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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang 

saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu 

maupun kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2003). 

Sesuai dengan paradigma kesehatan (H.L. Blum), ada empat faktor 

utama yang mempengaruhi munculnya masalah kesehatan masyarakat di suatu 

wilayah yaitu faktor genetik, pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat, dan 

lingkungan (Muninjaya, 2004). Status kesehatan akan tercapai secara optimal, 

bilamana keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi 

yang optimal pula (Notoatmodjo, 2003). 

Infeksi kulit di negara maju sudah jarang didapatkan, sebaliknya di 

negara berkembang dan belum maju dapat dikatakan infeksi kulit masih sering 

dijumpai. Selain faktor predisposisi pada individu (sawar kulit, gizi, higiene 

perorangan), faktor lingkungan, kepadatan penduduk yang tinggi, patogenitas 

kuman dan virulensi mikroorganisme juga berperan penting pada terjadinya 

penyakit infeksi (Boediardja, 2003). 

Indonesia termasuk negara berkembang, dari data yang diperoleh 

teryata infeksi kulit sering dijumpai baik di kota kecil maupun kota besar. Di 

pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) maupun di rumah sakit rujukan, 

rata-rata infeksi kulit menduduki peringkat ke-2 setelah dermatitis 

(Boediardja, 2003). Skabies menempati urutan ke-3 dari 10 urutan penyakit 

kulit terbesar pada pelita IV, Budiastuti dkk pada tahun 1990-1992 

melaporkan bahwa penyakit skabies merupakan pengunjung kedua terbesar 

dari kunjungan rawat jalan poliklinik Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya 

(Sudirman, 2006). 

Menurut Departemen Kesehatan RI prevalensi skabies di puskesmas 

seluruh Indonesia adalah 4,6 % - 12,95 %. Di bagian Kulit dan Kelamin 
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FKUI/RSCM pada tahun 1988, dijumpai 704 kasus skabies yang merupakan 

5,77 % dari seluruh kasus baru. Pada tahun 1989 dan 1990 prevalensi skabies 

adalah 6 % dan 3,9 % (Sungkar, 1995). Sedangkan penelitian Lokanata MD 

prevalensi skabies di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 1983-1987 adalah 

10,02%, Hamzah MS di RSUP Palembang tahun 1988-1991 adalah 13,9% dan 

Sjahrijal di RSUP Dr. M Jamil Padang tahun 1990-1993 adalah 3,29% 

(Muslimin, 1999).  

Penyakit skabies lebih banyak diderita oleh laki-laki (57,26%) dari 

perempuan (42,74%). Frekuensi tertinggi terdapat pada kelompok umur 1-14 

tahun (51,51%) (Muslimin, 1999). Orang-orang yang sering melakukan 

hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, debilitas, pasien 

imunokompromais, dan orang-orang jompo (terutama yang berada di institusi 

dan yang terbaring lama di tempat tidur) merupakan populasi yang beresiko 

terkena skabies. Di beberapa negara berkembang, prevalensi skabies adalah 6-

27% dan insidensi tertinggi pada anak usia sekolah serta remaja. Menurut 

penelitian Sungkar di RS Kusta Sitanala, Tangerang, prevalensi skabies pada 

penderita kusta cukup tinggi, lebih banyak terdapat pada tipe lepromatosa, di 

mana dari 400 penderita yang diperiksa, 30% positif secara klinis dan 7,5% 

positif secara parasitologis. Prevalensi skabies di Indonesia masih cukup 

tinggi, terendah di Sulawesi Selatan dan tertinggi di Jawa Barat (Handoko, 

2005). 

Banyak faktor yang menunjang perkembangan penyakit skabies, antara 

lain : keadaan sosial ekonomi yang rendah, hiegenitas yang buruk, hubungan 

seksual yang sifatnya promiskuitas (tidak memilih-milih), dan perkembangan 

demografik serta ekologi yang buruk merupakan hal-hal yang erat kaitannya 

dengan perkembangan penyakit ini (Siskawati, 2008). Penyebaran tungau 

skabies adalah dengan kontak langsung oleh penderita skabies. Skabies juga 

bisa menular melalui penggunaan handuk bersamaan, sprei tempat tidur, dan 

segala hal yang dimiliki pasien skabies (Erstad, 2007). Oleh karena itu skabies 

sering menyebar dalam anggota keluarga, satu asrama, kelompok anak 

sekolah, pasangan seksual bahkan satu kampung atau desa. Penularan penyakit 
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ini erat hubungannya dengan kebersihan lingkungan, kebersihan perorangan, 

tempat-tempat yang padat penduduknya seperti asrama serta tempat-tempat 

yang lembab dan kurang mendapat sinar matahari. Keadaan ini juga dapat 

ditemukan di pesantren, oleh karena itu insiden skabies di pesantren cukup 

tinggi (Izwar, 1997). 

Di suatu pesantren yang padat penghuninya, prevalensi skabies 

mencapai 78,7%. Di pesantren ini, prevalensi yang lebih tinggi terdapat pada 

kelompok yang higienenya kurang baik (72,7%) dan pada kelompok dengan 

higiene yang baik prevalensi skabis hanya 3,8% dan 2.2% (Sungkar, 1995). 

Pada penelitian Sardjono, dkk di salah satu pondok pesantren, angka kejadian 

skabies sangat tinggi, yaitu 89,9% (Song, 2005). 

Kasus skabies di pondok pesantren umumnya berlangsung terus 

menerus. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya faktor resiko yang 

terdapat di pondok pesantren, antara lain : kepadatan penghuni yang tinggi, 

sehingga kontak langsung mudah terjadi (Izwar, 1997). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah adakah perbedaan angka kejadian skabies di kamar padat dan kamar 

tidak padat di Pondok Pesantren Modern Islam PPMI Assalaam Surakarta.  

 

C. Tujuan Peneliltian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan angka 

kejadian skabies di kamar padat dan kamar tidak padat di Pondok Pesantren 

Modern Islam PPMI Assalaam Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

angka kejadiaan skabies di kamar padat dan kamar tidak padat di Pondok 

Pesantren Modern Islam PPMI Assalaam Surakarta.  
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2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para  

santri agar selalu menjaga diri dan lingkungan agar terbebas dari 

penularan penyakit skabies.       

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah dan memberantas 

terjadinya insiden skabies di kamar padat dan kamar tidak padat di 

Pondok Pesantren Modern Islam PPMI Assalaam Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




