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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skabies merupakan penyakit kulit menular akibat infestasi tungau 

Sarcoptes scabiei var hominis (S. scabiei) yang membentuk terowongan pada 

lapisan stratum korneum dan stratum granulosum pejamu. S. scabiei  termasuk 

parasit obligat pada manusia. Skabies menjadi masalah yang umum di dunia, 

mengenai hampir semua golongan usia, ras, dan kelompok sosial ekonomi. 

Kelompok sosial ekonomi rendah lebih rentan terkena penyakit ini (Stone et al.,  

2008 ). 

Diperkirakan lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia terkena skabies. 

Prevalensi cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan terutama di daerah yang 

padat penduduk. Skabies mengenai semua kelas sosial ekonomi, perempuan dan 

anak-anak mengalami prevalensi lebih tinggi. Prevalensi meningkat di daerah 

perkotaan dan padat penduduk. Pada musim dingin prevalensi juga cenderung 

lebih meningkat dibandingkan musim panas (Stone et al., 2008). Di Brazil 

Amerika Selatan prevalensi skabies mencapai 18 % (Strina et al., 2013), di Benin 

Afrika Barat 28,33 % (Salifou et al., 2013), di kota Enugu Nigeria 13,55 % 

(Emodiet al., 2013), di Pulau Pinang Malaysia 31 %  (Zayyid et al., 2013). 

Di indonesia prevalensi skabies masih cukup tinggi. Menurut Departemen 

Kesehatan RI 2008 prevalensi skabies di Indonesia sebesar 5,60-12,95 % dan 

skabies menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit. Tiyakusuma dalam 

penelitiannya di Pondok Pesantren As-Salam Surakarta, menemukan prevalensi 

skabies 56,67 % pada tahun 2010. 

Skabies merupakan penyakit kulit yang bersifat global. Prevalensi skabies 

meningkat dan memberat pada negara tropis, yaitu sekitar 10 % dan hampir 50 % 

mengenai anak-anak. Skabies dapat muncul endemik  pada anak usia sekolah, dan 

kejadiannya sangat sering di daerah pedesaan terutama di negara berkembang, 

pasien lanjut usia yang dirawat di rumah, pasien dengan HIV/AIDS, dan pasien 
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yang mengkonsumsi obat imunosupresan akan mengalami faktor risiko yang lebih 

besar untuk mengalami skabies (Marks and Miller, 2006).  

Selain manifestasi klinik yang khas, skabies dapat menunjukkan 

manifestasi klinis yang klasik atau dapat menyerupai penyakit lain seperti 

pioderma, dermatitis atopik, dermatitis kontak, dan eksema dishidrotik. Berbagai 

manifestasi klinis yang bervariasi sering menyebabkan kesalahan dalam 

mendiagnosis penyakit ini. Hal ini dapat mengakibatkan penatalaksanaan yang 

tidak adekuat sehingga terjadi peningkatan risiko penularan bahkan menjadi 

wabah yang dapat mengganggu aktivitas dan menambah biaya untuk pengobatan 

penyakit ini (Stone et al., 2008). 

Penularan terjadi akibat kontak langsung dengan kulit pasien atau tidak 

langsung dengan benda yang terkontaminasi tungau. Skabies dapat mewabah pada 

daerah padat penduduk seperti daerah kumuh, penjara, panti asuhan, panti jompo, 

dan sekolah asrama (Stone et al., 2008). Penyebab skabies antara lain disebabkan 

oleh rendahnya faktor sosial ekonomi, kebersihan yang buruk seperti mandi, 

pemakaian handuk, mengganti pakaian dan melakukan hubungan seksual. 

Penyakit ini biasanya banyak ditemukan di tempat seperti di asrama, panti asuhan, 

penjara, pondok pesantren yang kurang terjaga personal hygienenya. Terdapat 

banyak faktor yang menunjang perkembangan penyakit skabies antara lain 

turunnya imunitas tubuh akibat HIV, sosial ekonomi yang rendah, higiene yang 

buruk, hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas (Murtiastutik, 2009). 

Higiene atau biasanya disebut juga dengan kebersihan adalah upaya untuk 

memelihara hidup sehat yang meliputi personal hygiene, kehidupan 

bermasyarakat dan kebersihan bekerja. Kebersihan merupakan suatu perilaku 

yang diajarkan dalam kehidupan manusia untuk mencegah timbulnya penyakit 

karena pengaruh lingkungan serta membuat kondisi lingkungan agar terjaga 

kesehatannya. Personal hygiene atau kebersihan pribadi merupakan perawatan 

diri sendri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, baik secara fisik 

maupun psikologis. Personal hygiesne ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya budaya, nilai sosial individu atau keluarga, pengetahuan dan persepsi 

mengenai personal hygiene (Alimul, 2009). Penelitian Luthfiatun (2011)  
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menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara personal hygiene dengan kejadian 

skabies. Personal hygiene yang buruk dapat meningkatkan kejadian skabies. 

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan personal hygiene 

dengan kejadian skabies di pondok pesantren As-Salam Surakarta, karena 

kecenderungan kejadian skabies pada tempat yang berpopulasi padat dengan 

kontak langsung ataupun tidak langsung yang cukup tinggi. Selain itu pondok 

pesantren As-Salam Surakarta merupakan pondok pesantren yang cukup besar 

dan banyak diminati oleh masyarakat, kemungkinan mendapatkan sampel lebih 

besar. Dari survey pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa 

kejadian skabies di pondok pesantren As-Salam Surakarta sebanyak 56,67 %  dari 

30 siswa yang diteliti. Selain itu, pondok pesantren As-Salam Surakarta juga 

berlokasi di dekat kampus Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara  personal hygiene dengan kejadian 

skabies di pondok pesantren As-Salam Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebersihan  

pribadi dengan kejadian skabies di pondok pesantren As-Salam Surakarta. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan antara personal hygiene dengan kejadian skabies. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pencegahan  skabies yakni  dengan cara menjaga personal hygiene. 


