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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kusta adalah salah satu penyakit menular yang masih merupakan 

masalah nasional kesehatan masyarakat, dimana beberapa daerah di Indonesia 

prevalensi rate masih tinggi dan permasalahan yang ditimbulkan sangat 

komplek. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas 

sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional. 

(Depkes RI, 2010). 

Dalam upaya penanggulangan penyakit kusta di Indonesia digunakan 

angka proporsi cacat tingkat II (kecacatan yang dapat dilihat dengan mata). 

Pada tahun 2017 kecacatan tingkat II di Indonesia mencapai 6,50%. Angka ini 

masih berada di atas indikator program sebesar 5%. (Kemenkes RI, 2018). 

Angka cacat tingkat II penderita kusta per 10.000 penduduk di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2017 sebesar 0,53, meningkat dibandingkan dengan angka cacat 

tingkat II tahun 2016 yang mencapai 0,38. (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2017). 

Kabupaten Jepara pada tahun 2017 penemuan penderita kusta baru 108 

orang, tanpa cacat 86. Penemuan Kasus Baru (CDR ) sebanyak 8.8/100.000. 

Sedangkan proporsi kusta cacat Tingkat I sebanyak 5,5%. Proporsi kusta cacat 

Tingkat II sejumlah 8,3% . (DKK Jepara, 2017). 
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Tingginya angka kejadian kusta di Kabupaten Jepara akan menimbulkan 

dampak bagi penderita kusta, keluarga dan masyarakat. Dampak yang timbul 

pada penderita kusta yaitu pada aspek fisik penderita akan mengalami 

kecacatan, pada aspek mental penderita kusta akan mengalami perasaan malu 

yang selanjutnya akan berdampak pada depresi (Zulkifli, 2013).  

Sementara Rosulullah SAW, telah mengajarkan kepada kita untuk tidak 

menjauhi kepada penderita kusta yang tertuang dalam hadits di bawah ini : 

ثَنَا يُونُُس ْبُن ُمَحمَّ : ٤٣٤٣سنن أبي داوود  ثَنَا ُعثَْماُن ْبُن أَبِي َشْيبَةَ َحدَّ ُل ْبُن فََضالَةَ َعْن َحدَّ ثَنَا ُمفَضَّ ٍد َحدَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِرٍ  ِهيِد َعْن ُمَحمَّ  َحبِيِب ْبِن الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََخَذ بِيَِد َمْجُذوٍم فََوَضَعهَا َمَعهُ فِي اْلقَْصَعِة َوقَاَل كُ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ً  ْل ثِقَةً بِاّللَّ  َوََّوك 

 َعلَْيهِ 

Sunan Abu Daud 3424: Telah menceritakan dari Muhammad bin Al 

Munkadir dari Jabir, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

menggandeng tangan orang yang menderita penyakit kusta, kemudian beliau 

meletakkan tangan orang tersebut di atas nampan seraya bersabda: "Makanlah 

dengan percaya kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya." 

  Sebuah studi penelitian yang dilakukan Tsutsumi et al. pada tahun 2013 

di Dhaka, Bangladesh menunjukkan bahwa hasil kelompok penderita kusta 

mengalami depresi lebih berat dari pada kelompok perbandingan. Dalam 

penelitian yang dilakukan pada 54 penderita cacat kusta, menyatakan bahwa 

terdapat 47 responden yang mengalami depresi (87%) dengan rentang depresi 

ringan, sedang hingga berat. (Siagian, 2009). 
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Hasil survey pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara terhadap 5 

penderita kusta cacat tingkat dua pada tanggal 21 Januari 2019 di Rumah Sakit 

Kusta di RSUD Kelet Jepara, didapatkan hasil 80% orang penderita kusta 

cacat tingkat dua mengatakan malu dengan keadaan bentuk tubuhnya, karena 

kaki dan tangannya sudah cacat dan terdapat luka (borok), bahkan penderita 

kusta sudah tidak mau pulang ke rumah karena mereka takut dikucilkan oleh 

masyarakat dengan keadaan tubuhnya seperti itu dan 20% orang penderita 

kusta mengatakan tidak malu dengan perubahan tubuhnya dan menerima apa 

adanya yang terjadi pada tubuhnya. 

Adanya cacat tubuh yang mengganggu penampilan dan fungsi, ditambah 

persepsi masyarakat yang negatif akan menimbulkan dalam bentuk depresi. 

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kejadian depresi maka perlu 

diidentifikasi dini penyebab depresi sehingga dampak lebih lanjut dapat 

dicegah. Dari latar belakang yang telah dituliskan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti adanya Hubungan Tingkat Kecacatan dengan Tingkat Depresi 

pada Pasien Kusta di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa 

Tengah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan pada penelitian yaitu adakah hubungan tingkat kecacatan 

dengan tingkat depresi pada pasien kusta di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD 

Kelet Provinsi Jawa Tengah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat kecacatan dengan tingkat depresi 

pada pasien kusta di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa 

Tengah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kecacatan pada pasien kusta di Unit Rehabilitasi 

Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. 

b. Mengetahui tingkat depresi pada pasien kusta di Unit Rehabilitasi 

Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. 

c. Menganalisis hubungan tingkat kecacatan dengan tingkat depresi pada 

pasien kusta di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat  teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada 

masyarakat sehingga mau memberikan dukungan bagi penderita kusta dan 

berperan aktif dalam proses kesembuhan penderita kusta. 

2. Manfaat  praktis  

a. Bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama di 

perkulihaan dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai 
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Hubungan Tingkat Kecacatan dengan Tingkat Depresi pada Pasien 

Kusta di Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. 

b. Bagi peneliti lain agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

untuk penyusunan penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang 

sama.  

c. Bagi institusi pendidikan adalah sebagai tambahan referensi dalam 

pengembangan penelitian mengenai depresi pada penderita kusta dan 

sebagai pedoman intervensi bagi fisioterapi komunitas berupa 

pemberian dukungan keluarga. 

d. Bagi instansi kesehatan adalah data dan hasil yang diperoleh dapat 

dijadikan sumber informasi dan masukan untuk mengoptimalkan 

program kesehatan dan pembuatan kebijakan dalam penatalaksanaan 

depresi pada penderita kusta, khususnya di tatanan komunitas. Selama 

ini penderita kusta di komunitas jarang mendapatkan intervensi dari 

Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, khusunya dalam menangani 

munculnya masalah psikososial karena penyakit kusta. Misalnya 

sebagai program pencegahan melalui deteksi dini depresi dan 

pengobatan segera sebelum mengalami depresi. 

 


