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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium 

leprae atau disebut juga Morbus hansen sesuai nama penemunya. Penyakit ini 

adalah tipe granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan 

atas dan lesi pada kulit yang gejala klinisnya bisa diamati dari fisik. Apabila tidak 

terdeteksi secara dini penyebaran kusta sangat progresif, menyebabkan kerusakan 

pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata. Penyakit kusta diklasifikasikan 

menjadi dua jenis yaitu pauci bacillair (PB) dengan ciri sedikit bercak dan multi 

bacillair (MB) yang berciri memiliki banyak bercak. 

Pemeriksaan identifikasi bakteri Mycobacterium leprae dengan metode 

pewarnaan Ziehl Nelsen (ZN) untuk mencari basil tahan asam (BTA) tidak 

mampu melihat bakteri kusta secara akurat. Kedua teknik tersebut hanya mampu 

menunjukkan jumlah bakteri secara umum, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan 

pendukung selanjutnya yang lebih sensitif, spesifik, dan tepat untuk mendeteksi 

adanya bakteri Mycobacterium leprae yaitu metode pemeriksaan polymerase 

chain reaction (PCR) atau reaksi rantai polimerasi (RRP). Reaksi Polymerase 

Chain Reaction adalah suatu metode enzimatik in vitro yang digunakan untuk 

menghasilkan gugus DNA spesifik dalam jumlah besar dalam waktu singkat 

melalui tahap denaturation, annealing, dan extension pada temperatur yang 

berbeda - berbeda. Proses PCR dapat dikerjakan dengan cepat dan mampu
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mendeteksi M. leprae meski dengan jumlah sangat sedikit, yang berdasar teori dan 

telah dibuktikan beberapa penelitian sebelumnya mampu mendeteksi 1 bakteri M. 

leprae dari kasus subklinis maupun orang sehat carier. 

Indonesia sebagai Negara beriklim tropis dengan kelembapan cukup 

tinggi hingga 95% yang optimum menjadi habitat alamiah kusta memiliki 

prevalensi kusta pada tahun 2009 tercatat sebesar 21.026 kasus (0,91/10.000). 

Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka prevalensi yaitu 20.329 kasus 

(0,86/10.000), sedangkan di seluruh dunia menurut laporan resmi WHO (2011) 

dari 130 negara dan wilayah memiki prevalensi pada awal tahun 2011 sebesar 

192.246 kasus (Lystiawan 2013). 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun berturut-

turut menunjukkan adanya penurunan angka kejadian kusta di Jawa Timur, yaitu 

pada tahun 2011 terdapat 6.157 kasus kusta, pada tahun 2012 terdapat 5.570 kasus 

kusta, dan pada tahun 2013 sebanyak 4.572 kasus. Sampai saat ini kasus kusta di 

Jawa Timur yang tersebar di sebagian kabupaten/kota dan yang masih menduduki 

angka paling tinggi berada di wilayah Madura antara lain Sampang, Sumenep, 

Bangkalan, dan Jember yang perilaku hidup bersih masyarakatnya masih kurang 

diperhatikan.  

Program pemberantasan kusta di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 

12 tahun dimulai sejak tahun 2003, namun masih belum bisa menurunkan kasus 

baru kusta karena sebagian besar penderita kusta berasal dari masyarakat 

golongan menengah kebawah (Zulkifli, 2003). Angka kejadian kusta masih tetap 

tinggi walaupun ada penurunan namun tidak terlalu signifikan, dikarenakan 
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Indonesia merupakan Negara berkembang yang mayoritas hygine dan sanitasi 

masyarakatnya kurang baik. Behavior atau perilaku yang kurang baik dan 

didukung oleh iklim tropis yaitu suhu dan kelembapan yang sangat optimum bagi 

pertumbuhan bakteri Mycobacterium leprae.   

Peran lingkungan yang meliputi tanah, air, dan udara yang menjadi 

habitat alamiah penyakit kusta. Didukung dengan kondisi iklim yang 

mempengaruhi intensitas sinar matahari, suhu udara dan kelembapan juga 

perilaku hygiene dan sanitasi manusia yang mempengaruhi paparan penularan 

penyakit kusta dengan manusia. Penyebaran dan penularan penyakit kusta 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu intensitas kontak dengan penyakit kusta, 

pernah tidaknya kontak, dan lama kontak dengan penderita. 

