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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyakit Kusta 

Penyakit kusta adalah penyakit kronik yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium leprae (M. leprae) yang pertama kali menyerang susunan 

saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa (mulut), saluran 

pernafasan atas, sistem retikulo endotelial, mata, otot, tulang dan testis 

(Harahap, 2013). Penyakit kusta disebut juga penyakit Hansen yang 

disebabkan oleh bakteri, pertama kali ditemukan di Norwegia pada tahun 1873 

merupakan bakteri bersifat basil tahan asam berbentuk batang dan memiliki 

kemampuan yang unik untuk menyerang saraf, kulit dan membran mukosa 

(Bajaj et al., 2010).  

 Menurut Harahap (2013) Mycrobacterium leprae adalah kuman 

penyebab penyakit kusta yang ditemukan oleh sarjana Norwegia, Gerhard 

Armaurer Hansen pada tahun 1873. Kuman ini bersifat tahan asam berbentuk 

batang dengan ukuran 1,8 mikron, lebar 0,3-0,5 mikron, kuman ini hidup 

intraseluler dan mempunyai afinitas yang besar pada sel syaraf (Schwan 

Cell) dan sel dari sistem retikulo endotelial, biasanya ada yang berkelompok 

dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel terutama jaringan yang 

bersuhu dingin dan tidak dapat di kultur dalam media buatan, waktu 

pembelahan kuman ini sangat lama yaitu 2-3 minggu.  

 Diluar tubuh manusia (dalam keadaan tropis) kuman kusta dan 

sekret nasal dapat bertahan sampai 9 hari. Adanya distribusi lesi yang secara 
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klinik predominan pada kulit, mukosa hidung dan saraf perifer superficial 

menunjukan pertumbuhan basil ini cenderung menyukai temperatur kurang 

dari 37°C. Bagian tubuh yang dingin  seperti saluran pernafasan, testis, ruang 

anterior mata dan kulit terutama cuping telinga dan jari merupakan tempat 

yang biasa di serang. Saraf perifer yang terkena terutama yang superfisial dan 

bagian kulit yang dingin cenderung paling banyak mengalami anestesi. 

Bagian tubuh yang dingin merupakan tempat predileksi tidak hanya karena 

pertumbuhan optimal M. leprae pada temperatur rendah, tetapi juga oleh 

karena rendahnya temperatur dapat mengurangi respon imunologis. Bakteri 

kusta dapat bertahan hidup 7-9 hari, sedangkan pada temperatur kamar  

dibuktikan dapat bertahan hidup sampai 46 hari (Harahap, 2013).  

Menurut DEPKES RI (2006) Ada 3 tanda kardinal (cardinal sign) 

untuk menetapkan diagnosis penyakit kusta yaitu:1).Lesi (kelainan) kulit 

yang mati rasa ; kelainan kulit / lesi dapat berbentuk bercak keputih-putihan 

(hypopigmentasi) atau kemerah-merahan (erithematous) yang mati rasa 

(anesthesi); 2).Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi 

saraf; gangguan fungsi saraf ini merupakan akibat dari peradangan kronis 

saraf tepi (neuritis perifer). Gangguan fungsi saraf ini berupa gangguan 

fungsi sensoris, gangguan fungsi motorik dan gangguan fungsi otonom. 

Gangguan fungsi sensoris merupakan gangguan yang ditandai dengan 

keadaan mati rasa. Gangguan fungsi motoris merupakan gangguan yang 

ditandai dengan kelemahan otot (parase), atau kelumpuhan (paralise), 

sedangkan gangguan fungsi otonom merupakan gangguan yang ditandai 
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dengan kulit kering dan retak-retak; 3).Adaanya bakteri tahan asam (BTA) di 

dalam kerokan jaringan kulit (BTA positif). Seseorang dinyatakan sebagai 

penderita kusta bilamana terdapat satu dari tanda-tanda utama di atas. 

Menurut WHO klasifikasi penyakit kusta diklasifikasikan kedalam 2 

tipe yaitu tipe Pausi Basiler (PB) dan tipe Multi Basiler (MB). 

