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ABSTRAK 

Kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

M.leprae. PR kusta di Puskesmas Padas pada tahun 2013 sebesar 0,9 per 10.000 

penduduk dan CDR sebesar 9,9 per 100.000 penduduk. Tujuan penelitian ini adalah 

menggambarkan analisis persebaran penyakit kusta dan menganalisis buffer jarak 

puskesmas dengan rumah penderita kusta dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran penyakit kusta pada tahun 2014 merata 

hampir di semua wilayah kerja puskesmas Padas dengan kasus tertinggi di Desa 

Tambakromo sebesar 40 responden(48,81%) dan terendah di Desa Pacing sebesar 

1responden(1,16%). Penderita kusta banyak berusia dewasa sebanyak 84 orang, jumlah 

laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dengan tingkat pendidikan yang masih 

rendah, dan sebagian besar penderita bekerja sebagai petani dengan penghasilan per 

bulan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penderita tipe MB lebih banyak 

dan persebarannya merata hampir di wilayah kerja Puskesmas Padas. Sebagian besar 

rumah penderita masih kedap air, dengan pencahayaan dari sinar matahari yang kurang 

terang, dan ventilasi rumah penderita jarang dibuka sehingga sirkulasi udara di dalam 

rumah kurang baik. Hasil pemetaan persebaran penderita kusta banyak terdapat di 

daerah yang memiliki kepadatan penduduk, lembab, dan pada buffer 5 km dari 

puskesmas. 

  

Kata Kunci   : Persebaran, Kusta, Analisis Spasial 

 

ABSTRACT 

Leprosy is infect disease caused by bacteria infection Mycobacterium leprae. PR 

Leprosy in Padas Local Clinic on 2013 amounts 0,9 per 10.000 people and CDR 

amounts 9,9 percent per 100.000 people. The purpose of this result is explaining 

leprosy dissemination analytic and analyze buffer of local clinic distance with leper’s 

home, with Geographic Information System (SGI). The type of this research is 

descriptive research with quantitative. The result of research showed that leprosy 

spread on 2014 evenly almost all of work area in Padas local clinic with highest case at 

Tambakromo village as big as 40 respondent(48,81%) and low case at Pacing village 

as big as 1 respondent(1,16%). The adult lepers as many 84 persons, total of man is 

more than women that poor education degree and majority of leper, work as farmer 
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with income per month is less to meet the need every day. Leper type MB is more and 

their dissemination evenly spread in work area Padas local clinic. Many of the leper’s 

home are waterproof, with lighting from the sun is not bright and ventilation never be 

opened so, air circulation is bad. The result of leper dissemination cartography is most 

located in humid people density, and at the 5 km buffer of local clinic. 

Keyword: Dissemination, Leprosy, Spatial Analysis 

PENDAHULUAN 

     Kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri Mycobacterium leprae (M.leprae). Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat 

menyebabkan kusta menjadi progresif dan menyebabkan kecacatan pada kulit, saraf, 

anggota gerak dan mata (Kemenkes RI, 2012). World Health Organization (WHO) 

(2012), melaporkan prevalensi kusta di dunia pada bulan Agustus tahun 2012 (181.941 

kasus), sedangkan penderita baru penyakit kusta di dunia tahun 2012 mengalami 

peningkatan 2,75% (232.857 kasus). Pada akhir bulan Agustus tahun 2013 mengalami 

peningkatan 0.33% (189.018 kasus) (WHO, 2013). 

