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ABSTRACT 

 

      Leprosy is a disease which is caused by Mycobacterium leprae. It can infect skin, bones, 

peripheral nerves, and body organs. Indonesia is in the third rank of the highest prevalence of 

leprosy in the world, after India and Brazil. Rembang which located between Central Java 

and East Java boundaries is an area with highest prevalence of leprosy in Indonesia, including 

Sumber District. The high prevalence of leprosy in Sumber District has a relation with 

common stigma or self-acceptance of lepers and their families. The problem of this research 

is how self-acceptance of lepers and their families affect early detection and healing process. 

So, it can cause the rank of people's health. This research used descriptive qualitative method 

by doing observation and indepth interviewing that held on October 16th – November 10
th

 

2013. 

      Most of lepers and their families (90%) in Sumber District have a self-acceptance that 

showed by their interaction with others, joining religion ectivities and doing healing proccess. 

It is caused by their knowledge and self-confidence. The lepers and their families go to the 

health services to diagnose their health after they know some signs of disease on their bodies. 

Early detection can be effectively done by active role of health official by doing diagnosing 

and socializing. Good self-acceptance that supported by active health official can increase the 

leper's health in Sumber District, Rembang, Central Java. 
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ABSTRAK 

 

      Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan menyerang kulit, 

tulang, saraf periferal, hingga organ dalam. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 

prevalensi kusta tertinggi di dunia setelah India dan Brazil. Kabupaten Rembang yang 

terletak pada perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah 

dengan prevalensi kusta tertinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kecamatan 

Sumber. Tingginya prevalensi kusta di Kecamatan Sumber memiliki keterkaitan dengan 

adanya stigma masyarakat maupun penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita 

kusta. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerimaan diri penderita dan anggota 

keluarga penderita kusta mempengaruhi pemeriksaan dini dan proses penyembuhan penderita 

sehingga dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 16 Oktober - 10 November 2013 menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara mendalam. 

      Hasil dari penelitian ini, sebagian besar (sekitar 90%) penderita dan anggota keluarga 

penderita kusta di Kecamatan Sumber dapat menerima dirinya dan penyakitnya, ditunjukkan 

bahwa penderita dapat berinteraksi dengan orang lain, mengikuti kegiatan keagamaan dan 

menjalani proses pengobatan. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki dan 

kepercayaan dirinya serta dukungan dari keluarga. Penderita dan anggota keluarga penderita 

kusta segera memeriksakan diri pada layanan kesehatan setelah mengetahui tanda-tanda 

kemunculan penyakit di tubuhnya. Pemeriksaan dini yang efektif didukung oleh peran aktif 

petugas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan sosialisasi. Penerimaan diri didukung 

dengan petugas kesehatan yang aktif membantu meningkatkan kesehatan penderita kusta di 

Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

 

Kata-kata kunci: kusta, penerimaan diri, Jawa Tengah 

 

 

Pendahuluan 

Kusta merupakan penyakit infeksi menular menahun yang disebabkan oleh bacillus 

Mycobacterium leprae (Job, et al., 2008). Kusta juga sering disebut dengan penyakit Hansen 

yang diambil dari nama pendeteksi bacillus Mycobacterium leprae pada tahun 1873 yaitu Dr. 

Gerhard Henrik Armauer Hansen, seorang dokter asal Norwegia. Penyakit ini hanya bisa 

menular jika terjadi kontak dekat dengan penderita dalam waktu yang lama (Robbins, et al., 

2009). Kusta dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf periferal (saraf di luar otak dan 

medulla spinalis), mata, tulang, membrane mukosa, testis, dan organ dalam (Remme, et al., 

2006; Koesbardiati, 2008). 

Banyak kasus penyakit kusta terjadi di daerah miskin sumber daya yang beriklim tropis 

maupun subtropis atau daerah dengan temperatur hangat (Lockwood & Britton, 2004) 

termasuk wilayah Indonesia. Kusta digolongkan ke dalam Neglected Tropical Disease (NTD) 

di samping penyakit Chagas, buruli ulcer, kolera, demam berdarah, dracunculiasis, 

lymphatic filariasis, trypanosomiasis Afrika, leishmaniasis, onchocerciasis, schistosomiasis, 
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soil-transmitted helmints, dan  trachoma (Aagard-Hansen & Chaignat, 2010) karena 

penyakit-penyakit tropis memang seringkali diabaikan (Remme, et al., 2006).  

