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ABSTRAC 

Leptospirocy is a contaminated longtime desease caused by mycobacterium leprae which atak perifer neurologic 

sistem, skin and other epitels. Until 20
th 

century there is 19.695 people with leptospirocy, even has been 

eliminated by government since 20
th 

century, this desease still contaminated continously. Leptospirocy is a 

desease which feared for community and all familiy member so people with leptospirocy desease threatened 

negatively in case that wrong perseption. This research purpose is to deskcribe perception of people with 

leptospirocy related to family support. This research purpose is to deskcribe perception of people with 

leptospirocy related to family support. This is a description study with cross sectional design, total sample in this 

research is 42 contain of leptospirocy people in manado district. Data constructed by questionaire which 

describe that 83.3% people with leptospirocy has a good perception about leptospirocy and most of them 

received a positive support from their family (80.1%). The conclusion is most of people with leptospirocy has a 

good perception about leptospirocy desease (83.3%) and received positive suport from their family’s member 

(80.1%). The sugestion which can be given based on this study is all doctor and nurse must keep talking a true 

fact about leptospirocy and give a positive suport in chase that to help the healing process of leptospirocy 

desease. 
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ABSTRAK 

Kusta merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman kusta Mycobacterium leprae yang 

menyerang saraf tepi, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Tercatat sebanyak 19.695 penderita kusta di Indonesia 

sampai tahun 2005, Indonesia sendiri telah mencapai tahap eliminasi sejak tahun 2000, tapi sampai sekarang 

masih banyak dijumpai kasus kusta. Penyakit kusta merupakan penyakit yang ditakuti masyarakat bahkan 

keluarga sehingga penderita kusta banyak yang merasa terkucilkan oleh masyarakat, ini disebabkan karena 

persepsi dari penderita dan masyarakat yang tidak baik terhadap penyakit kusta. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui gambaran persepsi penderita tentang penyakit kusta dan dukungan keluarga pada penderita 

kusta. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 42 responden yaitu pada 

penderita kusta di Kota Manado. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dengan hasil 

penelitian sebagian besar penderita kusta memiliki persepsi yang baik tentang penyakit kusta  (83.3%) dan 

sebagian besar penderita kusta menerima dukungan yang baik dari keluarga (80.1%).Simpulan yang dapat 

diambil yaitu sebagian besar penderita kusta memiliki persepsi yang baik tentang penyakit kusta (83.3%) dan 

dukungan yang baik dari keluarga (80.1%). Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu diharapkan 

peran dari petugas kesehatan untuk terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan keluarga penderita 

tentang penyakit kusta sehingga mereka dapat membantu proses penyembuhan dari penderita. 
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PENDAHULUAN 
Penyakit kusta merupakan salah satu jenis penyakit 

menular yang masih merupakan masalah kesehatan 

yang sangat kompleks di Indonesia. Masalah yang 

ada bukan saja dari segi medisnya, tetapi juga 

masalah sosial, ekonomi, budaya, serta keamanan 

dan ketahanan sosial (Widiyono, 2005). Penyakit 

kusta merupakan penyakit menular menahun 

disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae 

yang terutama menyerang saraf tepi, kulit dan 

organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat. 

Mycobacterium leprae untuk pertama kali 

ditemukan oleh G.A. Hansen dalam tahun 1873 

(Depkes, 2007). Penyakit kusta bila tidak ditangani 

dengan cermat dapat menyebabkan cacat, dan 

keadaan ini menjadi penghalang bagi penderita 

kusta dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. 

Penyakit kusta masih ditakuti masyarakat, keluarga 

termasuk sebagian petugas kesehatan (Depkes, 

2007). 

Pada tahun 2005 di Indonesia tercatat 21.537 

penderita kusta terdaftar, jumlah kasus baru 

sebanyak 19.695 penderita, 8,74% penderita 

mengalami cacat tingkat II serta 9,09 % di 

antaranya adalah penderita kusta anak. Menurut 

data kusta nasional tahun 2000, sebanyak 5% 

penderita mengalami reaksi kusta. Di Indonesia 

kusta mencapai tahap eliminasi sejak tahun 2000, 

tapi sampai sekarang kasusnya masih belum 

menurun lagi, dan masih dijumpai kasus pada anak 

(11,3%), angka kecacatan sebesar 10,8 % serta 81% 

kasus masih tergolong multibasiler atau banyak 

bakterinya (Depkes, 2007).  

