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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kusta 

2.1.1. Definisi Kusta 

 Kusta, juga dikenal sebagai penyakit Hansen adalah penyakit infeksi 

kronis akibat Mycobacterium leprae yang bersifat intraseluler obligat, 

M. leprae terutama menginfeksi sel Schwann pada saraf perifer yang mengarah 

pada kerusakan  saraf dan berkembang menjadi cacat. Penyakit ini ditandai 

dengan satu atau lebih dari tiga cardinal sign yaitu hipopigmentasi atau 

erythematous skin patches dengan kehilangan sensasi rasa, penebalan saraf 

perifer, dan ditemukan basil tahan asam dari hapusan kulit atau bahan biopsy 

(Bhat dan Prakash, 2012). 

 Penyakit kusta bersifat menahun, hal ini dikarenakan bakteri kusta 

memerlukan waktu 12-21 hari untuk membelah diri dan masa tunasnya 

memiliki rata-rata 2-5 tahun. Penyakit kusta dapat menimbulkan kecacatan 

permanen akibat dari keterlambatan penanganan, dan keadaan ini menjadi 

penghalang bagi penderita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

(Widoyono, 2011). 

2.1.2. Epidemiologi  

 Indonesia merupakan penyumbang penderita kusta terbesar di dunia 

setelah India dan Brazil, sementara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

menyebutkan selama 10 tahun terakhir yang dimulai sejak tahun 2000 – 2014 

mencatat bahwa Jawa Tengah menduduki angka ketiga tingkat nasional 

mengenai penyakit kusta (DINKES Jawa Tengah 2013). 
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 Jumlah kasus baru kusta di dunia pada tahun 2011 adalah sekitar 

219.075 dan paling banyak terdapat diregional Asia Tenggara. 

 Tabel 2.1 Situasi Kusta Menurut Regional WHO pada awal tahun 2012 

Regional 

WHO 

 

Jumlah kasus baru yang 

ditemukan (Case Detection 

Rate) 

Jumlah kasus kusta 

terdaftar (prevalensi) 

awal tahun 2012 

Afrika  12.673 (3,14) 15.006 (0,37) 

Amerika  36.832 (4,18) 34.801 (0,40) 

Asia tenggara  160.132 (8,75) 117.147 (0,64) 

Mediterania 

timur 

4.346 (0,71) 7.638 (0,12) 

Pasifik barat 5.092 (0,3) 7.619 (0,05) 

Total  219.075 (4,06) 181.941 (0,34) 

a. Prevalence rate terlihat dalam tanda kurung per 10.000 penduduk 

b. Case detection rate dalam tanda kurung per 100.000 penduduk 

(Regan dan Keja, 2012) 

 Angka penemuan kasus baru atau Case Detection Rate adalah jumlah 

kasus baru yang ditemukan pada periode satu tahun per 100.000 penduduk. 

Selama 2011 terdapat 17 negara di dunia dengan jumlah kasus baru melebihi 

1.000 kasus. Indonesia dengan 20.032 kasus menempati urutan ke tiga setelah 

India dan Brazil sebagai Negara endemis kusta di dunia. Pada kurun waktu 

2004-2011 terjadi kecenderungan peningkatan proporsi cacat tingkat 2. 

Proporsi cacat tingkat 2 pada tahun 2011 sebesar 10,11% (Regan dan 

Keja,2012) 
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2.1.3. Etiologi 

 Penyebab penyakit kusta yaitu Mycrobacterium leprae atau basil 

Hansen yang ditemukan oleh GH Armeur Hansen pada tahun 1873. Basil ini 

bersifat tahan asam, berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-8 mikron dan 

lebar 0,2-0,5 mikron, biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, 

hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat dikultur 

dalam media buatan, tidak dapat bergerak sendiri karena tidak mempunyai alat 

gerak, dan tidak menghasilkan racun yang dapat merusak kulit (Widoyono, 

2011).  

 Kuman Mycrobacterium leprae dapat ditemukan di dalam tanah, air, 

udara, dan pada manusia yang terdapat di permukaan kulit, rongga hidung, dan 

tenggorokan. Mengandung DNA dan RNA yang berkembang biak secara 

perlahan yang membutuhkan waktu 11-13 hari, sifat multifikasinya lambat 

yaitu membutuhkan waktu sampai dengan 20 jam oleh karena itu masa 

inkubasi kusta mencapai 5-7 tahun (Harahap, 2000).  

Faktor – faktor yang mempengaruhu terjadinya penyakit kusta antara lain : 

1. Penyebab  

Penyebab penyakit kusta yaitu M. leprae memiliki afinitas yang besar pada 

sel saraf (schwan cell ) dan sel dari system retikuloendotelial. Pada suhu tropis 

kuman kusta dari secret nasal dapat bertahan sampai 9 hari diluar tubuh 

manusia. 