Kusta sering dianggap sebagai penyakit yang menjijikkan bahkan beberapa budaya di 

berbagai negara, baik di masa lampau maupun sekarang menganggap kusta adalah suatu 

penyakit kutukan. Stigma dari masyarakat seperti ini tentu mempengaruhi penderita kusta 

dalam memahami penyakit dan penerimaan dirinya. Sepanjang sejarah penderita kusta 

menjadi terasing, tidak dapat memainkan peran sosial, bahkan karena dapat menyebabkan 

kecacatan, penderita kusta dijadikan orang terbuang (Luka, 2010).  

Kusta yang banyak terjadi di Indonesia adalah kusta jenis kusta Multibacillary (MB) atau 

lepromatous dengan ciri-ciri luka di kulit yang banyak dan berukuran besar, bakteri membuat 

kulit menjadi sangat tebal, nodul terbentuk di tubuh, lipatan kulit tebal pada wajah dan 

seluruh hidung membutuhkan waktu delapan tahun hingga terlihat gejala setelah terjangkit. 

Di Indonesia, prevalensi penyakit kusta tertinggi ada di pulau Jawa khususnya Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Kondisi ini menjadi salah satu dasar penelitian ini dilakukan di Rembang 

yang terletak pada perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, selain daerah dengan angka 

kusta tinggi di Jawa Timur seperti Kediri, Mojokerto, Lamongan, dan Madura serta Lewoleba 

di Indonesia bagian timur (Koesbardiati, 2008). 

Di samping kusta telah mendapat perhatian yang lebih baik oleh para ahli kesehatan 

daripada di masa-masa awal kemunculannya, namun faktanya kusta masih menjadi masalah 

besar dalam dunia kesehatan dan mengancam kehidupan orang-orang yang hidup di daerah 

endemik kusta. Ancaman ini bukan hanya kurangnya akses kesehatan tetapi juga ancaman 

secara psikologis maupun sosial. Kusta dapat menjadi masalah terhadap diri penderita kusta, 

keluarga penderita, serta masyarakat (Zulkifli, 2003). Tentu ada hal lain selain faktor biologis 

atau lingkungan yang mempengaruhi tingkat kusta di berbagai tempat, khususnya di 

Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mencoba 

melihat faktor lain dari sudut pandang masyarakat penderita kusta di Rembang, yaitu 

mengenai penerimaan diri atau keyakinan dan kecakapan diri dari penderita kusta maupun 

keluarga penderita dalam menghadapi kusta. 

Perilaku dan sikap masyarakat dalam menghadapi penyakit tentu terbentuk dari kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat. Perilaku kesehatan sangat terkait dengan pengetahuan, 

kepercayaan, nilai dan norma dalam lingkungan sosialnya (Saptandary, 2011). Perilaku 

manusia dibentuk melalui interaksi antar faktor personal dan pengaruh lingkungan. Bandura 

(1972,1986) berpendapat bahwa lingkungan memberikan model bagi perilaku manusia. 
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Seseorang belajar dari orang lain dengan melakukan observasi. Observasi ini terjadi ketika 

seseorang memperhatikan dan menerima suatu proses penguatan dari tindakan orang lain 

(Baranowski, et al., 1996).  

 

Masalah dan Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana penerimaan diri pada penderita dan 

anggota keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa 

Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan penerimaan diri penderita dan 

anggota keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa 

Tengah. (2) Mengungkapkan bagaimana masyarakat atau penderita dan keluarga penderita 

kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah memahami tanda-

tanda penyakit kusta. (3) Menggambarkan hubungan penerimaan diri terhadap tingkat 

kesehatan masyarakat Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

  

Tinjauan Pustaka 

Pada kasus kusta, stigma dan konsekuensi sosiokultural lain memiliki peran penting 

(Aagard-Hansen & Chaignat, 2010). Kusta menyebabkan penderitanya mengalami beban 

fungsional dan ketidakmampuan secara psikososial. Konsekuensi ini tidak hanya dihadapi 

penderita melainkan juga berpengaruh pada keluarganya. Seorang penderita kusta, apabila 

sudah sembuh pun masih menanggung stigma dari masyarakat (Remme, et al., 2006), 

sehingga penderita kusta cenderung diasingkan dari komunitas. Penderita kusta yang 

diasingkan ditempatkan di suatu tempat pengasingan khusus agar terpisah dari masyarakat 

umum, salah satunya seperti Leper atau Lazar-house (rumah kusta) di Eropa yang awalnya 

berfungsi sebagai penjara, biara dan rumah amal, serta menjawab kebutuhan pengasingan dan 

pemisahan (Browne, 1974).  