Sebanyak 17 provinsi di Indonesia masih 

tergolong sebagai daerah endemis kusta. 

Kebanyakan di Indonesia Timur, seperti Papua, 

Kalimantan, Halmahera, Sulawesi Selatan dan yang 

terbanyak Jawa Timur. Tingkat rata-rata kecacatan 

penderita penyakit kusta di Indonesia cukup tinggi, 

yakni mencapai 8,7 persen per kasus kejadian per 

tahun (Prawoto, 2008). 

Di provinsi Sulawesi Utara, jumlah kasus 

penderita kusta pada tahun 2009 terdapat 425 kasus 

kusta, untuk kusta tipe Pauci Baciler (PB) terdapat 

ada 80 kasus dan tipe Multi Baciler (MB) 345 

kasus. Tahun 2010 menurun menjadi 406 kasus, 

tipe PB sebanyak 52 kasus dan tipe MB sebanyak 

354 kasus. Sedangkan tahun 2011 jumlah kasus 

kusta kembali mengalami penurunan jumlah kasus 

menjadi 392 kasus, tipe PB terdapat 50 kasus dan 

untuk tipe MB sebanyak 342 kasus. Dari 15 

kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, 

Kota Manado memiliki jumlah penderita kusta 

terbayak selama tiga tahun berturut-turut 2009-

2011 (Laporan P2 Kusta Dinkes Sulut, 2011). 

Kota Manado menduduki peringkat pertama 

untuk kasus kusta di Sulawesi Utara. Tahun 2009 

terdapat 89 kasus masing-masing untuk tipe PB 8 

kasus dan tipe MB sebanyak 81 kasus. Pada tahun 

2010 kasus kusta di Kota Manado mengalami 

penurunan jumlah kasus yaitu dari 89 menjadi 83 

kasus, tipe PB sebanyak 10 dan tipe MB sebanyak 

73 kasus. Sedangkan pada tahun 2011 juga terjadi 

penurunan jumlah kasus dari 83 kasus menjadi 73 

kasus, tipe PB sebanyak 11 kasus dan tipe MB 

sebanyak 62 kasus (Laporan P2 Kusta Dinkes Kota 

Manado, 2011).  

Melihat sejarah, penyakit kusta merupakan 

penyakit yang ditakuti oleh keluarga dan 

masyarakat. Saat itu telah terjadi pengasingan 

secara spontan karena penderita merasa rendah diri 

dan malu. Masyarakat menjauhi penderita kusta 

karena kurangnya pengetahuan atau pengertian juga 

kepercayaan yang keliru terhadap penyakit kusta. 

Masyarakat masih menganggap bahwa kusta 

disebabkan oleh kutukan dan guna-guna, proses 

inilah yang membuat para penderita terkucil dari 

masyarakat, dianggap menakutkan dan harus 

dijauhi, padahal sebenarnya stigma ini timbul 

karena adanya suatu persepsi tentang penyakit 

kusta yang keliru (Soedarjatmi, 2009).   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang bagaimana gambaran persepsi tentang 

penyakit kusta dan dukungan keluarga penderita 

kusta di Kota Manado. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini di laksanakan di Kota Manado mulai 

dari bulan April 2012 sampai Juli 2012. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain 

cross sectional. Populasi dan sampel: 

1. Populasi: semua penderita kusta yang ada di 

Kota Manado yaitu sebanyak 73 orang. 

2. Sampel: semua penderita kusta di Kota Manado 

yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 

42 orang. 

Kriteria Inklusi yaitu: 

a. Penderita kusta yang berdomisili di Kota 

Manado. 

b. Penderita kusta yang berumur > 12 tahun. 

c. Bersedia menjadi responden.  

Kriteria Ekslusi yaitu: 

a. Penderita penyakit kusta yang menderita 

penyakit kronis lainnya. 

b. Penderita kusta di wilayah kerja Puskesmas 

Paniki Bawah dan Tongkaina. 

c. Penderita kusta yang masih sementara 

berobat. 



Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

kuesioner dengan pengukuran yang menggunakan 

skala nominal.  