2. Sumber penularan  
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Sampai saat ini hanya manusia satu – satunya yang dianggap sebagai 

sumber penularan walaupun kuman kusta dapat hidup pada armadillo, 

simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak memiliki kelanjar thymus. 

3. Cara keluar dari pejamu (host)  

Kuman kusta banyak ditemukan pada mukosa hidung manusia, dan telah 

terbukti bahwa saluran nafas bagian atas dari penderita tipe lepromatous 

merupakan sumber kuman. 

4. Cara penularan  

Penularan terjadi apabila M. leprae yang utuh (hidup) keluar dari tubuh 

penderita dan masuk kedalam tubuh orang lain. Secara teoritis penularan ini 

dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita, tetapi penderita 

yang sudah minum obat sesuai regimen WHO tidak menjadi sumber penularan 

kepada orang lain. 

5. Cara masuk kedalam penjamu 

Diperkirakan cara masuk kuman kusta melalui saluran nafas bagian atas dan 

melalui kontak kulit yang tidak utuh. 

6. Penjamu (Tuan Rumah = Host) 

Hanya sedikit orang yang akan terjangkit kusta setelah kontak dengan 

penderita, hal ini disebabkan karena adanya imunitas. M. lepra termasuk 

kuman obligat intraseluler dan system kekebalan yang efektif adalah system 

kekebalan seluler. Faktor fisiologik seperti pubertas, menopause, kehamilan, 

serta faktor infeksi dan malnutrisi dapat meningkatkan perubahan klinis 

penyakit kusta (Regan dan Keja, 2012). 
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2.1.4. Patogenesis 

 Belum dikethui secara pasti bagaimana cara penularan penyakit kusta. 

Secara teoritis dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita. 

M. Leprae yang utuh (hidup) keluar dari tubuh penderita dan masuk kedalam 

tubuh orang lain melalui  saluran pernafasan bagian atas atau kontak kulit yang 

tidak utuh (Regan dan Keja, 2012) 

 Meskipun cara masuk Mycrobacterium Leprae belum pasti ke dalam 

tubuh, beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa yang tersering adalah 

melalui kulit yang lecet pada bagian tubuh yang bersuhu dingin dan pada 

mukosa nasal. Bila basil Mycrobacterium leprae masuk kedalam tubuh, maka 

tubuh akan berreaksi mengeluarkan makrofag (berasal dari monosit darah, sel 

mononuclear, histosit) untuk memfagositositnya. Sel schwan merupakan sel 

target pertumbuhan Mycrobacterium Leprae, disamping itu sel schwan 

berfungsi sebagai deeliminasi dan hanya sedikit fungsinya sebagai fagositosis. 

Jadi bila terjadi gangguan imunitas tubuh dan sel schwan, basil dapat 

bermigrasi dan beraktifasi, akibatnya aktifitas regenerasi saraf berkurang dan 

kerusakan saraf progresif (Harahap, 2000). 

2.1.5. Klasifikasi 

 Pengklasifikasian kusta didasarkan pada tingkat kekebalan tubuh,  

jumlah lesi kulit dan jumlah saraf yang terganggu serta penemuan BTA positif 

atau negatif pada pemeriksaan kerokan kulit. Terdapat beberapa jenis 

klasifikasi kusta yang umum yaitu : 
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1. Klasifikasi internasional (Madrid, 1953) 

Pada klasifikasi ini pemderita kusta ditempatkan pada dua kutub yaitu tipe 

Tuberkuloid (T) dan tipe Lepromatosa (L), diantara dua kutub tipe tersebut 

terdapat tipe tengah yaitu Borderline (B). Disamping itu ada tipe yang 

menjembatani ketiga tipe tersebut yaitu tipe Indeterminate  (I). 

2. Klasifikasi Ridley-Jopling (1962) 

 Tuberkuloid tuberkuloid (TT) 

 Borderline tuberkuloid (BT) 

 Borderlin borderline (BB) 

 Borderline lepromatous (BL) 

 Lepromatous lepromatous (LL)  

3. Klasifikasi WHO 

 Single lesion PB 

Termasuk tipe kusta I dan TT  

 Pausi basiler (PB) 

Termasuk kusta tipe TT dan BT menurut kriteria Ridley dan semua kusta 

dengan BTA negatif. 

 Multi basilar (MB) 

Termasuk kusta tipe BB, BL, dan LL menurut Ridley dan Jopling atau B 

dan L menurut klasifikasi Madrid dan semua tipe kusta dengan BTA 

positif (Amirudin, Hakim & Darwis 2003). 

Tabel 2.2 Pedoman Klasifikasi Kusta dari Gejala Kardinal Menurut WHO 

Tanda Utama SLPB PB MB 

Bercak kusta Hanya 1 Jumlah 2-5  Jumlah >5 
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Penebalan saraf  

tepi yang disertai 

gangguan fungsi 

Tidak 

melibatkan 

saraf 

Hanya satu saraf Lebih dari satu 

saraf 

Sediaan apusan BTA negative BTA negative BTA positif 

(Coates, 2010) 

2.1.6. Gambaran klinis  

 Penderita kusta adalah seseorang yang menunjukkan gejala klinik kusta 

dengan atau tanpa pemeriksaan bakteriologik dan memerlukan pengobatan. 

