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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Penyakit kusta merupakan penyakit tropis yang masih terabaikan 

dengan angka kejadiannya yang masih tinggi, dari lima wilayah WHO (World 

Health Organization) Asia Tenggara menduduki tingkat pertama yaitu dengan 

jumlah penderita sebanyak 8.572 orang (WHO, 2016).  

Di Indonesia tahun 2015 terdapat 20.160 kasus baru dengan 14.545 

kasus teridentifikasi sebagai kasus kusta tipe Multi Basiler (MB) yang 

merupakan tipe menular. Dari data kasus kusta baru tipe MB tahun 2015 

tersebut 6.421 kasus diantaranya diderita kaum perempuan, sebanyak 1.930 

kasus diderita oleh anak-anak sedangkan sisanya merupakan kasus kusta pada 

orang dewasa laki-laki yaitu sebanyak 6.194 kasus (WHO,2016) 

Data kementerian kesehatan menyebutkan pada tahun 2012 tercatat 

New Case Detection Rate (NCDR) 8,3 per 100.000 penduduk dengan tipe 

pembagian NCDR tipe MB (Multi Basiler) dan tipe PB (Pausi Basiler). Di 

wilayah Jawa Tengah pada tahun 2014 dilaporkan tipe MB sebanyak 1.252 

kasus dan tipe PB sebanyak 207 kasus (Dinkes Jateng, 2015). 

Kabupaten Purbalingga berada dalam peringkat ke-20 dari 35 Propinsi 

di Jawa Tengah untuk penemuan kasus kusta. Data tahun 2015 terdapat 24 

kasus baru dengan angka prevalensi 0,3/10.000 penduduk, dari 24 kasus baru 

tersebut proporsi penderita kusta tipe MB sebesar 98,9 % dan 6,9 % 

merupakan kasus anak serta proporsi cacat tingkat 2 sebesar 29,2 %. Data  
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Kasus baru Kusta tahun 2016 ditemukan 12 kasus. Komposisi penyakit kusta 

yang ditemukan menurut tipe/jenis terdiri dari 1 kasus tipe Pausi Basiler/Kusta 

Kering dan 11 kasus tipe Multi Basiler/Kusta Basah dengan Angka Prevalensi 

0,13/10.000 penduduk. Data tahun 2017 terdapat 17 kasus baru dengan 

proporsi penderita kusta tipe MB.  

Kasus kusta di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015-2017 

umumnya diderita oleh penduduk usia 15-49 tahun yaitu sejumlah 89%, 

dimana usia tersebut merupakan usia produktif tetapi harus menjalani 

kehidupan sebagai penderita kusta yang mengalami perubahan fisik secara 

nyata dan menimbulkan rasa takut dan keterbatasan fisik penderita dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 

2016).Salah satu penyakit dimana seseorang tidak mampu melakukan aktivitas 

pokok adalah penyakit kutsa. Kusta merupakan penyakit infeksi yang kronik, 

dan penyebabnya ialah Mycobacterium leprae yang bersifat intraseluler 

obligat (Djuanda, 2010). Penyakit ini menyerang saraf perifer, kulit dan 

jaringan tubuh lainnya kecuali susunan saraf pusat, sehingga bila tidak 

ditangani dengan cermat dapat menyebabkan kecacatan (Idris,2016). Menurut 

(Rahariyani, 2008) Jika reaksi mengenai saraf tepi dapat menyebabkan 

gangguan sistem saraf yang akhirnya dapat menyebabkan cacat pada tangan, 

kaki dan mata. Sehingga pasien yang cacat mengalami gangguan dalam 

melakukan perawatan diri secara mandiri atau yang sesuai pemenuhan 

kebutuhan ADL. Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar menimbulkan 
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kondisi yang tidak seimbang, sehingga diperlukan bantuan terhadap 

pemenuhannya kebutuhan dasar tersebut. (Asmadi , 2008). 

Hasil penelitian ini menunjukkan Activity Of Daily Living Penderita 

Kusta Berdasarkan Tingkat Cacat dengan Indeks Barthel disimpulkan bahwa 

pada penderita kusta semakin parah tingkat kecacatan yang dialami maka 

kemampuan dalam melakukan activity of daily living mengalami nilai mandiri 

yang kurang. (Idris ,2016). Kusumadewi (2015) mengatakan Kecamatan 

Kunduran merupakan daerah endemis kusta. Pendampingan perawatan diri 

berbasis keluarga efektif terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat 

kusta. Saran untuk keluarga penderita cacat kusta yaitu berikan dukungan dan 

motivasi kepada penderita cacat kusta dan membantu penderita cacat kusta 

dalam menghadapi masalah perawatan diri cacat kusta serta dalam masalah 

psikologi dan sosialnya. 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2017 

