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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Scabies adalah iritasi yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabies 

yang menimbulkan gatal. Kutu ini bersarang pada lapisan kulit atas. Kata 

lain dari scabies dalam bahasa Indonesia sering disebut kudis, sedangkan 

orang Jawa mengatakan gudig (Djuanda, 2007). 

Penyakit ini banyak dijumpai pada anak-anak dan orang dewasa 

tetapi dapat mengenai semua umur meskipun akhir-akhir ini juga sering 

didapatkan pada orang berusia lanjut, yang sering terjadi di lingkungan 

rumah (Harahap, 2000).  

 Bila anak-anak terkena dapat mempengaruhi status gizinya 

dikarenakan daya tahan tubuhnya (imunitas) dapat melemah sehingga 

anak-anak kurang nafsu makan dan akhirnya mengalami kekurangan gizi 

(Marimbi, 2010). 

Insiden scabies di negara berkembang saat ini menuju siklus yang 

cenderung naik turun. Dari beberapa negara berkembang seperti Indonesia, 

pada tahun 2008 diperkirakan terdapat sejumlah anak-anak sebesar 77 juta 

dari 220 juta penduduk saat ini, yang kemungkinan besar mudah terkena 

penyakit menular disebabkan populasi semakin bertambah. Pada tahun 

2008 prevalensi scabies sebesar 5,6%-12,95% (Depkes, 2008). Sedangkan 
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pada tahun 2013 belum ada data yang meneliti tentang prevalensi kejadian 

scabies (Depkes, 2013). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Dinas Kesehatan 

Boyolali jumlah penderita scabies merupakan urutan ke 10 penyakit 

menular pada tahun 2009. Penderita scabies pada wilayah boyolali 

sebanyak 2.654 kasus. Hal tersebut diantaranya karena adanya kegiatan 

penemuan penderita scabies secara aktif di beberapa desa endemis di 

wilayah Kabupaten Boyolali (Depkes, 2011). 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sejumlah 5 orang 

tua, pada tanggal 10 September 2012 di Desa Geneng Sari Kecamatan 

Kemusu. Didapatkan data, bahwa 2 orang tua lulusan SMP belum paham 

penularan penyakit scabies. Sedangkan 3 orang tua lulusan SD tidak 

paham sama sekali tentang penyakit scabies. 

 Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 13 Desember 2012 

didapatkan data dari rekam medis di Puskesmas Kemus, dengan jumlah 

kasus penderita scabies sebanyak 966 kasus dari 7 desa. Dari 7 desa 

tersebut, desa yang mengalami kejadian scabies paling banyak dan sering 

berobat akibat scabies di Puskesmas Kemusu terjadi di desa Geneng Sari.  

Hasil rekam medis menunjukkan di desa Geneng Sari yang sering  terkena 

scabies pada anak umur 1-4 dan 5-14  tahun dibulan Agustus - Desembar 

tahun 2011 adalah 97 kasus, paling banyak pada anak prasekolah dengan 

kasus 56 kasus, anak usia sekolah dan 41 kasus. Dan jumlah penderita 
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pada anak 1-4 dan 5-14 tahun pada bulan Mei - September tahun 2012 

adalah 171 kasus, terbagi dari 96 kasus pada anak prasekolah dan 75 pada 

anak usia sekolah. 

Rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani dimana kebiasaan hidup 

bersih ataupun perilaku hidup bersih masih kurang diperhatikan. Banyak 

juga masyarakat yang status ekonominya rendah sehingga perhatian 

kepada anaknya dalam hal kebersihan masih kurang akan tetapi ada juga 

masyarakat yang status ekonominya baik. Selain itu sanitasi lingkungan 

tempat tinggal kurang sehat, serta kebiasaan buruknya selalu melakukan 

aktivitas seperti mandi, cuci, kakus dilakukan di sungai. Sungai juga 

sebagai tempat bermain anak-anak. Dan juga sebagian masyarakatnya 

memiliki perternakan di belakang rumahnya yang tempatnya kumuh. 