Dibawah ini adalah tabel untuk menentukan tipe penyakit kusta 

Tabel 2.1 

Pedoman utama menentukan klasifikasi/tipe penyakit kusta 

Tanda utama PB MB 

Jumlah tanda bercak  

pada kulit 

1-5 Bercak Lebih dari 5 bercak 

Kerusakan saraf tepi 

 

Hanya 1 saraf Banyak saraf 

BTA Negatif (-) Positif (+) 

Sumber: DEPKES RI, 2006 

Selain itu terdapat tanda lain yang dapat dipertimbangkan dalam 

penentuan klasifikasi penyakit kusta yang dapat terlihat dalam tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 2.2 

Pedoman lain untuk menentukan klasifikasi penyakit kusta 
Kelainan kulit dan hasil 

pemeriksaan 

PB MB 

1. Bercak (makula) 

mati rasa 

a. Ukuran 

b. Distribusi 

 

c. Konsistensi 

d. Batas 

e. Kehilangan rasa 

pada bercak 

 

 

f. Kehilangan 

kemampuan 

berkeringat, 

rambut rontok 

pada bercak 

 

 

Kecil dan besar 

Unilateral atau 

bilateralasimetris 

 

Kering dan kasar 

Tegas 

Selalu ada dan jelas 

 

 

 

Selalu ada dan jelas 

 

 

 

 

 

Kecil 

Bilateral simetris 

 

 

Halus, berkilat 

Kurang tegas 

Biasanya tidak jelas 

jika ada terjadi 

pada yang sudah 

lanjut 

Biasanya tidak jelas 

jika ada terjadi 

pada yang sudah 

lanjut 

2. Infiltrat 

a. Kulit 

 

b. Membran 

mukosa (hidung 

tersumbat, 

perdarahan di 

hidung) 

 

Tidak ada 

 

Tidak pernah ada 

 

 

 

Ada, kadang-

kadang tidak ada 

Ada, kadang-

kadang tidak ada 

 

3. Ciri-ciri 

 

Central healing 

(penyembuhan 

ditengah) 

 

- Punched 

out lesion 

(lesi bentuk 

seperti 

donat) 

- Madarosis 

- Ginekomas

ti 

- Hidung 

pelana 

- Suara 

sengau 
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4. Nodulus Tidak ada Kadang-kadang ada 

5. Deformitas Terjadi dini Biasanya simetris 

Sumber: DEPKES RI, 2006 

Menurut Kemenkes RI (2011) cacat kusta terjadi akibat kerusakan 

fungsi saraf pada mata, tangan dan kaki. Penyebab utama terjadinya gangguan 

dan kerusakan saraf pada penyakit kusta adalah episode akut pada perjalanan 

penyakit kusta yang dikenal dengan reaksi. Reaksi dapat terjadi pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengobatan.  

Departemen Kesehatan RI (2006) mengklasifikasikan reaksi kusta 

menjadi 2 tipe yaitu reaksi tipe 1 dan reaksi tipe 2, berikut penjelasan 

perbedaan kedua reaksi tersebut : 

Tabel 2.3 

Perbedaan reaksi tipe 1 dan 2 

No Gejala/tanda Reaksi tipe 1 Reaksi tipe 2 

 

1. Keadaan umum Umumnya baik, demam 

ringan (subfebris) atau 

tanpa demam 

Ringan sampai berat disertai 

kelemahan umum dan demam 

tinggi 

2. Peradangan 

kulit 

Bercak kulit lama 

menjadi lebih meradang 

(merah), dapat timbul 

bercak baru 

Timbul nodul kemerahan, lunak 

dan nyeri tekan. Biasanya pada 

lengan dan tungkai. Nodul dapat 

pecah (ulcerasi) 

3. Saraf Sering terjadi, umumnya 

berupa nyeri tekan saraf 

dan atau gangguan fungsi 

saraf 

Dapat terjadi 

4. Peradangan 

pada organ lain 

Hampir tidak ada 

 

Terjadi pada mata, kelenjar 

getah bening, sendi, ginjal, testis 

dan lain-lain 
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5. Waktu 

timbulnya 

Biasanya segera setelah 

pengobatan 

Biasanya setelah pengobatan 

yang lama, umumnya lebih dari 

6 bulan 

6. Tipe Kusta Dapat terjadi pada kusta 

tipe PB maupun MB 

Hanya pada Kusta tipe MB 

Sumber: Depkes RI (2006) 

 Masalah kecacatan pada penderita kusta ini terjadi akibat 

peradangan yang menyerang saraf perifer. Terjadinya cacat tergantung dari 

fungsi saraf mana yang rusak. Diduga kecacatan akibat penyakit kusta dapat 

terjadi lewat 2 proses:1)  Infiltrasi langsung bakteri kusta ke susunan saraf 

tepi., 2)  Melalui reaksi kusta 

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan kecacatan karena 

terganggunya fungsi saraf perifer pada penyakit kusta: 