di Puskesmas wilayah Purbalingga (Mrebet, Bojong, Bojongsari, 

Karanganyar) di hasilkan data pada tahun 2017  mengenai keadaan cacat 

kusta, diperoleh hasil survei dari 10 klien kusta yaitu 3 orang mempunyai 

keadaan fisik tidak terdapat cacat  yang terlihat melainkan kehilangan rasa 

raba pada tangan dan kaki klien mengatakan masih bisa melakukan aktivitas 

secara normal, 4 orang dengan  ada anastesi tetapi tidak ada cacat atau 

kerusakan  hanya tetapi hanya terlihat ada kelemahan ditangan dan kakinya 

klien mengatakan sedikit memerlukan bantuan untuk aktivitas sehariannya, 

dan 4 orang  dengan  terdapat cacat dan terdapat kerusakan yang terlihat pada 
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tangan kaki dan juga mata klien mengatakan kesulitan melakukan aktifitas 

sehari-hari sendiri.  

Uraian diatas dapat disimpulkan kemandirian yaitu suatu keadaan 

dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas daily living (makan, 

minum, BAK, BAB, pakaian, mandi dan mobilisasi)tanpa bantuan orang lain 

atau dengan bantuan orang lain dengan minimal, dengan terpenuhnya aktivitas 

sehari-hari seseorang dapat mengusahakan dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan biologis,social,psikologi dan spiritual yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

sejauhmana tingkat kemandirian klien kusta dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia sehari-hari di Puskesmas Wilayah Kabupaten Purbalingga, 

sehingga mampu melakukan aktifitas tanpa harus membutuhkan pertolongan 

keluarga atau orang lain. 

 

B. Perumusan Masalah  

Penderita kusta yang mengalami perubahan fisik secara nyata dan 

menimbulkan rasa takut dan keterbatasan fisik penderita dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari. Sehingga pasien yang cacat mengalami gangguan dalam 

melakukan perawatan diri secara mandiri atau yang sesuai pemenuhan 

kebutuhan ADL. Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar menimbulkan 

kondisi yang tidak seimbang, sehingga diperlukan bantuan terhadap 

pemenuhannya kebutuhan dasar tersebut. Klien kusta semakin parah tingkat 
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kecacatan yang dialami maka kemampuan dalam melakukan activity of daily 

living mengalami nilai mandiri yang kurang 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “ Bagaimana kemandirian klien kusta pada pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia sehari-hari di Kabupaten Purbalingga?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui kemandirian klien kusta dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia sehari-hari di Kabupaten Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk mengidentifikasi: 

a. Karakteristik jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, lama menderita 

kusta, tingkat cacat klien kusta rawat jalan di Kabupaten Purbalingga. 

b. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia klien kusta di  Kabupaten 

Purbalingga.  

c. Tingkat kemandirian klien kusta rawat jalan di Kabupaten 

Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi responden 

Hasil penelitian ini diharapkan responden dapat meningkatkan 

kemandirian pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 
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2. Bagi perawat 

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang kemandirian klien 

kusta terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 

3. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sebagai informasi tentang kemandirian klien kusta terhadap pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia sehari-hari sehingga dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan meningkatkan cakupan 

penemuan dini klien kusta.  

4. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman bagi penulis dalam penelitian dan memberikan 

informasi kepada penulis tentang kemandirian klien kusta terhadap 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 

  

E. Keaslian Penelitian  

1. Glauber Dias Do Prado et al. (2011), WHO disability grade does not 

influence physical activity in Brazilian leprosy patients. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kecacatan, kualitas 

hidup dan tingkat aktivitas fisik individu dengan kusta dan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan korelasi antara faktor-faktor ini. Sembilan 

puluh tujuh pasien dari dua pusat rujukan dipelajari. Riwayat medis yang 

lengkap telah diambil dan klasifikasi kelainan fisik (WHO-DG) Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO-DG), Kuesioner Aktivitas Fisik Internasional 

(IPAQ) dan Hasil Survei Kesehatan Sampel Online (SF36) diterapkan. 

Usia rata-rata pasien adalah 51 [+ atau -] 14-9 tahun; Peserta didominasi 
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laki-laki, menikah, menganggur, telah menyelesaikan pengobatan dan 

menderita kusta lepromatosa. WHO-DG dan tingkat aktivitas fisik (P-

value = 0-36) tidak berkorelasi. WHO-DG menunjukkan bahwa 72-2% 

pasien memiliki cacat, 37-1% di antaranya melakukan aktivitas fisik yang 

kuat. Tidak ada hubungan yang signifikan antara WHO-DG dan domain 

QoL SF-36 kecuali untuk kapasitas fungsional (P-value = 0-02); kapasitas 

fisik umumnya 'sangat baik' ketika individu tidak memiliki cacat dan 

'buruk' dengan cacat berat. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas 