Penderita kusta tidak hanya menderita karena penyakit yang menyerang tubuhnya seperti 

kecacatan serta fungsi dan struktur tubuh, tetapi ada beberapa faktor lain yang justru menjadi 

masalah besar bagi para penderita kusta yaitu pembatasan aktivitas dan partisipasi mereka 

serta faktor personal maupun lingkungan (van Brakel, et al., 2012). 

Penderita kusta juga tentu memiliki penerimaan diri yang berbeda-beda dalam melihat 

penyakit dan dirinya. Penerimaan diri mirip dengan konsep self-efficacy yaitu teori yang 

dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Albert Bandura pada tahun 1977 (Strecher & 
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Rosenstock, 1996; Minkler & Wallerstein, 1996), sehingga dikenal juga dengan teori 

Bandura.  

Konsep mengenai penerimaan diri dapat digunakan dalam penelitian maupun 

pembelajaran bidang kesehatan. Dipakainya teori ini karena adanya hubungan antara 

penerimaan diri dengan perubahan perilaku sehat, seperti dalam perilaku merokok, kontrol 

berat badan, kontrasepsi, kecanduan alkohol maupun perilaku olahraga (Strecher, et al., 

1986). 

Penerimaan diri merupakan salah satu model kepercayaan kesehatan (Health Belief 

Model). Model kepercayaan kesehatan ini dikembangkan oleh sekelompok psikolog sosial 

dari Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Penerimaan diri 

dalam hal ini dapat didefiniskan sebagai kepercayaan diri seseorang bahwa ia mampu 

bertindak (Strecher & Rosenstock, 1996). 

 

Alur Pemikiran 

      Alur pemikiran berfungsi untuk mempermudah dalam melihat runtutan penelitian yang 

dilakukan. Alur pemikiran dari penelitian mengenai penerimaan diri penderita dan anggota 

keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 

meliputi identifikasi dan analisis penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita 

kusta, kemudian analisis mengenai deteksi dini terhadap kusta yang selama ini mereka 

ketahui dan lakukan, serta analisis pengaruh penerimaan diri pada prevalensi kusta dan 

tingkat kesehatan penderita atau masyarakat di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, 

Provinsi Jawa Tengah. 

      Alur pemikiran pada penelitian ini dibuat dengan asumsi bahwa semakin tinggi 

penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita kusta, maka semakin cepat 

terdeteksinya penyakit kusta, dengan demikian kesehatan masyarakat di Kecamatan Sumber, 

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dapat ditingkatkan. 

Berikut bagan alur pemikiran pada penelitian ini: 
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Bagan 1. Alur Pemikiran 

 

Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif mengenai 

penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, 

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh 

gambaran mendalam pada obyek penelitian. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan 

penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, 

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, mendeskripsikan deteksi dini terhadap kusta, 

serta mendeskripsikan dampak dari penerimaan diri terhadap kesehatan masyarakat 

Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan. 

Metode ini dipilih agar dapat mengumpulkan data secara akurat dan sesuai dengan keadaan di 

lapangan. 

Teknik pemilihan informan yang dipakai adalah non-random purposif. Teknik non-

random purposif adalah teknik pemilihan informan sebagai sampel di mana setiap elemen 

populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan informan dan informan yang 
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dipilih dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti (Mustafa, 2000). 

Informan dipilih dari penderita kusta (orang yang sedang atau pernah mengalami kusta) dan 

anggota keluarga penderita. Data mengenai penderita kusta diambil dari data pasien kusta 

selama 4 tahun terkahir (2010-2013) yang ada di Puskesmas Kecamatan Sumber, Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah. Data selama empat tahun terkahir dipilih karena mengingat lama 

proses pengobatan kusta atau Multi Drug Therapy (MDT) adalah satu tahun, sehingga data 

yang didapat lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi penderita dan keluarga 

penderita pasca pengobatan. Pengetahuan ini berguna untuk melihat faktor utama 

perkembangan dan persebaran kusta serta juga dapat digunakan untuk tindak lanjut 

penanganan kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Informan 

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 10 orang penderita dan lima orang anggota keluarga 

penderita kusta, di mana telah mencapai titik jenuh data. 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi berupa 

transkrip wawancara, rekaman wawancara, dan foto. 