Tabel 2.4 

Gangguan fungsi saraf yang menimbulkan kecacatan kusta 
Saraf Fungsi motorik Fungsi sensorik Fungsi otonom 

Facialis Kelopak mata tidak 

menutup 

  

 

Ulnaris Jari manis dan 

kelingking 

lemah/lumpuh/kiting 

Mati rasa telapak 

tangan bagian 

ibu jari, jari 

telunjuk dan jari 

tengah 

 

Kekeringan dan kulit 

retak akibat kerusakan 

kelenjar keringat, 

minyak dan aliran 

darah 

Medianus Ibu jari, telunjuk & jari 

tengah lemah, 

lumpuh/kiting 

 

Mati rasa telapak 

tangan bagian 

ibu jari, jari 

telunjuk dan jari 

tengah 

 

Radialis Tangan lunglai 

 

 

 

Mati rasa telapak 

tangan bagian 

jari manis 
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Peroneus Kaki semper Mati rasa  

Tibialis 

posterior 

Jari kaki kiting telapak kaki  

Sumber: DEPKES RI, 2006 

Setiap penemuan kasus kusta baru harus dicatat tingkat cacatnya 

karena menunjukan kondisi penderita pada saat diagnosis ditegakkan. Tiap 

organ (mata, tangan dan kaki) diberi tingkat cacat sendiri, tingkat cacat juga 

digunakan untuk menilai kualitas penanganan pencegahan cacat yang 

dilakukan oleh petugas.  

 Berikut tingkat cacat akibat kusta yang berlaku di Indonesia: 

 

Tabel  2.5 

Tingkat cacat kusta yang berlaku di Indonesia 
Tingkat Mata Telapak tangan/kaki 

 

0 

 

Tidak ada kelainan pada 

mata akibat kusta 

 

Tidak ada cacat akibat kusta 

1  Anestesi, kelemahan otot 

(Tidak ada cacat atau 

kerusakan yang kelihatan 

akibat kusta 

        2 Ada Lagophtalmos (kelopak 

mata tidak bisa menutup) 

Ada cacat/kerusakan yang 

kelihatan akibat kusta, 

misalnya ulkus, jari kiting, 

kaki semper, hidung pelana, 

madarosis. 

Sumber: DEPKES RI, 2006      

Kegiatan  yang termasuk dalam upaya pencegahan cacat primer 

adalah: diagnosis dini, pengobatan secara teratur dan adekuat, diagnosis dini 

dan penatalaksanaan neuritis dan diagnosis dini dan penatalaksanaan reaksi. 

Karena kecacatan kusta adalah akibat gangguan saraf perifer, maka 
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pemeriksaan saraf perifer harus dilakukan secara teliti dan benar, namun 

cukup sederhana dan murah (DEPKES RI, 2006). 

 

B. Kebutuhan Dasar Manusia  

Kebutuhan Dasar Manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

semua manusia dan kebutuhan tersebut esensial agar seseorang itu dapat 

bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia dapat 

memenuhi secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Terpenuhi atau 

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seoraang menentukan tingkat kesehatan 

seseorang dan posisinya dalam rentang sehat-sakit.( Lemone el al., 1997) 

Setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan, tidak terkecuali 

manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam. Namun, pada 

hakikatnya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. 

Kebutuhan tersebut bersifat manusiawi dan menjadi syarat untuk 

keberlangsungan hidup manusia. Siapapun orangnya pasti memerlukan 

pemenuhan kebutuhan dasar (Asmadi, 2008).  

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap 

orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena 

terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebutpun ikut berbeda. 

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan diri dengan 

prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan 

berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya (Hidayat, 

2000). 
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Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar menimbulkan kondisi yang 

tidak seimbang, sehingga diperlukan bantuan terhadap pemenuhannya 

kebutuhan dasar tersebut. Disinilah pentingnya peranan perawat sebagai 

profesi kesehatan dimana salah satu tujuan pelayananan keperawatan adalah 

membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jenis-jenis 

kebutuhan dasar manusia yang menjadi lingkup pelayanan keperawatan 

bersifat holistik yang mencakup kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan 

spiritual (Asmadi , 2008).  