Penilaian persepsi penderita tentang penyakit kusta 

dibagi menjadi dua yaitu baik dan tidak baik.  

1. Persepsi tentang penyakit kusta terdiri atas 

empat yaitu : 

a. Persepsi tentang beratnya penyakit kusta 

adalah respons atau tanggapan penderita 

terhadap beratnya atau tidaknya penyakit 

kusta yang dialaminya terdiri dari empat 

pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya= 1 

dan Tidak= 0 nilai tertinggi 4 dan terendah 0, 

apabila jumlah nilai jawaban dari responden > 

2 maka persepsi penderita baik dan bila ≤ 2 

maka persepsi penderita tidak baik. 

b. Persepsi tentang risiko penyakit kusta respons 

atau tanggapan dari penderita kusta terhadap 

risiko yang akan muncul dikemudian hari dari 

penyakit kusta yang diderita terdiri dari 5 

pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya= 1 

dan Tidak= 0 nilai tertinggi 5 dan terendah 0, 

apabila jumlah nilai jawaban dari responden > 

3 maka persepsi penderita baik dan bila ≤ 3 

persepsi penderita tidak baik. 

c. Persepsi tentang konsekuensi tidak teratur 

berobat respons atau tanggapan penderia kusta 

terhadap dampak negatif dan positif dari 

minum obat sampai selesai terdiri empat 

pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya= 1 

dan Tidak= 0 nilai tertinggi 4 dan terendah 0, 

apabila jumlah nilai jawaban dari responden > 

2 maka persepsi penderita baik dan bila ≤ 2 

maka persepsi penderita tidak baik. 

d. Persepsi tentang tindakan pencegahan 

kecacatan respons atau tanggapan penderita 

kusta terhadap upaya-upaya yang dilakukan 

dalam mencegah terjadinya kecacatan atau 

reaksi lain yang kemungkinan terjadi terdiri 

dari 5 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban 

Ya= 1 dan Tidak= 0 nilai tertinggi 5 dan 

terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari 

responden > 3 maka persepsi penderita baik 

dan bila ≤ 3 persepsi penderita tidak baik. 

2. Persepsi tentang dukungan keluarga terdiri atas 

tiga yaitu: 

a. Dukungan Emosional adalah  adanya interaksi 

anggota keluarga terhadap pendeita kusta 

selama proses pengobatan dalam bentuk 

empati dan kepedulian terdiri dari 6 

pertanyaan dengan bobot nilai Ya= 1dan 

Tidak=0 nilai tertinggi 6 dan terendah 0, 

apabila jumlah nilai jawaban dari responden > 

3 maka dukungan keluarga baik dan bila ≤ 3 

dukungan keluarga tidak baik.  

b. Dukungan Instrumental adalah adanya 

interaksi anggota keluarga terhadap pendeita 

kusta berupa penyediaan obat dan makanan 

terdiri dari 5 pertanyaan dengan bobot nilai 

Ya= 1dan Tidak=0 nilai tertinggi 5 dan 

terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari 

responden > 3 maka dukungan keluarga baik 

dan bila ≤ 3 dukungan keluarga tidak baik. 

c. Dukungan Informasi adalah adanya interaksi 

anggota keluarga dalam memberikan 

informasi kesehatan maupun informasi 

perawatan selama proses pengobatan 

penderita kusta terdiri dari 6 pertanyaan 

dengan bobot nilai Ya= 1dan Tidak=0 nilai 

tertinggi 6 dan terendah 0, apabila jumlah nilai 

jawaban dari responden > 3 maka dukungan 

keluarga baik dan bila ≤ 3 dukungan keluarga 

tidak baik. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan persepsi penderita 

tentang penderita kusta yang mencakup persepsi 

tentang beratnya penyakit kusta adalah baik yaitu 

sebesar 78.6%, resiko penyakit kusta adalah baik 

73.8%, konsekuensi tidak teratur berobat adalah 

baik 95.2% dan tindakan pencegahan kecacatan 

adalah baik 83.3%. Penyakit kusta merupakan 

penyakit yang dapat menular kepada orang lain, 

akan tetapi penyakit ini dapat disembuhkan dengan 

rajin atau patuh dalam minum obat. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden sudah 