Kusta juga menyebar luas di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang 

menempati peringkat pertama penemuan penderita kusta tipe Multi basiler (MB) dan 

cacat tingkat II. Penderita kusta menyebar di hampir seluruh kabupaten yang ada di 

wilayah Jawa Timur. Newly Case Detection Rate (NCDR) penyakit kusta di Indonesia 

tahun 2012 sebesar 6,6 per 100.000 penduduk, dan Case Detection Rate (CDR) di 

wilayah Jawa Timur sebesar 9,41 per 100.000 penduduk. Jumlah penderita kusta tipe 

Multi basiler (MB) sebanyak 13.268 penderita dengan proporsi kecacatan kusta tingkat 

II sebesar 11,40%. Untuk kasus kusta pada anak usia 0-14 tahun sebesar 11,12% 

(Kemenkes RI, 2013). 
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Penemuan kasus baru penderita kusta di Kabupaten Ngawi sejak tahun 2008-2013 

bersifat fluktuatif (46 orang, 57 orang, 42 orang, 38 orang, 55 orang, dan 41 orang) 

sehingga masih menjadi perhatian khusus oleh tenaga kesehatan. Tahun 2013 angka 

Case Detection Rate (CDR) sebasar 4,61 per 100.000 penduduk dengan  proporsi 

penderita usia anak sebesar 0% dan cacat tingkat 2 sebesar 12%. Hal ini 

menggambarkan Kabupaten Ngawi merupakan daerah dengan beban kusta rendah tetapi 

jumlah penemuan kasus baru masih di atas standart Nasional (≤ 30 kasus per tahun 

selama 3 tahun berturut-turut) serta kurang efektifnya kinerja petugas dalam upaya 

penemuan kasus baru kusta (Dinkes Ngawi, 2013).  

Tahun 2012 tercatat ada 7 orang penderita kusta baru di wilayah kerja Puskesmas 

Padas. Jumlah penderita kusta baru pada tahun 2013 (3 orang)  mengalami penurunan 

42,85% dengan  Case Detection Rate (CDR)  9,9 per 100.000 penduduk, Prevalensi 

Rate (PR) 0,9 per 10.000 penduduk (Puskesmas Padas, 2013). Puskesmas Padas telah 

menerapkan program Rapid Village Survey (RVS) secara rutin per bulan dengan 

prioritas kegiatan upaya penemuan penderita baru kusta dalam lingkup kecil (desa) 

melalui deteksi dini pada kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok 

tertular.  

Berdasarkan analisa Wasor kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi data 

penyakit kusta yang telah terkumpul hanya dilakukan sampai pengolahan data dalam 

bentuk tabel dan grafik di kusta elektronik. Seharusnya pengendalian penyakit kusta 

memerlukan analisis data yang telah diolah sehingga kegiatan pengendalian penyakit 

kusta tepat sasaran. Kondisi ini sama halnya dengan data penyakit kusta Puskesmas 

Padas berasal dari pencatatan di kartu penderita yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan 

tanpa melalui proses pengolahan dan analisis data sehingga upaya pengendalian 
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penyakit kusta kurang efektif. Salah satu analisis data yang mendukung pengendalian 

kusta dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuan 

penelitian ini adalah menjelaskan analisis persebaran penyakit kusta dan menganalisis 

buffer jarak puskesmas dengan rumah penderita kusta dengan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) menurut World Health Organization (WHO) 

dalam pengendalian penyakit menular bermanfaat untuk menentukan distribusi 

geografis penyakit, analisis trend spasial dan temporal, pemetaan populasi berisiko, 

stratifikasi faktor risiko, penilaian distribusi sumber daya, perencanaan dan penentuan 

intervensi, monitoring penyakit (Setyawan, 2014). Berdasarkan manfaat yang ada 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu pendekatan analisis yang tepat 

guna meningkatkan upaya penemuan penderita kusta baru dan diagnosis dini di 

masyarakat. 

Kemampuan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menyajikan peta 

dengan informasi yang lebih banyak daripada penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, 

dan diagram adapun macam-macam analisis spasial menurut fungsinya yaitu query 

spasial, klasifikasi, overlay, buffering, neighbourhood, network, 3D analyst (Aronoff, 

1989 dalam Albert et al., 2005). Peta pada SIG dapat menggambarkan persebaran 

penyakit berbasis wilayah sehingga kantong-kantong penyakit khususnya kusta dapat 

segera diketahui dan upaya pencegahan penularan dapat dilakukan sedini mungkin. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini  di wilayah kerja Puskesmas Padas Kabupaten 

Ngawi yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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semua penderita kusta yang terdaftar di Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi sampai 

dengan Juni 2014 . Besar sampel sebanyak 86 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampel jenuh. Analisis data meliputi : analisis deskriptif dan Analisis 

overlay dan buffer peta dengan software perangkat lunak SIG. 