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang terjadi pada seseorang sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi 

atau tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan dasar adalah sebagai berikut :1). Penyakit. adanya penyakit 

didalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik 

secra fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh 

memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. 2). Hubungan 

Keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan 

hidup, tidak ada rasa curiga, dan lainlain. 3). Konsep diri. Konsep diri 

manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri 

yang positif memberikan makna dan keutuhan(wholeness) bagi seseorang. 

Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang 

yang merasa positif terhadap dirinya akan mudah berubah, mudah 

mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga 

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



20 
 

 

mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. 4). Tahap Perkembangan. Sejalan 

dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap 

perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan 

biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual mengingat berbagai fungsi 

organ tubuh juga mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang 

berbeda. 

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan 

oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun 

psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankkan kehidupan 

dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam 

teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima 

kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis (makan, minum), kea manan, 

cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Potter & Patricia, 1997). 

Menurut Maslow pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut didorong 

oleh dua kekuatan (motivasi) yakni motivasi kekurangan (deficiency 

motivation) dan motivasi pertumbuhan atau perkembangan (growth 

motivation). Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah 

ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Misalnya, lapar 

akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi; haus untuk 

memenuhi kekurangan cairan dan elektrolit tubuh; sesak nafas untuk 

memenuhi kekurangan memenuhi oksigen di tubuh; takut dan cemas 

merupakan kebutuhan untuk memenuhi kekurangan rasa aman; dan 

sebagainya. (Asmadi, 2008).  
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Kebutuhan Maslow harus memenuhi kebutuhan yang paling penting 

dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat 

merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu 

kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. 

Lima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, diambil dari 

Asmadi (2008) sebagai berikut : 

a) Kebutuhan Fisiologi (Phisiological Needs)  

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer dan mutlak 

harus dipenuhi untuk memelihara homeostatis biologis dan 

kelangsungan kehidupan bagi tiap manusia. Kebutuhan ini merupakan 

syarat dasar apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat 

mempengaruhi kebutuhan lainnya. 

Perawat membantu pasien pada setiap tingkat umur untuk 

memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Pemenuhan kebutuhan 

fisiologis bersifat lebih mendesak untuk didahulukan daripada 

kebutuhan-kebutuhan lain yang ada pada tingkat yang lebih tinggi. 

Kebutuhan fisiologis meliputi : oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, 

istirahat, tidur, terbebas dari rasa nyeri, pengaturan suhu tubuh, seksual, 

dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, 

maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lain yang 

lebih tinggi dan begitu seterusnya. Dominasi kebutuhan fisiologi ini 

relatif lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan lain dan dengan 

demikian muncul kebutuhan-kebutuhan lain.  
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b) Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (Self Security Needs) 

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan 

untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam, baik 

terhadap fisik maupun psikososial. Ancaman terhadap keselamatan dan 

keamanan fisik seseorang dapat dikategorikan ke dalam ancaman 

mekanik, kimia, termal dan bakteri.  

Kebutuhan keselamatan dan keamanaan berkenaan dengan 

konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Keselamatan dan 

keamanan dalam konteks secara fisiologis berhubungan dengan sesuatu 

yang mengancam tubuh seseorang dan kehidupannya. Ancaman bisa 

nyata atau hanya imajinasi, misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan lain 

sebagainya. 

c) Kebutuhan Mencintai dan Dicintai (Love ad Belongingness Needs)  

Kebutuhan cinta adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi 

seseorang. Kebutuhan ini merupakan suatu dorongan dimana seseorang 

berkeinginan untuk menjalin hubungan yang bermakna secara efektif 

atau hubungan emosional dengan orang lain. Dorongan ini akan makin 

menekan seseorang sedemikian rupa, sehingga ia akan berupaya 

semaksimal mungkin untuk mendorongkan pemenuhan kebutuhan akan 

cinta kasih dan perasaan memiliki.   

d) Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Needs)  

Harga diri adalah penilaian individu mengenai nilai personal yang 

diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai 

    

Kemampuan 

dasar 

manusia 
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dengan ideal diri (Stuart & Sundeen, 1998). Menurut hierarki 

kebutuhan dasar manusia, seseorang dapat mencapai kebutuhan harga 

diri bila kebutuhan terhadap mencinta dan dicintai telah terpenuhi. 