Gejala dan keluhan penyakit bergantung pada: 

1. Multiplikasi dan diseminasi bakteri M. leprae. 

2. Respon imun penderita terhadap bakteri M. leprae. 

3. Komplikasi yang disebabkan oleh kerusakan saraf perifer. 

Gambaran klinis pada organ tubuh lain yang dapat diserang oleh kuman M. 

leprae: 

 Mata: iritis, iridosiklitis, gangguan visus sampai kebutaan. 

 Hidung: epistaksis dan hidung pelana. 

 Tulang dan sendi: absorbsi, mutilasi, dan artritis. 

 Lidah: ulkus dan nodus. 

 Laring : suara parau. 

 Testis: ginekomastia, epididimitis akut, orkitis, dan atrofi. 

 Kelenjar limfe: limfadenitis. 

 Rambut: alopesia dan madarosis. 

 Ginjal: glomerulonefritis, amiloidosis ginjal, pielonefritis, dan nefritis 

interstitial. 
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M. leprae tumbuh optimum pada suhu 30◦ C dan menyerang saraf tepi yang 

terletak superfisial dengan suhu relatif dingin. Saraf tepi yang dapat terserang 

akan menunjukkan berbagai kelainan, yaitu: 

 N. fasialis: lagoftalmus dan mulut mencong 

 N. trigeminus: anestesi kornea 

 N. aurikularis magnus 

 N. radialis: tangan lunglai (drop wrist) 

 N. ulnaris: anestesi dan paresis/paralisis otot tangan jari V dan sebagian 

jari VI 

 N. medianus: anestesi dan paresis/paralisis otot tangan jari I, II, III dan 

sebagian jari IV. Kerusakan N. ulnaris dan N. medianus menyebabkan 

jari kiting (claw toes) dan tangan cakar (claw hand) 

 N. peroneus komunis: kaki semper (drop foot) 

 N. tibialis posterior: anestesi telapak kaki dan jari kaki kiting (claw toes). 

Manifestasi klinis penyakit yang menunjukkan bahwa penyakit kusta masih 

aktif adalah: 

 Kulit: lesi membesar, jumlah bertambah, ulserasi, eritematosa, infiltrat, 

atau nodus 

 Saraf: nyeri, gangguan fungsi dan jumlah saraf yang terkena bertambah. 

(Amirudin, Hakim & Darwis, 2003). 

2.1.7. Diagnosis 

 Keterlambatan diagnosis kusta dapat mengakibatkan kerusakan saraf 

irreversibel yang berakhir pada cacat permanen, hal ini sesuai dengan pendapat 

dari Putra dkk (2009) yang menyatakan bahwa penderita yang sakit lebih dari 
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6 bulan dan baru menjalani pengobatan dapat meningkatkan risiko terjadinya 

kecacatan. Diagnosis penyakit kusta didasarkan pada gambaran klinis, 

bakteriologis, dan histopatologis. Harus ada minimal satu tanda utama atau 

cardinal sign. Tanda utama tersebut yaitu :  

1. Lesi (kelainan kulit) yang mati rasa Kelainan kulit atau lesi dapat berupa 

bercak keputih-putihan atau kemerah-merahan yang mati rasa bersifat total 

atau sebagian saja terhadap rasa sentuh, rasa suhu, dan rasa nyeri. 

2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf yang 

diakibatkan adanya peradangan kronis saraf tepi. Gangguan saraf ini bisa 

berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris kelemahan otot 

atau kelumpuhan dan gangguan fungsi saraf otonom kulit kering dan retak-

retak. 

3. Adanya bakteri tahan asam didalam kerokan jaringan kulit. Seseorang 

dinyatakan sebagai penderita kusta apabila satu atau lebih tanda-tanda di 

atas, apabila hanya ditemukan cardinal sign ke-2 maka perlu dirujuk ke ahli 

kusta, jika hasil masih diragukan maka orang tersebut dianggap sebagai 

kasus yang dicurigai (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.1.8. Penatalaksanaan 

 Pengobatan penderita kusta ditujukan untuk mematikan kuman kusta 

sehingga tidak mampu merusak jaringan tubuh dan tanda-tanda penyakit 

hilang. Penderita yang sudah dalam keadaan cacat permanen, pengobatan 

hanya dapat mencegah cacat lebih lanjut (Regan dan Keja, 2012). Tujuan 

utama program pemberantasan kusta adalah memutus rantai penularan untuk 
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menurunkan insiden penyakit, mengobati dan menyembuhkan penderita serta 

mencegah timbulnya cacat (Soebono dan Suhariyanto, 2003). 

