handuk, dan tidur berhimpitan 

dengan kejadian skabies di Pon-Pes Al-Muayyad Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian Rayi (2011) diketahui, dari jumlah 

sampel 78 orang didapatkan yang positif terkena skabies pada santri yang 

berpengetahuan baik ada 7 orang (9,0%); yang berpengetahuan sedang 8 

orang (10,3%); dan yang berpengetahuan kurang ada 15 orang (19,2%). 



Kesimpulannya terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

timbulnya kejadian skabies di Pon-Pes Modern Islam (PPMI) Assalam 

Sukoharjo. 

Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori kota santri, karena 

banyak pondok pesantren ( Pon-Pes )  yang ada di Kabupaten Rembang, 

mulai dari Pon-Pes modern sampai tradisional, baik yang berdiri 

dilingkungan kota maupun daerah pedesaan. Dari hasil survei pendahuluan 

di pon-pes Al-hamdulillah Rembang diketahui 11 santriwan dan santriwati 

menderita penyakit sekabies, 1 diataranya menderita skabies berat dan 10 

lainya menderita skabies ringan.  Sedangkan keadaan pon-pes pada saat itu 

sangat kurang nyaman, karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana 

yang ada sehingga membuat keadaan santriwan dan santriwati semakin 

rentan untuk terkena penyakit skabies dan penyakit menular lainya. 

Kebersihan diri santriwan dan santriwati juga sangat memprihatinkan hal 

itu dapat dilihat dari suasana jemuran yang tidak teratur, suasana kamar 

yang penuh dengan baju tergantung, keadaan kamar mandi dan tempat 

mencuci baju maupun tempat mencuci piring dalam satu tempat.  

Dari uraian di atas penyakit skabies perlu mendapat perhatian 

khususnya pada santriwan santriwati Pon-Pes yang rentan terserang 

penyakit kulit, karena penyakit kulit ini dapat menular dengan cepat dan 

tanpa mengenal usia. Sehingga pemilihan lokasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan bahwa Pon-Pes Al-hamdulillah termasuk Pon-Pes yang 

masih tradisional dibandingkan Pon-Pes lain di Kabupaten Rembang, 



sehingga sarana dan prasarana yang tersedia juga masih tradisional seperti 

kolam wudlu besar yang digunakan bersamaan. Selain itu juga Pon-Pes 

Al-hamdulillah memiliki jumlah santriwan dan santriwati lebih banyak 

dibandingkan dengan Pon-Pes lain di Kabupaten Rembang, sehingga 

risiko terjadinya kejadian penyakit skabies besar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran kondisi kebersihan diri santriwan dan 

santriwati di Pon-PesAl-hamdulillah Rembang dengan  kejadian 

penyakit skabies? 

2. Apakah ada hubungan antara kebersihan diri santriwan dan santriwati 

di Pon-PesAl-hamdulillah Rembang dengan  kejadian penyakit 

skabies? 

3. Apakah ada hubungan antara lama tinggal dengan kejadian penyakit 

skabies di Pon-PesAl-hamdulillah Rembang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Umum 

Mengetahui hubungan antara kebersihan diri dan lama tinggal dengan 

kejadian penyakit skabies di Pon-PesAl-hamdulillah Rembang. 

 

 



2. Khusus 

a. Untuk menggambarkan  kondisi kebersihan diri santriwan dan 

santriwati di Pon-PesAl-hamdulillah Rembang dengan kejadian 

penyakit skabies. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi mandi dengan 

kejadian penyakit scabies . 

c.  Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi menggunakan sabun  

dengan kejadian penyakit scabies. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi bergantian sabun 

dengan teman dengan kejadian penyakit scabies. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi mencuci rambut 

dengan kejadian penyakit scabies. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi mengganti pakaian 

dengan kejadian penyakit scabies. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi berganti pakaian 

dengan teman dengan kejadian penyakit scabies. 

h. Untuk mengetahui hubungan antara lama tinggal dengan  kejadian  

penyakit skabies. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi santriwan dan santriwati 

         Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

santriwan dan santriwati Pon-Pes Al-hamdulillah Rembang mengenai 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit skabies 



sehingga santriwan santriwatidapat melakukan upaya pencegahan 

untuk mengurangi faktor risiko tersebut. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pon-

Pes Al-hamdulillah Rembang dalam pencegahan penyakit skabies 

sehingga dapat memberikan informasi kepada santriwan dan 

santriwati mengenai penyakit skabies, cara kejadian dan cara 

pencegahan penyakit skabies. 

3. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti lain dan sebagai refrensi untuk melakukan pengembangan 

penelitian mengenai penyakit skabies. 

 

 


