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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Penyakit kusta adalah penyakit menular, menahun dan disebabkan oleh 

Mycobacterium Leprae  yang pertama menyerang saraf tepi, selanjutnya dapat 

menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, mata, otot, tulang, testis 

dan sistem retikuloendotelial  kecuali susunan saraf pusat. Pada kebanyakan orang 

terinfeksi dapat asimtomatik atau tanpa gejala, namun sebagian memperlihatkan 

gejala yang memiliki kecenderungan untuk menjadi cacat (Amirudin, Hakim & 

Darwis, 2003). Penyakit kusta sampai saat ini masih ditakuti masyarakat, keluarga, 

termasuk sebagian petugas kesehatan, hal ini disebabkan masih kurangnya 

pengetahuan atau pengertian, kepercayaan yang keliru terhadap kusta dan cacat 

yang ditimbulkannya ( Regan dan Keja, 2012). 

 Menurut WHO (2012) Indonesia menduduki urutan ketiga yang mempunyai 

jumlah penderita kusta terbanyak setelah India dan Brazil. Terdapat 17.012 kasus 

baru dan 1.822 atau 10,71% dalam keadaan cacat tingkat 2 (Samsudrajat, 2012). 

Indikator eliminasi kusta yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yaitu 

kurang dari 1 per 10.000 penduduk (Kosasih et al., 2007) Indikator lain dalam 

penanggulangan kusta di Indonesia adalah angka proporsi cacat tingkat 2 dan 

proporsi anak kurang dari 15 tahun (Putra et al,2009).  

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan selama periode 2010-

2014 di Jawa Tengah, dilaporkan 1.845 kasus baru kusta pada tahun 2014 lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 1.790 kasus. Provinsi Jawa Tengah 

merupakan provinsi dengan beban kusta tinggi atau high burden karena jumlah 
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kasus baru lebih dari 1.000 kasus, ada Sembilan kabupaten/kota yang termasuk 

dalam beban kusta tinggi karena mempunyai kasus  NCDR > 10/100.000 penduduk 

yakni kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kota 

Pekalongan, Jepara, Rembang dan Blora. Prevalensi kusta di Jawa Tengah tahun 

2014 mencapai 0,63/10.000 penduduk atau 6,3/100.000 penduduk. Besarnya beban 

kerja untuk program kusta di Jawa Tengah dengan angka prevalensi > 1/10.000 

penduduk terdapat di Kab. Brebes (2,57/10.000), Kab. Tegal (2,10/10.000), Kota 

Pekalongan (2,11/10.000), Blora (1,32/10.000), Kota Tegal (1,31/10.000), 

Pemalang (1,222/10.000) dan Rembang (1,12/10.000) (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2014). 

Angka cacat tingkat 2 penderita kusta per 100.000 penduduk di Provinsi 

Jawa Tengah selama 4 tahun terakhir yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011, 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013 sedangkan pada tahun 

2014 sebesar 0,68 mengalami peningkatan dari tahun 2013, angka kecacatan di 

Kabupaten Brebes sendiri sebesar 1,58 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2014). Kecamatan Banjarharjo merupakan kecamatan 

dengan penderita kusta tertinggi diwilayah Kabupaten Brebes. Jumlah penderita 

penyakit kusta di wilayah kerja Puskesmas Banjarharjo tahun 2016 penderita yang 

terdaftar sampai bulan desember sebanyak  45 penderita dengan prevalensi 

4,53/10.000 penduduk (Dinas Kesehatan Kabupaten  Brebes, 2016).  

Tingkat kecacatan kusta itu sendiri terbagi dalam tiga golongan, yaitu: cacat 

tingkat 0, cacat tingkat 1, dan cacat tingkat 2. Cacat tingkat 0 merupakan kondisi 

tidak ditemukan cacat, cacat tingkat 1 memiliki kerusakan pada saraf sensoris, 
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sedangkan cacat tingkat 2 kerusakan fisik dapat dilihat oleh mata (Regan & Keja, 

2007).  

Pengetahuan pasien merupakan aspek yang sangat krusial dalam 

penyembuhan, pasien dengan pengetahuan baik akan lebih bertanggung jawab 

terhadap pengobatannya (Palandeng, Rombot & Wewengkang 2016). Kejadian 

kecacatan kusta lebih banyak terjadi pada penderita yang mempunyai pengetahuan 

yang rendah tentang penyakit kusta dan pengetahuan berhubungan dengan 

kecacatan penderita kusta (Ruslan 2014). Pengetahuan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi penderita dalam pencarian pengobatan dan perawatan 

kecacatan, sedangkan keterlambatan dalam pengobatan penyakit kusta akan 

menyebabkan kecacatan yang permanen pada mata, tangan dan kaki (Juniardi dan 

Salamah 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarasari (2014) menyebutkan 

kebanyakan penderita melihat gejala-gejala dari penyakit kusta, namun 

menganggap gejala yang muncul merupakan penyakit kulit lain seperti panu. 

Sehingga kurang adanya tindakan untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan 

dan tidak sedikit diantaranya mengalami keterlambatan pengobatan sehingga 

menimbulkan kecacatan. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan timbulnya cacat 

dan mencegah bertambah beratnya cacat yang sudah ada, diantaranya dengan 

pemberian edukasi kepada pasien tentang berbagai hal yang dapat menimbulkan 

kecacatan sehingga tidak menimbulkan cacat tubuh (Tiarasari 2014). Berdasarkan 

uaraian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan kejadian kecacatan pada penderita kusta di Puskesmas 
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Banjarharjo Kabupaten Brebes sebagai evaluasi untuk menekan angka kejadian dan 

morbiditas akibat kusta. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan  antara tingkat pengetahuan dengan kejadian tingkat 

kecacatan pada penderita kusta di Puskesmas Banjarharjo, Kabupaten Brebes 

Periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian 

tingkat kecacatan pada penderita kusta di Puskesmas Banjarharjo, Kabupaten 

Brebes periode 1 januari 2016 – 31 Desember 2016. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui angka kejadian kusta di Puskesmas Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 . 

2.  Untuk mengetahui tingkat pengatahuan penderita kusta terhadap 

kecacatan yang ditimbulkan oleh penyakit kusta di Puskesmas 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes periode 1 Januari 2016 – 31 

Desember 2016. 

3. Untuk mengatahui angka tingkat kecacatan penderita kusta di 

Puskesmas Banjarharjo, Kabupaten Brebes periode 1 Januari 2016 

– 31 Desember 2016. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian lebih lanjut 

yang berhubungan dengan tingkat prngetahuan dengan kejadian kecacatan 

pada penderita kusta. 

1.4.2. Bagi Puskesmas 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi puskesmas dalam pelaksanaan program penanggulangan 

penyakit kusta. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

Sebagai penambah wawasan mengenai penyakit kusta, sehingga 

masyarakat dapat lebih dini mengenal dan mencegah terjadinya penularan 

penyakit kusta. 

 

 

 

 