HASIL  

A. Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur 

Tabel 1 

No. 

 

Umur 

 

Frekuensi 

 
% 

1 Anak-anak  (< 17 tahun) 2 2,25 

2 Dewasa       (≥ 17 tahun) 84 97,75 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa umur rata-rata responden penyakit 

kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas sebagian besar adalah dewasa (≥ 17 

tahun) sebesar 87 responden (97,75%), sedangkan responden anak-anak (< 17 

tahun) sebesar 2 responden (2,25%). Responden dewasa lebih banyak 

dibandingkan responden anak-anak. 

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 2 

No. Jenis Kelamin Frekuensi % 

1 Laki-laki 56 65,1 

2 Perempuan 30 34,9 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jenis kelamin responden 

penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas adalah laki-laki sebanyak 56 

responden (66%) dan perempuan sebanyak 30 responden (34%). 
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3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Tabel 3 

No. Jenis Pekerjaan Frekuensi % 

1 Petani 75 87,2 

2 Wiraswasta 7 8,3 

3 Pelajar 2 2,25 

4 Lain-lain 2 2,25 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jenis pekerjaan responden 

penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas adalah petani sebanyak 75 

responden (87,2%), wiraswasta sebanyak 7 responden (8,3), pelajar sebanyak 2 

responden (2,25%), lain-lain sebanyak 2 responden (2,25%). 

4. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4 

No. Pendidikan Frekuensi  % 

1 Tamat SD 46 53,49 

2 Tamat SMP 7 8,14 

3 Tamat SMA 6 6,98 

4 Sarjana 0 0 

5 Tidak sekolah 27 31,39 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan responden 

penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas yang terbanyak adalah 

Tamat Sekolah Dasar sebanyak 46 responden (53,49%), tidak sekolah sebanyak 

27 responden (31,39%), tamat SMP sebanyak 7 responden (8,14%), tamat SMA 

6 responden (6,98). 
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5. Karakteristik Responden berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Tabel 5 

No. Penghasilan Per Bulan Frekuensi   % 

1 Lebih untuk memenuhi kebutuhan 0 0 

2 Cukup untuk memenuhi kebutuhan 31 36,05 

3 Kurang untuk memenuhi kebutuhan 55 63,95 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penghasilan per bulan 

responden penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas sebagian besar 

adalah kurang untuk memenuhi kebutuhan yaitu sebesar 55 responden (63,95%). 

B. Karakteristik Lingkungan Rumah 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pencahayaan Rumah 

Tabel 1 

No. Pencahayaan Frekuensi % 

1 Terang 2 2,33 

2 Kurang terang 80 93,02 

3 Tidak terang 4 4,65 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencahayaan rumah 

responden penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas sebagian besar 

kurang terang sebanyak 80 responden (93,02%), tidak terang sebanyak 4 

responden (4,65%), terang 2 responden (2,33%).  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Lantai Rumah 

Tabel 2 

No. Jenis Lantai Frekuensi   % 

1 Kedap air 16 18,61 

2 Tidak kedap air 70 81,39 

 
Jumlah 86 100 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jenis lantai rumah responden 

penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Padas sebagian besar tidak kedap 

air sebanyak 70 responden (81,39%), dan kedap air sebanyak 16 responden 

(18,61%).  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Ventilasi Rumah 

Tabel 3 

No. Ventilasi Frekuensi   % 

1 Ada 69 80,23 

2 Tidak ada 17 19,77 

 
Jumlah 86 100 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata ventilasi rumah responden 

penderita kusta di wilayah kerja puskesmas Padas sebagian besar ada ventilasi 

sebanyak 69 responden (80,23%), tidak ada ventilasi sebanyak 17 responden 

(19,77%). 