Terpenuhinya kebutuhan harga diri seseorang tampak dari sikap 

penghargaan diri.  

e) Kebutuhan Aktualisasi diri (Self Actualization Needs) Kebutuhan 

aktualisasi diri adalah tingkatan kebutuhan yang paling tinggi menurut 

Maslow dan Kalish. Oleh karenanya untuk mencapai tingkat kebutuhan 

aktualisasi diri ini banyak hambatan yang menghalanginya. Secara 

umum hambatan tersebut terbagi dua yakni internal dan eksternal. 

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Seperti ketidaktahuan akan potensi diri serta perasaan ragu 

dan takut mengungkapkan potensial diri, sehingga potensinya terus 

terpendam. Berdasarkan teori maslow mengenai aktualisasi diri, 

terdapat asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai 

intrinstik berupa kebaikan. Dari sinilah manusia memiliki peluang 

untuk mengembangkan dirinya.  

Beberapa ahli lain sepertin viriginia Henderson dan Watson 

memiliki penjelasan lain mengenai kebutuhan dasar manusia. Virginia 

handerson (Potter & Perry) membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 14 

komponen berikut : 

a) Bernapas dengan normal.  

b) Makan dan minum yang cukup.  
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c) Eliminasi.  

d) Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan.  

e) Tidur dan istirahat.  

f) Memilih pakaian yang tepat.  

g) Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan 

menyesuaikan pakaian yang dikenankan dan memodifikasi 

lingkungan.  

h)  Menjaga kebersihan dari dan penampilan.  

i) Menghindari bahaya dan lingkungan dan menghindari 

membahayakan orang lain.   

j) Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, 

kebutuhan, kekhawatiran, dan opini.  

k)  Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.  

l)  Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan 

hidup. 

m) Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai untuk rekreasi.  

n) Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang 

mengarahkan pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan 

penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia. 
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C. Kemandirian 

Menurut Budiastuti et al. (2005) kemandirian merupakan perilaku 

yang aktivitasnya diarahkan oleh diri sendiri, tidak mengharapkan 

penghargaan dari orang lain, mencoba memecahkan masalahnya sendiri tanpa 

bantuan dari orang lain dan adanya kebebasan seseorang dari pengaruh dan 

pengawasan orang lain. Kemandirian berarti keadaan seseorang dalam 

kehidupannya dan mampu memutuskannya kelompok untuk dapat melakukan 

segala usaha dengan segala sumber daya dimiliki (Poerwadarminta,2000). 

Poerwadi (2001) mengartikan mandiri adalah dimana seseorang dapat 

mengurusi dirinya sendiri, ini berarti bahwa jika seseorang sudah menyatakan 

dirinya siap mandiri berarti dirinya ingin sesedikit mungkin minta pertolongan 

atau ketergantungan kepada orang lain.   

Kemandirian adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan 

perawatan diri merujuk pada model Orem yang dikenal dengan Model Self 

Care. Model Self Care (perawatan diri) didasarkan atas kesengajaan serta 

dalam pengambilan keputusan dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan. 

Setiap manusia menghendaki adanya Self Care dan sebagai bagian dari 

kebutuhan dasar manusia, seseorang mempunyai hak dan tanggung jawab 

dalam perawatan sendiri dan orang lain dalam memelihara kesejahteraan . Self 

Care juga merupakan perubahan tingkah laku secara lambat dan terus menerus 

didukung atas pengalaman social sebagai hubungan interpersonal, Self Care 

meningkatkan harga diri seseorang dan dapat mempengaruhi dalam perubahan 

konsep diri (Sullivan & Anderson, 1995). 
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Orem mengembangkan teori Self Care Deficit  meliputi 3 teori yang 

berkaitan yaitu : 1). Self Care, 2). Self care defisit dan 3) nursing system. 

Ketiga teori tersebut dihubungkan oleh enam konsep sentral yaitu; self care, 

self care agency, kebutuhan self care therapeutik, self care defisit, nursing 

agency, dan nursing system, serta satu konsep perifer yaitu basic conditioning 

factor (faktor kondisi dasar).  Postulat self care teori mengatakan bahwa self 

care tergantung dari prilaku yang telah dipelajari, individu berinisiatif dan 

membentuk sendiri untuk memelihara kehidupan, kesehatan dan 

kesejahteraannya. (George et al ,1995). 

