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ABSTRAK 

 

UPAYA PERBAIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA 

BERDASARKAN ANALISIS LINGKUNGAN DAN PERILAKU PENDERITA 

KUSTA DI EKOSISTEM PANTAI, DATARAN RENDAH, DAN PERBUKITAN 

DI KABUPATEN PASURUAN 

 
Pada tahun 2014 jumlah kasus baru kusta di dunia mencapai 213.899 kasus dan di 

Indonesia pada ada 17.025 kasus. Dari 33 provinsi, penemuan kasus baru kusta tertinggi 

terdapat di Provinsi Jawa Timur. Upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat eliminasi 

kusta adalah meningkatkan upaya penemuan kasus kusta secara dini pada masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan strategi yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 

2015.Tujuan penelitian ini adalah merumuskan upaya perbaikan program pengendalian penyakit 

kusta berdasarkan analisis lingkungan dan perilaku penderita penyakit kusta di ekosistem pantai, 

dataran rendah, dan perbukitan di Kabupaten Pasuruan.  Jenis penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan desain kasus kontrol. Teknik pengambilan sampel adalah sampling acak 

stratifikasi dengan jumlah kasus 36, dan kontrol 36. Data dianalisis secara bivariat dengan 

menggunakan uji Chi-Square. Hasil analisis dengan menggunakan uji Chi-Square menunjukkan 

bahwa ada variabel yang  berpengaruh terhadap bertambahnya dan berkurangnya kejadian 

penyakit kusta pada ekosistem pantai, dataran rendah, dan perbukitan di Kabupaten Pasuruan 

yaitu faktor karakteristik lingkungan sumber air bersih dengan p.value = 0,002 (p.value < 0,05). 

Sedangkan faktor karakteristik lingkungan (ventilasi, pencahayaan, suhu, dan kepadatan 

hunian), dan faktor karakteristik individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan) tidak berpengaruh terhadap bertambah dan berkurangnya kejadian penyakit kusta 

pada ekosistem pantai, dataran rendah, dan perbukitan di Kabupaten Pasuruan. Disarankan 

untuk meningkatkan upaya promosi aktif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman 

dan pengetahuan tentang kusta, perlu melakukan pengobatan, pencegahan, dan penemuan 

penderita secara aktif oleh petugas. 
 
Kata kunci: Program kusta, Linkungan & Perilaku penderita, Ekosistem. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PERBAIKAN PROGRAM ... SUTIK MERU


	1 COVER
	2 PRASYARAT GELAR
	3 PENGESAHAN 
	4 PERSETUJUAN 
	5 ORISINALITAS  
	6 KATA PENGANTAR 
	7 SUMMARY 
	8 RINGKASAN 
	9 ABSTRACT 
	10 ABSTRAK 
	11 DAFTAR ISI 
	12 DAFTAR TABEL 
	13 DAFTAR GAMBAR 
	14 DAFTAR LAMPIRAN 
	15 DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH 
	16 BAB 1
	17 BAB 2
	18 BAB 3
	19 BAB 4
	20 BAB 5
	21 BAB 6
	22 BAB 7
	23 DAFTAR PUSTAKA 
	24 LAMPIRAN