mengetahui bahwa penyakit kusta bisa 

disembuhkan, penyebab penyakit kusta serta cara 

penularannya yaitu sebanyak 33 responden (78.6%) 

dari total 42 responden. Hal ini terjadi karena 

penyakit kusta merupakan penyakit yang telah ada 

sejak lama, sehingga pengetahuan penderita tentang 

perjalanan serta  perkembangan penyakit yang 

dapat menular apabila kontak lama dengan 

penderita kusta, penyakit ini dapat disembuhkan 

apabila rajin berobat dan bukan merupakan 

penyakit kutukan menjadi lebih baik dan kemudian 

dari pengetahuan yang sudah ini ini pula 

membentuk persepsi penderita menjadi baik 

(Mayskur, 2009).  

Melalui pengobatan, penderita diberikan obat-

obat yang dapat membunuh kuman kusta, dengan 

demikian pengobatan akan memutuskan mata rantai 

penularan, menyembuhkan penyakit dan mencegah 

terjadinya cacat atau mencegah terjadinya cacat 

yang sudah ada sebelum pengobatan (Depkes, 

2007). Hampir semua responden yaitu sebanyak 40 

responden (95.2%) memiliki persepsi yang baik 

tentang konsekuensi apabila tidak teratur berobat 

yakni akan menimbulkan kecacatan dan dapat 

menjadi sumber penularan kepada orang lain. Hal 



ini juga didukung oleh penelitian Mayskur (2009) 

dimana setengah dari responden (57.4%) memiliki 

persepsi yang baik tentang konsekuensi tidak 

teratur berobat. 

Kecacatan pada penderita kusta tergantung 

dari fungsi serta saraf  mana yang rusak, akan tetapi 

cacat pada penderita kusta dapat dicegah. Upaya-

upaya pencegahan kecacatan dapat dilakukan oleh 

penderita itu sendiri yaitu  minum obat secara 

teratur dan apabila sudah terjadi kecacatan maka 

penderita dapat melakukan perawatan diri dengan 

rajin agar cacat tidak bertambah banyak (Depkes, 

2007). Berdasarkan hasil penelitian, hampir semua 

responden yaitu sebanyak 37 responden (83.3%) 

tahu bahwa pencegahan cacat dapat dilakukan oleh 

diri sendiri melalui hidup bersih dan sehat, serta 

pemeriksaan secara rutin pada anggota tubuh 

seperti mata, kaki dan tangan setiap hari dan yang 

paling penting yaitu berobat secara teratur sampai 

tuntas. Hasil penelitian setelah dilakukan 

pengkategorian didapatkan bahwa sebanyak 40 

responden (95.2%) memiliki persepsi yang baik 

mengenai konsekuensi tidak teratur berobat dan 

yang tidak baik hanya 2 responden (4.8%). Hal ini 

sejalan dengan penelitian Kurnianto (2002) yang 

didapatkan bahwa tindakan pencegahan kecacatan 

dari penderita kustatinggi yaitu sebesar 57.8%.  

Secara keseluruhan persepsi penderita tentang 

penyakit kusta pada penderita kusta di Kota 

Manado sudah baik yaitu 83.3%, hal didukung oleh 

penelitian Soedarjatmi, dkk (2009) dimana 

sebagian besar penderita kusta memiliki persepsi 

yang baik terhadap penyakit kusta itu sendiri yaitu 

79.6%. 

Hasil penelitian menunjukkan dukungan 

keluarga yang diberikan kepada penderita meliputi 

dukungan emosional adalah baik yaitu 76.2%, 

dukungan instrumental adalah baik yaitu 81% dan 

dukungan informasi juga sudah baik yaitu 83.3%. 

Menurut Depkes R.I (1998) keluarga adalah unit 

terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari 

kepala keluarga dan beberapa orang yang 

terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu 

atap dan saling ketergantungan. Menurut Friedman 

(2003) dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi 

yang dapat dijalankan salah satunya adalah fungsi 

perawatan keluarga yakni memberikan perawatan 

kepada anggota keluarga yang sakit. Proses 

penyembuhan pada penyakit kusta sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan keluarga 

pada penderita. Dukungan keluarga mempunyai 

peran penting dalam proses pengobatan, karena 

keluarga yang bisa memberikan dorongan baik fisik 

maupun mental untuk penderita.  