Penularan penyakit kusta dapat melalui udara (airbone disease), air 

(waterborne disease) dan tanah. Penularan melalui udara (airbone disease) yaitu 

pada mukosa hidung yang merupakan tempat terjadinya infeksi primer. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya muncul kecurigaan bahwa banyaknya kasus 

baru infeksi basil kusta terjadi tanpa adanya sumber penularan yang jelas atau 

tidak ditemukannya penderita kusta yang menjadi kontak penular, sehingga 

memungkinkan adanya jalur tidak langsung penularan kusta yaitu melalui 

lingkungan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penemuaan bahwa bakteri 

Mycobacterium leprae mampu hidup untuk beberapa waktu di lingkungan (Cree 

et al, 1998).  

Bakteri Mycobacterium leprae banyak ditemukan pada kulit tangan, daun 

telinga, dan mukosa hidung juga ditemukan pada debu rumah penderita dan dalam 
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air untuk mandi dan mencuci. Penelitian yang dilakukan oleh Arliny (2003) 

menyebutkan hasil DNA positif sebesar 52,5% sampel hapusan mukosa hidung 

dari penderita baru. Kontak dengan penderita kusta memberikan kontribusi 

sebesar 24,6% terhadap penularan penyakit kusta terutama pada mereka yang 

tinggal serumah dengan penderita (Warsini, 2007), sehingga dapat dikatakan 

bahwa penularan penyakit kusta paling mungkin melalui tetesan lendir atau 

mukosa hidung yang terdispersi ke udara pernafasan (droplet infection) dimana 

pada permukaan selaput lendir hidung penderita terdapat banyak sekali kuman 

yang mudah terbawa keluar melalui tetesan kecil udara pernafasan. 

Menurut Kusumaningsih (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

lingkungan tempat tingal penderita kusta memiliki kelembapan lebih buruk 

dibandingkan tempat tinggal bukan penderita, hal ini disebabkan pencahayaan 

yang kurang dan tidak memiliki jendela atau ventilasi sehingga keadaan kamar 

penderita kusta sangat lembab. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Noerolandra (2005) yang menyatakan bahwa kelembapan menjadi 

risiko timbulnya penyakit kusta, kelembapan udara dalam ruang untuk 

memperoleh kenyamanan, dimana kelembapan yang optimum berkisar 40%-70% 

dengan suhu ruang 22˚C-30˚C. Kuman kusta akan cepat mati apabila terkena sinar 

matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup sementara selama beberapa jam di 

tempat yang lembab.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2004) menyatakan bahwa 

sejumlah 34 (18,2%) sampel dari total 187 sampel menunjukkan positif basil 

kusta. Kartini menjelaskan terdapat faktor lain, selain tempat kerja, lama kerja, 
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dan keeratan kontak yang menjadi sumber penularan kusta terhadap karyawan 

rumah sakit khusus kusta Tugurejo. Faktor lain yang dimaksud adalah adanya M. 

leprae di lingkungan.  

Menggunakan pendekatan 4 simpul kesehatan lingkungan peneliti tertarik 

untuk melihat peran lingkungan atau simpul 2 kesehatan lingkungan yang belum 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Kartini (2004) hanya melihat port of entry dalam menganalisis faktor risiko 

penularan M. leprae di rumah sakit. Penelitian lain yang dilakukan Trisnaini 

(2013) meneliti peran atau faktor lingkungan yang menunjukkan hubungan 

keberadaan M. leprae sebagai media hidup dan penularan penyakit kusta di daerah 

endemik kusta.  

Hingga saat ini para peneliti kusta menyatakan keberadaan kusta 

dilingkungan khususnya udara hanya berdasar ditemukannya basil kusta pada 

mukosa hidung penderita dan orang sehat carier. Sehingga peneliti ingin melihat 

keberadaan Mycobacterium leprae diudara yang  dihubungkan dengan kualitas 

fisik udara pada ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi (Kusta) Kediri. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu media penularan kusta yaitu udara (airborne disease) melalui 

inhalasi yang dapat dideteksi pada mukosa hidung. Rumah Sakit Infeksi (Kusta) 

Kediri merupakan rumah sakit yang memberikan perawatan kuratif dan 

rehabilitatif terhadap pasien kusta. Sanitasi lingkungan rumah sakit harus baik 

untuk mencegah transmisi penularan penyakit kusta dari pasien ke pegawai rumah 

sakit. Kualitas fisik udara indoor terutama di ruang perawatan pasien harus sesuai 
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dengan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dimana hal tersebut 

dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan. Parameter kualitas fisik udara yang 

meliputi suhu, kelembapan, pencahayaan dan ventilasi sangat mempengaruhi daya 

hidup bakteri Mycobacterium leprae di udara. Rumah sakit infeksi (kusta) Kediri 

mayoritas memiliki ruang perawatan yang panas dengan kelembapan tinggi yang 

merupakan faktor yang mempermudah penularan penyakit termasuk penyakit 

kusta. Bakteri Mycobacterium leprae dapat hidup di luar tubuh manusia selama 7 

hari dengan suhu 20,6˚C dan kelembapan 43,7% sedangkan pada suhu 35,7˚C dan 

kelembapan 77% mampu hidup hingga 10 hari (Rees & Young, 1994). Ruangan 

dengan kelembapan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa 

pengaruh bagi penghuninya, ruangan yang lembab akan menjadi tempat yang baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri Mycobacterium leprae. 

Sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan sangatlah penting untuk 

menghindari ruangan yang lembab (Zulkifli, 2003), sedangkan ventilasi mampu 

membebaskan ruangan dari bakteri patogen karena terjadi aliran udara yang terus 

menerus (Susanta, 2007). 

Lingkungan rumah sakit yang tidak sehat berpotensi bagi 

mikroorganisme patogen khususnya Mycobacterium leprae yang bersifat obligat 

intracelular yang tidak dapat hidup di lingkungan rumah sakit dalam jangka 

waktu yang lama. Sehingga membutuhkan sel inang untuk hidup kemungkinan 

terbesar baik tenaga medis, tenaga non medis, maupun pengunjung rumah sakit 
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merupakan kelompok berisiko menjadi carier basil kusta melalui media udara 

(inhalation) karena memiliki intensitas dan lama kontak yang tinggi dengan 

penderita kusta. Belum ada program pemantauan kualitas udara secara rutin 

dirumah sakit seperti yang tertera dalam Kepmenkes RI no. 1204 tahun 2004 

untuk langkah pencegahan penyebaran dan penularan penyakit dari dalam ke luar 

atau sebaliknya.  

Berdasarakan uraian identifikasi masalah diatas, perlu dilakukan 

pemeriksaan bakteriologis Mycobacterium leprae pada ruang perawatan pasien 

dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk menunjukkan potensi 

penularan dari penderita kusta melalui udara dan juga untuk mengevaluasi hasil 

pengobatan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

hubungan kualitas fisik udara dengan eksistensi DNA Mycobacterium leprae pada 

ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi (Kusta) Kediri Tahun 2015?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan kualitas fisik udara dengan eksistensi DNA 

Mycobacterium leprae pada ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi (Kusta) 

Kediri Tahun 2015.  
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1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengukur kualitas fisik udara (suhu, kelembapan, pencahayaan, dan 

ventilasi) pada ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi (Kusta) Kediri 

Tahun 2015.  

2. Mengidentifikasi keberadaan DNA Mycobacterium leprae di udara ruang 

perawatan rumah sakit Infeksi (kusta) Kediri  

3. Menganalisis hubungan suhu ruang perawatan dengan eksistensi DNA 

Mycobacterium leprae pada ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi 

(Kusta) Kediri Tahun 2015. 

4. Menganalisis hubungan kelembapan udara ruang perawatan dengan 

eksistensi DNA Mycobacterium leprae pada ruang perawatan di Rumah 

Sakit Infeksi (Kusta) Kediri Tahun 2015. 

5. Menganalisis hubungan pencahayaan ruang perawatan dengan eksistensi 

DNA Mycobacterium leprae pada ruang perawatan di Rumah Sakit Infeksi 

(Kusta) Kediri Tahun 2015. 

6. Menganalisis hubungan keadaan ventilasi ruang perawatan dengan 

eksistensi DNA Mycobacterium leprae pada ruang perawatan di Rumah 

Sakit Infeksi (Kusta) Kediri Tahun 2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi peneliti  

Menjadi pembelajaran dalam menerapkan ilmu kesehatan lingkungan 

sekaligus berkontribusi dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat 
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khususnya sanitasi rumah sakit dan faktor lingkungan (environment) sebagai jalur 

penularan baskteri Mycobacterium leprae. 

1.5.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menjadi referensi bacaan mahasiswa kesehatan masyarakat  tentang peran 

udara indoor sebagai media penularan penyakit kusta. 

1.5.3 Bagi rumah sakit 

a. Sebagai deteksi dini eksistensi DNA Mycobacterium leprae di udara ruang 

perawatan pasien Rumah Sakit Infeksi (Kusta) Kediri untuk tindakan 

pencegahan terhadap penyebaran penyakit kusta. 

b. Sebagai evaluasi bagi rumah sakit mengenai kesesuaian kualitas fisik 

udara yang ada di ruang perawatan pasien sesuai dengan persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit. 

c. Pencegahan penularan penyakit infeksi melalui langkah jangka panjang 

yaitu modifikasi ruang perawatan. Jangka pendek dengan peningkatan 

APD perawat dan mengisolasi ruang perawatan dengan membatasi 

pengunjung ataupun pihak-pihak yang berada di area kontaminan melalui 

kebijakan Departement PPI Rumah Sakit Infeksi (Kusta) Kediri.
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