Handerson dalam Potter dan Perry (2005) menyebutkan bahwa 

kebutuhan dasar hidup manusia itu meliputi bernafas normal, makan dan 

minum secara adekuat, eliminasi ,gerakan dan keseimbangan tubuh, tidur dan 

istirahat ,pemilihan pakaian, mempertahankan suhu tubuh, kebersihan tubuh, 

pertahan integument, menghindari cedera  (kebutuhan rasa aman dan nyaman), 

berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan emosi, keinginan, rasa 

takut, mendapatkan kepercayaan, atau kebutuhan spiritual, pekerjaan, 

bermain, rekreasi dan bergerak. 

Menurut Orem dalam buku Potter dan Perry (2005) menyebutkan 

bahwa kemandirian pasien meliputi (1) sistem bantuan secara penuh (Wholly 

Compensatory System) merupakan suatu tindakan keperawatan dengan 

memberikan bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan ketidak mampuan 

pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri yang 

memerlukan tindakan dalam pergerakan, pengontrolan dan ambulasi serta 
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adanya manipulasi gerakan; (2) sistem bantuan sebagian (Partialy 

Compensatory System) merupakan system dalam pemberian perawatan diri 

secara sebagian saja dan dilanjutkan kepada pasien yang memerlukan bantuan 

secara maksimal ; (3) sistem supportif dan edukatif ( Supportif Education 

System) merupakan system dalam pemberian perawatan yang diberikan pada 

pasien yang membutuhkan dukungan Pendidikan dalam harapan pasien 

mampu memerlukan tindakan keperawatan setelah dilakukan pembelajaran. 

 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 

daily living seseorang dapat mengusahakan dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan biologis,social,psikologi dan spiritual yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia. 

 

D. Kerangka Teori 

Penelitian ini mengacu pada kerangka teori model Dorothea Orem. 

Orem mengembangkan teori Self Care Deficit  meliputi 3 teori yang berkaitan 

yaitu : 1). Self Care, 2). Self care defisit dan 3) nursing system. Ketiga teori 

tersebut dihubungkan oleh enam konsep sentral yaitu; self care, self care 

agency, kebutuhan self care therapeutik, self care defisit, nursing agency, dan 

nursing system, serta satu konsep perifer yaitu basic conditioning factor 

(faktor kondisi dasar).  Postulat self care teori mengatakan bahwa self care 
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tergantung dari prilaku yang telah dipelajari, individu berinisiatif dan 

membentuk sendiri untuk memelihara kehidupan, kesehatan dan 

kesejahteraannya. (George et al ,1995).  

Nursing system didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self 

care dan kemampuan pasien melakukan self care. Jika ada self care defisit, 

self care agency dan kebutuhan self care therapeutik maka keperawatan akan 

diberikan. Nursing agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap 

diberikan untuk orang-orang yang telah didik dan dilatih sebagai perawat yang 

dapat melakukan, mengetahui dan membantu orang lain untuk menemukan 

kebutuhan self care terapeutik mereka, melalui pelatihan dan pengembangan 

self care agency. Orem mengidentifikasi tiga klasifikasi nursing system yaitu: 

a) Wholly Compensatory system Suatu situasi dimana individu tidak dapat 

melakukan tindakan self care, dan menerima self care secara langsung 

serta ambulasi harus dikontrol dan pergerakan dimanipulatif atau adanya 

alasan-alasan medis tertentu. Ada tiga kondisi yang termasuk dalam 

kategori ini yaitu; tidak dapat melakukan tindakan self care misalnya 

koma, dapat membuat keputusan, observasi atau pilihan tentang self care 

tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan pergerakan manipulatif, tidak 

mampu membuat keputusan yang tepat tentang self carenya. 

b) Partly compensatory nursing system Suatu situasi dimana antara perawat 

dan klien melakukan perawatan atau tindakan lain dan perawat atau 

pasien mempunyai peran yang besar untuk  mengukur kemampuan 

melakukan self care.  
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c) Supportive educative system Pada sistem ini orang dapat membentuk 

atau dapat belajar membentuk  internal atau external self care tetapi tidak 

dapat melakukannya tanpa bantuan. Hal ini juga dikenal dengan 

supportive-developmental system.   
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Gambar 2.3 : Kerangka Teori (adaptasi model Dorothea Orem) 

Sumber: DEPKES RI,2006, George et al ,1995, dan Asmadi, 2008 
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E. Kerangka Konsep 
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        : yang diteliti 
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Gambar 2.4: Kerangka konsep 
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