 Bila penderita kusta tidak minum obat secara teratur maka kuman kusta 

dapat menjadi aktif kembali sehingga, timbul gejala-gejala baru pada kulit dan 

saraf yang makin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pengobatan sedini 

mungkin dan teratur memegang peranan penting. Selama dalam masa 

pengobatan penderita dapat terus melanjutkan aktivitasnya (Regan dan Keja, 

2012). 

 MDT atau Multydrug Therapy adalah kombinasi dua atau lebih obat 

anti kusta, yang salah satunya harus terdiri atas Rifampisin sebagai baktersidal 

dengan obat anti kusta lain yang bersifat bakteriostatik (Regan dan Keja, 2012). 

Program MDT dimulai tahun 1981 dengan menggunakan regimen kombinasi 

yang kemudian dikenal dengan regimen MDT-WHO yang terdiri atas 

kombinasi Dapson, Rifampisin, dan Klofazimin. Kombinasi ini untuk 

mengatasi resistensi Dapson yang semakin meningkat, mengurangi 

ketidaktaatan penderita dan menurunkan angka putus obat (drop out) pada 

masa monoterapi Dapson. Diharapkan juga dengan MDT dapat mengeliminasi 

persistensi bakteri kusta dalam jaringan (Soebono dan Suhariyanto, 2003). 

Sediaan dan sifat obat: 

1. DDS (Diamino Diphenyl Sulfone) atau Dapson 

Obat ini bersifat bakteriostatik dengan menghambat enzim dihidrofolat 

sintetase, anti metabolit PABA. Resistensi terhadap Dapsone timbul sebagai 

akibat kandungan enzim sintetase yang terlalu tinggi pada kuman kusta. 

2. Rifampisin 
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Bersifat bakterisidal kuat pada dosis lazim, Rifampisin bekerja dengan 

menghambat enzim polymerase RNA yang berikatan irreversibel. 

3. Lamprene atau Klofazimin 

Memiliki efek bakteriostatik, bekerja melalui gangguan metabolisme 

gangguan metabolisme radikal oksigen, memiliki efek antiinflamasi 

sehingga berguna untuk pengobatan reaksi kusta. 

4. Obat – Obat Penunjang (Vitamin) 

 Sulfat ferrosus : untuk penderita kusta yang memiliki anemia berat. 

 Vitamin A untuk penyehat kulit yang bersisik (Ichtyosis). 

 Neurotropik  

Regimen MDT-WHO dibedakan antara penderita tipe PB dan MB.  

  Regimen tersebut sesuai dengan gambar 2.1 berikut:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    (Regan dan Keja 2012) 

Gambar 2.1 
Sediaan Multidrug Therapy 
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a. Regimen PB berwarna hijau: didalam 1 blister terdiri atas Rifampisin 600 

mg/bulan dibawah pengawasan, Dapson 100 mg/hari. Penderita kusta 

tipe PB diharuskan melengkapi pengobatan selama 6-9 bulan. 

b. Regimen MB berwarna merah: didalam 1 blister terdiri atas kombinasi 

Rifampisin 600 mg/bulan dibawah pengawasan, Dapson 100mg/hari dan 

Klofamizin 300 mg/bulan. Penderita kusta tipe MB diharuskan 

melengkapi pengobatan selama 12-18 bulan. 

c. Dosis MDT menurut umur: penderita kusta anak usia 10-14 tahun 

tersedia blister berwarna biru untuk kusta tipe PB sementara blister 

berwarna kuning untuk kusta tipe MB. Lama pengobatan disamakan 

dengan blister untuk dewasa tetapi dosis anak disesuaikan dengan berat 

badan, yaitu: 

 Rifampisin: 10 mg/kgBB 

 Dapson: 2 mg/kgBB 

 Clofamizin: 1mg/kgBB (Regan dan Keja, 2007). 

2.2. Kecacatan Penyakit kusta 

2.2.1. Batasan Istilah 

Menurut WHO (1980) batasan istilah dalam cacat kusta adalah: 

1. Impairment: Segala kehilangan atau abnormalitas struktur dan fungsi yang 

bersifat fisiologis maupun anatomis. 

2. Disability: Segala keterbatasan (akibat impairment) untuk melakukan 

kegiatan dalam batas-batas kehidupan yang normal bagi manusia. 

3. Deformity: Terjadinya kelainan struktur anatomis. 
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4. Handicap: Ketidakmampuan melakukan fungsi sosial yang normal. 

Handicap ini merupakan efek penyakit kusta yang berdampak sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

5. Dehabilitation: Merupakan proses penderita kusta kehilangan status  

sosial, sehingga terisolasi dari masyarakat dan teman-temannya. 

6. Destitution: Dehabilitasi yang berlanjut dengan isolasi yang menyeluruh 

dari seluruh masyarakat (Wisnu dan Hadilukito, 2003). 

