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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka prevalensi pasien kusta di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 

0,78 per 10.000 penduduk, sehingga jumlah pasien yang terdaftar sekitar 

20.160 kasus. Menurut Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015 hal 30-31, Prevalensi kusta di Jawa Tengah tahun 2015 adalah 

0,61/10.000 penduduk atau 6,1/100.000 penduduk, yang berarti telah 

mencapai target yaitu <1/10.000 penduduk. Kabupaten/kota dengan 

prevalensi >1/10.000 penduduk adalah Kabupaten Pekalongan 

(1,28/10.000),Kabupaten Pemalang (1,52/10.000), Kabupaten Rembang 

(1,55/10.000), Kabupaten Blora (1,65/10.000), Kabupaten Brebes 

(1,66/10.000), Kabupaten Tegal (1,71/10.000), dan Kota Pekalongan 

(2,26/10.000) (Kemenkes, 2015). 

Istilah kusta berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Kushtha berarti 

kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau leprae disebut 

juga Morbus Hansen, sesuai dengan nama yang peniliti yang menemukan 

kuman yaitu Dr.Gerhard Armauwer Hansen pada tahun 1874 sehingga 

penyakit ini disebut dengan Morbus Hansen. Menurut Buku Penyakit 

Menular di Sekitar Anda, diterbitkan tahun 2015, penyakit ini merupakan 

penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Myobacterium Leprae. 

Kusta adalah penyakit menahun yang menyerang sistem saraf tepi, kulit dan
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organ tubuh manusia yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan 

sebagian anggota tubuh pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta antara lain, kulit mengalami 

bercak putih, merah, ada bagian tubuh tidak berkeringat, sangat kesemutan 

pada anggota badan atau bagian raut muka, serta mati rasa karena adanya 

kerusakan sistem syaraf tepi. Salah satu nya adalah kerusakan nervous seperti 

nervous  peroneus  komunis langsung bercabang menjadi nervous peroneus 

superfisial dan profunda. 

Salah satu nya adalah kerusakan nervous seperti nervous  peroneus  

komunis langsung bercabang menjadi nervous peroneus superfisial dan 

profunda. Nervous peroneus profunda mempersarafi otot-otot dorsofleksi 

pergelangan dan jari-jari kaki serta mensuplai sensasi ke sela jari antara ibu 

jari dan telunjuk kaki. Neuropati peroneal merupakan mononeuropati 

ekstremitas bawah yang paling sering terjadi. Nervous peroneus rentan 

mengalami kerusakan dan kompresi setinggi bular neck karena terletak lebih 

superfisial. Neuropati peroneal dapat menimbulkan nyeri di sekitar lateral 

lutut berhubungan dengan rasa baal pada bagian lateral betis dan dorsum 

pedis (Adam et al., 2010). 

Salah satu akibat dari kerusakan nervous peroneus adalah kontraktur. 

Kontraktur di definisikan sebagai perubahan sifat jaringan ikat dimana otot-

otot atau tendon berpotensi terjadi pengurangan Range Of Motion (ROM) 

pada sendi sehingga mengurangi mobilitas dan fleksibilitas sendi (Clavet et 

al., 2008). 
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Dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa “Tidaklah menimpa 

seorang muslim satu kelelahan, kesakitan, kesusahan, kesedihan, gangguan 

dan gundah gulana sampai terkena duri, maka itu semua menjadi penghapus 

dari dosa dan kesalahannya.” Dimana maksud dari Hadits tersebut hendaklah 

kita bersabar atas segala sesuatu yang menimpa diri kita. Terutama ketika 

sedang dalam keadaan sakit. Karena sakit merupakan penghapus dosa dan 

kesalahan. Sehingga ketika kita dalam keadaan sakit sebaiknya tetap 

bersyukur dan bersabar. Selain itu, kita juga harus berupaya untuk 

menyembuhkan penyakit yang sedang di derita. Salah satunya adalah dengan 

berobat ke dokter atau dengan fisioterapi. 

Fisioterapi berperan penting dalam memelihara lingkup gerak sendi 

dan mencegah terjadinya kontraktur yang semakin parah. Dalam kasus ini 

Fisioterapi dapat menggunakan modalitas Exercise Therapy dan Massage 

Therapy  untuk mengurangi permasalahan yang muncul pada kasus 

Kontraktur Achilles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi Basiler. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yaitu:  

1. Apakah Massage Therapy dapat mengurangi spasme m.Gastrocnemeus 

dan m.Soleus pada kasus Kontraktur Achiles Sinistra e.c Morbus Hansen 

Multi Basiler?  

2. Apakah Exercise Therapy dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pada 

kasus Kontraktur Achiles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi Basiler? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan kasus 

Kontraktur Achilles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi Basiler adalah 

untuk mengetahui manfaat dari penatalaksanaan fisioterapi dengan 

dengan modalitas Massage Therapy dan Exercise Therapy. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini apakah 

Exercise Therapy dan Massage Therapy dapat menambah lingkup gerak 

sendi, mengurangi spasme, mengurangi oedem, dan mengurangi nyeri 

pada kasus Kontraktur Achilles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi Basiler. 

D. Manfaat Penulisan 

Dari penulisan karya tulis ilmiah ini manfaat yang dapat diambil dan 

dijadikan pelajaran oleh berbagai pihak di antaranya. 

1. Bagi penulis  

Penulis dapat lebih memahami penatalaksanaan Fisioterapi pada 

kasus Kontraktur Achilles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi Basiler 

sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman di kemudian 

hari. 

2. Bagi masyarakat  

Memberikan informasi yang benar kepada pasien, keluarga, dan 

masyarakat tentang kontraktur Achilles Sinistra e.c Morbus Hansen Multi  

Basiler sehingga masyarakat lebih memahami tentang penyakit tersebut? 