Analisis data dilakukan dengan analisis transkrip, narasi, dan teks mengenai penerimaan 

diri penderita dan anggota keluarga penderita kusta dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut, 

kemudian dikaitkan dengan aspek biokultur dan tingkat kesehatan masyarakat Kecamatan 

Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

 

Temuan dan Analisis Data 

      Dari Buku Pasien Kusta Kecamatan Sumber Tahun 2010-2013 ada 19 kasus kusta, 

tercatat penderita kusta di Kecamatan Sumber sebagian besar adalah orang dewasa yang 

berjumlah 17 orang dan dua di antaranya adalah anak usia di bawah 15 tahun. Ditemukannya 

kasus kusta pada dua anak usia di bawah 15 tahun menunjukkan bahwa Kecamatan Sumber 

merupakan daerah endemik kusta (Awaludin, 2004). 

      Informan terdiri dari 10 orang penderita kusta yang diambil dari data pasien kusta 

Kecamatan Sumber Tahun 2010-2013 dan lima orang anggota keluarga penderita kusta. 

Rentang usia informan adalah 11 tahun hingga 75 tahun yang terdiri dari enam orang 

informan laki-laki dan Sembilan orang informan perempuan. Pekerjaan informan meliputi 

pelajar, petani dan buruh.  

      Kriteria informan berkaitan erat dengan adanya determinan sosial. Determinan sosial 

dapat didefinisikan sebagai faktor dan kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan 

individu atau suatu masyarakat. Kondisi ini dapat berupa faktor dan kondisi ekonomi, sosial, 
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dan lingkungan (Healthy Spaces & Places, 2009; British Columbia, 2013). Determinan sosial 

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu populasi (Public Health Agency of Canada, 

2013). Setiap penyakit memiliki determinan sosial yang berbeda-beda. Determinan sosial dari 

Neglected Tropical Disease (NTD) termasuk kusta meliputi air dan sanitasi, pemukiman dan 

pengelompokan, lingkungan, migrasi, bencana dan konflik, faktor sosiokultural, gender serta 

kemiskinan (Aagaard-Hansen & Chaignat, 2010). 

      Tidak semua penderita kusta mengetahui dan mengerti mengenai penyakit kusta yang ada 

pada tubuhnya sendiri. Penderita kusta bahkan tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari 

penyakitnya. Ketidaktahuan penderita ternyata juga dikarenakan kesimpangsiuran informasi 

yang diperoleh dari layanan kesehatan. Informasi yang diberikan petugas kesehatan kepada 

penderita berbeda satu dengan yang lain. Ketidaktahuan penderita akan penyakit kusta juga 

dapat dikarenakan adanya perbedaan istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat 

dengan yang digunakan oleh petugas kesehatan. Pengetahuan keluarga penderita kusta 

memberikan dampak dalam proses penanganan kusta. Sebagian besar keluarga memiliki 

pengetahuan yang terbatas mengenai kusta, baik pengetahuan akan istilah maupun 

penyakitnya. 

      Penderita yang menerima dirinya cenderung berusaha untuk mencari pengobatan ke pusat 

layanan kesehatan seperti rumah sakit atau Puskesmas. Ia juga dapat beraktivitas seperti biasa 

bahkan bersedia menjalani pengobatan. Penderita dengan penerimaan diri yang buruk kurang 

dapat merespon dengan benar untuk mengatasi penyakitnya. Mereka membiarkan 

penyakitnya menjadi semakin parah dalam tubuhnya. Penderita kusta yang menutupi 

penyakitnya menganggap remeh tanda-tanda kusta pada tubuhnya dan merasa baik-baik saja 

karena belum terjadi dampak yang lebih parah. Tanda-tanda kusta yang muncul di kulit 

dianggap sebagai penyakit kulit biasa. 