 

PEMBAHASAN 

A. Persebaran Penyakit Kusta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita kusta tipe Multi basiller (MB) 

lebih banyak dan persebarannya merata hampir semua di wilayah kerja puskesmas 

Padas. Dalam penelitian ini penderita kusta tipe MB terbanyak berada di desa 

Tambakromo dan yang paling sedikit berada di Desa Pacing. Hal ini berkaitan 

dengan sejarah kusta di wilayah kerja puskesmas Padas, awal mula terjadinya 

kantong kusta di Desa Tambakromo khususnya di Dusun Kuncen. Desa Kuncen 

merupakan wilayah terisolasi karena dikelilingi oleh sawah sehingga menyulitkan 

masyarakat untuk akses ke pelayanan kesehatan. Hal ini yang menyebabkan 

terlambatnya penemuan dan pengobatan sehingga tingkat infeksius dan kecacatanya 

tinggi. Oleh karena itu penularan penyakit kusta semakin cepat.  
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Berdasarkan variabel epidemiologi time, place, person menunjukkan bahwa 

menurut waktu (time) penemuan penderita baru terjadi secara fluktuatif setiap 

tahunnya. Menurut tempat (place) kejadian kusta lebih banyak ditemukan di daerah 

yang tropis seperti Dusun Kuncen dan Oto-Oto dengan kondisi rumah meliputi 

kondisi lantai tidak kedap air, pencahayaan kurang, ventilasi tidak berfungsi. 

Sedangkan menurut (person), sebagian besar responden berusia ≥ 17 tahun sebesar 

97,75% dengan tingkat pendidikan rendah (tidak sekolah (31,39%) dan tamat SD 

(53,49%)). Pekerjaan paling banyak sebagai petani (87,2%). Responden lebih banyak 

yang berjenis kelamin laki-laki (66%) dibanding  perempuan (34%), karena laki-laki 

lebih sering terpapar oleh penderita kusta yang lain pada saat bekerja di sawah 

maupun saat kontak sosial di luar rumah. Menurut Fischer et. al. (2008), kontak 

sosial memiliki faktor risiko penularan berkali-kali lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontak serumah dengan penderita kusta.  

B. Jarak Layanan Kesehatan  

Hasil penelitian menunjukkan  cakupan pelayanan kesehatan berada pada jarak 

paling jauh antara > 5 km sejumlah 66 responden (76,75%) dan jarak dekat < 1 km 

sejumlah 1 responden (1,16%). Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai 

keterkaitan dengan penemuan penderita baru kusta. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Rohmad (2012) di Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa 

puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan pertama masyarakat sehingga 

semakin dekat dan mudah dijangkau fasilitas pelayanan kesehatan akan memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan dan keteraturan dalam 

mengambil obat. Dan semakin jauh jarak pelayanan kesehatan akan memperlambat 
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masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan dan keteraturan dalam 

mengambil obat. 

C. Faktor Lingkungan  

Beberapa faktor yang menyebabkan persebaran penyakit kusta di wilayah kerja 

Puskesmas padas yaitu, lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan 

sanitasi yang buruk. Lingkungan sekitar rumah yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan yaitu kondisi rumah yang berjenis lantai tanah (bakteri M.leprae bertahan 

di tanah sampai ± 6 bulan), ventilasi rumah yang jarang dibuka (sirkulasi udara yang 

buruk) dan sedikit sekali cahaya matahari yang masuk ke rumah memudahkan 

bakteri berkembang biak (sinar matahari dapat membunuh bakteri). 