sama-sama tentang kusta. Perbedaan penelitian diatas meneliti tentang 

tingkat kecacatan, kualitas hidup dan tingkat aktivitas fisik individu 

dengan kusta sedangkan penelitian penulis meneliti tentang kemandirian 

penderita kusta terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 

2. Vivian Tais Cunha De Souza et al. (2016),  Is the WHO disability grading 

system for leprosy related to the level of functional activity and social 

participation?. Peserta dengan diagnosis kusta direkrut di klinik rawat 

jalan dermatologi Rumah Sakit Universitas Sergipe. Untuk menyelidiki 

hubungan antara sistem penilaian kecacatan WHO untuk penyakit kusta 

dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang diukur dengan skala 

Pelacakan Kegiatan Keterbatasan dan Kesadaran Keselamatan (SALSA) 

dan dengan partisipasi sosial (skala P), kami melakukan analisis dengan 

Kruskal- Wallis test dan koefisien Spearman.Tiga puluh enam pasien yang 

didiagnosis menderita kusta ikut serta dalam penelitian ini. Sebagian besar 

partisipan memiliki keterbatasan aktivitas ringan sampai sedang dan 58% 
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peserta tidak memiliki partisipasi pembatasan. Temuan menunjukkan 

bahwa gradasi WHO dikaitkan dengan tingkat aktivitas (P <0-0001; [rho] 

= 0-58), namun tidak dengan tingkat partisipasi (P> 0-05; [rho] = 0- 

27).Meskipun sistem penilaian WHO digunakan di Brazil dan di seluruh 

dunia sebagai indikator epidemiologi untuk menjelaskan beban kusta, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sampel kami sistem penilaian 

WHO tidak terkait dengan partisipasi. Partisipasi adalah konstruksi yang 

kompleks dengan pengaruh faktor psikososial yang berbeda. Untuk 

mengetahui kerusakan partisipasi sosial dari penyakit menular seperti 

kusta, perlu dikembangkan indeks klasifikasi baru berdasarkan definisi 

kecacatan yang lebih luas. Profesional kesehatan harus 

mempertimbangkan klasifikasi fungsi dan kesehatan internasional (ICF) 

untuk mengembangkan indeks tersebut. Persamaan penelitian dengan 

penelitian diatas sama-sama tentang kusta. Perbedaan penelitian diatas 

meneliti tentang hubungan antara sistem penilaian kecacatan sedangkan 

penelitian penulis meneliti tentang kemandirian penderita kusta terhadap 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

3. Candra Kusumadewi (2015) Efektivitas Pendampingan Perawatan Diri 

Berbasis Keluarga Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Penderita Cacat 

Kusta (Studi Kasus di Puskesmas Wilayah Kunduran Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora. Jenis penelitian quasi eksperiment dengan 

rancangan non equivalent control group. Menggunakan pendekatan 

rancangan non randomized control group pretest posttest design. Sampel 
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berjumlah 20 penderita cacat kusta dipillih secara Purposive Sampling.  

Hasil penelitian kelompok eksperimen rerata skor pretest (46,96±1,96), 

kelompok kontrol (43,04±1,03). Rerata skor posttest kelompok 

eksperimen 95,65(69,57-100), kelompok kontrol 69,56(43,48-82,61). 

Hasil p value MannWhitney = 0.004 (<0.05). Persamaan penelitian dengan 

penelitian diatas sama-sama meneliti tentang kemandirian. Perbedaan 

penelitian penulis meneliti tentang perawatan diri sedangkan peneliti 

meneliti tentang kemandirian penderita kusta terhadap pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 

4.  Desi Natalia Trijayanti Idris (2016). Activity Of Daily Living Penderita 

Kusta Berdasarkan Tingkat Cacat dengan Indeks Barthel. Tujuan 

penelitian adalah mempelajari Activity of Daily Living penderita kusta 

berdasarkan tingkat cacat dengan Indeks Barthel di RS Kusta Kota Kediri. 

Desain penelitian yaitu deskriptif. Populasi dari penelitian adalah pasien 

kusta yang menjalani rawat jalan. Sampel dari penelitian diambil dengan 

menggunakan Purposive Sampling sebanyak 80 responden. Variabel 

penelitian ini activity of daily living penderita kusta. Proses pengumpulan 

data menggunakan kuesioner, analisa data dan distribusi frekuensi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan activity of daily living pada penderita kusta 

dengan cacat tingkat 2 sebagian besar memiliki Ketergantungan berat 

yaitu 20 penderita (83,3%), untuk penderita kusta dengan cacat tingkat 1 

lebih dari 50% memiliki  activity of daily living pada kategori mandiri 

yaitu 23 penderita (62,2), sedangkan pada penderita kusta dengan cacat 
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tingkat 0 lebih dari 50% memiliki interprestasi hasil mandiri yaitu 12 

penderita (63,2%). Persamaan penelitian dengan penelitian diatas sama-

sama menggunakan desain penelitian yaitu deskriptif. Perbedaan 

penelitian diatas meneliti tentang Activity of Daily Living penderita kusta 

berdasarkan tingkat cacat dengan Indeks Barthel sedangkan penelitian 

penulis meneliti tentang kemandirian penderita kusta terhadap pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia sehari-hari. 

  

Kemandirian Clien Kusta..., Ratnasari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018