      Penerimaan keluarga terhadap penderita kusta sangat berperan dalam proses 

penyembuhan penderita kusta. Penerimaan keluarga juga mempengaruhi penerimaan diri 

pada penderita kusta, karena keluarga merupakan komunitas terdekat dari para penderita. 

Orang-orang terdekat penderita kusta selain keluarga adalah para tetangga. Sebagian besar 

tetangga penderita kusta di Kecamatan Sumber tidak memberikan stigma negatif bagi para 

penderita kusta. Para penderita kusta tetap dapat bergaul dengan masyarakat sekitar dan 

melakukan aktivitas seperti orang-orang pada umumnya. 

      Penerimaan dari orang-orang sekitar membantu para penderita kusta untuk dapat bertahan 

menanggung penyakitnya dan memandang kusta sebagai penyakit yang bisa disembuhkan. 
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Penerimaan dari keluarga juga mempengaruhi apakah membantu atau menghambat proses 

penanganan dan penyembuhan penderita kusta. Sikap positif dari keluarga akan membantu 

para petugas kesehatan dalam menangani kasus kusta di Kecamatan Sumber. 

      Walaupun ada keluarga yang memberikan penerimaan kepada penderita namun 

ditemukan juga salah satu anggota keluarga penderita memberikan stigma pada penyakit 

kusta, dan menutup-nutupi penyakit kusta yang diderita salah satu anggota keluarganya, 

meskipun dari pihak Puskesmas telah memberitahu bahwa penyakit yang diderita adalah 

kusta. 

      Deteksi dini dapat dilakukan jika ada kesadaran akan pentingnya kesehatan. Deteksi dini 

pada kusta dapat dilihat pada tanda-tanda kusta yang muncul. Deteksi dini dapat dilakukan 

pertama-tama dengan bagaimana mengenali tanda-tanda penyakit yang muncul pada tubuh 

penderita. Tanda-tanda kusta pada setiap penderita berbeda-beda. 

      Para penderita dan keluarga penderita kusta mengenali tanda-tanda penyakit kusta dan 

melakukan deteksi dini yang beragam dalam melakukan penanganan awal untuk penyakit 

kusta. Deteksi dini terhadap kusta dan penanganannya juga berhubungan dengan kepercayaan 

masyarakat setempat. Ada cara-cara tradisional atau alternatif yang digunakan untuk 

menangani penyakit kusta pada penderita. 

      Petugas kesehatan telah memberi dampak cukup besar pada masyarakat Kecamatan 

Sumber. Sebagian besar penderita dan keluarga penderita kusta lebih mempercayakan 

petugas kesehatan untuk menangani penyakit kusta yang diderita begitu melihat tanda-tanda 

yang asing di tubuhnya. 

      Petugas kesehatan Kecamatan Sumber juga cukup aktif dalam melakukan deteksi dini 

kusta di wilayah Kecamatan Sumber. Deteksi dini dilakukan dengan pemeriksaan kontak 

lingkungan di sekitar rumah penderita kusta, pemeriksaan di sekolah-sekolah, dan kunjungan 

rutin pada penderita kusta untuk memastikan perkembangan penyakit kusta dan memberikan 

penyuluhan. 

      Persebaran penyakit kusta di Kecamatan Sumber juga tidak terlepas dari faktor 

determinan sosial. Determinan sosial dapat didefinisikan sebagai faktor dan kondisi sosial 

yang dapat mempengaruhi kesehatan individu atau suatu masyarakat. Kondisi ini dapat 

berupa faktor dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Healthy Spaces & Places, 2009; 

British Columbia, 2013). Determinan sosial dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu 

populasi (Public Health Agency of Canada, 2013). Setiap penyakit memiliki determinan 

sosial yang berbeda-beda. Determinan sosial dari Neglected Tropical Disease (NTD) 
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termasuk kusta meliputi air dan sanitasi, pemukiman dan pengelompokan, lingkungan, 

migrasi, bencana dan konflik, faktor sosiokultural, gender serta kemiskinan (Aagaard-Hansen 

& Chaignat, 2010). 

