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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan sensitisasi dan 

infestasi oleh tungau Sarcoptes scabiei varian hominis ke dalam lapisan 

epidermis kulit (Stone et al, 2008). Penyakit ini dapat menyerang negara 

beriklim tropis maupun subtropis, seperti Afrika, Mesir, Amerika tengah dan 

selatan, Australia tengah dan utara, kepulauan Karibia, Asia tenggara, India. 

Jenis kelamin, usia, ras, status sosial ekonomi tidak mempengaruhi penyakit ini 

namun banyak dipengaruhi kepadatan hunian dan kemiskinan (Shelley & Currie, 

2007; Steer et al, 2009). 

 Data yang diperoleh Depkes RI menunjukkan bahwa prevalensi 

skabies di Indonesia tahun 2002 sebanyak 4,6%-12,95% dan skabies menduduki 

urutan ketiga dari 12 kejadian penyakit kulit terbanyak. Bagian Kulit dan 

Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1988, dijumpai 

704 kasus skabies merupakan 5,77% dari seluruh kasus baru. Tahun 1989 dan 

1990 prevalensi skabies adalah 6% dan 3,9% (Depkes RI, 2004). Menurut WHO 

tahun 1980 di India skabies pada anak menjadi penyakit kulit paling tinggi . 

Setiap tahun terdapat 300 juta orang di seluruh dunia menderita skabies pada 

akhir abad 19 (Zayyid et al, 2010). Berdasarkan data dari puskesmas Kecamatan 

Lekok Kabupaten Pasuruan kejadian skabies mengalami kenaikan dari tahun 

2007-2011, pada tahun 2010 penderita skabies yang berusia antara 8-20 tahun 

sebanyak 239 (0,5%) orang dari total penduduk Kecamatan Lekok sebanyak 

54.567 orang. Pada tahun 2012 penderita skabies di Kecamatan Lekok sebanyak 

167 orang, jumlah itu mengalami penurunan dibanding tahun 2011 (Cletus et al, 

2014). Kasus skabies di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta pada tahun 

2006 mencapai 45 (10,37%) penderita. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan 

sebanyak 79 (18,20%) sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 74 (17,05%), pada 



2 
 

 
 

tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 82 (18,89%) penderita (Rohmawati, 

2010). 

Prevalensi skabies tinggi pada kelompok  padat hunian, higiene buruk, 

dan ekonomi kurang seperti di panti asuhan, pesantren, barak tentara, penjara 

(Sungkar, 2013). Penularan dapat secara langsung melalui berjabat tangan, tidur 

bersama, dan hubungan seksual (Handoko, 2013). Dapat juga menular secara 

tidak langsung melalui pakaian, handuk, sprei, dan sarung bantal  (Baker, 2010). 

Tingginya angka kejadian skabies di pesantren berefek terhadap kualitas 

hidup antara lain, santri merasa terganggu dalam belajar, prestasi belajarnya 

menurun berdasarkan dari data tiga pesantren di Kabupaten Aceh Besar tahun 

2007 di dapatkan 15,5% santri yang menderita skabies nilai rapornya menurun 

bahkan ada beberapa yang tidak naik kelas dan tidak lulus ujian akhir (Muzakir, 

2008). Pengaruh skabies terhadap kualitas hidup bisa mempengaruhi pada 

dewasa maupun anak, yaitu mereka merasa malu terhadap penyakitnya, menutupi 

bagian tubuh yang terkena skabies, membatasi kesibukannya, merasa diejek oleh 

orang sekitar (Worth et al, 2012). 

Berdasarkan WHO, definisi sehat memiliki 3 aspek yaitu sehat dalam 

fisik, mental, sosial serta tidak memiliki penyakit maupun kelemahan dalam hal 

kesehatan. Hal lain yang berhubungan dengan kualitas hidup meliputi 

pendapatan, tempat tinggal, lingkungan, stabilitas sosial, dan pekerjaan. 

Pengukuran kualitas hidup secara umum dikenal dengan istilah HRQL (Health 

Related Quality of Life) yang meliputi pengukuran fisik, emosi, mental,sosial, 

dan perilaku seseorang. HRQL dibagi menjadi beberapa dimensi yang hendak 

diukur, spesifik penyakit kulit menggunakan kuesioner DLQI (Dermatology Life 

Quality Index) untuk mengetahui besarnya pengaruh penyakit kulit terhadap 

kualitas hidup seseorang (Muhaimin, 2010). 

Penelitian antara skabies dengan kualitas hidup santri belum pernah 

dilakukan di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Tahun 2010 pernah 

dilakukan penelitian di China namun menggunakan metode kohort yang disertai 
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intervensi terapi terhadap skabies, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian untuk meneliti hubungan penyakit skabies dengan kualitas hidup santri 

di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara penyakit skabies dengan tingkat 

kualitas hidup santri di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara penyakit skabies dengan tingkat kualitas 

hidup di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis 

a. Diharapkan dapat memperluas wacana ilmu pengetahuan khususnya Ilmu 

Kedokteran Kulit dan untuk memberikan data ilmiah mengenai hubungan 

penyakit skabies dengan tingkat kualitas hidup. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan memberi masukan bagi pengelola maupun 

santri Pondok Pesantren.  

2. Aspek aplikatif 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pencegahan 

dan penatalaksanaan dini terhadap penyakit skabies pada santri supaya 

tidak mempengaruhi kualitas hidup santri di Pondok Pesantren Al 

Muayyad Surakarta. 

b. Sebagai data dasar dan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 