Menurut Friedman (2003) dukungan keluarga 

dibagi menjadi dukungan emosional, penghargaan, 

materi dan informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan 

keluarga yang diterima oleh penderita kusta sudah 

sangat baik, yaitu untuk dukungan emosional yakni 

dukungan dalam bentuk kepedulian dan perhatian  

dari keluarga kepada anggota keluarga penderita 

kusta yang selalu  mendengarkan keluhan dari 

penderita, keluarga peduli apabila penderita 

megalami nyeri, menyaipak obat untuk penderita 

serta selalu mengingatkan penderita untuk berobat 

secara teratur, yaitu sebanyak 76.2%. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Prastiwi (2010) di RS Kusta 

Kediri, Jawa Timur dengan hasil dukungan yang 

tinggi diberikan keluarga kepada penderita yaitu 

sebesar 44.1%. 

Selain dukungan emosional, dukungan lainnya 

yang diberikan oleh keluarga adalah dukungan 

instrumental, dalam hal ini keluarga menyiapkan 

makanan yang cukup untuk penderita, membantu 

menyuapkannya apabila penderita tidak mampu 

untuk makan sendiri, peduli terhadap perawatan 

tubuh serta keluarga juga selalu ikut serta dalam 

pemeriksaan rutin penderita di puskesmas.   

Hasil penelitian untuk dukungan instrumental 

yang diterima oleh penderita dari keluarga 

sebanyak 81 % atau 34 responden mendapatkan 

dukungan yang baik. Hal ini juga didukung oleh 

penelitan yang dilakukan oleh Hutabarat (2008) di 

Kabupaten Asahan didapatkan keluarga yang 

memberikan dukungan kepada penderita untuk 

tetap berobat sebanyak 73.5% . 

Menurut Friedman (2003) dukungan instrumental 

merupakan dukungan keluarga untuk membantu 

secara langsung bagi penderita, memberi 

kenyamanan dan adanya kedekatan dengan 

penderita. 

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor 

dan penyebab informasi tentang dunia, jadi 

dukungan informasi dari keluarga mencakup 

sebagai pemberi nasehat, petunjuk-petunjuk, saran 

atau umpan balik (Friedman, 2003).  Dukungan 

informasi yang diberikan oleh keluarga kepada 

penderita kusta antara lain, keluarga memberikan 

informasi cara minum obat yang benar dan 

pentingnya berobat secara teratur serta selalu 

mengingatkan kepada penderita bahwa penyakit 

kusta dapat disembuhkan apabila berobat secara 

teratur. 

Berdasarkan hasil penelitian, penderita yang 

menerima dukungan informasi yang baik dari 

keluarga sebanyak 83.3%, ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar penderita telah menerima dukungan 

informasi yang baik dari keluarga. Penelitian ini 



didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mayskur (2009) di Kabupaten 

Bireun diperoleh bahwa responden yang 

mendapatkan dukungan informasi yang baik dari 

keluarga sebanyak 57.4%. 

Dukungan keluarga yang baik diberikan 

kepada anggota keluarga yang menderita kusta 

disebabkan kerena keluarga telah mendapat banyak 

informasi  tentang penyakit kusta dari petugas-

petugas puskesmas. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 42 responden 

penderita kusta di Kota Manado tentang persepsi 

penderita tentang penyakit kusta dan dan dukungan 

keluarga terhadap penderita, dapat disimpulkan: 

1. Sebagian besar  penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang beratnya penyakit 

kusta yakni sebesar 78.6%. 

2. Sebagian besar  penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang resiko dari penyakit 

kusta yakni sebesar 73.8%.  

3. Hampir semua penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang konsekuensi tidak 

teratur berobat yakni sebesar 95.2%. 

4. Sebagian besar penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang tindakan pencegahan 

kecacatan yakni sebesar 83.3%. 

5. Sebagian besar penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang dukungan emosional 

yang diberikan oleh keluarga yakni sebesar 

76.2%. 

6. Sebagian besar penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang dukungan 

instrumental yang diberikan keluarga yakni 

sebesar 81%. 

7. Sebagian besar penderita kusta memiliki 

persepsi yang baik tentang dukungan informasi 

dari keluarga yakni sebesar 83.3%. 
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