      Unsur-unsur dalam determinan sosial pada kusta yang menjadi kriteria informan saling 

berhubungan satu sama lain mulai dari air dan sanitasi, pemukiman dan pengelompokan 

rumah, lingkungan, migrasi, bencana dan konflik, faktor sosiokultural, gender serta 

kemiskinan. Determinan sosial tersebut juga berlaku bagi kondisi yang ada di Kecamatan 

Sumber, meskipun tidak semua unsur determinan sosial memiliki pengaruh yang besar. Ada 

beberapa determinan sosial yang tampak berubah menjadi positif dan tidak memberikan 

dampak besar seperti migrasi, faktor sosiokultural dan gender. Determinan sosial lainnya 

masih cukup memprihatinkan seperti pemukiman yang kumuh dan kemiskinan. Determinan 

sosial pada kesehatan khususnya determinan sosial untuk penyakit kusta perlu mendapat 

perhatian penting karena determinan sosial berfungsi sebagai pendekatan untuk 

mengusahakan persamaan hak setiap orang dalam memperoleh layanan kesehatan (CDC, 

2013). 

      Determinan sosial yang menjadi kriteria informan mempengaruhi penerimaan diri dari 

masyarakat, dan penerimaan diri mempengaruhi tingkat kesadaran akan kesehatan. Ketiga hal 

ini, yaitu determinan sosial, penerimaan diri dan kesehatan merupakan tanggung jawab 

bersama dan perlu diusahakan bersama, baik itu petugas kesehatan maupun masyarakat 

Kecamatan Sumber. 

 

Kesimpulan 

       Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerimaan diri penderita dan anggota 

keluarga penderita kusta di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

      Penerimaan diri sebagian besar penderita dan anggota keluarga penderita kusta terkait 

dengan stigma dan pengetahuan yang dimiliki tentang kusta. Sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Sumber memiliki pengetahuan terbatas tentang kusta. Kekurangtahuan ini di satu 

sisi membawa dampak positif yaitu penderita lebih mudah menerima penyakitnya dan 

menjalani pengobatan karena menganggap penyakitnya adalah penyakit biasa yang dapat 

disembuhkan. Di sisi lain kekurangtahuan tentang kusta juga membuat stigma masih melekat 

pada kusta yang menganggap kusta sebagai penyakit yang memalukan. Bentuk-bentuk 

penerimaan diri para penderita berupa interaksi dengan orang-orang sekitar, mengikuti 
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kegiatan keagamaan dan tetap menjalani pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Penerimaan 

diri penderita didukung pula oleh keluarga. Keluarga yang dapat menerima anggota 

keluarganya yang menderita kusta membuat penderita dapat menerima dirinya dan berupaya 

untuk sembuh dan menjalani pengobatan. 

      Sebagian besar penderita dan anggota keluarga penderita kusta dapat mengenali tanda 

awal penyakit kusta dan melakukan langkah yang tepat yaitu dengan memeriksakannya 

kepada petugas kesehatan dan menjalani proses pengobatan kusta dengan Multi Drug 

Therapy (MDT)..   

      Prevalensi kusta Kecamatan Sumber mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. 

Hal ini dikarenakan penerimaan diri dari penderita maupun anggota keluarga penderita dan 

keinginan untuk sembuh sehingga dengan segera memeriksakan kesehatan, didukung juga 

oleh pelayanan kesehatan yang efektif.  

      Dari seluruh rangkaian penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin kecil stigma 

masyarakat tentang kusta maka penerimaan diri penderita dan anggota keluarga penderita 

semakin meningkat karena stigma cenderung membuat penderita menutupi penyakitnya, 

sehingga dengan menurunnya stigma dan pengetahuan yang benar tentang kusta penderita 

dapat menerima dirinya. Penderita yang dapat menerima dirinya mau menjalani pengobatan 

hingga sembuh dengan demikian tingkat kesehatan penderita Kecamatan Sumber dapat 

semakin ditingkatkan. Penerimaan diri dan kesehatan yang baik didukung dengan peran aktif 

petugas kesehatan mendukung berkurangnya jumlah kasus kusta baru sehingga prevalensi 

kusta setiap tahunnya dapat semakin menurun. 

 

Referensi: 

Aagaard-Hansen, J. & Chaignat, C. L., (2010). Neglected Tropical Disease: Equity and 

Social Determinants. In: E. Blas & A. S. Kurup, eds. Equity, social determinants and 

public health programmes. Switzerland: World Health Organization, p. 139. 

Awaludin, A., (2004). Beberapa Faktor Risiko Kontak dengan Penderita Kusta dan 

Lingkungan yang Berpengaruh terhadap Kejadian Kusta pada Anak. Semarang: 

UNDIP Institutional Repository . 