Oleh karena itu diperlukan tingkat pemahaman dan pengetahuan 

terhadap masalah kesehatan yang akan dihadapi setiap masing-masing 

orang tua. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kebersihan merupakan hal 

yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan 

mempengaruhi kesehatan. Hal–hal yang sangat berpengaruh itu 

diantaranya sosial, keluarga, pendidikan, persepsi orang terhadap 

kesehatan, serta tingkat perkembangan (Tarwoto & Wartonah, 2006). 

Dari beberapa fenomena tersebut hampir sebagian terjadi pada anak 

usia prasekolah yang bertempat tinggal di desa Geneng Sari. Yang dapat 

dicegah apabila sarana dan sanitasi lingkungan yang ada dapat dijaga 
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kebersihan dan merubah perilaku serta kebiasaan buruk dalam menjaga 

kesehatan. 

Dengan melihat hal-hal yang terjadi di atas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tingkat pengetahuan orang 

tua terhadap kejadian scabies pada anak prasekolah di desa Geneng Sari 

Kemusu Boyolali. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:“Apakah ada hubungan 

tingkat pengetahuan orang tua terhadap kejadian scabies pada anak 

prasekolah di Desa Geneng Sari Kemusu Boyolali”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui tingkat pengetahuan orang tua yang berhubungan dengan 

kejadian scabies pada anak prasekolah di lingkungan Desa Geneng 

Sari Kemusu Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan antara orang tua terhadap 

kejadian scabies pada anak prasekolah di Desa Geneng Sari 

Kemusu Boyolali. 
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b. Mengetahui tingkat kejadian scabies pada anak prsekolah di Desa 

Geneng Sari Kemusu Boyolali. 

c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan orang tua 

terhadap kejadian scabies pada anak prasekolah di Desa Geneng 

Sari Kemusu Boyolali. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi dinas kesehatan dan puskesmas 

Sebagai masukan dan informaasi dalam program kesehatan masyarakat 

dalam rangka pencegahan dan mengetahui penyakit scabies. 

2. Bagi orang tua 

Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada orang tua agar dapat 

memperhatikan hal-hal yang menyebabkan terjadinya scabies pada 

anak. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan juga ilmu pengetahuan 

kesehatan, khususnya penyakit scabies di lingkungan masyarakat. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai dasar dan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penyakit skabies telah banyak dilakukan 

sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum 

ada penelitian yang sama dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian 

yang pernah membahas tetang penyakit scabies sebelumnya antara lain: 

1. Menurut Notobroto (2005), Faktor Sanitasi Lingkungan Yang 

Berperan Terhadap Prevalensi Penyakit Scabies di Pondok Pesantren 

Lamongan. Penelitian ini menggunakan populasi 59.650, dengan total 

sampel 338 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

sekolah, yang termasuk asrama Qor'an memiliki sanitasi yang buruk, 

kebersihan diri, dan kesehatan perilaku. Prevalensi Scabies kalangan 

siswa di sekolah Qor'an adalah yang paling tinggi yaitu 48.81%.  

2. Menurut Setiyowati (2011), Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu 

Pemulung Tentang Personal Hygiene Dengan Kejadian Scabies Pada 

Balita di Tempat Pembungan Akhir Kota Semarang. Hasil penelitian 

diperoleh responden yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 

12 ibu pemulung (40,0%), sedang balita yang menderita skabies 

sebanyak 18 balita (60%). Ada hubungan tingkat pengetahuan ibu 

pemulung tentang personal hygiene dengan kejadian scabies pada 

balita. 
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3. Menurut Margawati (2011), Hubungan Hygiene Perseorangan, Sanitasi 

Lingkungan Dan Status Gizi Terhadap Kejadian Scabies Pada Anak 

(Studi kasus di Sekolah SD Negeri 3 Ngablak, Magelang). Populasi 

dan sampel adalah anak usia 10-12 tahun yang bersekolah di SD 

Negeri 3 Madyogondo kelas 4, 5 dan 6. Ada hubungan bermakna 

antara higiene perseorangan dan status gizi dengan kejadian skabies, 

namun antara sanitasi lingkungan dengan kejadian skabies tidak ada 

hubungan yang bermakna. 

 