2.2.2. Derajat Kecacatan  

 Mengingat organ yang paling berfungsi dalam kegiatan sehari-hari 

adalah mata, tangan dan kaki maka WHO (1997) membagi cacat kusta menjadi 

tiga tingkat kecacatan, yaitu: 

Tabel 2.3 Tingkat Cacat Pada Kusta 

Tingkat Mata Telapak tangan/kaki 

0 Tidak ada kelainan karena kusta Tidak ada cacat karena kusta 

1 

Ada kelainan pada mata, tetapi tidak 

terlihat (anestesi kornea), visus sedikit 

berkurang 

Anastesi, kelemahan otot (tidak ada 

kecacatan yang terlihat akibat kusta) 

2 

Ada kelainan pada mata yang terlihat 

(misalnya lagoftalmus, kekeruhan kornea, 

iridosiklitis) dan atau visus yang sangat 

terganggu/berat (visus <6/60) 

Ada cacat/kerusakan yang kelihatan 

akibat kusta seperti ulkus, claw hand, 

drop foot. 

(Regan dan Keja, 2012) 

Keterangan:  

1. Cacat tingkat 0 berarti tidak ada cacat 

2. Cacat tingkat 1 adalah cacat yang disebabkan oleh kerusakan saraf 

sensorik yang tidak terlihat seperti kehilangan rasa raba pada telapak 

tangan dan telapak kaki. Cacat tingkat 1 pada telapak kaki berisiko 
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terjadinya ulkus plantaris. Mati rasa pada bercak bukan merupakan cacat 

tingkat 1 karena bukan disebabkan oleh kerusakan saraf perifer utama 

tetapi rusaknya saraf lokal pada kulit. 

3. Cacat tingkat II berarti cacat atau kerusakan yang terlihat. 

Untuk mata : 

a. Tidak mampu menutup mata dengan rapat (lagopthalmus) 

b. Kemerahan yang jelas pada mata  

c. Gangguan penglihatan berat atau kebutaan  

Untuk tangan dan kaki :  

a. Luka/ulkus di telapak  

b. Deformitas yang disebabkan oleh kelumpuhan otot  dan atau hilangnya 

jaringan (atropi) atau reabsorpsi dari jari-jari (Regan dan Keja, 2012) 

2.2.3. Patogenesis Kecacatan Kusta  

 Kerusakan saraf tepi merupakan sumber awal kecacatan. Dalam 

perjalanan penyakit kusta, gangguan saraf tepi, cepat atau lambat, akan terjadi 

walau tanpa memperlihatkan gejala. M leprae memilih delapan saraf tepi yang 

letaknya relatif mudah dideteksi, yaitu: 

1. N. Fasialis 

2. N. Aurikularis magnus di daerah servikal 

3. N. Ulnaris 

4. N. Medianus 

5. N. Radialis 

6. N. Kutaneus radialis 

7. N. Peroneus lateralis 
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8. N. Tibialis posterior (Nuhonni dan Cholis, 2003).  

 Secara umum ada tiga fungsi saraf yaitu fungsi motorik untuk 

memberikan kekuatan otot, fungsi sensorik memberi sensasi raba, dan fungsi 

otonom mengatur kelenjar keringat dan minyak. Kecacatan yang terjadi 

tergantung pada komponen saraf mana yang terkena (Regan dan Keja, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Wisnu dan Hadilukito, 2003) 

Gambar 2.2 

Patogenesis Kecacatan Kusta 

2.2.4. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kecacatan 

 Deformitas dan kecacatan bukan merupakan konsekuensi mutlak pada 

kejadian kusta karena tidak semua penderita kusta mengalami kecacatan 

melainkan hanya 20%-25% yang mengalami impairmen. Faktor risiko penting 

yang dapat mengakibatkan kecacatan menurut Srinivasan (1994) adalah tipe 
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kusta, durasi penyakit dan jumlah saraf yang terkena. Tipe kusta MB lebih 

infeksius dibandingkan tipe kusta PB sehingga risiko cacat semakin besar pada 

tipe MB. Semakin lama durasi penyakit maka semakin besar risiko pasien 

mengalami impairmen dan kecacatan. Risiko cacat juga meningkat jika jumlah 

saraf yang terkena M. leprae semakin banyak. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho Susanto 

(2006), dinyatakan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan tingkat 

kecacatan penderita kusta adalah sebagai berikut: 

1. Jenis kelamin  

 Peter dan Eshiet (2002) menyatakan variasi kecacatan lebih sering 

terjadi pada pria dibanding wanita, kecacatan pada pria berkaitan dengan 

aktivitas yang dilakukan setiap hari. 

 Tingkat kecacatan cenderung terjadi pada laki-laki dibanding dengan 

perempuan. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan, kebiasaan keluar rumah dan 

merokok (Muhammed et al, 2004) 

2. Umur 

 Kecacatan penderita kusta lebih sering terjadi pada umur 15-34 tahun 

yang merupakan umur produktif. Aktivitas fisik meningkat pada umur 

tersebut sehingga kecacatan lebih sering dialami (Bakker et al., 2006). 