Baranowski, T., Perry, C. L. & Parcel, G. S., (1996). How Individuals, Environments, and 

Health Behavior Interact. In: Health Behavior and Health Education. San Francisco: 

Jossey-Bass Publisher, pp. 153-159. 

British Columbia, (2013). Ministry of Health. [Online]  

Available at: http://www.health.gov.bc.ca/cdms/determinants.html 

[Accessed 10 December 2013]. 



12 

 

Browne, S. G. (1974), ‘Some Aspects of the History of Leprosy: The Leprosie of 

Yesterday’,Meeting 4 December 1974, Section of the History of Medicine, p.489. 

CDC, (2013). CDC: Social Determinants of Health. [Online]  

Available at: http://www.cdc.gov/socialdeterminants/FAQ.html 

[Accessed 10 December 2013]. 

Healthy Spaces & Places, (2009). Glossary. [Online]  

Available at: http://www.healthyplaces.org.au/site/glossary.php 

[Accessed 10 December 2013]. 

Job, C. K., Jayakumar, J., Kearney, M. & Gillis, T. P., (2008). Transmission of Leprosy: A 

Study of Skin and Nasal Secretions of Household Contacts. The American Society of 

Tropical Medicine and Hygiene, 78(3), pp. 518-521. 

Koesbardiati, T., (2008). [Online] Available at: http://tkoesbardiati_tok-

fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64169-Paleopatologi-

Lepra%20%20pada%20sisa%20rangka%20manusia%20dari%20Lewoleba:%20relev

ansinya%20terhadap%20sejarah%20penghunian%20Indonesia.html 

[Accessed 27 June 2013]. 

Lockwood, Diana N. J. & Warwick J. Britton. (2004), ‘Leprosy’, The lancet, vol.363, p.1209. 

Luka, E. E., (2010). South Sudan Medical Journal. [Online]  

Available at: http://www.southsudanmedicaljournal.com/archive/august-

2010/understanding-the-stigma-of-leprosy.html 

[Accessed 18 November 2013]. 

Minkler, M. & Wallerstein, N., (1996). Improving Health Through Community Organization 

and Community Building. In: Health Behavior and Health Education. San Francisco: 

Jossey-Bass Publisher, p. 241. 

Mustafa, H., (2000). Teknik Sampling. s.l.:s.n. 

Public Health Agency of Canada, (2013). PHAC: Canadian Best Practices Portal. [Online] 

Available at: http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/social-

determinants-of-health/ 

[Accessed 10 December 2013]. 

Puskesmas Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 2011-2013. Buku Pasien 

Kusta. Rembang: s.n. 

Puskesmas Sumber, 2010-2013. Kartu Penderita Kusta. Rembang: s.n. 

Remme, Jan H. F., et al, (2006), ‘Tropical Disease Targeted for Elimination: Chagas Disease, 

Lymphatic Filariasis, Onchocerciasis, and Leprosy’, Disease Control Priorities in 

Developing Countries, pp.435-447. 

Robbins, Gwen, et al. (2009), ‘Ancient Skeletal Evidence for Leprosy in India (2.000 B.C.)’, 

PLoS ONE 4(5), pe5669. 



13 

 

Saptandary, P., (2011). Kebudayaan dan Perilaku Kesehatan. In: N. T. Arianto, ed. 

Antropologi Kesehatan & Gizi. Surabaya: Departemen Antropologi FISIP Unair & 

Putra Media Nusantara, p. 17. 

Strecher, V. J., DeVellis, B. M., Becker, M. H. & Rosenstock, I. M., (1986). The Role of 

Self-Efficacy in Achieving Health Behavior Change. Health Education Quarterly, 

13(1), p. 73. 

Strecher, V. J. & Rosenstock, I. M., (1996). The Health Belief Model. In: Health Behavior 

and Health Education. San Francisco: Jossey-Bass Publisher, pp. 42-46. 

van Brakel, W. H. et al., (2012). Disability in people affected by leprosy: the role of 

impairment, activity, social participation, stigma and discrimination. Global Health 

Action, Volume 5. 

Zulkifli, (2003). Digitized by USU digital library. [Online]  

Available at: http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-zulkifli2.pdf 

[Accessed 30 September 2013]. 

 


