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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi, kulit, mukosa mulut, 

saluran nafas bagian atas, otot, tulang dan testis (Amirudin, 2000). Kusta 

memiliki tiga gambaran klinis khas yang disebut cardinal sign yaitu adanya 

lesi yang mati rasa, kerusakan saraf tepi dan adanya bakteri basil tahan asam 

(Amirudin, 2003).  

Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang 

menimbulkan masalah kompleks, tidak hanya dari segi medis tetapi juga 

masalah sosial dan ekonomi. Masalah tersebut diakibatkan oleh stigma buruk 

masyarakat terhadap kecacatan yang terjadi pada penderita kusta. Stigma 

buruk terhadap penderita kusta timbul akibat kesalahan persepsi dan 

pengetahuan yang sempit mengenai kusta sehingga membuat penderita kusta 

mengalami diskriminasi di masyarakat dan kesulitan untuk mencari pekerjaan 

(Puspita, 2011). 

Kusta merupakan salah satu  masalah kesehatan di dunia, terutama bagi 

negara–negara yang sedang berkembang. Pada tahun 2009, kasus baru kusta 

terbanyak di dunia terdapat di India yaitu sejumlah 133.717 kasus, diikuti 

Brazil sejumlah 37.610 kasus dan Indonesia di posisi ketiga sejumlah 17.260 

kasus (WHO, 2010). 

Pada tahun 1991 World Health Assembly telah mengeluarkan resolusi 

eliminasi kusta tahun 2000 dengan target prevalence rate kurang dari 
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1/10.000 penduduk. Indonesia secara nasional telah mencapai target  sejak 

bulan Juni 2000 dengan prevalence rate 0,84/10.000 penduduk, namun 

beberapa provinsi belum memenuhi target tersebut, salah satunya adalah 

provinsi Jawa Timur (Depkes RI, 2007). 

Jawa timur menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai provinsi 

dengan kasus kusta tertinggi yaitu 30 persen dari keseluruhan jumlah kasus 

kusta di Indonesia. Prevalence rate kusta tahun 2009 di Jawa Timur sebesar 

1,64 per 10.000 penduduk, dengan penderita kusta pausibasiler sejumlah 713 

orang dan penderita kusta multibasiler sejumlah 3.971 orang (Dinkes Jatim, 

2010).  

Cara penularan kusta belum diketahui secara pasti, hanya berdasarkan 

anggapan klasik yaitu melalui kontak secara langsung yang lama dan melalui 

inhalasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit kusta adalah 

patogenesis bakteri, cara penularan, keadaan sosial dan ekonomi, lingkungan, 

dan imunitas individu (Kosasih, 2007). 

Kusta memiliki berbagai macam klasifikasi, klasifikasi yang sering 

digunakan adalah klasifikasi World Health Organization (WHO) tahun 1997. 

Klasifikasi WHO dibuat berdasarkan jumlah lesi dan pemeriksaan hapusan 

kulit. Pada klasifikasi tersebut kusta dibagi menjadi 3, yaitu pausibasiler lesi 

tunggal, pausibasiler dan multibasiler (WHO, 1997). 

Kusta menyebabkan berbagai macam kerusakan pada tubuh. Kerusakan 

tersebut berupa kehilangan sensibilitas saraf dan kecacatan anggota tubuh. 

Tingkat kecacatan kusta dibagi menjadi 3, yaitu tingkat 0, tingkat 1 dan 

tingkat 2. Kecacatan tingkat 0 berarti tidak ada cacat tubuh, tingkat 1 adalah 
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cacat yang disebabkan oleh kerusakan saraf sensoris dan tingkat 2 adalah 

kecacatan yang terlihat secara nyata seperti deformitas anggota gerak 

(Srinivasan, 1994). 

Angka kejadian kusta di Rumah Sakit Kusta Kediri sebanyak 120 kasus 

baru, sedangkan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sebanyak 19 kasus 

baru. Berdasarkan jumlah tersebut peneliti memilih Rumah Sakit Kusta 

Kediri  sebagai tempat penelitian profil penderita penyakit kusta. Penelitian 

profil penderita kusta meliputi jumlah penderita dengan kunjungan pertama, 

identitas (jenis kelamin, usia, pekerjaan, daerah asal), tipe kusta, gambaran 

klinis, predileksi pembesaran saraf, tingkat kecacatan dan reaksi kusta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil penderita kusta di Rumah Sakit Kusta Kediri ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui profil penderita kusta di Rumah Sakit Kusta  

Kediri. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita kusta dengan kunjungan pertama di 

Rumah Sakit Kusta Kediri.  

2. Mengetahui identitas (jenis kelamin, usia, pekerjaan, daerah asal) pada 

penderita kusta di Rumah Sakit Kusta Kediri.  

3. Mengetahui distribusi tipe kusta menurut klasifikasi WHO di Rumah 

Sakit Kusta Kediri.  
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4. Mengetahui distribusi gambaran klinis penderita kusta di Rumah Sakit 

Kusta Kediri. 

5. Mengetahui distribusi predileksi pembesaran saraf tepi penderita kusta 

di Rumah Sakit Kusta Kediri.  

6. Mengetahui distribusi tingkat kecacatan penderita kusta di Rumah 

Sakit Kusta Kediri.  

7. Mengetahui distribusi reaksi kusta penderita kusta di Rumah Sakit 

Kusta Kediri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai jumlah 

kasus baru kusta tahun 2010 dan profil penderita penyakit kusta tahun 

2010. 

1.4.2 Manfaat klinis 

1. Memberikan informasi kepada tenaga medis mengenai jumlah kasus 

baru kusta tahun 2010, tipe kusta, gambaran klinis penyakit kusta yang 

sering muncul dan tingkat kecacatan penderita kusta. 

2. Memberikan informasi kepada tenaga medis untuk meningkatkan 

pelayanan dengan cara mendeteksi kusta sejak dini dan mencegah 

kecacatan lebih lanjut.  

1.4.3 Manfaat masyarakat 

Memberikan informasi mengenai jumlah kasus baru kusta tahun 2010, 

cara penularan penyakit kusta dan gambaran klinis kusta. 