Hal ini diperburuk dengan kebiasaan masyarakat tidak memakai alas kaki saat 

beraktifitas, dan perilaku masyarakat yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Muharry (2014) 

dengan judul Faktor Risiko Kejadian Kusta yang menunjukkan bahwa penyebab 

penyebaran penyakit kusta adalah lingkungan fisik rumah. Dari hasil analisis variabel 

lingkungan fisik rumah dengan uji chi square diperoleh nilai p sebesar 0,020 yang 

artinya ada hubungan yang bermakna antara kondisi lingkungan fisik rumah dengan 

kejadian kusta. Nilai Odds Ratio didapatkan OR = 10,532 (95%CI 1,287-86,208) 

berarti seseorang yang memiliki lingkungan fisik rumah buruk mempunyai risiko 

10,532 kali lebih besar menderita kusta dibandingkan dengan seseorang yang 

memiliki lingkungan fisik rumah baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persebaran penyakit kusta merata hampir di semua wilayah kerja puskesmas 

Padas dengan kasus tertinggi di desa Tambakromo dengan jumlah 40 responden 

(48,83%) dan kasus terendah di desa Pacing dengan jumlah 1 responden (1,16%). 

Berdasarkan variabel epidemiologi time, place, person menunjukkan bahwa 

menurut waktu (time) penemuan penderita baru terjadi secara fluktuatif setiap 

tahunnya. Menurut tempat (place) kejadian kusta lebih banyak ditemukan di 

daerah yang tropis seperti Dusun Kuncen dan Oto-Oto dengan kondisi rumah 

meliputi kondisi lantai tidak kedap air, pencahayaan kurang, ventilasi tidak 

berfungsi. Sedangkan menurut (person), sebagian besar responden berusia ≥ 17 

tahun sebesar 97,75% dan responden lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki 

(66%) dibanding  perempuan (34%), karena laki-laki lebih sering terpapar oleh 

penderita kusta yang lain pada saat bekerja di sawah maupun saat kontak sosial di 

luar rumah. 

2. Lingkungan rumah penderita kusta di wilayah kerja Puskesmas Padas dengan 

pencahayaan rumah terang dan tidak silau sejumlah 2 responden (2,33%), 

pencahayaan rumah kurang terang sejumlah 80 responden (93,02%), dan 

pencahayaan rumah tidak terang sejumlah 4 responden (4,65%). Rumah dengan 

jenis lantai rumah kedap air sejumlah 16 responden (18,61%) dan rumah dengan 

lantai rumah tidak kedap air sejumlah 70 responden (81,39%). Rumah dengan ada 

ventilasi rumah sejumlah 69 responden (80,23%), dan rumah yang tidak ada 

ventilasi  sejumlah 17 responden (19,77%). 
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3. Buffer jarak pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas Padas diketahui 

jarak penderita kusta dengan jarak dekat sejumlah 1 responden (1,16%), jarak jauh 

sejumlah 19 responden (22,09%), dan jarak sangat jauh sejumlah 66 responden 

(76,75%).  

B. Saran 

Bagi Puskesmas sebaiknya Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan memanfaatkan aplikasi GIS untuk mengetahui persebaran penyakit kusta 

sehingga dapat mengendalikan penularan penyakit kusta di wilayah kerja 

Puskesmas Padas. 

Bagi Masyarakat sebaiknya masyarakat, kader, dan orang yang pernah 

menderita kusta diharapkan ikut serta secara aktif dalam menyampaikan informasi 

penyakit kusta secara benar sehingga dapat melakukan deteksi dini penyakit kusta, 

bagi penderita kusta yang sudah cacat sebaiknya melakukan perawatan diri, dan 

bagi masyarakat yang terpapar sebaiknya melakukan pencegahan dengan 

melakukan tes serologi bagi yang mampu.  

Bagi Peneliti lain Peneliti lain dapat melanjutkan atau mengembangkan 

penelitian ini di daerah lain atau di daerah yang sama dengan mengganti atau 

menambah subjek variabel penelitian, agar diperoleh gambaran yang lebih luas 

mengenai analisis persebaran penyakit kusta dengan aplikasi GIS dengan 

menyajikan data potensi suatu daerah, menggambarkan unsur-unsur geografis, 

menentukan posisi atau letak suatu daerah yang berisiko terjadinya persebaran 

suatu penyakit, dan menganalisis jarak antar rumah penderita kusta dengan analisis 

Neighbourhood serta menganalisis percepatan penularan penyakit kusta di suatu 

daerah. 
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