
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang 

menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan 

hanya dari segi medis tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, 

keamanan dan ketahanan sosial (Kemenkes, 2012). Penyakit ini dapat 

berdampak pada kecacatan yang permanen jika tidak ditangani dengan baik. 

Tidak hanya bagi segi medis saja, kusta juga berpengaruh terhadap masalah 

sosial dan ekonomi (Depkes, 2007). Para penderita kusta akan cenderung 

kehilangan produktivitas dalam bekerja. Selain itu, sikap dan perilaku 

masyarakat yang negatif akan menyebabkan penderita kusta merasa tidak 

mendapatkan tempat di keluarga maupun lingkungan masyarakat (Halim, 

2008). 

Secara global kasus kusta pada tahun 2011 mengalami penurunan 

dibanding kasus pada tahun 2010 yaitu dari 228.474 orang menjadi 219.075 

orang dengan penyumbang terbesar yaitu negara India dan Brazil kemudian 

diikuti Indonesia dengan jumlah kasus sebesar 20.023 orang (WHO, 2012). 

Laporan resmi yang diterima dari 115 negara dan wilayah, jumlah kasus 

terdaftar kusta di dunia pada awal tahun 2013 mencapai 189.018 kasus 

(0,33%). Jumlah tersebut paling banyak terdapat di regional Asia Tenggara 

sebanyak 125.167 kasus (0,68%), diikuti regional Afrika sebanyak 17.540 

kasus (0,26%), regional Amerika sebanyak 33.926 kasus (0,39%) dan sisanya 
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di regional lain di dunia. Sedangkan, tahun 2012 sebanyak 232.857 kasus dan 

tahun 2011 sebanyak 226.626 kasus (WHO, 2013). 

Sejak tercapainya status eliminasi kusta pada tahun 2000, situasi kusta 

di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Eliminasi didefinisikan 

sebagai pencapaian jumlah penderita terdaftar kurang dari 1 kasus per 10.000 

penduduk. Hal ini terlihat dari angka penemuan kasus baru kusta yang 

berkisar antara 7 s.d 8 per 100.000 penduduk per tahunnya. Begitu juga halnya 

dengan angka prevalensi kusta yang berkisar antara 8 hingga 10 per 100.000 

penduduk dan telah mencapai target <10 (Dinkes, RI, 2013). 

Di Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara dengan 

beban penyakit kusta yang tinggi. Pada tahun 2013, Indonesia menempati 

urutan ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Tahun 2013, Indonesia 

memiliki jumlah kasus kusta baru sebanyak 16.856 kasus dan jumlah 

kecacatan tingkat 2 di antara penderita baru sebanyak 9,86% (WHO, 2013). 

Penyakit kusta merupakan salah satu dari delapan penyakit terabaikan atau 

Neglected Tropical Disease (NTD) yang masih ada di Indonesia, yaitu Filaria, 

Kusta, Frambusia, Dengue, Helminthiasis, Schistosomiasis, Rabies dan 

Taeniasis (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 

jumlah kasus baru kusta menurut jenis kelamin pada kasus PB (Paucibacillar) 

sebanyak 211 orang, dan pada kasus MB (Multibacillary) sebanyak 1.308 

orang. Kasus baru kusta 0-14 tahun dan cacat tingkat dua menurut jenis 

kelamin sebanyak 100 orang untuk penderita kusta 0-14 tahun sedangkan pada 

kasus cacat tingkat dua sebanyak 252 orang. Dari Profil Kesehatan Provinsi 
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Jawa Tengah tersebut di Kabupaten Blora terdapat 26 orang dengan kasus 

cacat tingkat dua (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2012). 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tahun 2013, prevalensi kusta 

tercatat sebanyak 94 kasus, dengan jenis kusta PB sebanyak 18 orang dan 

kusta MB sebanyak 76 orang. Dari data kusta pada kasus PB dan MB tersebut 

di Kecamatan Kunduran tercatat ada 7 orang dengan kusta PB dan 11 orang 

dengan kasus MB, sehingga jumlah penderita kusta semuanya sebanyak 18 

orang. Berdasarkan kasus cacat tingkat dua di kabupaten Blora terdapat 17 

orang, adapun di Kecamatan Kunduran terdapat 4 orang penderita kusta 

dengan kasus cacat tingkat dua (Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarasari (2014) yang meneliti 

tentang faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kusta, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan (p=0,026, 

OR=4,343); personal hygiene (p=0,012, OR=5,333); dan jenis pekerjaan 

(p=0,001, OR=11,400) dan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan 

(p=0,160); lama kontak (p=0,703); suhu kamar tidur (p=1,000); umur 

(p=0,522); jarak rumah (p=0,577); dan jenis kelamin (p=0,779) dengan 

kejadian kusta. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Muharry (2014) 

yang meneliti tentang faktor risiko kejadian kusta, hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian kusta yaitu 

kondisi ekonomi keluarga rendah (p=0,001 dan OR=6,356; 95%CI=2,212-

18,267) dan kebersihan perorangan buruk (p=0,000 dan OR=15,746; 

95%CI=4,159-59,612). Simpulan penelitian, kondisi ekonomi keluarga rendah 

dan kebersihan perorangan buruk mempengaruhi kejadian kusta. 
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Rasa takut yang berlebihan terhadap penyakit kusta (leprophobia) dan 

pengertian yang keliru terhadap penyakit kusta juga akan memperberat 

penemuan dan penyembuhan penderita penyakit kusta. Hambatan lainnya 

yaitu masih banyaknya permasalahan kesehatan, serta dana dari pemerintah 

untuk pemberantasan penyakit kusta juga sangat terbatas karena banyaknya 

permasalahan kesehatan dengan prioritas tinggi di bidang kesehatan (Depkes 

RI, 2007). 

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka dalam penelitian ini 

ditentukan judul : “Hubungan Tingkat Pengetahuan, Pekerjaan dan Personal 

Hygiene dengan Kejadian Penyakit Kusta di Kecamatan Kunduran Kabupaten 

Blora Tahun 2015”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan, pekerjaan 

dan personal hygiene dengan  kejadian penyakit kusta di Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora tahun 2015?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan tingkat pengetahuan, pekerjaan dan personal hygiene dengan  

kejadian penyakit kusta di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 

2015. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian 

penyakit kusta di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 2015. 

b. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan  kejadian penyakit 

kusta di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 2015. 

c. Untuk mengetahui hubungan personal hygiene dengan  kejadian 

penyakit kusta di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat di jadikan masukan atau menambah wawasan 

bagi masyarakat dalam meningkatkan tingkat pengetahuannya tentang 

kusta. 

2. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau informasi untuk 

melakukan kegiatan dalam penemuan pasien kusta secara aktif. 

3. Bagi Penelitian Lain 

Dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan penelitian penulis sehingga bisa membantu 

dalam mengembangkan penelitian. 

 

 