3. Pendidikan  

 Status pendidikan penderita kusta berkaitan dengan tindakan pencarian 

pengobatan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan 

lambatnya pencarian pengobatan dan diagnosis penyakit. Hal ini dapat 

memperparah kecacatan pada penderita kusta (Peters dan Eshiet, 2002). 
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4. Pengetahuan  

 Das (2006), mengatakan bahwa pengetahuan yang rendah tentang 

penyakit kusta dapat menimbulkan stigma yang negatif terhadap penyakit 

kusta. Stigma yang buruk disebabkan kecacatan fisik yang tampak jelas 

pada penderita kusta. Rendahnya pengetahuan tentang penyakit kusta 

mengakibatkan penderita kusta tidak mengetahui akibat buruk yang 

ditimbulkan oleh penyakit kusta. 

 Kejadian cacat kusta lebih banyak terjadi pada penderita yang 

mempunyai pengetahuan yang rendah tentang penyakit kusta. Tingkat 

pengetahuan akan mempengaruhi penderita kusta untuk merawat lukanya 

sebagai upaya mencegah kecacatan yang lebih lanjut (Iyor, 2005). 

5. Reaksi Kusta  

 Reaksi kusta adalah suatu periode mendadak dalam perjalanan kronis 

penyakit kusta yang merupakan reaksi kekebalan dan reaksi antigen dengan 

antibodi. Reaksi kusta dapat terjadi pada penderita yang belum mendapat 

pengobatan, dalam pengobatan maupun setelah pengobatan (Martodiharjo 

dan Susanto, 2003). 

6. Tipe Kusta  

 Tipe kusta MB memiliki tingkat kecacatan yang lebih tinggi daripada 

tipe kusta PB (Putra, 2009). Hal ini karena bakteri M. leprae lebih banyak 

pada tipe MB daripada tipe PB (Daumerie, 2004). 

7. Pengobatan  

 Pengobatan penderita kusta ditujukan untuk mematikan kuman kusta 

sehingga tidak merusak jaringan tubuh. Bila penderita kusta tidak minum 
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obat secara teratur, maka kuman kusta dapat menjadi aktif kembali (Regan 

dan Keja, 2012). 

8. Lama Sakit  

 Penderita dengan lama sakit 0-2 tahun terjadi kecacatan sebesar 26,9%, 

sementara penderita dengan lama sakit 2-5 tahun sebesar 45,6%. Penderita 

dengan lama sakit terlama >5 tahun kecenderungan terjadi cacat sebesar 

43,5%. Semakin lama penundaan untuk mencari pengobatan medis akan 

mengakibatkan makin banyak kerusakan saraf yang terjadi sehingga 

penderita lebih rentan mengalami kecacatan (Muhammed et al., 2004). 

9. Lama Bekerja  

 Pekerjaan yang berat dan kasar dapat mengakibatkan kerusakan 

jaringan kulit dan saraf semakin parah. Pekerjaan dengan intensitas lama 

akan membuat aktivitas mata semakin meningkat sehingga pada penderita 

kusta yang mengalami lagoftalmus terjadi kekeringan kornea dan 

berkembang menjadi keratitis (Wisnu dan Hadilukito, 2003). 

10. Diagnosis Dini 

 Diagnosis dini dan terapi yang tepat dapat menghindarkan kecacatan 

yang mungkin akan terjadi pada penderita kusta. Kecacatan menyebabkan 

penderita dikucilkan karena tubuhnya tampak menyeramkan. Cacat tubuh 

dapat dicegah apabila diagnosis dan penangan penyakit dilakukan secara 

dini (Wisnu dan Hadilukito, 2003). 

11. Prawatan Diri  
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 Perawatan diri merupakan upaya pencegahan terhadap kecacatan kusta 

supaya tidak menjadi lebih parah. Semakin bagus perawatan diri maka 

semakin sedikit kecacatan yang terjadi (Wisnu dan Hadilukito, 2003). 

2.2.5. Upaya Pencegahan dan Perawatan Kecacatan 

 Upaya pencegahan cacat bertujuan untuk mencegah timbulnya cacat 

setelah diagnosis ditegakkan, mencegah agar cacat yang telah terjadi tidak 

menjadi lebih berat, dan mencegah agar kecacatan yang membaik tidak 

memburuk. Pencegahan ini harus dilakukan oleh petugas kesehatan, penderita 

sendiri dan keluarganya. Selain itu perlu mengubah pandangan masyarakat 

bahwa kusta identik dengan deformitas atau disability. Komponen pencegahan 

cacat yaitu : 

1. Penemuan dini penderita sebelum cacat  

Penemuan penderita kusta dibedakan menjadi 2 golongan yakni :  

 Penemuan penderita secara pasif (sukarela) 

Penderita atau tersangka penderita kusta datang sendiri memeriksakan diri ke 

puskesmas atau dilaporkan petugas kesehatan atau masyarakat. 

 Penemuan penderita secara aktif 

Penemuan penderita secara aktif dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu: 

a. Pemeriksaan kontak serumah 

Tujuan pemeriksaan kontak serumah adalah untuk mencari penderita 

yang mungkin sudah lama ada dan belum berobat serta mencari penderita 

baru yang mungkin ada. Pemeriksaan dilaksanakan pada semua anggota 

keluarga yang tinggal serumah dengan penderita. Frekwensi pemeriksaan 

dilakukan minimal 1 tahun sekali dimulai pada anggota keluarga yang 
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dinyatakan sakit kusta pertama kali dan perhatian khusus ditujukan pada 

kontak tipe MB. 

b. Pemeriksaan anak sekolah dasar atau taman kanak-kanak sederajat 

Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan penderita kusta sedini 

mungkin dan memberikan penyuluhan kepada murid dan guru. 

Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan kerjasama dengan Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) dan guru sekolah. Pemeriksaan dilakukan mulai 

dengan murid Taman Kanak-Kanak, murid SD kelas 1 sampai kelas 6. 

Frekwensi pemeriksaan dilakukan 2 tahun sekali. 

2. Upaya pencegahan primer kecacatan : 

 Diagnosis dini. 

 Pengobatan secara teratur dan adekuat. 

 Diagnosis dini dan penatalaksanaan neuritis. 

 Diagnosis dan penatalaksanaan reaksi kusta. 

3. Upaya pencegahan sekunder kecacatan: 

 Perawatan diri sendiri untuk mencegah luka 

 Latihan fisioterapi pada otot yang mengalami kelumpuhan untuk 

mencegah kontraktur. 

 Bedah rekonstruksi untuk koreksi otot yang mengalami kelumpuhan 

agar tidak mendapatkan tekanan berlebihan. 

 Bedah septik untuk mengurangi perluasan infeksi sehingga saat proses 

penyembuhan tidak banyak jaringan yang hilang. 

 Perawatan mata, tangan, dan kaki yang anastesi atau mengalami 

kelumpuhan otot.  
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 Upaya pencegahan cacat dapat dilakukan di rumah, puskesmas maupun 

unit pelayanan rujukan seperti rumah sakit umum atau rumah sakit rujukan. 

Penderita harus mengerti bahwa pengobatan MDT dapat membunuh kuman 

kusta tetapi pada keadaan yang sudah terlanjur cacat, pengobatan tidak bisa 

mengembalikan kondisi fisik seperti semula. Oleh karena itu, penderita harus 

bisa melakukan perawatan diri dengan rajin supaya kecacatan tidak bertambah 

berat. 

 Prinsip pencegahan cacat dan bertambah beratnya cacat pada sadarnya 

adalah 3M, yaitu: 

1. Memeriksa mata, tangan dan kaki secara teratur 

2. Melindungi mata, tangan dan kaki dari trauma fisik 

3. Merawat diri 

 Kegiatan pencegahan cacat dirumah bisa dilakukan sendiri, untuk 

mencegah kerusakan mata sering bercermin untuk memeriksa apakah ada 

kemerahan atau benda yang masuk, melindungi mata dari debu dan angin yang 

dapat membuat mata kering dengan memakai kaca mata, menghindari tugas-

tugas dimana ada debu, sering mencuci atau membasahi mata dengan air 

bersih, waktu istirahat, tutup mata dengan sepotong kain basah.  

 Untuk tangan dan kaki periksa tangan dan kaki dengan teliti apakah ada 

luka atau lecet sekecil apapun, lindungi tangan dan kaki dari benda panas, 

kasar, atau tajam, jika terdapat luka atau lecet sekecil apapun istirahatkan 

tangan atau kaki tersebut sampai sembuh. 

 Untuk kulit tangan dan kaki yang kering bisa dilakukan cara merendam 

tangan dan kaki selama 20 menit setiap hari dengan air dingin, menggosok 
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bagian kulit yang tebal, kemudian mengolesi dengan minyak kelapa atau 

minyak lain untuk menjaga kelembaban kulit.   

 Untuk mencegah kaki yang semper tidak bertambah cacat dianjurkan 

untuk selalu memakai sepatu supaya jari – jari tidak terseret dan luka, angkat 

lutut lebih tinggi waktu berjalan. 

 Pencatatan dan pelaporan kerusakan saraf merupakan bagian yang 

sangat penting dalam mencegahan timbulnya cacat kusta. Pencatatan dilakukan 

oleh petugas kesehatan sebaiknya rutin tiap bulan dan penderita melaporkan 

perubahan-perubahan yang terjadi terutama pada mata, tangan dan kaki (Wisnu 

dan Hadilukito, 2003). 

2.3. Pengetahuan dan Perilaku 

2.3.1. Pengetahuan Tentang Kusta 

 Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan dan ranah kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang 

(over behaviour)(Notoatmodjo, 2012).  

 Pengetahuan secara garis besar dibagi menjadi enam tingkatan. 

Tingkatan yang paling rendah yaitu tahu (know), tahu diartikan sebagai 

mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan 

tingkatan yang paling rendah karena hanya me-recall (memanggil) memori 

yang sudah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu, contohnya penyakit 

kusta merupakan penyakit infeksi dari mikroorganisme patogen. 

 Pada tingkatan kedua, yaitu memahami (comprehension), memahami 

diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar. Contohnya dia 
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tidak hanya tahu penyebab dari kusta, tetapi juga memahami mengapa kusta 

berbahaya dan dapat menimbulkan kecacatan. Selanjutnya aplikasi yaitu 

kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi real (sebenarnya), kemudian melakukan analisis yang merupakan 

kemampuan untuk menjabarkan dan memisahkan suatu objek kedalam 

komponen-komponen. 

 Tahap selanjutnya yaitu sintesis dimana seseorang diharapkan dapat 

menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada, misalnya dapat 

menyusun, merencanakan, meringkaskan dan dapat menyesuaikan. Tahap 

yang terakhir yaitu evaluasi, kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi ataui objek. Penilaian tersebut didasarkan pada 

suatu criteria yang ditentukan oleh diri sendiri. Misalnya dapat menanggapi 

kejadian kusta disuatu tempat (Notoatmodjo, 2012). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarasari (2014) 

menyebutkan kebanyakan responden melihat gejala-gejala dari penyakit kusta, 

namun menganggap gejala yang muncul merupakan penyakit kulit lain seperti 

panu. Sehingga kurang adanya tindakan untuk memeriksakan diri kepelayanan 

kesehatan dan tidak sedikit diantaranya mengalami keterlambatan pengobatan 

sehingga menimbulkan kecacatan. Banyak diantara masyarakat yang 

mengetahui tentang penyakit kusta dari pengalaman tetangga sekitar mereka 

yang sudah terdiagnosa kusta tanpa tahu bagaimana cara penularan maupun 

pencegahannya. 
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2.3.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

 Riyanto dan Budiman (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Usia  

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

2. Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan didalam dan diluar sekolah baik formal maupun 

nonformal, berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pendidikan memengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang, makin mudah untuk menerima informasi. 

3. Informasi atau media masa 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang 

menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi adalah 

suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu. 

4. Sosial, Budaya, dan Ekonomi  

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, 
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seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu 

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial 

ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang. 

5. Lingkungan  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh 

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada 

dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal 

balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap 

individu. 

6. Pengalaman  

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecaahkan masalah yang dihadapi 

masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman 

belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan 

mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan 

menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam 

bidang kerjanya. 

2.3.3. Pengukuran Pengetahuan  

 Riyanto dan Budiman (2013) pengkuran dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari 
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subjek penelitian atau responden. Arikunto (2006) membuat kategori tingkat 

pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai 

persentase yaitu sebagai berikut :   

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya ≥ 75%  

b. Tingkat pengetahuan kategori cukup jika nilainya 56-74% 

c. Tingkat pengetahuan kategori kurang jika nilainya < 55%  

 Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bias juga dikelompokan 

menjadi dua kelompok jika yang diteliti masyarakat umum, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya > 50% 

b. Tingkat pengetahuan kategori kurang baik jika nilainya ≤ 50% 

 Namun, jika yang diteliti repondennya petugas kesehatan, maka nilai 

presentasenya akan berbeda. 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika  nilainya > 75% 

b. Tingkat pengetahuan kategori kurang baik jika nilainya ≤ 75% 

2.3.4. Perilaku kesehatan 

 Dalam buku Notoatmodjo, perihal yang didasari oleh pengetahuan akan 

memiliki retensi yang lebih lama daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Disebutkan dalam buku bahwa penelitian Rogers (1974) 

mengungkapkan jika sebelum mengadopsi perilaku baru, terlebih dahulu ada 

proses yang berurutan yaitu: 

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2. Interest, yakni orang mulai tertakrik terhadap stimulus. 
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3. Evaluation, yang menandakan bahwa sikap seseorang lebih baik lagi 

karena seseorang mampu menimbang-nimbang baik buruknya sebuah 

stimulus tersebut bagi dirinya. 

4. Trial, orang tersebut akan mulai mencoba melakukan perilaku baru. 

5. Adoption, tahap akhir dimana subjek telah berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap suatu stimulus. 

 Salah satu alasan pokok seseorang berperilaku kesehatan karena adanya 

pemikiran dan perasaan yang meliputi antara lain pengetahuan. Dengan 

meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, maka akan menimbulkan 

kesadaran, yang pada akhirnya mereka akan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang seseorang miliki. 


